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Megjegyzés ezzel a kérdéssel kapcsolatban:  
 

Ezt a kötetet hűen feldolgozták a https://www.deepl.com/translator DeepL, ProVersion 

fordítóprogram számára, amely 12 nyelvre fordít.  

Eddig a következő köteteket fordították le vele: 

 

Állapot: 2020 december  

 

A harmadik testamentum  

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

és kínai 

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

Az igaz élet könyve 

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

elérhető volt. 

További fordítások következnek.  

 

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

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

formátumban ingyenesen letölthető az internetről.  

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

tanúságtételével kapcsolatban kell megtörténnie. Ezért a honlapomról ingyenesen letölthető PDF 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Anna Maria Hosta 

Békés Krisztus a Földön 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Tartalom  

Tartalom 
Az igaz élet könyve ............................................................................................................................................ 1 

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

Megjegyzés ezzel a kérdéssel kapcsolatban: ..................................................................................... 3 

Tartalom ............................................................................................................................................ 4 

Előszó ................................................................................................................................................ 6 

Bevezetés ........................................................................................................................................... 7 

Utasítás 56 .......................................................................................................................................................... 9 

Utasítás 57 ........................................................................................................................................................ 16 

Utasítás 58 ........................................................................................................................................................ 22 

Utasítás 59 ........................................................................................................................................................ 28 

Utasítás 60 ........................................................................................................................................................ 35 

Utasítás 61 ........................................................................................................................................................ 42 

Utasítás 62 ........................................................................................................................................................ 48 

Utasítás 63 ........................................................................................................................................................ 54 

Utasítás 64 ........................................................................................................................................................ 62 

Utasítás 65 ........................................................................................................................................................ 69 

Utasítás 66 ........................................................................................................................................................ 74 

Utasítás 67 ........................................................................................................................................................ 81 

Utasítás 68 ........................................................................................................................................................ 87 

Utasítás 69 ........................................................................................................................................................ 93 

Utasítás 70 ........................................................................................................................................................ 99 

Utasítás 71 ...................................................................................................................................................... 105 

Utasítás 72 ...................................................................................................................................................... 111 

Utasítás 73 ...................................................................................................................................................... 116 

Utasítás 74 ...................................................................................................................................................... 121 

Utasítás 75 ...................................................................................................................................................... 127 

Utasítás 76 ...................................................................................................................................................... 133 

Utasítás 77 ...................................................................................................................................................... 139 

Utasítás 78 ...................................................................................................................................................... 144 

Utasítás 79 ...................................................................................................................................................... 150 



 

 

Utasítás 80 ...................................................................................................................................................... 156 

Utasítás 81 ...................................................................................................................................................... 162 

Utasítás 82 ...................................................................................................................................................... 168 

Tartalmi információk ...................................................................................................................................... 174 

Az isteni tanítások Mexikóban 1866-1950 ..................................................................................................... 183 

Reichl Kiadó, ................................................................................................................................. 183 

Book Service for Life .................................................................................................................... 183 

Unicon Alapítvány ......................................................................................................................... 183 

 

 

 



Bevezetés 

6 

Előszó  
 

Nagy örömmel és hálával kísérjük az "Igaz Élet Könyve" III. kötetét a kiadó nyomdájába. 

A könyvet nagy gondossággal fordítottuk le a "Libro de la Vida Verdadera" eredeti spanyol 

szövegéből. 

Javasoljuk, hogy az olvasók egyszerre csak kis részeket olvassanak el, gondolkodjanak és meditáljanak 

az olvasottakon, hogy az Isteni Tanítások spirituális jelentése teljes mértékben kibontakozhasson. 

A III. kötet, akárcsak az előző két kötet, találjon nyitott szívekre a mexikói Spirituális Kinyilatkoztatási 

Munka követői között. 

  A fordítók 
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Bevezetés  
 

 

 Az "Igaz élet könyve" sorozat e 3. kötetét néhány szóval szeretném bevezetni, amelyekből kiderül, 

hogy Krisztus tanításaiban különös figyelmet fordított a német hallgatókra, akiket nagyon 

nyomasztottak a hazájukban zajló szörnyű háborús események.  

Ahogy a II. kötet "Bevezetőjében" említettem, mi egy németekből álló, néha 20 főt is elérő csoport 

voltunk, akik a mexikói közösség közepén hallgattuk az Isteni Mester vasárnap reggeli tanításait. Úgy 

ismertek és tiszteltek bennünket, mint "külföldieket". Különösen 1942 és 1945 között, amikor a 

második világháború kegyetlenkedéseivel tombolt, mi németek biztonságot és vigaszt találtunk 

Krisztus szavaiban a mexikói közösségben. Mert a háború eseményei mindannyiunkra nehezedtek, és 

távoli hazánk keserves sorsa fájt. Egyedül Isten tudja, hány könnycsepp hullott, és hány komoly ima 

szállt fel hozzá. Ezekben az években előfordult, hogy az Úr különböző alkalmakkor, de mindig 

váratlanul, tanítása során közvetlenül a jelenlévő németekhez fordult. 

Vigasztalt és figyelmeztetett bennünket, hogy tartsunk ki az imádságban, mert amikor eljön az Ő 

órája, Ő véget vet a háborúnak, és akkor ─ hamarabb és gyorsabban, mint azt az emberek várják ─ 

megtörténik hazánk újjáépítése. De ugyanakkor arra is figyelmeztetett minket, hogy ne menjünk újra 

gőgösen a saját utunkat, hanem rendeljük alá akaratunkat az Ő akaratának, mert még mindig nagy 

feladataink vannak az Ő munkájában. A figyelmesen hallgató mexikói gyülekezetet is arra biztatta, 

hogy ne álljanak fel bírónak, mert semmit sem értettek a háború hátteréből. Ezek a szavak balzsamot 

jelentettek sebeinkre, mert németként világszerte azzal vádoltak bennünket, hogy mi vagyunk a 

háború fő okozói.  

Mély jelentősége van annak, hogy a lelki tanítás mexikói gyülekezeteiben szinte csak németek voltak 

a hallgatók, mint külföldiek. Ennek az az oka, hogy az Isteni Mester kijelentése szerint a német 

népben van egy nagy "Izrael magja", vagyis hogy ezek az emberi lelkek régen a zsidó népben 

testesültek meg. Egyedül Isten ismeri ezeket a lényeket, akik szétszóródtak minden népben és 

vallásban, és ebben a Harmadik Időben szellemileg összegyűjti őket, és velük együtt megalakítja az Ő 

Szellemi Izraelét. 

A következőkben Krisztus 1945. május 6-án a németekhez intézett beszédét az oktatás során az 

olvasók szélesebb körének figyelmébe ajánljuk. 

Walter Maier 

Az Isteni Mester szavai a német hallgatók csoportjához az 1945. május 6-i tanítás során  

Legyetek áldottak, szeretett gyermekeim, szeretettel üdvözöllek benneteket. Íme, Izrael áldott népe, 

közöttetek vannak ezek az Én nagyon szeretett gyermekeim. Azt akarom, hogy a kebleteknél találják 

meg Lelkem melegét, a tiszteletet és a testvéri szeretetet. Azt akarom, hogy a Szívedhez közel, nagyon 

közel fészkelődhessenek. Mert ne feledjétek, hogy nagy feladatot bíztam rájuk. Könyörülj rajtuk, 

ahogy én is könyörülök rajtad. Ne ítélkezzetek, áldott emberek, mert bizony mondom nektek: arról, 

hogy mi történik a világban ebben az időben, ti semmit sem tudtok, csak én tudom; mert ti az 

értelmetek szerint látjátok és ítélitek meg a dolgokat. De minden esemény mögött ott van az Én 

kezem, az Én igazságosságom, az Én isteni tanácsaim az örökkévalóság kezdetétől fogva, amelynek 

nincs kezdete. Mit lehet tehát helyesen megítélni, és mit lehet már tudni? Ennek a (német) népnek a 

kebelében sok Izrael-mag van, Júda nagy vetése, azé a törzsé, amely az első időkben fegyvert fogott, 

hogy rést üssön Izrael népén, hogy utat nyisson Kánaánba. Most fegyvert ragadott, hogy utat törjön 

magának a világ előtt. De én lehoztam, megállítottam, és megmondtam neki: Nem azért, mert Júda 

kardját viseled, nem lehetsz gőgös a világban.  
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Gondolkodjatok és legyetek kitartóak, mert felemellek benneteket, akik mindig is hittek bennem. 

Megadom nektek a kenyereteket, az otthonotokat. Egyenlővé teszlek titeket a többi nemzettel, és 

egyenlővé teszem őket veletek. Senki sem fog kevesebbet, senki sem fog többet érni. Eljön majd az 

idő, és az utolsó ismét első lesz az alázatossága miatt. Ezért mondom nektek: Csak hallgassátok az Én 

Igémet, mérlegeljétek, és ajkatok hallgasson. De ti, nagyon szeretett gyermekeim (vagyis a német 

hallgatók), a Megváltótokhoz jöttök, nem pedig a bíróhoz. Imádságod, mint égőáldozat, mint illatos 

esszencia emelkedett fel trónom magasságába. Lelked napról napra és éjszakáról éjszakára olyan volt, 

mint néped, nemzeted őrzője. Ó, ha az Én népem, Izrael ebből a nemzetből (Mexikó) csak úgy 

teljesítené szellemi kötelességét, mint ti ─ milyen messzire juthatott volna! De ne legyetek emiatt 

hiúak, továbbra is teljesítsétek kötelességeteket, és a jövőben is legyen meg bennetek az a buzgalom, 

szeretet és tisztelet egymás iránt, mert nem tudjátok az órát, amikor kezem elküld benneteket. Akkor 

előkészítem az utat, és ti előrehaladtok. 

Egyszer már rátok bíztalak Josét (a gyülekezet vezetője), és most egy másik alkalommal is rátok 

bízlak. Miért? 

Hogy felkészítsen benneteket arra, hogy hírnökei legyetek az Én Szentháromságos Mária Szellemi 

Munkámnak, amely ebben a Harmadik Korszakban jelent meg ebben a mexikói nemzetben, és hogy 

ezzel a jellel, ezzel a Munkával, ezzel a szeretettel, ezzel a buzgalommal és ezzel a Törvénnyel 

küldjön el benneteket, és hogy, Amikor távoli nemzetekben vagytok, kapcsolatba léphettek fiammal, 

Joséval, és ő örömmel fogja megütni szívetek dallamos harangját, és hosannát fog énekelni, mert a 

magot elvetették egy idegen földön, és eljön a pillanat, amikor az Én Igémet hirdetik azon a földön. 

Mikor jön el ez a pillanat? Amikor már biztonságosan haladsz előre, és megkaptad az utasításaimat. 

Maradjatok mindig egységben népemmel (ami mindenekelőtt a mexikói egyházat jelenti), őrizzétek 

meg a szelídséget és az alázatot. Ebben a pillanatban ismét engedem, hogy érezzétek méhem melegét. 

Maradjon egészséges és egészséges. Ne féljetek, rajtatok keresztül ezrek és ezrek fogják megkapni 

áldásaimat, nem csak a ti nemzetetekből. Ne csak értük kérjetek Engem, kérjetek Engem mindenkiért. 

Ebben a pillanatban magasabb fejlődési szintet biztosítok a szellemednek, és őrangyalaid szellemét a 

szellem magasabb szférájába emelem, azokba a hatalommal teli szellemekbe, amelyeket 

előkészítettem neked. Ezek a védelmezők továbbra is veletek lesznek, itt és abban a nemzetben.  

Ne aggódjatok, gyermekeim, csak a rosszat és a gyomokat gyomláljuk ki. A búzát megkímélem, a jó 

növényeket megőrzöm, és felhasználom őket, és gyümölcsöt teremnek. Mikor? Amikor készen álltok 

arra, hogy gondozzátok őket, mert ez az Én akaratom. 

Fogadjátok el az erőmet, fogadjátok el a békémet, és legyetek kitartóak az őrködésben és az 

imádságban. Maradjatok továbbra is egyesülve Fiammal, Józseffel, hogy amikor eljön az idő, az Ő 

parancsára, akaratomnak engedelmeskedve teljesíthessétek feladatotokat. 

Mit kérsz Tőlem azokért a helyekért (a hazádban)? Igen, ez valójában ugyanaz, amit oly sokszor 

kértetek tőlem: béke, megbocsátás, gyógyító balzsam és igazságosság, és valóban azt mondom nektek: 

Én, aki az Isteni Igazságosság, a Szeretet, a Balzsam, a Tökéletes Fül vagyok, ebben a pillanatban 

közeledem az emberekhez, és kezemmel betakarom őket, ölbe vonom őket, és hagyom, hogy 

oldalamból vér folyjon, amely balzsamként sok beteg embert meggyógyít. 

Szellemek, ti, akik a túlvilágról tekintetek ezekre a közbenjárókra ─ látjátok, hogy mennyi mindent 

elértetek, és még mindig eléritek. Fogadd a Fényt, ó Szellemi Világ, eltávolítom az árnyakat, a 

láncokat és a vért. Békével árasztalak el benneteket az Én Nevemben, aki Atya, Fiú és Szentlélek 

vagyok. 

Figyeljetek továbbra is, szeretett gyermekeim, legyetek kitartóak a szenvedésben, a végén tele lesztek 

örömmel. Még egyszer sírva fogtok hozzám jönni, de akkor azt mondom nektek: űzzétek ki a bánatot 

a szívetekből, és vegyétek észre, hogy Én vagyok az Élet, és (igazi) életbe foglak helyezni benneteket, 

mert ez az Én Akaratom. 

Keljetek fel, vegyétek fel a keresztet és kövessetek Engem, nagyon szeretett gyermekeim. 
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Utasítás 56  
1 Lelkemben örömmel látom, hogy hallgatjátok az Igémet. Tömegesen jöttök ezekre a 

találkozóhelyekre, hogy felfrissítsétek magatokat a szeretetről szóló tanításaimmal. Nem mindenki azért 

jön, hogy meghallgasson Engem, a legtöbben a szenvedéstől való megkönnyebbülés vagy a 

szívfájdalomtól való megszabadulás reményében jönnek. Sokan vannak elhívva, de kevesen azok, akik 

követnek Engem. Sokan vannak itt azok közül, akik szerették volna hallani a Rabbi hangját a második 

korszakban, de nem volt lehetőségük megismerni Őt. Vannak olyanok is, akik hallhatták volna Őt, de nem 

akarták. Néhányan és mások buzgón hallgatják Szavamat ebben az időszakban, és nem várják meg, amíg 

visszavonom, hogy később újra panaszkodjanak hanyagságuk miatt. Ezért nem beszélek a semmibe. Bár 

sokakat nem érdekel az Igém, vannak gyermekeim között olyanok, akik tudják, hogyan kell azt 

felbecsülhetetlen értékű ékszerként őrizni, hogy amikor eljön a pillanat, megismertessék az emberiséggel. 

2 Irgalommal és szeretettel jöttem mindenkihez, és jelenlétemet sokféle formában éreztettem. 

Vannak, akik lelki arccal láttak Engem, mások érzik az erőmet, amely megremegteti lényüket, másokat 

mélyen megérint az Igém lelki jelentése, megint mások érzik, hogy Szellemem békéje hogyan öleli át 

szívüket. A betegek megtapasztalják, hogyan gyógyulnak meg betegségeikből simogató Szavaim hatására, 

és a bűnösök úgy érzik, hogy a lelkükbe hatoló, átható és átható tekintet nézi őket. Ott mondtad: Az Úr 

velünk van. 

Amikor tanítványaim a Második Korszakban megkérdezték Tőlem, hogy visszatérek-e, megígértem 

nekik, hogy újra az emberiség között leszek, és elmondtam nekik, hogy mik lesznek a jelek, amelyek jelzik 

visszatérésem idejét. Sok évszázad telt el, mielőtt ezek a jelek megjelentek, és bejelentették új 

kinyilatkoztatásomat, ahogyan ma látjátok beteljesedni. Ha 1800 év után, ami az emberiség számára egy 

korszak volt, hűségesen teljesítettem nektek tett ígéretemet, akkor azt hiszitek, hogy most, amikor 1950-re 

bejelentettem távozásomat, az Úr nem fogja megtartani a szavát? 

3 Amikor a teológusok és az emberek, akik az elmúlt idők Szentírásait tanulmányozták, látták, hogy 

beteljesedtek a jelek, amelyekkel bejelentettem nektek visszatérésemet és jelenlétemet közöttetek, és 

amikor látták, hogy az idő eltelt anélkül, hogy láttak volna Engem eljönni, szomorúan becsukták 

könyveiket, azt hitték, hogy tévedtek az idővel és a jelekkel kapcsolatban, anélkül, hogy tudták volna, 

hogy felismerték a helyeset. Nem tudták, hogy jelen vagyok és ebben a formában beszélek hozzátok. De 

mondom nektek, hogy nagyon hamarosan, amikor az emberiség megismeri a bizonyítékot, hogy veletek 

voltam, mindenki képes lesz látni, hogy megnyilvánulásom pontosan abban az időszakban történt, amikor 

a próféciáknak be kellett teljesedniük. Micsoda öröm lesz sok szívben, és mekkora érdeklődés lesz 

tanítványaim kikérdezése és az új Írások kutatása iránt! 

4 Abban az időben nem csak néhányan voltak tanúi kinyilatkoztatásomnak, hanem emberek ezrei és 

ezrei, akik érezték, hogy szívük szeretetből vagy félelemből dobog, amikor meghallották Szavamat. Sokan 

közülük hűséges tanúim és jó tanítványaim lesznek, akik nem fognak elhagyni Engem, amikor Szavam 

bíróságok és tanácsok előtt megítéltetik, és akik szeretetből fakadó cselekedeteikkel tanúskodni fognak 

igazságomról. 

5 Bizony mondom nektek, e sokaság között itt nincs egy sem, akit a véletlen hozott. Ismét 

biztosítalak benneteket, hogy egyetlen levél sem mozdul le a fáról az Én akaratom nélkül. Mindannyiótok 

életében megvan az oka annak, hogy miért jöttetek ide, hogy tanúságot tegyetek az Igémről. Különböző 

utakról, különböző szektákból, vallási közösségekből és tanokból érkeztetek, megbotlottatok az ösvény 

kövein, és felhalmoztátok szellemetekben a tapasztalatok fényét. 

6 Amikor idejössz, egy ismeretlen erőt érzel, egy megmagyarázhatatlan folyadékot, és megkérdezed 

magadtól: Mi lehet ez? Honnan jön ez a szó, ami mélyen megérint, és ez a béke, ami átjárja a szívet? 

Megválaszoltam nektek: A ti Atyátok az, aki megerősít benneteket. De nem kényszerítelek benneteket 

arra, hogy higgyetek jelenlétemben ebben a formában, és nem is szükséges, hogy kényszerítselek 

benneteket, hogy higgyetek, hiszen nyilvánvalóan és kézzelfoghatóan veletek vagyok, és az 

érzékenységnek még egy kis nyoma is elég ahhoz, hogy érzékeljetek Engem. 

7 Itt az ideje, hogy megértessük veletek, hogy a szabad akaratotokat rosszul használtátok, és hogy 

most egy spirituális küldetés teljesítése vár rátok az emberiség körében. Látjátok, nem azért ítélem meg a 
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múltbeli munkáitokat, hogy aztán megmondjam nektek, méltóak vagytok-e arra, hogy megkapjátok ezt a 

küldetést vagy sem. Mert nem véletlenül kerültetek erre a világra, ez volt az Én akaratom. 

8 Gondolkodj a sorsodról, kérdezz arról, ami megmagyarázhatatlan számodra, és én válaszolok 

neked. Senki sem maradt válasz nélkül, aki megkérdezte a szívem titkos kamráját. Mert abban a 

pillanatban lelked fénye felragyog, és megmutatja, milyen nagyszerű ajándékokat kaptál az Uratoktól. 

9 Szeretném látni, hogy felemeled a lelkedet, és keresed a bölcsességemet a végtelenségben. Ebben 

vegyetek példát az írókról és a tudósokról, akiket az éjszaka közepén meglepek, miközben egyesek ihletet 

keresnek, mások pedig választ a természet alapvető kérdéseire. Nem azt akarom mondani nektek, hogy 

keressétek ezen a földön azt a tanulást, amely hírnevet hoz nektek az emberek között. Azt akarom, hogy ez 

a felemelkedés és ez a nagyság belülről fakadjon, és hogy mindaz, amit küzdelmetekben és 

tanulmányaitokban elértek, az élet és a testvéreitek iránti szeretet gyümölcse legyen. 

10 Amikor közeledem a tudósokhoz, akik elmélyedtek elmélkedéseikben és megöregedtek 

tanulmányaikban, megkérdezem tőlük: "Miért fáradoztok annyit? Kiért küzdesz és szenvedsz ennyire?" 

De nem volt olyan, aki azt mondta volna Nekem: "Mester, én az emberiség szeretetéért harcolok". Szeretik 

a tudományt, és ezért feláldozzák az életüket. De azoknak, akik nemes céloktól ihletve tudták, hogyan kell 

kérdezni, nagy tudás tárult fel, amely mindig édes gyümölcsöt adott az emberiségnek; ez a bizonyíték arra, 

hogy Ő, aki ezt a fényt ihlette, Én voltam. Akik azonban szeretet és tisztelet nélkül kutatták a természetet, 

megrekedtek az út elején, vagy romlásba estek, mert nem a jóság, hanem a hiúság, a gyűlölet és a 

becsvágy ihlette őket. 

11 De ahogyan a tudományt is kinyilatkoztatom az embernek, úgy adom meg neki a szellem számára 

a világosságot az inspiráción keresztül. Így beszéltem az első idők pátriárkáihoz, hasonlóképpen ihlettem 

Mózest, akit Igém hanghordozójává tettem, hogy beszéljen népemhez, és diktáltam neki törvényeket és 

életszabályokat, amelyeket leírt, hogy megmaradjanak, és a későbbi nemzedékek is megismerjék őket. 

12 Miután Krisztus a földön járt, négy apostolt megvilágosított tanításáról, és megadta nekik, hogy 

szellemi elmélkedésükben és elragadtatásukban emlékezzenek isteni Igéjére, hogy az emberiségre 

hagyhassák azt, amit szellemük az értelmük segítségével képes volt befogadni. Ők voltak Márk, Lukács, 

Máté és János. 

13 Eljön majd a nap, amikor a könyveket mint haszontalanokat a tűzbe dobják, ami akkor fog 

megtörténni, ha a szellemi tartalmuk a szívetekben él, és engedelmeskedtek a bennük foglalt törvénynek. 

De előtte ez az utolsó testamentum - egy küzdelem eredményeként - egyesülni fog az első kettővel, 

ahogyan ez az első és a második testamentummal is történt. 

14 Ma nem korlátoztam magam arra, hogy csak a jelenről beszéljek nektek. Sokat beszéltem nektek a 

múlt időkről, és még a jövőre vonatkozó próféciákat is adtam nektek előre. Feltártam nektek, ami el volt 

rejtve előletek, helyrehoztam, amit meghamisítottak, és feltártam nektek a jövő eseményeit. 

15 Boldogok, akik felkészülnek, mert holnap tudni fogják, hogyan olvassák jóakarattal ezt a tanítást, 

amely az emberiség sorsáról, a nemzetek jövőjéről és a Fény győzelméről beszél nektek, amely a szeretet, 

a béke és az igazságosság győzelme. Ez a tanítás teszi az embert igazán szabaddá; mert amikor azt hitte, 

hogy szabad, mert menekült a lelkiismerete és az Én Törvényeim elől, nem tudta, hogy olyan 

tulajdonságok, képességek és adottságok vannak benne, amelyeket nem tudta, hogyan fejlesszen, és ezért 

ahelyett, hogy szabad lett volna, inkább önmaga rabszolgája volt, a tudatlanságának rabszolgája. Hogyan 

érezhetné az ilyen emberiség az Én országom békéjét a szívében, és hogyan hordozhatna Engem a 

szívében, amikor az emberek elméjét nagyravágyó, materialista célok sötétítik el, amikor a szívük emberi 

szenvedélyekért dobog, és a lelkük anyagiasodik? 

16 Ez az emberiség szellemileg halott; de én, akinek hatalmam van feltámasztani a halottakat, 

visszahívom az életbe, és megnyitom az utat egy olyan korba, amikor az emberek felszabadítják lelküket, 

felismerik adottságaikat, és ezeken keresztül haladást és magasabb fejlődést érnek el. 

17 Ma elkezditek használni a szellem minden képességét. Ez felemel a mélységből. 

18 Itt van egy nép, amely rokonszenvvel vágyik Szavamra, és össze akarja gyűjteni tanításaimat, mert 

tudja, hogy az emberi értelem szervén keresztül történő megnyilvánulásom ideje rövid. 

19 Használjátok tanításomat, ó tanítványok! Azután menjetek ki félelem nélkül, hogy terjesszétek 

Szavamat és tanításaimat az emberek között. Ne csüggedjetek azokkal szemben, akik megpróbálják 

elméletekkel érvényteleníteni a küldetéseteket. 
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20 Az emberiség anélkül keresi, hogy tudná, mit akar. Ma azért jöttem, hogy elmondjam nektek: én 

vagyok az, akit kerestek. Ki ne vágyna békére? Ki ne vágyna az igazság megismerésére? Ki ne szeretné 

megőrizni az egészségét? 

21 Engem kell keresnetek, mert nincs béke a földön, és hiányoznak a jóakaratú emberek. De az Én 

igazságom leszállt, az Úr napja itt van. 

22 Ha az ember megteszi akaratomat, még a természet erői is meghajolnak előtte, mint szolgái. Amíg 

az ember kitart engedetlenségében, addig az elemek elszabadulnak, és így rádöbbentik őt arra, hogy nincs 

összhangban minden teremtett dologgal. 

23 Nem úgy jövök, mint gyermekeim ellenfele. Csak azért jöttem, hogy elpusztítsam a bűnt, hogy 

megismerjétek a világosságomat. 

24 Imádkozzatok, emberek, és biztosítalak benneteket, hogy elfogadom felajánlásotokat - nem az 

anyagiakat, hanem azt, amit a szellemetek ad nekem. 

25 Igazságosságom minden szívben ott van, abban is, amelyik megnyitja előttem az ajtaját, és abban 

is, amelyik bezárja azt hívásom előtt. Tekintetem átható, és képes felfedezni mindazt, amit rejtenek. 

Egyesekben a szeretetük és alázatuk felajánlását találtam, másokban a Velem való együttlét örömét és a 

kapott előnyökért való hálát. Egyesekben reményt találok, másokban fájdalmat. De valóban, mondom 

nektek, oltáromat minden pillanatban inkább könnyek, mint adományok borítják. 

26 Itt Velem együtt megtisztítjátok magatokat minden szennyeződéstől. Ó, bárcsak meg tudnátok 

őrizni ezt a tisztaságot egész életetekben! De a spiritualitásnak és a testvériségnek ez a légköre, amelyet a 

közösség és az oktatás eme óráiban teremtetek, nem uralkodik a világban. A levegőt, amit belélegzel, 

megmérgezi a bűn. 

27 De éreztétek, hogy amilyen mértékben magatokévá teszitek tanításomat, a lánc egyik láncszeme a 

másik után, amely összeköt benneteket a világgal, fokozatosan leesik rólatok. 

28 Elítéllek téged. De lásd, milyen kedves a te bírád szava. Ismerjétek fel, hogy a kárhozat helyett 

megbocsátásomat adom nektek, hogy ezentúl ne vétkezzetek többé. Ti magatok mondjátok ki az 

ítéleteteket, amikor rájöttök, hogy a fájdalom csakis titeket sújt. Akkor megáldom ezt a bűnbánatot, és 

megszabadítalak a szenvedés poharától az utasításaimmal. Ez az Isten útja, kövessetek engem ezen az 

úton. 

29 Aki hallgat lelkiismerete hangjára, az felismeri és megérti vétkeit, és ugyanakkor elfogadja a 

vezeklést. De aki nem érti meg vétkeinek súlyosságát, az nem lesz képes megszabadulni szégyenfoltjaitól, 

és amíg ez nem történik meg, addig nem jöhet hozzám. 

30 Ne menekülj a fájdalom elől. Amit vissza kell csinálnod, az a bűn. A fájdalom mindig is arra 

szolgált, hogy megállítson téged a mélységbe való lélegzetelállító rohanásodban. 

31 Ma már nem vagytok kisgyermekek, és megértitek tanításaim értelmét. Azt is tudjátok, hogy a 

lelketek nem egy időben jött létre a testetekkel, és hogy az egyik eredete nem azonos a másikéval. Azok a 

kisgyermekek, akiket a karjaidban ringatsz, ártatlanságot hordoznak a szívükben, de a lelkükben olyan 

múltat őriznek, amely néha hosszabb és baljósabb, mint a szüleiké. Milyen nagy a felelőssége azoknak, 

akiknek ezeket a szíveket táplálniuk kell, hogy a lelkük előrehaladhasson a fejlődés útján. 

32 Ne nézzetek emiatt kevesebb szeretettel a gyermekeitekre. Ne feledd, hogy nem tudod, kik ők, és 

mit tettek. Inkább növeljétek az irántuk érzett ragaszkodásotokat és szereteteteket, és köszönjétek meg 

Atyátoknak, hogy kegyelmét belétek helyezte, hogy szellemi testvéreitek vezetőivé és tanácsadóivá tegyen 

benneteket, akiknek testében vér szerinti ideiglenes szülőkké váltok. 

33 Az emberek még e spirituális tudás nélkül is egymás mellett állnak a fejlődésük útján, mert a 

tökéletességhez vezető út mindenki számára lett megteremtve, és mindenki végigjárja a végsőkig, még az 

is, akiről azt hiszitek, hogy nagyon távol áll Törvényemtől. El tudjátok képzelni, hogy bármelyikőtök ne 

jönne el hozzám, még ha az örökkévalóság el is múlik rajta? Elhanyagolhatta volna a tökéletes Atya 

bármelyik gyermekét is? 

34 Tanítványok, hiszitek-e tehát, hogy egyetlen földi élet elegendő a szellemi lénynek ahhoz, hogy 

elvégezze feladatát és tökéletesítse önmagát? - Nem, Mester - mondjátok Nekem legbensőbb 

meggyőződéssel. 

35 Ez a "test feltámadása"; de nem abban a formában, ahogyan azt az emberek elképzelik. Amikor a 

test megmerevedik, a föld belsejébe kerül, míg a lélek a túlvilágra távozik, és várakozik, amíg 
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igazságosságom elküldi, hogy új testbe épüljön be. Ily módon a lélek és az anyag újra egyesül ebben a 

világban, de nem a szellemi völgyben. 

36 Mivel az Atya egynél több lehetőséget ad nektek feladatotok teljesítésére, (mindazonáltal) ne 

hagyjátok kárba veszni azt, amelyik most van, mert senki sem tudja, hány földi életet oszt ki neki az Én 

igazságosságom. Ezért mind az öregember, mind az ifjú és a gyermek siessen, hogy teljesítse a rábízott 

feladatot, hogy kifizesse adósságát. 

37 Azt is mondom nektek, hogy ez a holtak feltámadásának ideje, mert ez az Én Fényem fel fogja 

gyújtani azoknak a hitét, akik a bűntudat, a kétségbeesés és a keserű szenvedés sötétségében vesztek el. 

38 A hatodik pecsét feloldódik, és a könyv megnyílik előttetek. A lámpatartó megvilágítja a 

világegyetemet, és az Isteni Ige, amelyet egy tűznyelv szimbolizál, a Végtelenségből szól hozzátok. A 

második korszakban feláldozott Bárány hangja az, amely meglepi az embereket, megvilágosítja őket és 

felemeli őket a kegyelem életére. 

39 Éljetek éberen, mert hamarosan sok próféta fog megjelenni, és szükséges, hogy tudjátok 

megkülönböztetni az igazat a hamisatól. 

40 Azok az emberek, akiknek az a küldetésük, hogy igazságot teremtsenek a földön, és akiket 

Istenségem eszközeiként használnak, meg fogják dorgálni mindazokat, akik tetten érik őket a hazugságon, 

mindenkit, aki alkut köt tanításommal, és aki aljasságát a szentség álarca mögé rejti. 

41 Jaj azoknak, akik, miközben azt ígérik, hogy boldogságra vezetik az embereket, háborúba és 

zűrzavarba taszítják őket! 

42 Azt akarom, hogy tanítványaim a betegek gyógyításával, az elveszettek megmentésével, a gyengék 

helyreállításával tegyék magukat ismertté. E szent küldetés teljesítése érdekében szabadítsátok meg 

magatokat a haszontalanságtól, mondjatok le minden céltalan földi időtöltésről, ne tévesszétek meg 

szíveteket és érzékeiteket hamis szépségekkel vagy káros benyomásokkal. 

43 Emeld fel a lelkedet, hogy csak az örökkévalóban, a szépben és a jóban lelj örömet. Ha ez nem így 

történik, akkor a lelked - amely az általad élt élet által materializálódott - sokat fog szenvedni, hogy 

leváljon a testéről és mindarról, amit hátrahagy, és egy ideig zűrzavarban és keserű fájdalomban fog 

bolyongani a (szellemi) terekben, amíg el nem éri a megtisztulást. 

44 Éljetek az én törvényem szerint, akkor nem kell félnetek a haláltól. De ne hívja vagy kívánja azt 

idő előtt. 

Hadd jöjjön, mert mindig engedelmeskedik a parancsaimnak. Gondoskodjatok róla, hogy felkészültnek 

találjon benneteket, akkor a fény gyermekeiként fogtok belépni a szellemi világba. 

45 Üljetek ma az asztalomhoz, egyetek, hogy ez a kenyér átalakítson benneteket, és tudjátok, hogyan 

ajánljátok fel később annak, akinek szüksége van rá. 

46 Ma hozzátok el Szavaimhoz azokat, akiket egészség, béke és eszménykép nélkül találtok utatokon. 

Holnap, amikor hangom már nem hallatszik ebben a formában, ti lesztek azok, akik befogadjátok 

testvéreiteket, és tápláljátok őket az élet eme esszenciájával. 

47 Semmit sem bíztam a véletlenre, így minden az Én akaratom szerint történt. Az általam nektek 

kijelölt sorsban rejlik igazságosságom. Ha az ösvényt tövisekkel teleszórtnak találjátok, bizony mondom 

nektek, nem az Én Akaratom szórta őket rá, hogy megsebezzék a lábatokat, hanem önátadással kell 

haladnotok az úton, tudva, hogy azok a szenvedések, amelyeket elviseltek, megszabadítják a lelketeket a 

foltoktól. 

48 Amikor ez az önátadás megszületik a szívetekben, érezni fogjátok, hogy kegyelmem utat tör 

magának. 

49 Ti, akik most halljátok az Igémet, balzsamként fogadjátok azt sebeitekre. De ne elégedjetek meg 

azzal, hogy részesüljetek az előnyeimben anélkül, hogy be akarnátok hatolni tanításom értelmébe, mert 

eljön a pillanat, amikor már nem halljátok ezt az Igét, és ha nem tudtátok, hogyan készüljetek fel, hogy az 

eljövendő időkben (Velem) lélekről lélekre kapcsolódjatok, árvának fogjátok érezni magatokat. 

50 Azt akarom, hogy a közelgő csatában erős katona legyél, aki megvédi az ügyét, hogy az életben 

Jákobhoz hasonlóan "erős és bölcs Izraelnek" nevezhessék; hogy mindig készen állj arra, hogy az Atya 

hívására sietve válaszolj. 
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51 Ne ingadozz a kétség és a hit között, mert akkor lépteid soha nem lehetnek biztosak, és 

elhatározásaid soha nem lehetnek szilárdak. Ne is követeljetek tőlem bizonyítékot, hogy higgyetek, mert 

nem tudjátok, hogy az Én igazságosságom milyen formában adhatná nektek ezt a bizonyítékot. 

52 Nem érzitek a láthatatlan segítséget, amely felemeli azokat, akik a mocsárba zuhantak? Nem 

látjátok, hogy milyen sokan jönnek ide betegségben, és milyen sokan nyerik vissza az egészséget és az élet 

örömét? Nem veszitek észre, hogy az élet páriái hogyan jönnek be a jelenlétembe, és - amikor felfedik 

előttük az adottságaikat - a tömegek felkeresik, sőt csodálják őket? 

53 Fedezzétek fel mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket hatalmamról és jelenlétemről adtam 

nektek, és meg fogtok győződni arról, hogy mindenkinek csodát adtam, hogy higgyenek eljövetelemben 

ebben az időben. 

54 Értsd meg: Amikor lépteidet a sűrű lombú fa felé irányítod, annak árnyékában hallani fogod Atyád 

mindenható hangját. A tanítványok kihasználják Jelenlétemet, és megkérdezik Tőlem, hogy a gyümölcs, 

amelyet fokozatosan aratnak, megengedett-e és tetszik-e Istenségemnek. Erre válaszolok neked: Ha 

elvetettétek az én magvaimat, jó termést fogtok aratni. 

55 Miért élnek egyesek ilyen tehetetlenségben? Állj fel, vedd észre, hogyan múlnak el a pillanatok 

anélkül, hogy kihasználnád őket. Még van idő. Ne akkor vágjatok bele a munkába, amikor már kevés az 

időtök, mert akkor óriási léptekkel próbáljátok majd bejárni az utat, és nem fogtok tudni semmi jót elérni, 

semmit sem aratni, mert a magnak időre van szüksége, hogy semmit se tegyen, a növénynek, hogy 

növekedjen, a gyümölcsnek pedig, hogy megérjen. 

56 Már közeledik az 1950-es év, amelyben visszavonom az Igémet. Abban az évben jelölöm meg az 

utolsó gyermekeimet, és akkor lesz teljes a száznegyvennégyezres szám. Azok, akik hallották az Igét, 

ismerik ajándékaikat és feladataikat, és akik használták ezt a kegyelmet, biztonságban érzik magukat. De 

azoknak, akik nem akarták megérteni ezt a munkát, sokat kell majd szenvedniük, sok érdemet és áldozatot 

kell majd hozniuk, hogy elérjék azt a magasságot, ahol békém lakozik, amely olyan, mint egy kapu, amely 

a Lélek előtt nyílik. 

57 Ti, a harmadik korszak tanítványai, akik láttátok a Szentlélek eljövetelét, ti vagytok azok, akik e 

fény alatt megértitek a jelent, a múltat és néhány jövőbeli tanítást. Ne kételkedjetek abban, hogy ez a 

megvilágosodás időszaka; de ne legyetek túlságosan magabiztosak. Nézze meg, hogyan csillog a tudós 

tehetsége, mint még soha. Nézze meg a gyermeket, hogy mennyit ért meg az első lépéseitől kezdve. 

Ismerjétek fel, mi történik a Föld körül. - Még mindig hajótöröttek vagytok, akik (más) hajótörötteket 

keresnek, akik segítségért kiáltanak a tomboló tenger közepén. 

58 Tanulmányozzátok elmélyülten az Igémet, hogy valódi ismereteket szerezhessetek róla, és ne 

mindenki az Én tanításomtól eltérő elméletet alkosson. Ne várjátok az üldöztetés idejét anélkül, hogy ne 

lennének fegyvereitek, amelyekkel megvédhetitek magatokat. Ezek a fegyverek lesznek az életmódotok, 

az igétek és az istentiszteletetek. 

59 Nem azt kérem tőletek, hogy legyetek tévedhetetlenek, mert az egyetlen tévedhetetlen én vagyok. 

Amit azonban megkövetelek tőletek, az az őszinteség és a jóakarat minden cselekedetetekben. A többit 

azért dolgozom, hogy befejezzem és tökéletesítsem a munkátokat, mert amilyenek a munkátok, olyan lesz 

a jutalmatok is. 

60 Ha bármelyikőtök irigységet érez a testvére iránt, mert úgy gondolja, hogy a Mester jobban szereti 

őt, és mindketten helyet követelnek a jobb kezemnél, akkor azt mondom neki, hogy nem szabad a jobb 

kezemhez helyeznem. Ezt mindenkinek a saját érdemei szerint kell megoldania. Bizony mondom nektek, 

nem tudnám egyik gyermeket sem jobban szeretni, mint a másikat. 

61 A Második Korszak apostolai közül Júdást nem kevésbé szerettem, mint Jánost. Azok a lelkek az 

Én szeretetem végtelen óceánjának cseppjei voltak, és amikor visszatértek az Atyához, egyedül Ő tudta az 

Ő magasrendű tanácsaiban, hogy ki mit szerzett magának. 

62 Ahhoz, hogy az emberiség ebben az időben elindulhasson, hogy kövessen Engem, hogy 

behatolhasson a titkokba, amelyeket elmagyaráztam nektek, és hogy megtöltsön a fény, szükséges, hogy 

szabadsággal rendelkezzenek lélekben, gondolkodásban és akaratban. És ezért jöttem, hogy 

megszabadítsam a lelkeket az igájuktól, és elkezdtem trónokat és királyságokat megdönteni, jogarokat és 

koronákat ledönteni. Legyetek szabadok, ne keressétek itt az országotokat vagy a mennyországotokat. Ne 

tegyétek rabszolgáitokká a köznépet, és ne legyetek a hiúság rabszolgái. 
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Emlékezzetek, hogy azt mondtam nektek: "Az én országom nem e világból való, nem itt van a trónom és a 

seregeim". A szellemetek országa és annak jutalma sincs itt. 

63 Igazsággal szóltam hozzátok, és igazsággal szólok hozzátok most is. Ilyen hosszú idő után, amikor 

nagy kinyilatkoztatásokat adtam nektek, nem lenne helyes, ha Pilátushoz hasonlóan azt kérdeznétek tőlem: 

"Mi az igazság?". 

64 Akarsz hozzám jönni? Vágysz-e arra, hogy egy nap eljuss oda, ahová azok jutottak el, akik Engem 

követtek? - Mindent, amire vágyaid kielégítéséhez szükséged van, már megadtam neked. Ha egyszer 

emberré lettem, és most szellemben szólok hozzátok, akkor azért tettem, hogy megmutassam nektek az 

utat, amely a tökéletességhez vezet. Én vagyok az Örök Ige, aki azt mondja nektek: Hallgassatok rám, 

mert 1950 már nincs messze, és akkor úgy fog tűnni nektek, mintha a mennyország kapui bezárultak 

volna. 

65 Egyszer már mondtam nektek: "Aki ismeri a Fiút, az ismeri az Atyát". Most hozzáteszem: Aki 

ismerte a Fiút, és rajta keresztül az Atyát, az ismeri az Igazság Lelkét, aki ma hozzátok szól. 

66 Jöjjetek a Hatodik Pecsét kebelére a feladatotok teljes tudatában. Hívjatok Engem, és el fogok 

jönni, hogy beszéljek hozzátok, de ezt csak az 1950-es évig tegyétek, amikor is akaratom szerint az emberi 

elmén keresztül történő megnyilvánulásom végét rögzítik. 

67 Egyaránt fogadom azt, aki szívében dicséri Nevemet és áldja új kinyilatkoztatásomat, és azt is, aki 

csak azért jön, hogy megítélje Szavamat - arra számítva, hogy hibát talál benne, hogy megtagadja azt. 

Mindenkinek tartogatok egy leckét. Beszélek a gyermek és az öregember szívéhez, a férfi és a nő szívéhez, 

beszélek a filozófushoz és a tudóshoz. Senki sem megy el bölcsességem mellett figyelmetlenül. Ezért 

mondom az embereknek: Vegyétek az Én Igémből azt, ami mindenkinek szól. 

68 Egyszer azt mondtam nektek: "Én vagyok az Út". Csak később értetted meg, hogy mit akart Jézus 

mondani ezekkel a szavakkal, mert megértetted, hogy "az Út" a Szeretet Isteni Törvénye. 

69 Ma újra elmondom nektek: "Én vagyok az út, az igazság és az élet", és ha ebben az időben 

keresitek Szavam lényegét, megtaláljátok benne a szeretet örök törvényét, azt az utat, amelyet a földön 

kijelöltem nektek. 

70 Abban az időben sokan azt hitték, hogy Krisztus eltévesztette az utat és elferdítette a törvényt. 

Ezért harcoltak és üldözték Őt. De az igazság, mint a napfény, mindig győzedelmeskedik a sötétséggel 

szemben. Most újra harcolni fognak az Igém ellen, mert egyesek ellentmondásokat, kétértelműségeket és 

tévedéseket vélnek felfedezni a jelentésében. De a fénye ismét beragyogja majd ennek az időnek a 

sötétségét, és az emberiség fel fogja ismerni, hogy az út és a törvény, amelyet kinyilatkoztattam nektek, 

ugyanaz, mint abban az időben, és mindig is az lesz. 

71 Hallgassatok meg Engem ebben az időben, hogy használhassátok az isteni útmutatást. Ne 

ismételjétek meg azt, amit sokan tettek a második korszakban: Miközben Jézust hallgatták, kigúnyolták 

Őt, de amikor látták a Mester csodáit a kereszten, és még a halála után is, lelkiismeret-furdalás és félelem 

töltötte el őket, mert megértették, hogy Isten átment a világon. Tudja valaki, hogy ezek a tanítványok, akik 

által Én magamat ismertté teszem, nem azok voltak-e, akik akkoriban a legjobban félreismertek és 

kigúnyoltak Engem? Nézd meg őket most, amint elviselik az ítéletet, a gúnyos tekintetet és a tömeg 

megvetését! Ne nevezd ezt megtorlásnak, ez igazságosság, és szükséges, hogy aki tudatlanságból hiányzik, 

az megtapasztalja és átélje ezt magában, hogy később képes legyen megérteni a tévedését. 

72 Tudjátok, hogy egy másik időben ezek a hanghordozók nem voltak-e azok között, akik vágytak 

arra, hogy az apostolaim legyenek, és várniuk kellett, hogy szolgálhassanak Engem? 

73 Az emberiség most megtisztítja magát a fájdalom által, hogy a béke és a spiritualizáció Országa 

létrejöhessen az emberek és a népek szívében. 

74 1924-ben megjósoltam nektek mindazt, ami a jelenben történik! 

75 Egyenként, fokozatosan lépnek be Jelenlétembe, akiket ebben az időben arra hívtam, hogy 

úttörőim és prófétáim legyenek, és mindenki, aki érezte a belső hívást, azt mondja Nekem: "Uram, itt 

vagyok, együtt akarok működni a Te Munkádban, parancsoltam, a Te szolgád vagyok.". 

76 Attól a pillanattól kezdve igyekeztem Szavam vésőjével elsimítani szívének egyenetlenségeit, 

hogy szeretettel és gyógyító erővel, békével és jósággal töltsem el. Emlékezzetek arra, amit mondtam 

nektek: ajkatok a szívetek bőségéből fog szólni. 
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77 Azt akarom, hogy olyanok legyetek, mint a fák, amelyek árnyéka sokakat beborít. De milyen 

kevesen vagytok azok, akik valóban megtanulnak árnyékot adni a vándornak. 

78 Legyetek olyanok, mint Atyátok, aki olyan, mint egy hatalmas fa, amely árnyékot ad és 

gyümölcseit minden gyermekének kínálja. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 57  
1 Pihenjetek meg néhány pillanatra fáradt vándorlásotokból, ti, akik a föld porán jártok, és ti, akik a 

szellemi térben éltek. 

2 Amikor isteni szavamat hallgatjátok, lelketek fokozatosan megtisztul. 

3 Nektek, akik lélekben éltek, és még mindig ragaszkodtok az anyagi célokhoz, azt mondom: 

forduljatok el attól, ami már nem tartozik hozzátok. Mert ha a föld nem az ember örök otthona, akkor még 

kevésbé a léleké. Túl, a spirituális völgyben, egy fénnyel teli élet vár rád, ahová lépésről lépésre eljutsz a 

jóság ösvényén. 

Azoknak, akik emberi lényekként hallgatnak rám, azt mondom, hogy amíg rendelkeznek ezzel a testtel, 

amely elkíséri őket földi életük útján, addig gondoskodniuk kell róla, és az utolsó pillanatig 

gondoskodniuk kell róla. 

a pillanatot meg kell őrizni. Mert ő a bot, amelyre a lélek támaszkodik, és a harc eszköze. A szellem az 

anyagi szemén keresztül nézi ezt az életet, a száján keresztül pedig beszél, és vigaszt nyújthat a 

testvéreinek. 

4 Azért jöttem ebben az időben, hogy felkészítselek benneteket, és az egész emberiséghez kell 

szólnom, hogy segítsem őket a spirituális fejlődésükben. 

5 Engedd, hogy a béke most belépjen a szívedbe, mert később fáradhatatlanul kell majd imádkoznod 

és figyelned mások békéjéért. 

6 Nagyon nagyszerű és érdemdús munkát végzel, ha békét és nyugalmat adsz a fájdalomtól és 

bánattól megrendült szíveknek. Eljönnek majd az idők, amikor meg kell tanulnotok, hogy szomszédaitok 

boldogságát erre a békére alapozzátok. 

7 Tanítványok és újonnan érkezettek, amikor halljátok az Igémet, úgy érzitek, hogy az árnyak, 

amelyek beborították elméteket, és a teher, amelyet a szívetekben hordoztatok, eltűntek. A szenvedés, az 

aggodalom és néha a bűntudat terhe volt az, ami egyre jobban nyomasztotta az életben. 

8 Ne felejtsd el, hogy senki sem lehet jobb segítőd, mint Jézus. Hallgassátok Igémet, és engedjétek, 

hogy békével árassza el szíveteket. Balzsam lesz a sebeidre. 

9 Szavam gyógyít, simogat és erősít. Tanuljátok meg és érezzétek meg, hogy aztán felkenjétek 

igazságommal és szeretetemmel azokat, akiket betegnek találtok utatokon. 

10 Az idők múlni fognak, és amikor rendkívüli események történnek, felkiáltasz: "Ezt már előre 

bejelentettük!". Mert emlékezni fogtok arra, amit oly sokszor megjövendöltem. 

11 Adjátok át tanításom jó hírét mindenkinek, akihez el tudjátok juttatni Igémet, még akkor is, ha az 

illető nem mutat azonnal hitet. Bizony mondom nektek, ha szeretettel beszéltek hozzá, a lelke soha nem 

fogja elfelejteni, amit mondtatok neki. 

12 Ez az a terület, amelyről beszélek nektek - a testvéreitek szíve és szelleme. A mag az Én tanításom, 

amelyet meg kell ismertetnetek velük, és a kristálytiszta víz az Én szeretetem és bölcsességem, amellyel 

öntöznötök kell azokat a mezőket. 

13 Mikor fogják az emberek érezni lelki jelenlétemet? Mikor fogom hallani, hogy az emberiség 

üdvözöl Engem? 

14 Ti, akik az emberi hanghordozón keresztül hallottatok Engem, ne foglalkozzatok ezeknek a 

testvéreiteknek a hiányosságaival, akik által ma hozzátok beszélek. Holnap az Én Szavam le lesz írva, és a 

hanghordozó befolyása megszűnik. 

15 Így az Én szavam ezúttal el fog jutni mindazokhoz, akik nem hallották - tele isteni lényeggel és 

tisztasággal. 

16 Azt akarom, hogy az egyetlen jel, amit ennek az igehirdetésnek a hírnökei bemutatnak, az igazság 

legyen. Ez a kulcs, a pajzs és a kard. 

17 A tudósok, a tudósok, a kor nagyjai, akik keményen küzdöttek a világ dicsőségéért, elámulnak 

majd, amikor meglátják új tanítványaimat - férfiakat, nőket és gyermekeket -, akik alázatosan, 

felsőbbrendűséggel való kérkedés és hiúság nélkül hirdetik az isteni tanításokat. 

18 Minél jobban ismered annak értékét, amit birtokolsz, annál igazabbnak és igazabbnak kell lennie 

az alázatodnak. 
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19 Milyen boldog az a szellem, amely - amikor emberi maradványait az engesztelés e völgyében 

hagyta - a végtelenségből felismeri, hogy a fény, az igazság és a szeretet nyomát hagyta a földön. 

20 Új népem, Izrael, amely lélekben ugyanaz, mint mindig, az lesz a feladata, hogy 

kinyilatkoztatásomat az egész világba elvigye. Meg fogja mutatni az embereknek, hol szentségtelenítették 

meg a törvényt, és hol értelmezték félre szavaimat. 

21 Hogyan lesz képes végrehajtani egy ilyen magas és nehéz küldetést? Azzal, hogy szeretettel és 

buzgalommal viseltetsz tanításom iránt, és jóakarattal, hogy apostolom legyél. 

22 Aki együtt érez felebarátjával, aki átérzi mások fájdalmát, és aki elfelejti saját szenvedését, amikor 

mások nehézségeire gondol, az birtokolja a magot, a balzsamot, a táplálékot. Utána megtanulja a 

megfelelő formát, hogy továbbadja, amit tőlem kapott, és kifejezze, ami a szívből és a lélekből fakad. 

23 Tanításaim könyvét tanulmányozzátok lelkiismeretetek fényében. Ez megmondja, hogy haladsz-e, 

vagy megálltál. 

24 Ne gondoljátok, hogy a szeretet ajándékát csak kiváltságos lényekre bízták. Tudjátok, hogy 

mindannyian erre vagytok hivatottak, és hogy egyesek előbb, mások később - mindannyian úgy fogtok 

szeretni, ahogyan én tanítottalak benneteket. 

25 Használjátok, használjátok ki megnyilvánulásom ezen időszakát, és tanulmányozzátok Igémet, 

hogy ne tűnjön furcsának számotokra, amikor azokat látjátok, akik által tanításomat adtam nektek, amint 

elragadtatás nélkül, lélektől lélekig tartó egységben beszélnek Teremtőjükkel. 

26 Emelje a lelkét, emelje a morálját. Mindig is ez volt az Én utasításom. Jákob meglátta az Atya 

alakját a mennyei létra legmagasabb fokán. Mózes a Sínai-hegy csúcsán kapta a törvényt, Jézus a Tábor-

hegyen hagyta rátok isteni igehirdetését. 

27 Fogjátok meg e kinyilatkoztatások szimbolikáját! - De hol van az a hegy, ahonnan most szólok 

hozzátok, és adom nektek a Törvényemet? Mindannyian tudjátok, hogy a hegy a tökéletesség, az igazság 

és a bölcsesség. 

28 Aki ebben az időben érezte kegyelmemet, az többé nem vethet töviseket vagy tüskéket az útjába. 

Mert a gyümölcs, amit learat, gyakran keserűbb lesz, mint amit elvetett. 

29 Tekintsétek magatokat annak a magnak a részének, amelyet Jákobnak ígértem álmában, amikor 

kijelentettem neki, hogy utódai olyan sokan lesznek, mint a föld pora, és hogy az ő magjában minden 

nemzet megáldatik. 

30 Ma az Én (lelki) melegségem száll le hozzád, hogy életet adjon a szívednek. De ez a melegség nem 

hervasztja el a virágokat, amelyeket a lelkedben táplálok. Mindent nektek adok, és minél inkább 

szétosztom javaimat gyermekeim között, annál jobban szaporodnak. Nem félek, mint egy gazdag fösvény, 

hogy végül vagyon nélkül maradok. - Kérjetek, hogy nektek adjanak. Mit kérhetsz Tőlem, amit nem adok 

meg neked? - Csak azt kérem tőletek, hogy tegyétek magatokat méltóvá a jótéteményeimre, és kérjetek 

engem helyesen. 

31 Mindenkinek az a sorsa, hogy megkapja azt, ami életútja során eljön hozzá. Míg egyesek 

elfogadják és a megfelelő időben felhasználják, mások elpazarolják, mások pedig még azt sem tudják, 

hogyan készüljenek fel a befogadására. 

De amikor visszatértek a szellemi világba, tudatára ébredtek mindannak, ami számukra rendeltetett, és 

amit sem megszerezni, sem kiérdemelni nem tudtak. 

32 Hangom mindenkihez szól, nincs olyan megtestesült vagy testetlen szellem, akihez ne szóltam 

volna szavamat, akár Atyaként, akár Mesterként, akár Bíróként. De az ember nem tudta, hogyan készítse 

fel magát az isteni nyelv megértésére, noha én minden módon és minden nyelven beszéltem hozzátok. 

Mikor fogtok lélektől lélekig összekapcsolódni az Istenségemmel, hogy meghalljátok a hangomat a 

lelketekben, hiszen erre vagytok hivatottak? Legalább ti, akik halljátok hangomat, készüljetek fel, hogy 

lépésről lépésre, a szellem fejlődése útján elérjétek ezt a kegyelmet. Nem gondoljátok, hogy a 

legtermészetesebb és legkézenfekvőbb dolog, hogy a szellemetek közösségben lehet a Teremtőjével, és 

hallhatja a hangját, bárhol is van? 

33 Hosszú idő telt el az emberek felett anélkül, hogy megértették volna, hogy milyen céllal 

teremtették őket. 
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34 Gyermekeim, nem szükséges behatolni a világ tudományába ahhoz, hogy felismerjétek létezésetek 

végső célját. Nem csak a tanultak ismerhetnek fel Engem és ismerhetik meg önmagukat. Milyen gyakran 

az egyszerű ember, akinek nincs földi műveltsége, mélyebben felismeri az igazságot. 

35 Ez az oka annak, hogy miért beszélek hozzátok egyszerű és világos, minden elme és szellem 

számára érthető nyelven, miért akartam Magamat egy műveletlen, sőt nehézkes elmén keresztül 

megismertetni. Ha, bár világosan és egyszerűen beszélek az emberekhez, mégsem értenek meg, hogyan 

értenének meg Engem, ha magasabb formában szólnék hozzájuk? - Nem titokzatos tanításokról beszélek 

nektek. Minél magasabb és tökéletesebb a szellemi, annál tisztábban, természetesebben és egyszerűbben 

mutatkozik meg a szellem számára. 

36 Tanulmányozzátok spirituálisan kinyilatkoztatásaimat, de ne csináljatok belőlük bonyolult 

teológiai tanításokat. Mivel a Mester egyszerű, legyenek egyszerűek a tanítványok is. Kövessetek engem 

alázattal és szelídséggel, és én az Ígéret Földjének birtokosaivá teszlek benneteket. Mert aki 

engedetlenségben él, annak semmije sincs. Legyetek annál alázatosabbak másokkal szemben, minél többet 

birtokoltok. 

37 Fületeket, amelyek eddig nem hallottak hízelgést, most ne tévessze meg a gőg. Ne hagyjátok, hogy 

szemeteket, amelyek soha nem figyeltek teremtésem csodáira, elvakítsa a hiúság. Ne keressetek más 

koronát, mint a testvéreitek iránti szeretetből fakadó cselekedetek gyümölcsét. 

38 Ne várjon kedvezőbb időkre a munka megkezdésével. Mert ha most nem használjátok ki ezt a 

rövid időt, holnap újra vágyni fogtok rá. 

39 Mindezt azért mondom el nektek, hogy tanúságot tegyetek az emberiségnek. Ne féljetek attól, 

hogy nem fognak hinni nektek, mert a természet erői megerősítik szavaitokat. A föld megremeg, a vizek 

átszakadnak, a tűz tombolni fog, a szelek elszabadulnak a világra, a tengerek habzani fognak, és 

dögvészek pusztítanak majd egész földeket. Az emberiség féktelen útját a fájdalom fogja megállítani. 

Akkor, amint az emberiség megtisztul materializmusától, az Én Igém eléri a szíveket, és senki sem marad 

nélküle. 

40 Mint egy virág, úgy nyílt ki a szíved, hogy felajánlja Nekem magasztalásod és hálád illatát. Mert 

tudod, hogy az Én irgalmasságom volt az, amely eltávolította a töviseket az utadból, és felszárította a 

könnyeidet. 

41 Megtanítottalak benneteket arra, hogy a szenvedéstől úgy kímélhetitek meg magatokat, ha 

közelebb kerültök Törvényem beteljesítéséhez. Elmondtam nektek, hogy ehhez el kell fordulnotok sok 

fantáziadús vallási szokástól, amelyek nem használnak nektek. 

42 Megváltásuk reménye felébredt azok szívében, akik hallottak Engem ez idő alatt. Szeretném, ha 

megtapasztalnátok az örömöt, hogy az út végén minden akadályt legyőztetek. 

43 Hordozzátok az Én Igémet a szátokban. Nem szükséges, hogy ugyanazt a nyelvet használjátok, 

amelyen én beszélek hozzátok. Beszéljetek rólam és munkámról ugyanazon a nyelven, amelyen 

testvéreitekhez beszéltek, és csak akkor, ha megpróbáljátok megismételni mondataimat, tegyétek azt 

abban a formában, ahogyan én beszéltem hozzátok. De készüljetek fel, mert lesznek alkalmak, amikor Én 

leszek az, aki a szátokon keresztül beszélni fog, és akkor egyszerű és földhözragadt nyelvetek eltűnik, 

hogy kifejezésében és jelentésében felfedje isteni Igémet. 

44 Hamarosan eljönnek majd azok a tömegek, akiknek a szelleme elvesztegette az idejét, és nem 

használta ki az Atya által felkínált lehetőségeket a felfelé fejlődésre. Amikor meghallják a hangomat, 

először megállnak, aztán lelkiismeret-furdalást éreznek, később pedig megragadják a szerszámokat, hogy 

megműveljék a földjeimet, és bepótolják az elvesztegetett időt. 

45 Ma úgy mennek el a szenvedő mellett, hogy nem érzékelik testvérük fájdalmát. De miután a 

szívükben megérintette őket Szavam lényege, szemüket a vigasztalásra szoruló felé fordítják, és elhozzák 

neki a balzsamot, amellyel meggyógyítottam őket. Akkor majd megkérdezik maguktól: Miért nem láttam 

korábban senkiben sem fájdalmat, sem az özvegyekben, sem az árvákban, sem az igazságra éhezőkben, 

sem a rászorulókban? Mert süket, vak és érzéketlen voltam. 

46 Aki szerette felebarátját a földön - milyen nyugodtan és boldogan telik el az élete, és milyen 

gyengéden gyötrődik. De aki nem vetett szeretetet az útjába, annak soha egy pillanatig sem volt igazi 

békéje, és fájdalommal búcsúzik a testtől, amelyben lakott. 
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47 Ez a bűn ideje, amikor megmutatom nektek hatalmamat azáltal, hogy a szeretet szentélyét építem 

az emberek szívében. Az embereknek nem lesz szükségük arra, hogy templomokat vagy palotákat 

építsenek az Én Istenségemnek, mert az Én spirituális tanításomnak nincsenek ilyen igényei. A jelen 

időben Isten igazi templomát, amelyben Ő lakik, az emberek fel fogják ismerni. 

48 E tanítások miatt, amelyeket ma adok nektek, a testvéreitek félre fognak ítélni benneteket. De ne 

féljetek, mert értelmükben van értelem és igazság, amit hamarosan fel fogunk ismerni, amikor a 

látogatások fenyegetően lebegnek az emberiség felett. 

49 Mindenki meg fogja érteni, hogy szeretetem mindannyiótoknak helyet adott az asztalomnál, hogy 

mindazok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, ihassanak az élet borából, és ehessenek a Lélek 

kenyeréből..... 

A Föld hosszú időn át fogva tartott benneteket, és sokan közületek az emberek bűnei által létrehozott 

mocsárba és szennybe estek. Ettől kegyelmem megszabadít benneteket, amíg el nem éri hangom hangja, 

amely a fény ösvényére hív benneteket. Ha az Én Igém mindig is szíved sivár sivatagában hangzott, akkor 

most állj meg egy pillanatra, hogy meghallgasd. Mert benne megtalálod a kristálytiszta és friss vizet, 

amely oltja az igazság iránti szomjadat. 

50 Erősödjetek meg tanításomban. Ne légy többé az a törékeny csónak, amellyel szenvedélyeid vagy 

gyengeséged hullámai játszadoznak. Használjátok az Igémben jelenlévő szellemi és erkölcsi erőt, és 

bizony mondom nektek, az élet viharai többé nem fognak megrázni benneteket. 

51 Nézzétek, hogy büntetés helyett Szavam örömteli meglepetése várt rátok, megbocsátva 

tökéletlenségeiteket, csakúgy, mint Szeretetemé, amikor asztalomhoz ültettelek benneteket, hogy isteni 

étellel örvendeztesselek meg benneteket. 

52 Azok, akik ma megbocsátást nyertek Általam, holnap meg fognak bocsátani azoknak, akik 

bántották őket, és azok, akik megkapták Szavam simogatását, miután sokáig itták a keserűség poharát, 

később vigaszt nyújtanak az úton lévő szíveknek. 

53 Az ember sok titkot kicsikart a természettől, és tudománya révén átalakította az emberi életet. A 

tudás fénye az elmében világít, és az emberiség napról napra halad előre a tudományos fejlődés útján egy 

olyan cél felé, amelyet még nem tud előre látni. A ti civilizációtok szívében azonban nem találok 

szeretetet. 

54 Időről időre eljövök az emberekhez, hogy elhozzam nekik törvényemet, hogy emlékeztessem őket 

tanításomra, hogy megismételjem nekik szavaimat. Mert a szeretet nélküli tudományotok nem lehet jó, a 

fejlődésetek nem lehet valódi és tartós, ha nem szabadul meg az önzéstől, hogy helyet adjon a tevékeny 

felebaráti szeretetnek. 

55 Több ezer év telik el az Istenségem egyik eljövetele és a következő között, és amikor 

kinyilatkoztatom magam, az azért van, hogy a szeretet egy és ugyanazon tanításáról beszéljek nektek. 

Ebben összegződik az egész Törvényem és az egész Tanításom, amikor azt mondom nektek: "Szeressétek 

egymást". 

56 Azon a napon, amikor az emberek hagyják, hogy tudományukat és fejlődésüket a szeretet isteni 

fénye inspirálja, soha nem álmodott paradicsommá teszik ezt a világot, tele élettel, fénnyel és egészséggel. 

Mert a mai önző tudománynak nem fogom felfedni mindazokat a csodákat, amelyeket az emberiség 

számára tartogatok. 

57 Ebben az időben azt mondom nektek, hogy a gonosz nem fog győzedelmeskedni, mert az Én 

Munkámban a tökéletlen nem állhat meg. Szellemedet azért teremtettük, hogy fejlődésével a tökéletesség 

legmagasabb fokát érje el. 

58 Tanítványaim az egész földön megjelennek majd, és útjukon az igazságot elrejtő köd eloszlik. 

Szívükbe vésődnek majd tanító szavaim, ahogyan egy másik időben parancsaimat kőbe vésték. 

59 Emberek, itt a fény, táplálkozzatok belőle! De előbb semmisítsétek meg az anyagelvűségnek azt a 

ruháját, amely beburkolt benneteket, és amely soha többé nem fogja betakarni a lelketeket. 

60 Nem minden emberiség fogja megtisztítani magát a spiritualizáció révén. A természet erői az új 

Szodomák és Gomorrhák felett is ítéletet hoznak, hogy előkészítsék a földet az új nemzedékek számára. 

61 Az özönvíz, amely megtisztította a földet az emberi szennyeződésektől, és a tűz, amely Szodomára 

hullott, ma már legendaként ismert. Mindazonáltal azt is meg fogjátok tapasztalni ebben az időben, hogy 
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az emberiséget megrázza, amikor a föld megremeg a levegő, a víz és a tűz ereje alatt. Én azonban egy új 

bárkát küldök nektek - amely az én törvényem -, hogy aki belép abba, az üdvözüljön. 

62 Nem mindenki fog Engem szeretni, aki a látogatás óráján azt mondja: "Atyám, Atyám", hanem 

azok, akik mindig gyakorolják szeretetemet felebarátjukon. Ezeket megmentjük. 

63 Szeretett tanítványok, mindannyian, akik engem követtek - tegyétek lépteiteket lelkileg ragyogóvá 

az éjszaka árnyékában, hogy fényes ösvényt jelezzenek az eltévedteknek. 

64 Mielőtt még arra gondoltatok volna, hogy eljöjjetek és meghallgassatok Engem, már a szívetekben 

jártam, és kapcsolatba léptem a szellemetekkel, mert ő az, akit keresek. Az az akaratom, hogy az emberek 

ezúttal összeszedjék magukat, felhagyjanak a közönyösségükkel, és elforduljanak attól a perverz és 

erkölcstelen világtól, amelyet ők teremtettek. Azt akarom, hogy a Szentlélek tanítványai legyetek. 

65 Gondoskodjatok arról, hogy a lélek és a testi burok között harmónia legyen, hogy könnyedén 

teljesíthessétek utasításaimat. Szelídítsd meg a testet szeretetteljes módon, használj szigort, ha szükséges. 

Vigyázzatok azonban, hogy a fanatizmus ne vakítson el benneteket, nehogy kegyetlenül viselkedjetek 

vele. Alakítsd lényedet egyetlen akarattá. 

66 Ez nem a megállás vagy az álomba merülés ideje. Ismerd fel, hogy valami olyan dolog tart ébren, 

ami erősebb nálad, legyen az egy lelki zavar vagy egy fizikai betegség. Csak ébren érzékelhetitek 

sugallataimat, mert aki "alszik", annak a szelleme nem fogékony, és nem láthatja a fényt, és nem értheti 

meg az életet, mert a szemei zárva lesznek az igazság előtt. 

67 Sokan vannak, akik csak egy szóra várnak, hogy eljussanak hozzám. Ezért készítelek fel 

benneteket, és küldelek titeket a tartományokba, hogy megosszátok az örömhírt. Ezért helyezem a 

szomjazókat az utatokba, hogy felajánlhassátok nekik ezt a vizet, amely valójában oltja a szomjat. 

68 Megtanítottalak arra, hogy ne viselkedj úgy, mint a gazdag fösvény, aki elrejti kincsét mások 

szeme elől, mert tudod, hogy ez az ajándék, amit ma birtokolsz, nem csak neked szól, hanem 

mindenkinek, akinek szüksége van rá. Az az Akaratom, hogy az Én Szavam az egész világon elhangozzék, 

először a Hanghordozón keresztül, majd a Hírnökeimen keresztül. 

69 Az a néhány év, ami még hátra van, hogy átadjam nektek az Igémet, úgy fogtok elmúlni, mintha 

csak egy pillanat lett volna. Állítsátok helyre magatokat, és őrizzétek Igémet, hogy távozásom után teljes 

tisztaságában ismertethessétek azt. 

70 Ne várj 1950-ig, hogy megdöbbenj, mert nem vagy felkészülve. Addig ne próbálja bepótolni az 

elvesztegetett időt. Induljatok el most, használjátok és vizsgáljátok meg tanításaimat, akkor nem fogtok 

eltévedni. Tartsatok ki a tevékeny szeretetben, ne nézzétek a foltot testvéretek szemében, és ne forduljatok 

el a "leprásoktól", mert én vezetem őket az utatokon, hogy meggyógyíthassátok őket. 

71 Azért jöttem, hogy megmentselek benneteket, hogy megidézzelek benneteket. Összegyűjtelek 

benneteket az Igém köré. 

72 Azt akarom, hogy engedelmességgel és alázattal érjetek az út végére. Az út tele van 

megpróbáltatásokkal; mindegyik egy-egy lépés a hegy teteje felé, vagy egy újabb lépcsőfok a 

tökéletességhez vezető égi létrán. Sétálj úgy, hogy a tekinteted a végtelenre szegezd. 

73 Áldom azokat, akik feláldozták magukat felebarátaikért, azokat, akik lemondtak a világ örömeiről, 

hogy megvigasztalják a szenvedőket. Azt akarom, hogy példáitok megmaradjanak az örökkévalóság 

könyvében, hogy az emberek felemelkedjenek és kövessenek Engem. 

74 Világosságot adok az emberiségnek, mert tudományuk nem fogja megmenteni őket, és dühös 

tengeren vannak. De megmentem a hajótörötteket, hogy halászokká tegyem őket, és csónakot adok nekik, 

hogy reményt és üdvösséget hozzanak az elveszetteknek. 

75 Ők lesznek a Harmadik Korszak tanítványai, az új emberhalászok, akiknek az Én útmutatásom lesz 

az útmutatójuk, és akiknek a Második Korszak apostolainak élete és tettei lesznek a példájuk és 

ösztönzőjük. 

76 Figyeljetek és imádkozzatok, tanítványok; amikor ezt lelki egységben teszitek, érezni fogjátok 

békémet. Ha pletykák és becsmérlő ítéletek kísértenek, csukd be a füled, mert ezek a csípések nem 

halálosak. Ha követitek isteni tanításaimat, a hála és a tisztelet bizonyítékait fogjátok kapni az utatok 

során, és ezek felélénkítenek és bátorítanak benneteket. 
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77 Minél többet dolgozol, annál rövidebbnek fog tűnni számodra az idő és az út. Amikor a világ 

fájdalmat okoz neked, és rájössz, hogy senki sincs benne, aki megvigasztalhatna, akkor tedd elém a 

panaszodat, és én megvigasztallak. 

Mindannyian az Én fényemet hordozzátok a lelketekben, azt az isteni szikrát, amely soha nem alszik 

ki. De míg ez a fény egyesek szívét megvilágítja, addig másokét, akik ellenálltak ennek a fénynek, 

sötétségbe burkolóznak. - Mindenkit befogadok, és üdvözöllek benneteket a szeretet eme asztalánál. 

Amikor ezt a bort iszod és ezt a kenyeret eszed, emlékezz tanító szavaimra. 

78 Lakmározzatok ezen az ünnepen, mert nem fogjátok mindig élvezni. Kielégítsd éhségedet és 

szomjúságodat örökre, mert nagyon hamarosan hosszú távokat kell megtenned, és szükséged lesz 

bátorságra, testi és lelki erőre. 

79 Mint egy tolvaj, úgy jöttem be a szívetekbe ebben az időben, meglepve egyeseket és felébresztve 

másokat, mondván nektek: Íme, itt van a Mesteretek, hallgassatok rá, és tisztítsátok meg az életeteket, 

hogy cselekedeteitekkel tanúságot tehessetek eljövetelemről. Ha ez nem történik meg, akkor az emberi 

értelem gúnyolódik és tagadja meg Igémet és igehirdetésemet. Tégy úgy, hogy cselekedeteid bűnbánatot 

okozzanak a bűnösökben, és ajkuk, amely eddig csak káromlást ismert, szeretettel beszélje nevemet. 

80 Szavamat ajkadra adom, hogy megmentsd az elveszettet. 

81 Bár az emberek a földet a szenny és a gonoszság világává tették, a ti erőfeszítéseitek és érdemeitek 

révén a béke és a spiritualizáció világává fog átalakulni, és ebben a munkában minden pillanatban 

segítségemre leszel. 

82 Jaj az emberiségnek, ha az irgalom és a tevékeny felebaráti szeretet nem tör ki végre a szívükben! 

Jaj az emberiségnek, ha végre nem jutnak el a gonosz cselekedeteik teljes megismeréséhez! Saját kezük 

szabadítja rájuk a természeti erők dühét, és igyekszik a nemzetekre kiönteni a fájdalom és keserűség 

poharát. Még akkor is, amikor learatják munkájuk eredményét, egyesek azt mondják majd: ez Isten 

büntetése. 

83 Én csak a szeretet bizonyítékait adtam nektek. A földre küldtelek, amely olyan volt, mint egy 

termékeny, szerető és gyengéd anya. Nektek adtam az élet tüzét, a levegőt, amely a Teremtő lehellete, és a 

vizet, amely termékenység és felüdülés. De te mindent arra használtál, hogy pusztulást és halált vethess. 

Mindent meggyaláztak, és még jobban meg fognak gyalázni. Folyóitok vérből lesznek, tüzetek 

pusztulásból lesz, a levegő megduzzad a halál leheletétől, és az egész föld rázkódva remeg majd. Az 

Igazság Órájában sokan azt mondják majd Nekem: "Uram, bocsáss meg, sötét kötés volt a szemem előtt." 

84 Megbocsátok nekik, és tudatom velük, hogy jelenleg senki sem tudatlan lélekben. 

85 Mint minden teremtett dolog tulajdonosa, számon fogom kérni tőled mindazt, ami a földön történt. 

Akkor megtudjátok, hogy semmi sem kerüli el átható tekintetemet, és semmi sem kerül ki az Igaz Élet 

Könyvéből. 

86 Engedjétek, hogy a Mester belépjen a szívetekbe, hívjatok meg Engem az otthonotokba, 

engedjétek, hogy veletek éljek. 

A következő szavak a föld minden népére vonatkoznak: 

Könyörüljetek testvéreiteken és magatokon, és távolítsátok el az emberiséget fenyegető veszélyt. 

Egy kis jóakarattal még a legnehezebb pillanatokban is képes leszel békét teremteni! 

87 Már régóta kopogtatok az ajtótokon. Ismerjétek fel kopogásomat szelíd természetéről; ne 

hagyjátok magatokat lelki álomra, hogy - amikor végül kinyitjátok - ne a keze legyen a 

A halál kopogtat. Eljöttek azok az idők, amelyeket Krisztus, János apostol és a próféták meghirdettek. Az 

emberek szemében ezek az idők már régóta váratnak magukra. De én azt mondom nektek, hogy - az 

örökkévalóság szempontjából - csak egy pillanat telt el. Emlékezzetek, hogy azt mondtam nektek, hogy 

azok, akik a végsőkig hűségesek maradnak a szeretet törvényemhez, megmenekülnek. 

Figyeljetek, imádkozzatok és tartsatok ki a jóságban, hogy ne vesszetek el ebben a szenvedélyek, 

kétségbeesés és halál által felkavart tengerben. Az ítélet óráján isteni törvényem mindenkivel együtt van, 

szeretetem örökké veletek van. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 58  
1 Ez az Én Fiam, akinek értelmi szervén keresztül átadom nektek ezt az üzenetet, nem állítja, hogy 

Jézusnak tekintik. Ő egyike a sok hanghordozónak, akiket ebben az időben készítettem fel, hogy Isteni 

Szavam eljusson hozzátok. 

2 Készüljetek fel, hogy ez a hang elérje a szíveteket, és felemelkedjetek az igazi életre. 

3 Bizony mondom nektek, az én Igém a lélek kenyere. Ezért aki eszik belőle, soha többé nem lesz 

éhes. 

4 Legyetek olyanok, mint a gyermekek előttem, és azt mondom nektek, mint a második korszakban: 

"Engedjétek hozzám a gyermekeket, mert övék a mennyek országa." 

5 Az én országom azoké, akik tiszta szívűek. Ezért most, hogy tudjátok, senkit ne tartsatok távol a 

jelenlétemtől: sem a felnőttet, aki bűnösként jön a Mester elé - mert azért jön, hogy megtisztuljon az Igém 

által ─ sem a gyermeket. Mert még ha úgy is gondoljátok, hogy az ő megértése az Én Munkám 

tanításaihoz alacsony, ő olyan szellemmel rendelkezik, amely gyakran fejlettebb, mint a tiétek. 

6 Ebben az időben, amikor az emberi értelem szervén keresztül nyilvánulok meg, elmagyarázom 

nektek korábbi tanításaimat. Lelkem minden testre és minden szellemre nyugszik ebben az időben, hogy 

Isteni Jelenlétemet mindenki érezze, és láthassátok az örökkévalóságba vezető utat. 

7 Ha az emberiség rosszul értelmezte a múlt idők tanításait, akkor ma is beleeshettek ebbe a hibába. 

Ez az oka annak, hogy bár szellemben jövök, tanításaimat rövid időre fizikailag hallhatóvá teszem, hogy 

érthetővé tegyem számotokra, mivel nem tudtátok, hogyan készüljetek fel a figyelés és az imádság által. 

8 Ismerd fel, hogy szellemi tanításom célja szellemed tökéletesítése, hogy elnyerje azt a békét és 

boldogságot, amelyet minden szellem az igazságom ismeretében kap. 

9 Mielőtt keresztet adtam volna neked, megerősítettelek és felszárítottam könnyeidet. Boldog az, aki 

az én keblemnél sír, mert érzi, hogy fájdalma el fog múlni. Boldog az, aki törvényemnek 

engedelmeskedve örömet érez a lelkében, mert ez lesz érdemei gyümölcse. 

10 Ha követni akarsz Engem, mindig tiszta szívvel gyere hozzám. Nincs szükséged ékszerekre vagy 

értékes ruhákra. Csak azt akarom, hogy tisztaság legyen a lelkedben és a testedben, hogy magadban 

hordozz engem. 

11 Szavam világos, és néha mégsem akarjátok megérteni. A Második Korszakban sokat beszéltem 

példázatokban és hasonlatokban, mert az akkori emberek csak így értettek meg Engem. De mégis, néhány 

alkalommal azt az ürügyet használták, hogy nem értenek Engem, és ez azért van, mert az emberek meg 

akarják érinteni az Istenit a kezükkel, és visszariadnak az anyagi lemondástól és a spiritualizációtól, 

amelyek az eszközök, amelyek segítségével megpillanthatják az Istenség fényét. 

12 Legyetek lelkiek, legyetek tiszta szívűek, akkor soha nem fogtok szomorkodni az Úr lakomáján, és 

mindent meg fogtok érteni és át fogtok érezni, amit Ő mond nektek. Nem fogjátok méltatlannak érezni 

magatokat, és nem lesz bennetek vágy, hogy elmenjetek. Ezért, aki felkel az asztalomról, csak azért tegye, 

hogy életével és cselekedeteivel hirdesse az utasításaim igazságát. 

13 Tanítványok, a szívetekben vagyok. Jézus ezért meghalt érted, hogy örökké a szívedben éljen. 

Lelked fejlődni fog, ha meghallgatod az Igémet. Íme, tanítványaim cselekedetei által leszek ismert ebben 

az időben. 

14 A fájdalom megtisztította testi burkotokat és lelketeket, hogy gondolatban, ima által, még távoli 

helyekre is el tudjátok helyezni magatokat, hogy teljesítsétek nehéz feladatotokat, hogy békét teremtsetek 

és fényt hozzatok testvéreiteknek. 

15 Amikor a tested abbahagyja a mindennapi küzdelmet, és ágyban pihen, a lélek arra használja ezt az 

időt, hogy felszabaduljon, és a neki megfelelő feladatokkal foglalkozzon: az Úr munkáival. De ha a szíved 

ahelyett, hogy megpihenne a gondoktól és a különféle bajoktól, vagy felemelkedne az imádságban, átadja 

magát a keserűségnek, a lélek állandóan azzal lesz elfoglalva, hogy legyőzze testének gyengeségeit, és 

ezáltal elhanyagolja más feladatait. Ily módon hit és lelkiség híján elveszíted az erényeidet, ahelyett, hogy 

emlékeznél arra, hogy - aki feladja a másokkal szembeni kötelességeit, hogy csak magával törődjön - önző 

a felebarátjával szemben, és ezért nem kegyelmez a lelkének. 

16 Vigyétek tanításaimat a gyakorlatba, hogy erősek legyetek, és hogy lelketekben nyugalom legyen, 

ajkatokon pedig jóság, amikor azok jönnek hozzátok, akik elutasítanak és rágalmaznak benneteket. 
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17 Ha aktívan részt veszel ebben a felkészülésben, látni fogod, hogy imádságod által a bánat, amit el 

tudtak rejteni, ki fog szabadulni azokból a szívekből, bizonyítékként arra, hogy tanítványaimmal voltak. 

18 Ha viszont megpróbálnátok megvédeni a tanításomat azzal, hogy ütésre ütéssel és szidalmazásra 

szidalmazással válaszolnátok, látni fogjátok, hogyan győznek le benneteket az emberek, és találnak majd 

okokat annak bizonyítására, hogy nem lehettek a tanítványaim, mert hiányzik belőletek a felebarátotok 

iránti szeretet és irgalom. 

19 Ne engedd, hogy a szentélyt, amelyet szívedben építettem, méltatlan gondolatok rombolják le. 

Ébren éljetek, imádkozzatok, hogy a viharok ne döntsenek el benneteket. 

20 Amikor halljátok, hogy a próféták, akiket ti látnokoknak neveztek, veszélyekről beszélnek nektek 

látomásaikban, és megjósolják a látogatásokat, emeljétek gondolataitokat Hozzám, és kérjetek Tőlem erőt, 

hogy kibírjátok, vagy fényt, hogy elkerüljétek azt a szakadékot, és könyörögjetek irgalmasságomért 

minden testvéretekért. 

21 Itt az ideje imádkozni. A békés otthonok imádkozzanak a lerombolt otthonokért. Azoknak az 

özvegyeknek, akik megadták magukat és vigasztalást találtak, gondolatban azok mellett kell állniuk, akik a 

fájdalomtól elzsibbadva, értelem és cél nélkül élnek. 

22 Anyák, akik örültök, amikor gyermekeitekkel körülvéve látjátok magatokat - küldjétek 

vigasztalásotokat azoknak, akik elvesztették őket a háborúban. Nem fontos, hogy a szemed sikert lásson. 

Legyen elég nektek a hitetek, és hogy meg akarjátok osztani testvéreitek fájdalmát, hogy adhassam 

békémet, vigasztalásomat és simogatásomat, a kenyeret és a megbocsátást azoknak, akikért imádkoztok. 

23 Azért adtam nektek ajándékokat, hogy érdemeitek révén eljussatok az ígéret földjére. 

24 Mindig segíteni fogok nektek felszerelni magatokat, hogy erősek legyetek, és jó katonáiként 

állhassatok ki ezért az ügyért, amikor zűrzavar tör ki, és népek népek ellen, nemzetek nemzetek ellen 

lázadnak. 

25 Ma azt mondom nektek: Üdvözöljük a földi zarándokot, aki már egy ideje követi az isteni fényt! - 

Ó, e világ múlandó lakói, akik ma itt vagytok, és nem tudjátok, holnap hová kerül a lelketek! Bizony 

mondom nektek, nem a halál vár rátok, hanem az örök élet, mert én nem gondoskodtam a lélek haláláról. 

De azt akarom, hogy hívásom pillanatában olyanok legyetek, mint példabeszédem hűséges szüzei, akik 

égő lámpással várják a tisztaságos házastárs érkezését, hogy abban a pillanatban, amikor meghalljátok 

hívó hangomat, magatok mögött hagyjátok a keserűség poharát, amelyet ebben a világban ittatok, és hogy 

abban az órában senki ne ragadja el tőletek azt, amit oly sok fájdalom árán majdnem elértetek. 

26 Itt a testetek szemei, amelyek belefáradtak a sírásba, le fognak csukódni, míg a szellemetek szemei 

megnyílnak az igazi életre, amint átlépitek az örökkévalóság küszöbét, ahol Atyátok vár titeket az általa 

megígért jutalommal. 

27 Hány, a kegyelmi élet számára halott ember támadt fel ebben az időben, amikor meghallották ezt 

az igét! Hány gyenge emelkedett fel erővel telve! Hány félelmetes és kétségbeesett ember töltődött fel 

bátorsággal és talált békére! 

28 Azok a tömegek, akiket e hirdetmény első napjaiban bejelentettem, ezek; a "halottak" és a 

rászorulók, akikről azt mondtam, hogy el fognak jönni, ti magatok vagytok. 

29 Magányosságotokban és keserűségetekben napról napra vártátok azt a pillanatot, amely elhozza 

nektek eljövetelem jó hírét. Jelenlétem és csodáim hírétől vonzódva eljöttetek a fa árnyékába, ahol 

vártalak benneteket, és itt az Isteni Mester tanítványai lesztek. 

30 Még egy ideig veletek leszek, hogy tanításaimat a lelketekbe véssétek, és ne essetek profanizálásba 

vagy hamisításba. Azt akarom, hogy a szívetek erősítse meg azt a szót, amelyet a Mester a szeretet 

cselekedetein keresztül tanít nektek, amikor ajkatok elkezd beszélni tanításomról. 

31 Vigyázzatok, hogy ne bántsátok meg testvéreitek szívét, és ne oltsátok ki hitük fényét, mert itt e 

sokaság között vannak az én új tanítványaim. Ne tévesszétek le őket erről az útról. Ne higgyétek, hogy 

csak titeket fogok használni ebben az időben. Téged fognak "elsőnek", őket pedig "utolsónak" hívni. Még 

azok is, akik belefáradtak a vándorlásba és a szenvedésbe, eljönnek és azt mondják majd Nekem: "Atyám, 

kimerülten jövök Hozzád. Bárcsak sokkal korábban találkoztam volna Veled életem útján. Sok 

szenvedéstől és hibától megkíméltem volna magam." De mondom nektek, egyetlen levél sem mozdul a 

fáról az Én akaratom nélkül, és azoknak, akik így beszélnek Hozzám, tudniuk kell, hogy még a 

munkásaim között is vannak olyanok, akik szívükben azt mondják Nekem: "Milyen boldog lennék, ha 
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még mindig szabadon élvezhetném mindazt, amit a világ kínál nekem". Ő az, aki nem tudta, hogyan 

használja ki a megpróbáltatásokat, amelyek az élet által adott leckék, és nem volt képes felfogni tanításaim 

értelmét. Ezért gyenge, és gyengeségében kísértésbe veti magát. 

32 Ki tudná elrejteni előlem bármely szándékát vagy bármely gondolatát - előlem, aki minden ember 

szívében lakozik? Ne lepődjetek meg tehát, amikor azt mondom nektek, hogy közületek fognak kikerülni 

azok, akik üldözni fognak benneteket, és el akarják pusztítani azt, amit én teremtettem. Néhányan azok 

közül, akik ma az Úr tanítványainak és munkásainak nevezik magukat, holnap fel fognak lázadni 

tanításom ellen, és harcolni fognak azok ellen, akiket testvéreiknek neveztek. Ezért mondom nektek 

mindig: Figyeljetek és imádkozzatok, hogy ne essetek kísértésbe. 

33 Mindenki elégedjen meg a rábízott adottsággal és küldetéssel, és ne menjen ki az utcákra és a 

tartományokba, hacsak nem jelzik neki a megfelelő pillanatot, és nem utasítják a feladatára. Azért 

mondom ezt nektek, mert vannak, akik úgy tanítanak, hogy nem készítették fel magukat, és vannak 

olyanok is, akik anélkül teszik magukat vezetővé, hogy rendelkeznének a szükséges felszereléssel. De 

másoknak, akik úgy gondolják, hogy nem tudják teljesíteni a rájuk bízott feladatokat, azt mondom: Miért 

gondoljátok, hogy lehetetlen teljesíteni azt, amit Ő bízott rátok, aki tudja, hogy minden egyes gyermeke 

mire képes? Mit gondolsz, hogyan kellene az Én megnyilvánulásomnak ebben az időben történnie, például 

nem az emberi értelem szervén keresztül? 

34 Néhányan kételkedtek az ilyen formában történő kihirdetésemben, és a hanghordozót 

szélhámosnak tartották. De azokat is felhasználtam, akik kételkedtek, és elhívtam és felkészítettem őket 

arra, hogy beteljesítsék a küldetést, amelyben kételkedtek, és hogy bizonyítékot adjak nekik 

igazságosságomról. 

Sokan közülük a legjobb hanghordozóim közé tartoztak, mert hittel és örömmel dolgoztak utána. 

Amikor rájöttek, hogy isteni szavak hangzottak el ajkukról, felém fordították tekintetüket, hogy áldják 

nevemet. 

35 Azóta az Én akaratomat teszik, nem pedig az övékét, mert rájöttek, hogy aki a saját akaratát teszi a 

földön, az azért teszi, hogy önmagát dicsőítse, és ezért eltávolodik Tőlem. 

36 A Mester azt mondja neked: Ma az Én Igém az, ami vezet, javít és oktat benneteket; 1950 után már 

csak a lelkiismeretetek fog vezetni benneteket. Adjátok tovább tanításomat teljes tisztaságában, 

mutassátok meg munkámat teljes tisztaságában. 

37 Nem arra hívtalak benneteket, hogy elpusztuljatok ebben a csatában, éppen ellenkezőleg, azt 

akarom, hogy jó katonákként győzelmet arassatok. De ez a győzelem az általatok elvetett béke győzelme 

lesz, az általatok a betegeknek visszaadott egészségé, az általatok a sötétségben meggyújtott világosságé. 

38 Munkások, ti, akik azért jöttök, hogy megmutassátok nekem a munkátokat, én fogadlak 

benneteket. Eljöttök a rátok bízott földekről, és megkérdezitek Tőlem: "Isteni Mester, tetszik-e Neked a 

munkám, a küzdelmem?". De a Mester válaszol neked: Még nem tökéletesek a cselekedeteitek, még nem 

vagytok a tanítványaim. Úgy látlak benneteket, mint kisgyermekeket, akiket nagyon szeretek, és 

elfogadom (a feladatotok) teljesítését, amelyet elém terjesztetek. Szellemed kiegyenesedik és megteszi az 

első lépéseket, engedelmessé teszi a testedet és meghallgatja új tanításaimat a kinyilatkoztatás jelen 

korszakában. 

39 Az Első Korszakban ismertétek Jehova nevét, és megtapasztaltátok megnyilvánulásaimat Izrael 

népének kebelében, amelyhez tartoztatok, és azt mondtam nektek: "Íme, ez az út"; és az út, amelyről 

beszéltem nektek, a Törvény volt. Később a Jézusban testté lett Igém szólt hozzátok, és megvilágosodtatok 

példabeszédeim és parancsolataim által, és ezekkel mondtam nektek: Mindenki, aki a felebarátja 

szeretetével és megbocsátásával teljesíti, az az Én Törvényem útján jár. - És a mai 

időben, ismét ugyanazon az úton vagytok a fejlődésetek felé, és ugyanaz az Isteni Szellem van veletek, aki 

tanít benneteket és vezeti a lépteiteket. Én fénylő világosságként jöttem, és mindenki, aki felkészül, képes 

lesz meglátni Engem. 

40 Az emberiség jelenleg nem indult el, hogy teljesítse parancsaimat, de én várom őket. Mindig is 

tápláltam a lelkeket, de ti mégsem kínáltatok Nekem hozzám méltó gyümölcsöket. Tökéletes törvényeket 

rendeltem el minden lény számára, de az ember lelke, amely a Teremtő remekműve, még nem 

tökéletesedett. Bár szüntelenül inspiráltam és tanácsokkal láttam el, mégsem hallgatott Istenére, és nem 

engedelmeskedett neki. 



U 58 

25 

41 Nem használtátok ki jól a képességeket, amelyeket adtam nektek, és csak fájdalmat hoztatok elém. 

Ha fájdalom van bennetek, az azért van, mert megszegtétek a Törvényt. Bár erővel felruházott vagy, mégis 

gyenge voltál. 

42 Szeretném, ha tudnátok, hogy e világ összes teremtménye közül ti vagytok a legkiváltságosabb 

lények, akiket lélekkel és szellemmel ruháztak fel. Szabad akaratot adtam nektek, hogy szabad 

akaratotokból a hozzám vezető helyes utat válasszátok. Nem virágos utat ajánlok nektek, hanem az 

imádság, a bűnbánat és a küzdelem útját, és ezen az úton a lelkiismeretetek fog vezetni benneteket. 

43 Közeledik az idő, amikor szellemlényekként fogtok hozzám jönni. A Harmadik Időben vagytok, az 

evolúció hatodik szakaszában, közel annak a tökéletes életnek a küszöbéhez, amely rátok vár. Akarsz 

hozzám jönni, és élvezni a békét, amit az első idők óta ígértem neked? Mindannyian azt mondjátok 

nekem: "Igen, Mester, mert keserű a pohár, amit iszunk, és nehéz a napi munkánk. Napról napra 

nehezebbé válik a munkád, és találkozol embertársaid megértetlenségével. De az Én Igém, amely balzsam, 

enyhíti fájdalmadat. A kegyelem forrása, amelyet hagytál kiszáradni, ma újra feltör, hogy erőt adjon 

neked. 

44 Gondoljunk arra, hogy közeledik az 1950-es év, és az emberek nem egységesek. Az egyes törzsek 

tizenkétezer szelleme még nincs felszerelve. De amikor eljön az az év, és nem mutatjátok meg Nekem azt 

a számot, amit kértem tőletek, ki lesz képes megjelölni a kiválasztottakat azután az idő után? Megjelölöd 

őket és jelzed a sorsukat? - Nem, emberek, csak én írom kitörölhetetlen betűkkel a feladatot, amely 

minden lélekhez tartozik. 

45 Micsoda vágy van bennem, hogy felfedjem Munkámat más nemzetekben! - Közeledik az idő, 

amikor ennek a megnyilvánulásnak be kell fejeződnie, és ezek az ajkak nem fognak többé ebben a 

formában beszélni. 

46 Én vagyok az, aki ebben az időben beszélek, aki táplálom és előkészítem a lelkeket. Mert a földön 

nincsenek a szellemnek urai. 

47 És ahogyan ezek a tömegek itt, amelyek a múltban kicsik voltak, ma megsokszorozódtak, úgy 

fogom összegyűjteni tanítványaimat más nemzeteknél is. 

48 Amikor felismeritek állandó küzdelmemet, azt mondjátok Nekem: "Mester, milyen nagy a Te 

munkád, milyen bőséges a Te Igéd, és mennyi szeretetet és erőt öntesz bele! A szívek megváltoznak, és a 

betegek meggyógyulnak, mert érzik a jelenlétedet." - Hallgassatok rám mindvégig, hogy tanulhassatok 

tőlem. 

49 Lelkileg ismertettem magam minden nemzetben, ahogyan meg van írva. A próféták azt mondták: 

"A háború és nyomorúság idején eljön a Szentlélek, hogy megismertesse magát az emberekkel". Az 

emberiség keres Engem, vágyakozik Szavam után, de félelmük és zavarodottságuk olyan nagy, hogy nem 

sikerül megtalálniuk Engem, pedig olyan közel vagyok hozzájuk. Egyes városokban a templomokat 

lerombolták, a könyveket tűzbe dobták, a hit ellen harcoltak, a szent törvényeket megtagadták, és egyes 

nemzetekben az Én Nevemet kitörölték a lakosok szívéből. Mégis bejelentettem nektek, hogy a Mennyek 

Országa helyet fog találni az emberek szívében. Ki tudná lerombolni a belső templomot, ha tudod, hogyan 

kell azt a lelkedben felépíteni? Milyen nagy a harc, ami rátok vár, emberek! 

50 Hamarosan a világ tudni fogja, hogy a különböző nemzetekbe inkarnálódott Izrael népe visszatért a 

földre, és én felhasználom őket. Az emberek meg fogják tudni, hogy ti nem vér szerinti leszármazottai, 

hanem szellemi leszármazottai vagytok annak a népnek, és ahogyan a múlt időkben, úgy most is tanúi 

vagytok eljövetelemnek és kinyilatkoztatásaimnak. 

51 Ti, akik Engem képviseletek, el fogjátok vinni az üzenetemet az emberiségnek. Azért küldtelek 

titeket, hogy megvilágosítsátok a földet, hogy hirdessétek a jóságot és tegyetek tanúságot az igazságról. A 

szellemet a lélek és a test fölé helyezitek, és azt tanítjátok, hogy a szellem a ti vezetőitek. Akkor minden 

materializmus elbukik, és a lélek újra felemelkedik, és az Én tanítványommá válik. 

52 Ebben a pillanatban megfeledkezel a saját szenvedéseidről, hogy mások szenvedéseire gondolj, 

mert tudod, hogy más országokban a fájdalom töltötte meg a lakosok poharát, és ez a fájdalom eljut 

hozzám, mert - milyen szenvedést érezhet a gyermek, ami nem jut el az Atyához is? De ez a fájdalom 

megtisztítja és megvilágosítja az embert, érezteti vele az igazságosság figyelmeztető jelét, és arra készteti, 

hogy visszatérjen az "útra". Csak a fájdalom készteti őt arra, hogy elgondolkodjon, és visszanyerje 

elveszített egészségét és békéjét. 
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53 Jelenlétem és szeretetem minden gyermekemmel van a megpróbáltatás eme órájában. 

54 A mostani idők elhívottjai között vannak azok, akik az Atyától a szabadság egy másik idejét 

kérték, amit én meg is adtam nekik. De amikor eljött az idő, hogy számot adjanak, megkérdeztem tőlük: 

"Mit tettetek azzal a szabadsággal, amit kértetek tőlem? 

Csak azt válaszoljátok nekem: "Mi megtettük az akaratunkat, és a gyümölcs, amit learattunk, nagyon 

keserű." 

55 Ezek fáradtan, megkeseredetten és undorodva tértek vissza Hozzám a gyümölcsöktől, amelyekre 

annyira vágytak - gyümölcsök, amelyek mérgezőek és halálosak. 

56 Az Úr várta őket. Tudta, hogy vissza kell jönniük, és amikor visszatértek, megkérdeztem tőlük, 

hogy továbbra is a földi élvezetek útján akarnak-e haladni, vagy a Mester szeretetének keresztjét viselik és 

követik Őt, és ők szívből megmondták Nekem, hogy a végsőkig követni fognak Engem. 

57 Mindannyiótoknak azt mondom: imádkozzatok, hogy hatalmatok legyen a testetek felett. 

58 Miközben az emberiség nagy része jelenleg szenved, mert még mindig az erőszak törvénye 

uralkodik az emberek között, és mert az igazságtalanság uralkodik, leszállok és szellemileg megjelenek 

közöttetek, hogy tápláljalak benneteket, hogy megújuljatok, megértsétek Isteni tanításomat, és ezután 

tökéletes cselekedeteket végezhessetek az emberek között. E célból ültettem el fáimat, amelyek a 

különböző városok, tartományok és falvak nagy és kis közösségei - fákat, amelyek árnyékot adnak a 

vándornak, aki hosszú utakon és hatalmas sivatagokon keresztül jön, és amelyek az éhezőknek adják az 

élet gyümölcseit. Szeressétek ezeket a fákat, gondoskodjatok róluk együttérzésetekkel és buzgalmatokkal. 

Ne ostorozd őket, mintha forgószél lennél, mert látod, hogy némelyiknek lecsupaszodtak a levelei, mások 

pedig elöregedtek, mert az ágaikból új fák lesznek. Ne felejtsd el azt a napot, amikor megkaptad az első 

árnyékot és megetted az első gyümölcsöt. 

59 Úgy tekintettem rátok, mint kisgyermekekre. Amikor munkásként megteszitek első lépéseiteket, 

először kis földeket bízok rátok, hogy megtanuljatok vetni. Ezek az első mezők a szeretteid szívei, a 

barátaid és az ellenségeid. Minden egyes esetre adok inspirációkat. 

60 Aztán, amikor vihar támad a földjeitekre, az emberek lélekben megacélozva találtak benneteket, és 

amikor eljön az aratás és az aratás ideje, örömmel a szívetekben viszitek majd a betakarított gabonát az 

Atya magtárába - azt a gabonát, amely a jövőben az örökkévalóságban a táplálékotok lesz. 

61 A Mester már régóta hív benneteket, hogy vetést végezzetek az Ő földjein, de néhányan süketek és 

elutasítóak voltak az első hívásra. De az Atya továbbra is vár rájuk, mert tudta, hogy a második hívásra 

teljes bűnbánattal fognak odarohanni, és bocsánatot kérnek tőle. 

62 Hogy higgyenek és kövessenek Engem, néhányan bizonyítékként egészséget és belső békét kértek 

Tőlem, amit a földön nem találtak, és amikor ezek egészségesek lettek, és látták, hogy otthonukban és 

életükben béke uralkodik, azt mondták Nekem: "Te vagy az, Atyám!". 

63 Boldog az, aki az útja minden pillanatában felismeri az általam vallott cselekedeteket, mert örömet 

szerez az Atyjának. Jaj annak, aki kételkedik vagy bizalmatlan, mert elhagyatottnak, elveszettnek és 

gyengének érzi magát. 

64 Halljátok, tanítványok: A második korszakban Jézus egy napon egy csónakban ment ki tanítványai 

kíséretében. A tenger nyugodt volt, és az emberek örültek a Mester szavainak. Ezután Jézus elaludt, de 

amikor a tenger habozni kezdett, és vihar fenyegetett, Jézus tovább aludt. Néhány pillanatig a csónak a 

hullámok játékszerévé vált, és a félelem olyannyira elborította azokat a szíveket, hogy félelmetes hangon 

ébresztették fel a Mestert, és így szóltak hozzá: "Uram, ments meg minket, elveszünk!". Erre Jézus 

szeretettel rájuk nézett, kinyújtotta kezét a víz hullámai ellen, amelyek azonnal lecsillapodtak, és a 

tanítványaihoz fordulva megdorgálta kételyeiket a következő szavakkal: "Ó, ti kishitűek!". 

65 Néha én is látlak téged, aki gyenge vagy a hitben. Gyakran elég, ha kevés a kenyér az asztalodon, 

vagy ha a munkához vezető kapuk rövid időre bezárulnak, és máris elkap a kétség, és elfelejted, hogy 

Jézussal utazol a csónakban, aki azt is mondja neked: "Ó, kishitű emberek!". 

66 Amikor kegyelmi ajándékokkal halmozlak el benneteket, hisztek Bennem; de amikor próbára 

teszlek benneteket, kételkedtek. 

67 Ne gondoljátok, hogy fájdalmat tudnék küldeni nektek, mert azt nem Én teremtettem. Ez egy mag, 

amely az ember szívéből születik, és amelyet felhasználok, hogy a gyümölcsei felébreszthessék és 

megvilágosítsák őt. Mert én vagyok az, aki a sötétségből fényt hoz ki. 
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68 Hányan vannak, akik megpróbáltatásaik fájdalmában tökéletlen és igazságtalan Istennek neveztek 

Engem, anélkül, hogy felfogták volna, hogy a szenvedést, amit le fognak aratni, ők maguk vetették, és 

hogy csak ezáltal válnak tisztává és szabaddá az adósság terhétől. 

69 Mikor szünteti meg az emberiség a fájdalmat? Mikor lesz vége háborúiknak és bűneiknek? 

Hangom, mint egy harang, azt mondja a lelkeknek ebben az időben: Ébredjetek! Kelj fel! Hallgass a 

lelkiismeretedre, hogy a törvény útját megadással és szelídséggel járd. A béke és a kegyelem idejét ígérik 

nektek, amelyben a fájdalom és a könnyek eltűnnek. 

De előbb meg kell küzdened és kitartanod a jóban. 

70 Ha egyszer minden ember nekilát, hogy ezt az eszményt életre keltse, a napjainkban is fennálló 

bábeli zűrzavar megszűnik, és ehelyett minden nép testvérként fogja magához ölelni egymást. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 59  
1 Üdvözlöm mindannyiótokat a Mesterben! - Melyikőtök a tanítvány? Melyikőtök a gyermek 

tanítvány? Nem tudod. Sokan vannak, akik azt hiszik, hogy már mesterek, és mégis azt látom, hogy még 

az első leckét sem értették meg. Mások viszont úgy érzik, hogy képtelenek a tanításra, és becsukják a 

szájukat, pedig már elkezdhetnének tanítani a szavaikkal és a műveikkel. 

2 Mindig is korlátoztam Magamat, hogy az emberek érezzék és megértsék. Ha abban a Második 

Korszakban, a Kinyilatkoztatásomkor, Krisztusként jöttem volna - mint Isten, és nem mint ember, az 

emberek joggal tettek volna szemrehányást Nekem, és azt mondták volna: "Uram, nem vehetünk példát 

rólad, mert Te Isten vagy, mi pedig emberek vagyunk." Ez nem igaz. 

3 Most új tanításokat hoztam nektek. Rejtett bölcsességem ajtaja még egyszer megnyílt az emberiség 

előtt, és azt akarom, hogy ez örömre adjon okot népem számára. 

4 Az emberek között vannak olyanok, akik azt mondják Nekem a szívükben: "Ha Te annyira 

szeretsz minket - miért szenvedünk ennyit? Miért küldtél minket a földre, hogy szenvedjünk?" - 

Megbocsátom káromlásodat, mert tudatlanságodból fakad, és elmondom neked, hogy vétkeid és bukásod 

az, ami fokozatosan megfosztott téged (jó) ajándékoktól és tulajdonságoktól, és hogy emiatt, bár lélekben 

gazdag vagy, mégis minden erény nélkül maradtál. Ezért most érdemeket kell szereznetek ahhoz, hogy a 

fejlődésetek útján előrehaladhassatok. Ez az oka annak, hogy megnyitom előttetek szívem legbelsőbb 

kamráját, anélkül, hogy különbséget tennék az emberek között, hogy mindenki megszerezze ebből a 

kegyelemből azt, amiről úgy érzi, hogy a lelkéből hiányzik - legyen az béke, fény vagy erő. De ne 

felejtsétek el, hogy ez a fájdalom olvasztótégelye, amelyben a szellemek megerősödnek, és érdemeket 

szereznek a nagyobb emelkedés eléréséhez. A hegytetőről beszélek hozzátok, és mindenki belső 

emelkedettségének megfelelően fog felemelkedni és közeledni Hozzám. Miután meghallgattatok Engem, 

újra le fogtok szállni a földi völgybe, ahol még mindig laktok - de nem a szakadékokba, amelyeket az 

ember a bűnei által teremtett. 

5 A "völgy", amelyről beszélek nektek, a szellemi harmónia, amelyet még nem értetek el. - Minden 

szellemet testtel bíztak meg, hogy megnyilvánulhasson ebben az anyagi világban. Ebben a testben, amely 

bölcsességem remekműve, van egy agy, amelyben az intelligencia megnyilvánul, és egy szív, amelyből 

erények és nemes érzések áradnak. 

6 Sokakat találtam a kárhozat mélységében, és hozzájuk jöttem le, hogy megmentsem őket. Az 

elesettek iránti szeretetem arra késztette őket, hogy meghallják szerető hangomat, amely azt mondta nekik: 

"Hol vagytok, gyermekeim?". 

7 "Íme, itt az én világosságom, kövessetek engem!" 

8 Az Első Időben hitetek elhomályosult, gyermekeim már nem értették a saját lelkiismeretük 

nyelvét, és szükségessé vált, hogy az Atya eljöjjön hozzájuk, és azt mondja: "Vegyétek ezt a követ, 

amelybe az Én Törvényem van vésve. Ne felejtsétek el, hogy ez megmutatja nektek az utat, amely a hegy 

csúcsára vezet, ahol várok rátok. És megesküdtek arra a kőre nézve, amelybe törvényemet vésték, hogy 

elindulnak és eljutnak sorsuk céljához. - De teltek az idők, és útközben nyomorúságok és 

megpróbáltatások keletkeztek, amelyek az idő múlásával egyre nagyobbak és nagyobbak lettek. Ekkor 

felemelték arcukat és hangjukat az Atyához, és így szóltak: "Nem értünk Téged. Hosszú ideje küzdöttünk 

és vándoroltunk anélkül, hogy vándorlásunk végét láttuk volna, és nem értük el a békét, amelyet Te ígértél 

szívünknek." 

9 Az emberek visszazuhantak engedetlenségükbe, de az Atya újból megkereste őket, és még 

közelebb húzódott hozzájuk, hogy Atyaként és Barátként szóljon hozzájuk. De azok nem ismerték fel Őt, 

és így szóltak hozzá: "Te nem lehetsz a mi Istenünk, hiszen Ő mindig is a magasban volt." 

10 Ennek az volt az oka, hogy Ő tökéletes igazságként jött hozzájuk, míg az emberek a nekik tetsző 

igazságot keresték, és ezért felháborodással telve kivégzésre vitték az isteni Embert. Az az Ember, aki 

minden hatalom és bölcsesség volt, nem adta meg az embereknek azt, amit megértésük hiányában 

követeltek. Ő tiszta volt, és csak tiszta és tökéletes cselekedetek származhattak belőle. Még a halálból is 

feltámadt az életre, ezzel nyilvánvalóvá téve, hogy minden teremtett dolog Szerzője nem halhatott meg. És 

amikor az Úr újból belépett az országába, a tökéletesség hegyén, az emberek megvallották, hogy aki velük 

volt, maga az Isten, mert tettei és csodái meghaladták az emberi képességeket. Emlékeztek arra, hogy Ő 
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azt mondta, hogy Ő az Út, és mivel vágyakoztak arra, hogy feljussanak a hegy magasságába, ahol az Úr 

lakik, a mélységből (a kárhozatból) az élet síkjára kerültek, ahol meglátták a fényt, amely segített nekik az 

út folytatásában. De az út tele volt tövisekkel. 

Ekkor eszükbe jutott, hogy Atyjuk minden szeretet felett áll, és hogy tudatta velük, hogy vissza fog 

jönni hozzájuk, amikor nagyon nagy lesz a fájdalmuk, ezért szívük mélyéből kérdezni kezdték Urukat: 

"Atyám, miért nem jössz el? Te vagy a szeretet és a megbocsátás - miért büntettél meg minket?" És előre 

látták az időt, amikor Uruk harmadszor is lejön a hegyről. 

Amikor odament hozzájuk, megkérdezte tőlük: "Mit kívántok tőlem?". Ők pedig így feleltek neki: 

"Atyám, szabadíts meg minket!" Akkor az Úr megkérdezte tőlük: "Kijöttök-e a mélységből? Keljetek át a 

földi alföldön, és emelkedjetek fel a hegyre, csak az Én hangom által ösztönözve, amely az egyetlen 

dolog, amire ebben az időben hallgatnotok kell." 

Néhányan kételkedtek, mert nem látták Atyjukat emberi jelenlétben. Mások azonban még mindig 

hittek abban, hogy a hang, amelyet hallottak, az ő Uruktól jött. Ők hittel telve keltek fel, hogy folytassák 

útjukat, az isteni sugallat által vezérelve, amely fény volt az útjukon. 

11 Tanítványok, ti vagytok azok. De bizony mondom nektek, senkit sem küldtem a mélységbe élni. 

Azért küldtelek benneteket, hogy a kegyelem földi völgyében éljetek, hogy onnan felemelkedjetek 

Atyátok lakhelyére. Az emberek azok, akiknek a lába előtt szakadékok tátonganak, amelyekbe belevetik 

magukat. Most megkérdezem tőletek: Hiszitek-e, hogy ezzel az igével, amelyet az emberi elme 

közvetítésével adtam át nektek, be tudtok jutni a mennyek országába? Meg vagy győződve arról, hogy 

üdvösséget találsz, ha hiszed és gyakorolod, amit hallasz? 

12 Boldog, aki hisz ebben az Igében és ebben a megnyilvánulásban, mert eléri a hegy csúcsát. De 

annak, aki nem hisz, azt mondom, hogy ez lesz a harmadik alkalom, hogy megtagad vagy nem ismer el 

Engem. Mert aki egyszer hisz Bennem, annak mindig fel kell ismernie Engem, mert az Én Igém "íze" és 

lényege soha nem változik. 

13 Azokat, akik kételkednek, ott hagyom, ahol ma vannak, hogy önmagukon keresztül felébredjenek. 

Ha nem engedném, hogy az emberek ismerjék tetteik következményeit - tudnák-e, hogy mikor cselekedtek 

jót vagy rosszat? A lelkiismeret szól hozzájuk minden cselekedetükről, hogy megbánják rossz 

cselekedeteiket, és a szeretet cselekedeteivel teljesítsék Törvényemet, amely azt mondja nekik: 

"Szeressétek egymást!". 

14 Krisztus egyszer azt mondta az őt félreértő embereknek: "Várnotok kell, amíg visszajövök!". Ezért 

hívlak ma, amikor újra veletek vagyok, hogy elmondjam nektek, hogy távolodjatok el a mélységtől, és 

kövessétek az én utamat. 

15 Mit tesz az Atya azokkal, akik minden időben kételkedtek az Ő jelenlétében? Nagy 

megpróbáltatásoknak teszi ki őket, és megérinti szívük legérzékenyebb húrjait, hogy felébredjen bennük a 

hit, a szeretet és a vágy, hogy Őt szolgálják. Bizony mondom nektek, minden sötétségben világosság lesz, 

és béke lesz ott, ahol sokáig csak fájdalmas sóhajok voltak. 

16 Minden szívben felfedezem az Istenségem más-más felfogását. Elmondhatom nektek, hogy 

mindannyiótok hitében más-más Istent találok. Ennek oka, hogy mindegyikük különböző fejlettségi 

szinten van. 

17 Még egyszer megmutatom nektek a "hegyet". Mivel a tested számára láthatatlan, a hited szemének 

mutatom meg. A Sínai-hegyen adtam nektek a fényt az Első Korszakban, és a Tábor-hegyen a Második 

Korszakban átlényegítettem Magamat, hogy Isteniségem jeleit adjam nektek. 

18 Úgy akarlak látni benneteket, mint akik hisznek a harmadik eljövetelemben. Azt mondtam nektek, 

hogy aki követni akar engem, annak fel kell vennie a keresztjét, és követnie kell engem a hegyek 

magasságáig. De azt már tudjátok, hogy Jézus útja az alázat, az áldozathozatal útja, és a Golgotáig vérrel 

volt megjelölve. Tudjátok, hogy üldöztek a rágalmak, a bosszúállás, a megvetés, a hitetlenség és az 

irigység. De még egyszer mondom nektek: Aki követni akar engem, vegye fel a keresztjét, és kövesse az 

én nyomomat. 

19 Miért félsz? Nem kérek tőletek semmi lehetetlent, csak azt, hogy őszintén imádkozzatok, 

gyakoroljátok a tevékeny szeretetet, és mondjatok le arról, ami nélkülözhető. Van ebben valami 

lehetetlen? - Ha a szellemiség kezdettől fogva uralkodott volna az emberek között, nem vettem volna testi 
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formát e világon, és az emberek az ihlet, a lelkiismeretük és a kinyilatkoztatás adománya segítségével 

elérték volna a szellemnek ígért országot. 

20 1950 után Lelkem nem fog többé értelmes módon megnyilvánulni az emberek között. A hegyi 

magaslatról, ahol lakom, látni fogom, hogy lépésről lépésre emelkedsz felfelé, amíg el nem érsz Hozzám. 

21 Vándorok vagytok, akik az üdvösségetek keresésére jöttetek, az igazság megtalálásának 

reményében. Nehéz keresztet cipeltél a válladon, és egy segítőt kerestél, aki segít neked cipelni. De ha itt 

maradtál, az azért van, mert megtaláltad, amit kerestél. 

22 Ki - aki valóban lelki örömmel fogadta be ezt az igét - képes elhagyni a Mesterét? Ki tévedhetne el 

tudatlanságból? Ki mondhatná nekem, hogy semmit sem tanult tőlem? 

23 Aki nem kapta meg ezt az isteni tanítást igaz szeretettel és valódi érdeklődéssel, hogy 

tanulmányozza, azt nem nevezhetem tanítványomnak, hanem csak gyermekemnek. 

24 Nem etettem külön senkit, és nem is hagytam kint. Mindenkit asztalomhoz ültettem, és egyenlően 

osztottam szét rajta a kenyeret és a bort. 

25 Azt akarom, hogy mindannyian munkások legyetek a földjeimen, de olyan munkások, akik fel 

vannak szerelve és teljes odaadással végzik a feladatukat; akik tudják, hogyan kell megművelni a 

magvaimat, és nem hagyják, hogy a rágó féreg betörjön a földjeikre, hogy felfalja a gyümölcsöt. 

26 Tanítványok, tanulmányozzátok ezt a leckét, hogy megkérdezhessétek a lelkiismereteteket, hogy 

állhatatosak vagytok-e az úton, megértettétek-e az utasításokat, hogy már most munkásoknak 

nevezhetitek-e magatokat szőlőmben. 

27 Kegyelmem kinyilatkoztatott nektek. 

Senkit sem kérdeztem a tetteiről, mielőtt munkásként kezdett volna dolgozni az Utamon, és bizony 

mondom nektek, azok között, akik Engem követnek, ott van az is, aki megfestette a kezét a testvére 

vérével. Senki más a földön nem tudta volna ezt a gonosztevőt jótékonykodóvá változtatni, csak Én. Az Én 

megbocsátásom és szeretetem szava volt az, ami megváltotta őt, és felébresztette a szívében szunnyadó 

nemes érzelmeket. 

28 Ha elhívtam néhányat, akik börtönben voltak, hogy üljenek az asztalomhoz, és új tanítványságot 

alakítsak ki velük, senki ne ítélje el ezt a cselekedetet. Mert valóban nem azért jöttem, hogy 

meggyógyítsam az egészségeseket vagy megmentsem az igazakat. Azért jöttem, hogy megkeressem 

azokat, akiknek szükségük van Rám - ebben mutatkozik meg irgalmasságom. Azért jöttem, hogy a salakot 

hasznos elemmé alakítsam - ebben mutatkozik meg az Én hatalmam. 

29 Csak tisztán jöhetsz Hozzám, és csak ha megtisztítod a szívedet, akkor tudsz Engem befogadni. 

Vagy nem érdemlem meg ezt a felajánlást a részedről? Látom, hogy amikor egy számotokra fontos 

személyt készültök fogadni otthonotokban, mindent kitakarítotok és rendbe teszitek, hogy méltóvá 

tegyétek magatokat hozzá. 

30 Nem tartjátok helyesnek, hogy minden nap, amikor a hajnal fénye felkel, időt szakítotok arra, hogy 

felkészüljetek és megtisztuljatok, hogy szívetekben hordozzatok Engem? 

31 Egyszerű módon beszélek hozzátok, mert ti egyszerű gondolkodásúak vagytok. Ha gazdagok 

lennétek a földön, nem hallgatnátok rám. Nem keresek ünnepi ruhákat vagy palotákat az emberek között. 

Kérdezzétek meg a látnokokat arról a lelki ragyogásról, amely körülveszi a Mestereteket, és meg fogjátok 

érteni, hogy a világon semmi sem érhet fel vele. 

32 Hallgassatok e próféták hangjára, akik gyakran lesznek azok, akik kinyilatkoztatásaik révén 

vezetni fognak benneteket. Adjatok hitelt szavaiknak, tudva, hogy jelenleg a legkevesebbet használom - 

azt, amit túl tökéletlennek tartotok ahhoz, hogy megkapjátok a Mester kegyelmét. 

33 Úgy találom, hogy a szíved békével van tele, mert veled vagyok. 

34 Azért jöttem, hogy beszéljek hozzátok, és hogy tanítsalak benneteket. Ez idő alatt nem váltam 

emberré a földön, és nem kerestem egy pálmafa árnyékát, hogy onnan szóljak az emberekhez, és lábam 

nem érintette a föld porát. 

35 Megtanítalak titeket a Teremtőtök iránti tökéletes szeretetre. Nem vagyok-e méltó arra, hogy 

ennyire szeretsz Engem? 

36 A nyom, amelyet a Második Korszakban hagytam rátok, arra szolgált, hogy testvérekké tegye 

azokat, akik ellenségként éltek, és hogy szellemileg felemelje azokat, akik már tudták, hogyan kell 

testvérként élni. Ma, mivel nem fizikai szemmel láttok Engem, az az akaratom, hogy a hit tekintetével 
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lássatok Engem. De köztetek sokan vannak, akik csak abban hisznek, amit a kezükkel megérintettek, és 

kételkednek mindabban, ami a látáson és az értelemen túl van. Ők azok, akik azt mondják Nekem: 

"Atyám, miért nem teszel csodákat, mint a múltban, hogy higgyünk benned?" - Bizony mondom nektek, 

az az idő elmúlt, és ha azt állítjátok, hogy hisztek Bennem és felismertek Engem - miért akartok csodákat? 

Higgy a hit miatt! 

37 Egyesítsd az akkori Igémet a maival. Hasonlítsa össze a lényegét, és meg fogja találni, hogy 

ugyanaz. Emlékezzetek, hogy azt mondtam nektek: "A fát a gyümölcséről ismerik meg". Hagyjátok, hogy 

az Én Igém áthatoljon szívetekbe, amíg el nem éri a Lelket, aki megmondja nektek, kitől származik ez az 

Ige. 

38 Hacsak nem hagyjátok, hogy a Lélek próbára tegye e gyümölcs ízét, hogyan meritek tagadni, hogy 

az Atya szól hozzátok? 

39 Miért van az, hogy egyesek, bár nem értik a Munkámat, nem tudnak elszakadni Tőlem? Mert az ő 

szellemük az, amely meggyőződött az Én Jelenlétemről. Miért nem hallgatnak rám egyszer sem mások, 

akik még mindig kételkednek? Mert bár a szívükben kételyeket hordoznak, a szellem visszatartja őket, 

mert felismeri az igazságot. Ha ezek a szívek kitartanak, sötét kételyeik el fognak tűnni. 

40 Ti, akik jóllakottnak érzitek magatokat az Igém által - ne menjetek el a (világ) sivatagába, és ne 

gyűjtsétek el egyedül magatoknak azt az ételt, amit adtam nektek. Azért hívtalak el, hogy csillapítsd 

éhségedet, és hogy utána ugyanezt tedd testvéreiddel, az éhezőkkel is. 

41 Most, hogy a lelked fényt kap ezen az Igén keresztül - legyen, meg akar ismerni Engem, meg 

akarja tudni, hogy ki az, aki megvilágosítja, meg akarja ismerni az utat, amely a végzete céljához vezet. 

42 Boldogok azok, akik megtörik a rabszolgaság láncait, amelyek a világhoz kötik őket, hogy Velem 

lehessenek. Boldogok azok, akik legyőzik a felesleges dolgok és az emberi szenvedélyek iránti 

gyengeséget, hogy megőrizzék az elme és a szív tisztaságát, mert az Én Igém magként hull majd 

termékeny földbe. 

43 Ne gondoljátok - csak azért, mert hallottatok Engem ebben az időben -, hogy elértétek a 

tökéletességet. Nagy erőfeszítéseket kell tennetek az ösvényen, és tanításaimat tettekre kell váltanotok, 

hogy szeretetműveitek által elérjétek ezt a tökéletességet. 

44 Itt a földön a szellemetek nem fogja elérni a legnagyobb emelkedettségét, ezért mondom nektek: 

Ne gondoljátok, hogy ez az élet az egyetlen, és ne tekintsetek úgy a testetekre, mintha az örökkévaló 

lenne. Valóban, mondom nektek, ez a testanyag, amit annyira szerettek, csak a ti keresztetek. 

45 Fogjátok meg az Én Igémet, ismerjétek fel, hogy annak egyszerűségében rejlik az Én lényegem, 

amely az élet, a gyógyulás és a béke. A férfiak ékes szavakkal tudnak hozzád szólni. De hogy átadják 

nektek az élet lényegét, amit az Én egyszerű Igém tartalmaz - erre soha nem lesznek képesek. 

46 Ma azt hallom, hogy az emberek jogról, igazságosságról, békéről, egyenlőségről és testvériségről 

beszélnek. De bizony mondom nektek, ahol nincs szeretet, ott nem lesz sem igazság, sem igazságosság, 

még kevésbé béke. 

47 Amikor a szeretetről beszélek nektek, akkor arra az isteni kötelékre gondolok, amely minden lényt 

egyesít. Nem a szeretetre gondolok, ahogyan azt az emberek értik. Ahol önzés és alantas szenvedélyek 

vannak, ott nincs igazi szeretet. Szeretem azt is, aki megtagad és bánt engem, és azt is, aki felismer engem 

és műveivel tisztel engem. 

48 Ha egyesek boldogok, mert tudják, hogy szeretem őket, mások pedig közömbösek irántuk, atyai 

palástom továbbra is mindenkit betakar, mert a szeretet változatlan. 

49 Senki sem akadályozhat meg Engem abban, hogy szeresselek benneteket, mint ahogyan a Napot 

sem akadályozhatja meg abban, hogy fényt küldjön nektek. De ne felejtsétek el, hogy Én vagyok a Bíró is, 

és senki sem tudja megakadályozni vagy elkerülni az ítéletemet, ahogyan egyetlen emberi lény sem tudja 

megállítani a természet erőit, amikor azok elszabadulnak. 

50 Járjatok törvényem szerint, és meg fogjátok érteni, hogy igazságosságom kérlelhetetlen. 

Teljesítsétek utasításaimat, és békét fogtok érezni még az élet viharaiban is. 

51 Az emberiség megosztott, mert nem egyetlen törvény irányítja. Minden nemzetnek megvannak a 

maga törvényei. Minden nemzet más-más tanítást követ, és amikor belépsz az otthonokba, (azt látod, 

hogy) minden apa más-más módon vezeti a gyermekeit. 
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52 Kinyilatkoztattam az embereknek a tudomány ajándékát, amely a fény. De az ember sötétséget 

teremtett vele, és fájdalmat és pusztulást okozott. 

53 Az emberek azt hiszik, hogy az emberi fejlődés csúcsán vannak. Erre kérdezem őket: Béke van a 

földön? Van-e testvériség az emberek között, erkölcs és erény az otthonokban? Tiszteled embertársaid 

életét? Figyelemmel viseltetsz a gyengék iránt? - Bizony mondom nektek, ha ezek az erények jelen 

lennének bennetek, akkor az emberi élet legmagasabb értékeivel rendelkeznétek. 

54 Zűrzavar uralkodik az emberek között, mert piedesztálra emeltétek azokat, akik romlásba vezettek 

benneteket. Ezért ne kérdezzétek, miért jöttem az emberekhez, és tartózkodjatok attól, hogy elítéljétek, 

hogy a bűnösökön és a tudatlanokon keresztül teszem magam ismertté, mert nem minden, amit 

tökéletlennek tartotok, az. 

55 Az ember a legtökéletesebb dolog, ami a világon létezik. Benne van a Teremtőhöz való 

hasonlatosság. Benne van az a hármasság, amelyet a ti Istenetekben találtok: Szellem, lélek és test, három 

potenciál, amelyek egyesülve tökéletes lényt alkotnak. 

56 A test szellem nélkül is létezhetne, pusztán az eleven testi élet révén; de akkor nem lenne emberi 

lény. Lélekkel rendelkezne, de a szellem lelkiismeretének hangja nélkül, amivel aztán nem tudná magát 

irányítani, és nem lenne a legfelsőbb lény, aki a szellem által ismeri a törvényt, megkülönbözteti a jót a 

rossztól, és minden isteni kinyilatkoztatást befogad. 

57 Ez a harmadik korszak fénye. De teszteljétek azt, aki azt mondja, hogy nem Isten szól hozzátok, 

hanem ez az ember itt. Bizony mondom nektek, amíg isteni sugaram nem világítja meg az elméjét, addig 

nem fogjátok tudni kicsikarni belőle a spirituális értékű és igaz szavakat, még akkor sem, ha halálosan 

megfenyegetitek. 

58 Nincs semmi különös abban a tényben, hogy ahogy a szellem a testét használja arra, hogy 

beszéljen és megmutassa magát, úgy egy rövid időre elszakad tőle, hogy lehetővé tegye minden szellem 

Atyjának, hogy helyette megmutassa magát: Istenem. 

59 Azért jövök hozzátok, mert nem tudjátok, hogyan jöjjetek hozzám, és azt tanítom, hogy a 

legkedvesebb ima, amely eljut az Atyához, az, amely csendben, a lelketekből fakad. Ez az ima az, ami 

vonzza az Én sugaramat, amin keresztül hallotok Engem. Nem a dalok és a szavak gyönyörködtetik az Én 

Istenségemet. 

60 Az erényeseknél jobban keresem köztetek a rászorulókat, a tudatlanokat, a bűnösöket, hogy 

kinyilatkoztassam nektek irgalmamat, és tanítványaimmá változtassalak benneteket. 

61 Ez idő alatt meg kell szabadítanom lelkedet és testedet minden szennyeződéstől, hogy elérhesd az 

igazi felemelkedést. 

62 Meghallgatom mind azt, aki tudja, hogyan kell tiszta formában felemelkedni, hogy segítségül 

hívjon Engem, mind azt, aki tudatlanságában a legtökéletlenebb kultuszon keresztül keres Engem. 

Mindannyiukat betakarom szeretetem köpenyével. 

63 Nektek, akik ebben az időben hallgattok Engem, nem szabad azt hinnetek, hogy a spiritualizáció 

csúcsán vagytok, mert még sok minden hiányzik ahhoz, hogy elérjétek a fejlődésnek ezt a fokát. És ne 

higgyétek, hogy kisgyermekek vagy kezdők vagytok Törvényemben, mert bár ebben a Harmadik 

Korszakban teszitek meg első lépéseiteket, a múlt időkben is az Úr tanítványai voltatok. 

Amikor a lelked akkoriban meghallott Engem, megremegett, és azután, tanulmányozva az Igémet, 

fokozatosan megértette a tiszteletet, amelyet az Atya elvár a gyermekeitől. 

64 Ha, bár Engem követsz, mégsem vagy mentes a megpróbáltatásoktól ezen az úton, az egyszerűen 

azért van, mert még nem érted el az Atya lakhelyét, ahol Ő vár rád, hogy érezd az igazi békét és a 

tökéletes boldogságot. 

65 Most azt mondom nektek: Ne fáradjatok el, ne hátráljatok meg a tövisek és akadályok elől. 

Imádkozzatok, és érezni fogjátok a közelségemet, és meglátjátok, hogy jó társ vagyok az utatokon. 

66 Ne essetek kétségbe, és ne legyetek olyanok, mint a materialisták, akik csak azt látják, amit az 

anyagi élet nyújt számukra. 

67 Aki eltévedt, annak vissza kell követnie lépteit, és vissza kell térnie a kiindulópontra, hogy 

megnyugvást találjon. 
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68 Szükséges, hogy megértsétek, mire hívtalak benneteket a Harmadik Korszakban, hogy tudjátok, mi 

a felelősségetek és a feladatotok. Mert nemcsak magatokért lesztek felelősek, hanem a rátok bízottak 

számáért is. 

69 Miért félsz? A "szeressétek egymást" áldozatot jelent? Nem látjátok, hogy sírnak testvéreitek a 

nemzetek között? 

70 A háború a föld számos népére kiterítette a köpenyét, és ez éhséget, döghalált és halált is fog 

okozni. 

71 Ne hagyjátok nyitva az ajtót a háború előtt, mert az tolvajként lép be, és meglep titeket. Figyelj és 

imádkozz! 

72 A gyomokat gyökerestől ki fogják tépni az emberek szívéből, és a jó mag megmarad, hogy új 

emberiséget formáljon belőle. 

73 Sok férfi és nő, a sok fájdalom és pusztítás miatt, elkezdett vágyakozni Törvényem, Igém és 

Békém után. Mégsem tudják, hová irányítsák lépteiket, hogy megtaláljanak Engem. Nem okozna örömet, 

ha ezekben a pillanatokban eljönnétek hozzájuk, és elmondhatnátok nekik: "Ez az út, itt van az Isteni 

Mester". 

74 Ismerjétek fel, hogyan temetitek el a tanítás minden oldalát, amit adok nektek, anélkül, hogy 

megértenétek a célját. 

75 Én vagyok a Könyv, az Ige és a Fény. Meg tudsz-e tagadni Engem azzal, hogy elrejted az 

igazságot? 

76 Megáldalak téged, mert szentélynek készítetted a szívedet. A mezők, amelyek a ti szívetek, 

megnyitották legbelsőbb lényüket, hogy befogadják kegyelmem harmatát, amely csírázásra készteti Igém 

magját. 

77 Az asztalomnál senkit sem szolgáltak ki jobban, mint a másikat, senkit sem részesítettek előnyben 

vagy aláztak meg. Az emberek különböző módon szeretnek Engem: egyesek lelkesedéssel, kitartással és 

hittel, mások hidegséggel, elutasítással és állhatatlansággal. Ha minden ember, aki békét keres, megtalálja 

azt Bennem, meg fogja érteni, hogy Krisztus Igéje és ígéretei örök életet jelentenek, és hogy aki ebben az 

időben megtalál Engem, soha többé nem válik el Tőlem, mert az ebben az időben megtestesült szellem 

olyan magas fejlettséget ért el, amely tapasztalat és fény. 

78 Fáklyaként hagylak benneteket az emberiség között. Műveid által sok szívben meggyullad a hit. 

Figyelj a tetteidre, a szavaidra és még a gondolataidra is! 

79 Soha ne hagyd, hogy a bal kezed tudja, mit csinál a jobb kezed, akkor a szereteted magja bőséges 

és gyümölcsöző lesz. 

80 Mit tettél a Mester tanításával? Még mindig nem látom a megújításodat. De ne várjatok arra, hogy 

igazságosságom sújtsa világotokat, hogy a békéért dolgozzatok. 

81 Mivel előre érzed, hogy megbocsátást kaptál, nem szabad visszaélned ezzel a megbocsátással. 

82 A két elmúlt időszak (az Első és a Második Idő) anélkül telt el, hogy a szellemed hűségben 

beteljesítette volna a rendeltetését. Ma egy új lehetőség nyílt meg előtte, hogy érdemei révén békével 

árassza el a földet, és a nyomor és a fájdalom elmeneküljön tőle. Ez az az alkalom, amikor példádat 

testvéreid szívére is rá tudod nyomni, hogy elszakadjanak a bűntől, a gonosztól, és a megújulás által 

visszanyerjék a lélek és a test egészségét. 

83 Bizony mondom nektek, ha a feladatotok teljesítéséhez közelítetek ebben az időben anélkül, hogy 

figyelnétek* és imádkoznátok, látni fogjátok, hogy a föld felszínét holttestek borítják. 
* Ez a bibliai kifejezés nemcsak a lelki éberséget jelenti, hanem mindenekelőtt a másokért, a világért való 

közbenjárást és a világért való felelősségérzetet. 

84 Értsétek meg, emberek, hogy soha nem azért küldtek titeket a Földre, hogy közömbösek legyetek 

azzal szemben, ami az emberiségben történik. 

85 Figyeljetek és imádkozzatok, ne várjátok, hogy ez az év vigaszt hozzon nektek. Ezek a küzdelmek, 

a felépülés és az elmélkedés időszaka. 

86 Ne fosszátok meg magatokat ajándékaimtól, mert akkor olyanok lennétek, mint a páriák a földön. 
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87 Imádkozzatok a nemzetek békéjéért. A lelkiismereten keresztül szóltam az emberekhez, azokhoz, 

akik ezeket a nemzeteket kormányozzák, és láttam, hogy a szívük zabolátlan, hogy nem űzik ki belőle a 

gyűlöletet és a becsvágyat. 

88 Vigyázz a hitedre, a buzgalmadra, hogy tanúságot tegyél az igazságomról, és ne aggódj a 

megpróbáltatások miatt, amelyeket a testvéreid okoznak neked, mert szeretsz Engem. Mert az Én Művem, 

az Én Tanításom és az Én Törvényem elpusztíthatatlan, szeplőtelen. Azért mondom ezt nektek, mert 

üldözni fognak benneteket, mert az én tanítványaim vagytok. A gonosz akarat és a hamisság üldözni fog 

titeket. De éppen ezért nem szabad a katakombákba bújnotok, hogy imádkozzatok és igyekezzetek Engem 

szolgálni. Azok az idők elmúltak. 

89 Felszabadítottam a szellemeteket, és senki sem lesz képes megállítani a fejlődését. 

90 Részletes útmutatásaim ebben a Harmadik Korszakban mindannyiótokat a fejlődés egy magasabb 

szintjére emelnek, ahonnan meglátjátok majd Egyetlen Isteneteket. Akkor béke lesz a lelketekben, és ez a 

béke hasonló lesz ahhoz a boldogsághoz, amit akkor fogtok megtapasztalni, amikor az Ígéret Földjének 

meghódítása és az örökkévaló táplálékkal való táplálkozás után megtapasztaljátok azt a boldogságot, hogy 

szeretitek és szeretve lesztek Mennyei Atyátok által. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 60  
1 Jöjjetek az asztalomhoz, hogy egyetek a tanításom kenyeréből. 

2 Most hallani fogjátok az "Igét", ó emberek! 

3 Látom, hogy buzgón követsz Engem. Nem számított neked, hogy a szívedet megsebezték a 

szeretteid; megszakadt. Lelked ruháját azonban sértetlenül látom; mert az ember gonoszsága nem érheti el 

azt. 

4 Boldogok azok, akiket kigúnyolnak és megsebeznek az Ügyemért, és mégis szelíden és szeretettel 

felveszik keresztjüket, mert megtapasztalják majd testvéreikben az átalakulás csodáit. 

5 Nem mindenki, aki az engem hallgató tömeget alkotja, hisz. Felfedezem közöttük az új 

farizeusokat, akik elrejtőznek, és hiába próbálnak csalást találni az igazságban. 

6 Azért jöttem, hogy megtanítsalak benneteket arra, hogy felemeljétek a lelketeket, hogy 

felfedezzétek ennek az Igének a lényegét, amely minden emberi tökéletlenség felett áll. 

7 El fogom terjeszteni a spirituális esszenciát, amely ebből az általam nektek adott szóból árad, a 

föld minden népénél, mert ez az egyesülés magja. Ez a tanítás az emberiséget sok (spirituális) nézet 

átgondolására és megértésére készteti. 

8 A szétszakadt kötelékek egyesülnek, és a fajok közötti különbségek a spiritualizációnak 

köszönhetően eltűnnek. Mert csak egyetlen imádat lesz az egy és egyetlen igaz Isten számára. 

9 Így egy családot fogtok alkotni a földön, és egy nagy, végtelen fáklyát hagyok rátok, amely 

megvilágítja majd minden gyermekem spirituális útját. 

10 Átszúrt oldalamból még mindig árad a víz, amely üdvösség és gyógyító balzsam számotokra. 

11 Kikövezem az utat a külföldieknek, hogy eljöjjenek ebbe a nemzetbe, és hallják az Igémet ezen az 

igehirdetésen keresztül. 

12 Ha a második korszakban azt mondtam nektek: "Aki ismeri a Fiút, az ismeri az Atyát", akkor ma is 

azt mondom nektek, mivel Szentlélekként szólok hozzátok: Én vagyok Krisztus, és én vagyok az Atya, 

mert az Ige, amely Krisztusban szólt, Isten Igéje volt, amely ugyanaz, amit ma is kaptok. 

13 Szükséges volt, hogy szimbólumok segítségével, allegóriákban és példázatokban szóljak hozzátok, 

hogy megérthessétek a spiritualizáció tanításait, amelyeket ebben az időben hoztam nektek. 

14 De eljött az óra, amikor az istentisztelet minden külsődleges cselekedetét eltávolítjátok Isten 

imádatából, és lélekkel kerestek Engem. 

15 Értsétek meg, hogy nem jövök az anyagi otthonba, ahová a testetek belép. Eljövök abba az 

otthonba, amelyet gondolataitok készítenek számomra. 

16 Örüljetek ma az Igémben. Amikor eljön az 1950-es év, az Én Lelkem nem hagy el benneteket, 

mert bennetek van, és minden teremtett dologban. De ebben a formában már nem fogtok hallani Engem. 

Amikor szellemileg jöttem, hogy megismertessem magam az emberiséggel, utána szellemileg fogtok 

felemelkedni Hozzám. 

17 Félve jöttök a Mester elé, hogy megkérdezzétek Tőlem: "Uram, tetszeni fog-e a magunk magja a 

Te szemedben?". - Erre válaszolok neked: Ha szeretettel beszéltél, ha irgalmat mutattál a betegeknek, ha 

megbocsátottad a bűnöket, akkor kedves voltál Atyádnak. 

18 Vessetek jó magot, hogy jó gyümölcsöt arathassatok. Ha szeretetet vetsz és csalódást aratsz a 

világban, ne veszítsd el a hitedet, és hagyd rám az ügyedet, mert Én vagyok az, akit szolgálsz, és akitől 

megkapod a jutalmat. 

19 Megtanítottalak benneteket arra, hogy vetni kell a világban, hogy arathassatok a mennyben. 

20 Ne keressétek jutalmatok a földön, és ne feledjétek, hogy az én országom nem e világból való. 

21 Ebben az időben a természet erői azért szabadulnak el, hogy megtisztítsák kiválasztottjaimat, és 

felkészítsék őket arra, hogy hirdessék Igémet. 

22 Ihletem megvilágosítja azokat, akik kerestek Engem, akiknek az a rendeltetésük, hogy 

tanítványaim legyenek. Illés hangja olyan, mint egy csengő, amely felébreszti a lelkeket, és hirdeti 

jelenlétemet. 

23 A munka, amelyet felajánlok nektek, az a bárka, amelyben azok, akik belépnek, megmenekülnek, 

mert mire megkapjátok az utolsó ilyen üzenetet, az elemek elszabadulnak és megostorozzák az embereket. 

Téged is próbára tesznek majd, és akkor megismerem a belém vetett hitedet és bizalmadat. Meg fogtok 
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vizsgálódni, és sok testvéretek, akik tudatlanságból rosszul ítéltek meg benneteket, csatlakozni fog 

hozzátok, amikor megismerik tanításomat. Nemcsak az emberek kapják meg a tanításaimat ez idő alatt, 

hanem a szellemi völgyben élő szellemek is magasabb szintre emelkednek. 

24 Szeretett tanítványok, figyeljétek munkámat buzgón, kövessétek utasításaimat, és velük együtt 

tanúságot fogtok tenni rólam. Mária, a ti szerető Édesanyátok szintén leszáll hozzátok, és kegyelemmel 

tölt el benneteket, megtanít a tökéletes szeretetre, és az irgalmasság forrásává változtatja szíveteket, hogy a 

szeretet nagy műveit végezhessétek testvéreitek között, és megismerjétek az igazságot. Ő az Én 

munkatársam, és az Én Szavam mellett, mint Mester és mint Bíró, ott van az Ő Szava, mint Anya és mint 

Szószóló. Szeressétek őt, emberek, és hívjátok segítségül a nevét. Bizony mondom nektek, Mária vigyáz 

rátok, és mellettetek áll, nemcsak a megpróbáltatás e napjaiban, hanem örökké. 

25 Felelősséggel tartozom népemnek a szeretet ezen megnyilvánulásaiért, amelyeket átadok nekik. 

Mindenki, aki tőlem tanult, készítsétek elő és tanítsátok az "utolsó" igazságomat. 

26 Sokan, akik éheznek és szomjaznak Isteni Szavamra, eljönnek hozzátok, és tanításomban kielégítik 

tudásvágyukat. A túlvilágról fogok rátok tekinteni, és minden jó cselekedet, amit testvéreitek javára 

tesztek, áldott lesz, és a gyümölcse megsokszorozódik. Másrészt, törvényem minden megszegését vagy 

elferdítését tökéletes igazságosságom megítéli és megbünteti. 

27 Fanatizmus nélkül higgy és cselekedj. Emelkedjetek fel, és helyezzétek magatokat egy olyan 

szintre, ahonnan hitvallásokra és tanításokra való tekintet nélkül oktathatjátok minden testvéreteket. Ne 

habozzatok jót tenni egy rászorulóval pusztán azért, mert az elmaradott vagy tökéletlen istentiszteletet 

gyakorol. Inkább hagyd, hogy önzetlen munkád megnyerje a szívét. Ne zárkózzatok csoportokba, és ezzel 

ne korlátozzátok a tevékenységi területeteket. Légy világosság minden léleknek és balzsam minden 

nyomorúságban. 

28 Olyan vagy, mint a vándor, aki letelepszik egy fa árnyékában, hogy megpihenjen, majd folytatja 

útját. Ha szomjúság gyötör - itt, az Én tanításomban van egy kristálytiszta vízzel teli forrás. Amikor az 

erőd kimerül - pihenj. Ha a szomorúság elnyeli a szívedet, várj, és meghallod a fülemüle énekét, amely 

elfeledteti veled az élet viszontagságait. De ha megéhezel, törd le az érett gyümölcsöt a fáról, és egyél. 

29 Itt a Mester egyszerű példázatokban beszél hozzátok, hogy megértsétek tanításomat. 

30 Nem akarom, hogy útközben megálljatok, és azt sem akarom, hogy holnap hallgassatok, amikor az 

emberek arról kérdeznek benneteket, amit tőlem hallottatok. Nem az az akaratom, hogy 1950 után 

kétségbeesetten vádoljatok Engem, mert eltávolodtam tőletek. 

31 Ismerjétek fel, milyen szelídséggel és állhatatossággal jöttem, hogy átadjam nektek az Én 

Szavamat, és megtanítsalak titeket, hogy szótagról szótagra adjátok át Isteni Szavaimat. 

32 Tanítványok, nem követelem meg tőletek, hogy műveitekben és szavaitokban tökéletességet 

érjetek el. De megkövetelek tőletek minden tisztaságot, segítőkészséget és őszinteséget, amire csak 

képesek vagytok. 

33 Tartsd meg természetemet a szívedben, hogy amikor beszélsz, szavaidat átjárja, és meghatja 

testvéreid szívét. Ha a szavadnak nincs meg ez a tulajdonsága, nem fognak hinni neked, és egyedül 

maradsz prédikálni a pusztában, a szél elviszi azokat a szavakat, és semmit sem vetettél. Milyen ösztönzés 

fogja fenntartani azt, aki így dolgozik? El kell majd süllyednie a csüggedésbe. 

34 Még most is azt mondom nektek, hogy erővel, bátorsággal kell feltöltenetek magatokat a 

küzdelemhez. Mert ne várjátok, hogy kicsinyességetekben és keserűségetek pillanataiban valaki mindig 

megvigasztal titeket. 

35 De ha már ma tudjátok, hogyan kell felkészülni, soha nem fogjátok magatokat elhagyatottnak 

érezni, és nem fogjátok azt érezni, hogy nem vagyok veletek, bár már nem halljátok az Igémet. Ha Engem 

keresel és szeretsz, érezni fogod a jelenlétemet, bárhol is vagy, és abban a pillanatban, amikor szükséged 

van rá. 

36 Keressetek Engem mindig és a számotokra lehetséges legjobb módon, akkor megtaláljátok 

Bennem az Atyát, a Mestert és a Barátot. 

37 Soha nem tagadtam meg a kegyelmemet attól, aki kérte, még akkor sem, ha "lepra borította". Soha 

senkinek nem tiltottam meg, hogy kenyeret vegyen az asztalomról. 

38 Így készítelek fel benneteket, mert ajkatokról fog elhangzani az Én Igém, és ez lesz vigasztalás, 

prófécia, balzsam és védelem az emberiség nyomorúságában. 
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39 Nézzétek meg a háború okozta szenvedés nyomát, és az emberek mégsem akarnak felébredni a 

szellemi tehetetlenségükből. De hamarosan olyan események fognak történni a világban, amelyek 

megrázzák az emberiséget, és irányváltásra késztetik. 

40 A természet erői igazságot fognak követelni, és amikor elszabadulnak, a földfelszín egy része 

eltűnik és tengerré válik, a tengerek eltűnnek, és helyükön szárazföld jelenik meg. 

41 A vulkánok kitörnek, hogy bejelentse az ítélet idejét, és az egész természetet hevesen felkavarják 

és megrázzák. Imádkozzatok, hogy jó tanítványokként viselkedjetek, mert ez lesz a megfelelő alkalom 

arra, hogy a szentháromsági-magyar szellemi tanítás elterjedjen a szívekben. 

42 Örömteli örömmel jöttök ma hozzám, hogy "Hozsannát" énekeljetek, mert hallottátok hangomat és 

Szavamat a Három Korban, és mert felismertétek, hogy Én vagyok az Egyetlen Isten, aki kinyilatkoztatta 

magát az emberiségnek a Három Korban. 

43 Nem láttok semmi rejtélyt az Én Szentháromságomban, mert az igazságban nincs. Én egy Isten 

vagyok, aki három időszakban nyilatkoztatta ki magát. Az emberek azok, akik összezavarodnak, amikor 

elmélyednek a nézeteikben és a tudományokban. 

44 A tanítás könyve nyitva áll előttetek, de a leckét a Mester választja ki. Akkor úgy érzitek, hogy 

kezdőkből tanítványokká változtok aszerint a szeretet, a hit és az akarat szerint, amit akkor alkalmaztok, 

amikor Engem hallgattok. 

45 Néhányan nem értettek meg Engem, bár hallanak Engem és hisznek Jelenlétemben. Mások, 

felismerve kinyilatkoztatásom nagyságát, nem keltek fel, hogy megújuljanak és betöltsék feladatukat. 

Megint mások szeretnék tanításomat terjeszteni az emberek között, de félnek az emberiségtől, és úgy 

érzik, hogy ajkuk elnémul. És vannak olyanok is, akik azt mondták Nekem: "Mester, hadd élvezzem a 

világ örömeit, és ha egyszer belefáradok, akkor majd eljövök Hozzád." - Ó, ti tudatlanok, akik így 

beszéltek Uratokhoz, anélkül, hogy figyelembe vennétek, hogy nem ismeritek életetek utolsó napját! De 

amikor látod, hogy közeledik, meg fogsz küzdeni a halállal, a legyőzhetetlennel. De a lelketek elszakad a 

testtől, és akkor hallani fogja lelkiismerete hangját, amely azt mondja neki, hogy jó cselekedetek nélkül, 

üres kézzel van jelenlétemben, és hogy elszalasztotta a lehetőséget, hogy közelebb kerüljön Atyjához. 

46 Most kiválasztom az emberek közül azokat, akik teljes hittel és állhatatossággal követnek Engem, 

hogy Uruk példája szerint terjesszék a törvényt az egész világon. Tudjátok, hogy én senkit sem részesítek 

előnyben, de ti sem vagytok mindannyian készen arra, hogy kiválasztódjatok. 

47 Az emberiség első pillanataitól kezdve igénybe vettem azokat, akik felkészültek, akik megismerték 

tanításomat, hogy közvetítésükkel átadják üzeneteimet és Törvényemet másoknak. 

48 Amikor Ábrahámhoz szóltam, meghallotta szavamat, és hit által meglátta Urát. Az a hang így szólt 

a pátriárkához: "Látom, hogy igaz vagy a földön, és szövetséget kötök veled. Az az akaratom, hogy 

számos nemzedék származzon belőletek, akik olyan népet alkotnak majd, amely megismer engem és 

szeret engem, és bennük áldott lesz a föld minden nemzete." 

49 Adtam Ábrahámnak egy fiút, akit Izsáknak nevezett el, és akit nagyon szeretett, és hogy próbára 

tegyem hitét és engedelmességét, megkértem, hogy áldozza fel őt. Ábrahám testében és lelkében 

reszketett; de felismerve, hogy isteni parancsot kapott, imájában csak erőt kért e legfőbb megbízatás 

teljesítéséhez, és felkészült fia feláldozására. 

50 Ez elég volt Nekem, és amikor Ábrahám karja felemelkedett, hogy lökjön, visszatartottam a kezét, 

visszaadtam neki a szeretett Fiú életét, és adtam neki a béke csókját. Kiválasztottjaim közül csak egy 

tudott megfelelni ezen a próbán; ezért választottam őt, hogy példája le legyen írva az ő korának és a 

későbbi idők emberei számára. 

51 Azután Jehova elküldte nektek az Igéjét, amely Jézusban emberré lett, akit próbának vetettetek alá, 

és akinek az életét követeltétek tőlem, hogy hinni tudjatok. És végtelen szeretetem, amely felfoghatatlan 

számotokra, szelíd bárányként adta át Őt nektek, hogy az Ő vérének elfogadása által az örök életre 

emelkedjetek. Most már jól lemérhetitek az irántatok, bűnösök iránt érzett szeretetemet. 

52 Ma újra kereslek téged. De én nem írom kőbe a törvényt, és nem testesítem meg az Igémet emberi 

lényben. Szentlelkem azért jön, hogy az Általam ihletett ember elméjén keresztül szóljon, hogy 

felkészítsen benneteket, hogy aztán közvetlenül szellemtől szellemig beléphessetek az Istenségemmel való 

közösségbe. 
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53 Illés Lelke volt az, aki megnyitotta ennek a Korszaknak a kapuit, amelyben feltártam nektek a Hét 

Pecsét Könyvének hatodik lapján, az Élet Könyvében foglalt új tanításokat, amelyek fénye még a világ 

utolsó zugát is be fogja világítani. 

54 Lelkileg Ábrahám nemzetségéhez tartozol, ahhoz a néphez, amelyben az összes prófécia és ígéret, 

amelyet a pátriárkákon keresztül adtam neked, beteljesedett az idők során. 

55 Most egy új testamentumot bízok rátok, amely olyan, mint egy bárka, hogy az emberiség 

megmeneküljön benne. 

56 Dolgozzatok, vessenek, de az Én Törvényemen belül. Amikor azt mondtam nektek: Az Én 

Akaratom a tiéd és a te Akaratod az enyém, ezt megismételhetem neked, de mindig csak akkor, ha a 

szándékod megengedett. Gondoljatok arra, hogy semmi tisztességtelen nem származhatott belőletek, 

hiszen igazak és tiszták lettetek Isten kebeléből. Azért adtam nektek a földet, tele áldásokkal, hogy az 

emberek ideiglenes otthonként használhassák. 

57 Ha én már mindenkor megismertettem magam az emberekkel, miért érzik szükségét annak, hogy 

saját kezűleg készítsék el a képemet, hogy abban imádjanak engem? 

58 Emberek, a ti vezeklésetek ezúttal az volt, hogy a mocsárban kerestetek egy felbecsülhetetlen 

értékű ékszert. Milyen módon? Mert elvesztettétek örökségeteket a múlt időkben a földön, amelyet laksz, 

és amelyet bűzös pocsolyává változtattál. Anélkül jöttél az Én Jelenlétembe, és el kellett küldenem téged, 

hogy megkeresd, hogy amikor visszatérsz Hozzám, bemutathasd Nekem. Ez az ékszer az erények 

összessége. Tegyetek jót, és minél többet gyakoroljátok, annál erősebbek lesznek a fénysugarak, 

amelyeket ad. 

59 Ne hibáztassatok Engem azért, hogy a fájdalom és nyomorúság idején jöttem tanítani titeket, mert 

nem Én teremtettem a fájdalmat. 

60 Legyetek jó munkásaim, és elküldelek benneteket a tartományokba, hogy hirdessétek ezt a tanítást. 

Ne tanítsatok tehát semmi haszontalan dolgot, és ne keverjétek össze a spirituálisba vetett igaz hitet 

babonás eszmékkel. Ha ilyen gondolatokat fűznél a munkámhoz, sokkal jobb lenne, ha elhallgatnál. 

61 Beszéljetek az Igazságomról, és én megjutalmazlak benneteket az inspirációmmal, ahogyan 

megjutalmaztam ennek a népnek és hanghordozóimnak a szellemi ébredését azzal, hogy egyre 

bőségesebben árasztom el Szavamat. 

62 Érezzétek isteni Jelenlétemet köztetek. Az volt az akaratom, hogy ezen a napon meglepjem 

népemet. 

63 Ma megkérdezem önöket: Mit tettetek a rátok bízott munkával? Mit tettetek a tanításaimmal, és 

hogyan adtátok át az üzenetemet a testvéreiteknek? - Emberek, némán hallgatjátok a kérdéseimet, mert 

tudjátok, hogy ezeket a kérdéseket már feltette nektek a lelkiismeretetek. 

64 Úgy érzitek magatokat a Mester felé, mint a kisgyerekek, és csendben sírtok. Megbocsátok nektek, 

és adok nektek még egy időszakot, hogy abban végre igazi tanítványokká válhassatok. 

65 Jól tudjátok, hogy nem szenvedtetek hiányt a tanításban, hogy sok ösztönzést adtam nektek az 

utatokon, hogy tovább haladhassatok az ösvényen. Valóban, bíróként mutatkozom, de előbb hagyom, 

hogy érezzétek Atyai szeretetemet. 

66 Emberek, ha a ti megújulásotok és fejlődésetek érdekében békét adnék a nemzeteknek, örömmel 

fogadnátok-e el ezt a feltételt, és törekednétek-e annak teljesítésére? - Gondoljátok meg, amit mondok 

nektek, tanítványok! 

67 Azért jöttem szeretettel és szelídséggel telve, hogy megtanuljátok szeretni egymást, és hogy 

alázatosak legyetek. Én vagyok a példa és a könyv. Hallgassátok újra Krisztust, mert Ő az Út, az Igazság 

és az Élet. 

68 Nemcsak Én ismertettem meg magamat, hanem Mária, a ti legszeretőbb Édesanyátok és Illés, a ti 

Szellemi Pásztorotok is, hogy megértsétek, hogy ez az utolsó időszak, amikor Isten fizikailag is 

érzékelhetővé teszi magát az emberi elme segítségével, hogy az ember láthassa, hallhassa és érezze. 

69 Ha ti, akik hallottátok ezt az Igét, szeretettel magatokhoz ölelitek azt, és úgy teszitek ismertté, 

ahogyan én tanítottalak titeket, bizony mondom nektek, a ti magotok a hetedik nemzedékig fennmarad. De 

ha nem mutattok engedelmességet és nem kegyelmeztek, akkor a fájdalom a gyermekeiteken és az ő 

leszármazottaikon is érezhető lesz. 
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70 Sokat kell majd dolgoznotok közösségetek kebelében, de ahhoz, hogy érdeketeket számon 

lehessen tartani, gondolatban és akaratban egyesülni kell, testvérekként kell szeretnetek egymást, és 

késznek kell lennetek megbocsátani a sértéseket. Akkor elszakítjátok a láncokat, amelyek az 

anyagiassághoz, az önszeretethez és az egoizmushoz kötnek benneteket, és elkezdtek másokért élni és 

szenvedni. 

71 Illés veled van, és az ő fénye megvilágít téged, hogy befejezhesd a szentélyt a szívedben, ahogyan 

bátorságot adott neked, hogy letaszítsd a bálványaidat a talapzatukról. Illés sugara mindig azért jött, hogy 

felszámolja a bálványimádást, a babonát, a tudatlanságot, és arra késztette az embereket, hogy felismerjék 

az igazság Istenének hatalmát. 

72 Emberek, a nyomorúság idején keressetek menedéket Mária békéjének köpenye alatt, és 

imádkozzatok minden emberért, azokért is, akik elismerik őt Isteni Anyaként, és azokért is, akik nem. 

73 Nézd meg, hogyan terjed a háború, mint olaj a vízen. A gyomokat gyökerestől ki fogják tépni, 

hogy a föld újból tiszta legyen. 

74 Figyeljetek és imádkozzatok nemzetetek békéjéért, és őrizzétek meg Szavamat szívetekben, mert 

még abban az időben vagytok, amikor hallhatjátok. De hamarosan vége lesz ennek az időnek. 

75 Fogadom ennek a népnek az imáját, akik szintén felküldik kéréseiket az Ég Királynőjéhez, aki 

megadja nektek simogatását, és lelki virágot helyez szívetekbe. 

76 Boldogok azok, akik az én nyomdokaimat követik. Halljátok a hangomat, amelyet a 

tökéletességből küldök nektek, egy olyan hangot, amely az egész világegyetemben sokféle formában 

hallható. 

77 A Teremtő tekintete elől senki sem bújhat el, mert Ő mindenütt jelen van. Követlek, akárhová 

mész, mint a saját árnyékod. Egyetlen gondolat sem menekülhet el Istenségem elől, és nincs olyan munka, 

amely rejtve vagy ismeretlen maradt volna előttem. Mindazokkal az igaz szellemekkel együtt vagyok, akik 

magas házakban laknak, mind azokkal, akiket mentális zavaruk miatt a sötétség világait teremtették és 

lakják. 

78 Mindenkivel együtt vagyok. Egyesek számára én vagyok a várt, mások számára az üldözött. A 

Szentlélek most elhúzza a sötét fátylat, amely elborított benneteket, hogy minden szem felfrissülhessen 

ebben a Fényben. Én vagyok az Örök Élet, aki keresi a "halottakat", hogy feltámassza őket. 

79 Emelkedjetek fel lelkileg az imádságban oly módon, hogy elérjétek az örökkévalóság küszöbét, 

ahol az idő nem múlik el, és ahol minden békés és boldogságos; mert ott elégedettek lesztek az igazi 

élettel. 

80 Gondoljatok arra, hogy mindenki számára elkerülhetetlenül eljön a pillanat, amikor örökre belép 

ebbe a világba. Akkor miért ragaszkodtok ahhoz, hogy itt éljetek ebben a világban? Milyen csekély a 

hitetek és a reményetek a szellemi életben, amikor olyan erősen ragaszkodtok a földhöz, és amikor látom, 

hogy azon a földön szeretnétek újra látni azokat, akik a rokonaitok voltak, és akik most a szellemi 

világban élnek, a mainál jobb világokban. Miért akarod, hogy újra eljöjjenek a Könnyek völgyébe sírni és 

keserű kenyeredet enni, amikor onnan, ahol laknak, már láthatják az Ígéret Földjének tükörképét? 

81 Úgy érzed, hogy az Atya igazságossága az egész világegyetemben megnyilvánul. De azt mondom 

nektek, hogy nem szabad összekevernetek az igazságosságomat a hétköznapi értelemben vett büntetéssel. 

A jelen idő felkészületlenül ért téged, mert kihasználatlanul hagytad az időt és az adottságaidat, és emiatt 

büntetve érzed magad. 

82 Tanítványok, ébredjetek fel és vegyétek észre, hogy milyen időben éltek. Azt mondom nektek: 

Ahogyan senki sem képes megállítani igazságosságomat, úgy senki sem tudja bezárni a túlvilág kapuit, 

amelyeket irgalmasságom nyitott meg számotokra. Senki sem lesz képes megakadályozni, hogy a fény, a 

remény és a bölcsesség üzenetei eljussanak az emberekhez ezekből a világokból. 

83 Én vagyok az egyetlen tulajdonosa ennek az országnak, és a kulcs az Én tanításomban rejlik. Ezért 

értsétek meg mindazt a kegyelmet, amelyet én adtam nektek, alázatos spiritualistáknak. Mert ez idő szerint 

egyetlen hitközösség vagy felekezet sem rendelkezik az Isteni Ige megnyilvánulásával vagy a fény 

szellemi lényeinek jelenlétével, akiket az Én akaratom küldött. 

84 Hagyjátok, hogy a nagy felekezetek vagy szekták rosszul ítéljék meg ezeket a tanításokat, 

hagyjátok, hogy elutasítsák ezt a megnyilvánulást és elítéljenek benneteket. Ennek az az oka, hogy 

elfelejtették, vagy nem akarják megérteni, hogy Krisztus a kulcs a Lélek minden titkához. Most látni 



U 60 

40 

fogjátok, hogy azok közül, akik azt állítják, hogy követnek Engem, valójában hányan lesznek azok, akik 

üldöznek Engem. De az Én Szavamnak meg kell valósulnia. 

85 Ez a Harmadik Idő, amikor Krisztus "felhőn" érkezik a világba, fenséggel telve és a fény szellemi 

lényeivel körülvéve, hogy felszabadítsa és megváltsa az embereket. Mindenkinek jelét adtam 

jelenlétemnek, minden ajtón kopogtattam. De bár hallották lépteimet, megtagadtak Engem. Csak ti, az 

alázatosak, akik lelketekben hordozzátok Isten népének magvát, ti voltatok azok, akik hittetek Bennem; ti 

éreztetek Engem és befogadtatok a szívetekbe. 

86 Senki sem volt képes megakadályozni ezeket a megnyilvánulásokat, vagy megállítani az utatokat, 

mert az igazság fény és legyőzhetetlen kard. 

87 Ma már tudjátok, hogy az Én jövetelem ebben az időben nem azért volt, hogy elhalmozzalak 

benneteket a világ kincseivel. Mindazonáltal, a köztetek való jelenlétem további bizonyítékaként, 

kézzelfoghatóan megtapasztaltátok gondoskodó szeretetemet, legyen szó akár arról, hogy visszanyertétek 

elveszített egészségeteket, vagy hogy megnyíltak a munkához vezető kapuk, vagy hogy 

megnyilvánulásaimat olyan sokféle formában kaptátok, amilyen formában én adományoztam nektek. 

88 Mindannyiótoknak bizonyítékot fogok adni jelenlétemről, mind a szellemi, mind az anyagi térben. 

89 A világ vallásai és felekezetei: Nyissátok ki kapuitokat és jöjjetek hozzám patakokban! Hatalom 

emberei: Keljetek fel és teszteljétek munkámat! Férfiak, nők, keressetek Engem, könyörüljetek 

magatokon! Ha ez a nép nem áll készen arra, hogy befogadjon benneteket, én befogadlak benneteket, 

meggyógyítalak benneteket, és adok nektek az Igém kenyeréből. 

90 Emberiség, imádkozzatok, várom, hogy feltárjam előttetek a Harmadik Idő titkát. 

91 Boldogságot vársz a világban? Jól tudjátok, hogy ez a föld, ahelyett, hogy tejet és mézet adna, 

könnyeket és halált ad az ember akarata szerint. 

92 Készüljetek fel, mert a ti kezetek lesz az, amely elpusztítja a bálványimádást, amint teljes 

szeretetetekkel gyakoroljátok Isten szellemi imádatát. 

93 Figyeljetek, emberek, mert a csata közeledik, és az ellenfél közeledik. Nem az első idők fáraója 

vagy a második idők császára lesz. Az, ami vissza akar vezetni benneteket a rabságba - a 

kibontakozásotoktól és a tudás fényétől való félelem miatt -, az minden korszak sötétsége lesz, amely 

körülvesz és fenyeget benneteket. Ezért adtam nektek a fény kardját, hogy harcoljatok. Ebben a fényben 

lesz hit, bölcsesség és szeretet. 

94 A megbocsátás lesz az egyik olyan erény, amelynek a legnagyobb érdemei lesznek 

igazságosságom előtt. Ismét mondom nektek: "Szeressétek egymást". 

95 Szerelmem minden embert és minden világot eggyé fog egyesíteni. Előttem eltűnnek a fajok, 

nyelvek és törzsek közötti különbségek, sőt még a lélekfejlődésben meglévő különbségek is. 

96 Isten mint bíró és az ember között van egy közvetítő szint, amely Mária, a legszeretőbb anya, 

akinek szeretetében a lelkek megmosakodnak és megtisztulnak, hogy aztán Uruk elé járulhassanak. 

97 Bár Ádám engedetlensége, Káin bűne és Babilon zűrzavara még mindig az emberiségre nehezedik 

- megadom nektek a lehetőséget, hogy megszabaduljatok ezektől a foltoktól. 

98 Felajánlom nektek ezt a kristálytiszta és tiszta vizű forrást, hogy szomjatokat olthassátok benne, és 

megtisztuljatok minden szennyeződéstől. De vigyázzatok a tavaszra, mert megjelennek majd olyan 

emberek, akik hamis szellemi tanításokkal akarnak téged becsapni, és azt mondják majd, hogy szeretik 

Istent és Máriát. Legyetek résen, mert ezzel akarnak elválasztani benneteket az akadálytól (az Úr). 

Megjelennek majd azok, akik összekeverik az Én tanításaimat az emberi tanításokkal. Élj éberen! Mert 

már közeledik az óra, amikor ítéletre hívlak benneteket. Akkor Jelenlétem olyan lesz, mint a mennydörgés 

a viharban, és Fényem olyan, mint a villámlás, amely keleten támad és nyugaton kialszik. Akkor hívom 

össze az általam megjelölt száznegyvennégyezer embert, hogy adják át aratásukat igazságosságom előtt. 

Egyesek az anyagban, mások a szellemben lesznek. 

99 Azok, akik 1866-ban követtek engem, jelen lesznek ezen az ítéleten, hogy ők is felelni tudjanak az 

első magjukért. Mielőtt eljön a béke, ítélet lesz. Látni fogjátok, hogy az erősek felkelnek az erősek ellen, 

de ezekben a csatákban erejük és gőgjük el fog fogyni. Akkor a földet a bűnösök és az ártatlanok vére is 

átjárja majd. De amikor ezek a nyomorúságok véget érnek, béke lesz a nemzetek között, mert az emberek 

elismerik Istent, mint az egyetlen erőset és igazat. 
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Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 61  
1 Amikor isteni sugaram leszáll hozzátok, az angyalok egyesülnek lelketekkel az Atya iránti 

imádságban és imádatban. 

2 Az Én igazságosságomtól való félelem növelte e nép lelkesedését, amint megtapasztalják, hogy a 

természeti erők a próba napjaiban szabadjára engedik a természet erőit. Miért vagy kétségbeesve? Nem 

tanítottalak-e titeket imádkozni és hittel felvértezni magatokat? 

3 Tekintsétek úgy, hogy a természet erői a múlt idők próféciáinak beteljesedését mutatják nektek. Ha 

az a sorsotok, hogy tanúi és szemtanúi legyetek ezeknek az eseményeknek, ne ijedjetek meg Atyátok 

akaratától. Minden a megtisztulást szolgálja. 

4 Mindegyikőtökre rábízok néhány szívet, hogy vezesse őket az Ő Igéje és példája által. De ha 

gyengék lesztek a próbatételekben, milyen bizalmat tudtok majd a testvéreitekbe csepegtetni az Én 

útmutatásaim tekintetében? - A téged követők között vannak kőszívű emberek, akiket csak a jó 

cselekedetekkel sikerül megmozgatni és megtéríteni tanításomhoz. 

5 Élj éberen és légy érzékeny, mert minden sarkon és minden helyen egy rászoruló embert hozok 

eléd, és nem mehetsz el mellette anélkül, hogy ne éreznéd a szükségét. Még azok is a rátok bízott 

sokasághoz tartoznak, akiket életetekben csak egyszer láttok. A túlvilágon fel fognak ismerni benneteket. 

6 Ne csak kíváncsiságból nézze a fájdalomról készült képeket. Mindig a legnemesebb érzelmek 

éltessenek, hogy cselekedeteidben valódi szeretet legyen, és vigaszt nyújts a testvéreidnek. Ne kerüljétek a 

kórházat, és ne rémüljetek meg egy leprástól, egy nyomoréktól vagy egy fertőző betegségben szenvedőtől. 

Ne tekintsetek megvetéssel vagy ellenszenvvel a börtönre, és ne menjetek el mellette anélkül, hogy 

imádkoznátok azokért, akik benne vannak. Nyújtsd ki kezed szeretettel az elesettek felé, azok felé, akiket 

az emberek elfelejtettek. Mennyi jót fogsz tenni a lelkükben! 

7 Acélozd meg a szíved a harcra! Nem akarok gyenge katonákat a soraimban. Jelenlétetek a 

testvéreitek útján üdvösséget, felszabadulást, egészséget és békét jelenthet számukra. 

8 Hamarosan befejezem közöttetek az Igémet, és azok, akik nem akarták a szívükben hordozni, 

készüljenek fel arra, hogy a fájdalom megviseli őket. Hogyan tudnának tanúságot tenni új 

megnyilvánulásomról, ha nincsenek felkészülve. 

9 Ha a Második Korszakban az Én Igém a gyermek Jézuson keresztül szólt a törvény tanítóihoz, és 

elhallgattatta ajkukat a kérdéseimre, és Én megdöbbentettem őket a válaszaimmal, akkor, bizony mondom 

nektek, ebben a Korszakban is eljut az Én Igém az új törvénytanítókhoz, teológusokhoz és tudósokhoz, 

hogy kikérdezzem őket és válaszoljak nekik; erre fel kell készülnötök. Elküldelek téged, hogy ezt a 

bizonyságot add át az emberiségnek, és ha az emberek nem hisznek neked, azt fogom mondani nekik: "Ha 

nem hisztek küldötteimnek szegénységük és alázatosságuk miatt, higgyetek nekik a csodáik miatt." Ez az, 

amiért nem hisztek nekem. - Tanítványaim munkáját jelek fogják kísérni a természetben és a nemzetek 

életében, amelyek az emberiséget elgondolkodtatják tanításom igazságáról. 

10 Nem akarom, hogy a megjelöltek földi munkájuk után sötétségbe burkolózva térjenek vissza a 

szellemi völgybe. Fénnyel, erővel és szeretettel telve akarom őket fogadni, hogy aztán szellemi 

lényekként, láthatatlan seregként küldjem őket a Földre, amely egyengetni fogja az utakat, kiszabadítja a 

foglyokat, felébreszti azokat, akik tudatlanságban, gőgben vagy erkölcstelenségben élnek. Mi lesz azokkal, 

akik, bár megkapták a Szentlélek jelét, a túlvilágon fény és érdem nélkül találják magukat? Elküldi-e őket 

az Úr a fény seregei közé, vagy újra meg kell testesítenie őket, hogy lemossa róluk a tisztátalanságot? 

11 Bizony, bizony, mondom nektek, nem tudjátok, milyen idők várnak az emberiségre ezen a földön, 

és nem is kívánjátok, hogy azokban a napokban lakjatok rajta. 

12 tartózkodjatok, tartózkodjatok a bűntől, mert Isteni Igazságosság Kardom könyörtelenül jön, hogy 

elpusztítsa a gonoszt. Segíteni fogom azokat, akik az üdvösségükért harcolnak, és Irgalmasságommal 

segítem azokat, akik az emberek tévedése miatt sírnak. Igen, emberek, vannak férfiak és nők, akik arra 

figyelnek, hogy megmaradjanak az erényben, a jóságban, és vannak szülők, akik imádkoznak, hogy 

gyermekeik ne térjenek le a jó útról. 

13 Egy jól megértett vezeklésre buzdítalak benneteket, amelyben lemondtok semmiről, ami a lélek és 

a test számára hasznos, de amelyben megszabadultok mindentől, ami káros, bármennyire is hasznosnak és 

kényelmesnek tűnik számotokra - még ha ez a lemondás áldozatot is jelent. 
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14 Bárhová mentek, hagyjátok a szeretet és az irgalmasság nyomát, hogy aki arra jár, megkapja a 

fényt. Akkor valóban a Mestered lesz a példaképed. Bizony mondom nektek, az egyik legmélyebb nyom, 

amit testvéreitek szívében hagyhattok, az a megbocsátás a kapott sértésekért. 

15 Szíved alázattal megnyílt, hogy megvallja bűnét az Úr előtt, és Én, akire minden vétek esik, a béke 

leheleteként adom neked megbocsátásomat, amely megnyugtatja lelkedet és reménnyel tölti el szívedet. 

Mi mást kívánhatna még a lelked a száműzetésben, amelyben találja magát? 

16 Az Atya az Ő országáról beszél nektek, Mária betakar titeket a köpenyével, és Illés vigyáz rátok. 

Tartsátok tiszteletben a nektek adott kegyelmet. 

17 Íme, itt van az Igaz Élet Könyve megnyitva a szemetek előtt, hogy ne járjatok sötétségben. Mivel 

szellemmel ruháztalak fel benneteket, a legtermészetesebb és legigazságosabb, hogy hagyom, hogy többet 

tudjon, mint amire a természet megtaníthatja. Egy szellemnek nem szabad tudatlanságban élnie 

teremtésem közepette, mert magasabb áll mindannál, ami körülveszi. 

18 Nemcsak a szeretetedre szomjazom, hanem a megértésedre is. 

19 Fogadd az élet megpróbáltatásait és viszontagságait lelki emelkedettséggel, hogy hasznosak 

legyenek a lelked számára. Mert bizony mondom nektek, ezeken keresztül világosan meg fogjátok érteni 

Atyátok sok tanítását. 

20 Fogadd el a sorsodat, légy elégedett azzal, amid van, légy türelmes. Miért veszíted el néha a 

nyugalmadat és miért esel kétségbe? Mert elfelejted a származásodat, és azt is, hogy milyen adósságot kell 

visszafizetned. 

21 Engedd meg lelkednek, hogy megértse és elfogadja az engesztelését, akkor érezni fogod, hogy a 

fény áthatja belső lényedet, és reménnyel, erővel és örömmel tölt el. 

22 Értsétek meg, hogy nem az Én akaratom volt, hogy sírjatok, és hogy nem örülök, ha könnyeket 

látok a szemetekben. De amikor láttam, hogy a lelked, amely tisztán jött a földre, megfertőződött a világ 

bűneivel, megengedtem neki, hogy megtisztuljon, hogy visszatérhessen hozzám. Amikor a tudatlan 

átkozza az igazságosságomat, és a gyenge elesik, megbocsátok nekik. De ti, akik hallottátok ezt az Igét, 

akik megkaptátok ezt a Törvényt, nem eshettek kétségbe és nem káromolhattok, hacsak nem oltjátok ki 

hitetek fényét, és nem eshettek zavarba. Nem gondolod - ha ilyen módon hiányt szenvedsz -, hogy ez 

olyan lenne, mintha bemocskolnád ezt a fehér lepedőt, amit adtam neked, vagy mintha eldobnád magadtól 

a kenyeret, amit oly sok szeretettel kínáltam neked? 

23 Ne legyetek gyengék, ne betegedjetek meg újra, és ne hagyjátok, hogy bárki elvegye tőletek azokat 

az ajándékokat, amelyek kifejlesztésére tanítalak benneteket. Használjátok az általam adott útmutatást és 

erőt, hogy a keserűséget és a szenvedést békévé és szeretetté alakítsátok át. Ha otthonotok kebelében 

viszály van, az azért van, mert nem tudtátok a szeretetről szóló tanításaimat a gyakorlatba átültetni. 

24 Amíg rám hallgatsz, biztonságban érzed magad; de amint elhagyod a tárgyalótermet, 

sokféleképpen kísértésbe esel. Én vagyok-e az, aki megkísértelek, aki lealacsonyítalak, aki törődöm azzal, 

hogy elpusztulj? Tanítványok, ha már engedtem a kísértéseknek, legyenek azok próbatétel számotokra! A 

ti feladatotok az, hogy hitben ellenálljatok nekik, amíg a sötétséget világossággá nem változtatjátok. 

Amikor a te utadra állítom azt, aki elesett, nem azért teszem, hogy téged buktassalak meg, hanem hogy 

megmentsd őt. Imádkozzatok annak tudatában, hogy a Lélek harcának idején éltek, és hogy teljesítenetek 

kell azt a parancsolatot, amely azt mondja nektek: Szeressétek egymást. 

25 Légy aktív, ne aludj! Vagy meg akarod várni, amíg az üldöztetések álmában érnek téged? Újra 

bálványimádásba akarsz esni? Megvárjátok, amíg az idegen tanok erőszakkal vagy félelemmel ráerőltetik 

magukat? Legyetek éberek, mert hamis próféták fognak felkelni keletről, és összezavarják a nemzeteket. 

Fogjatok össze, hogy hangotok visszhangozzon az egész világon, és időben figyelmeztessétek az 

emberiséget. 

26 Hogy segítsek nektek az egyesülésben, sokféle formában mutatkozom meg közöttetek, hogy 

megértessem veletek az időt, amelyben éltek. De milyen kevesen vannak azok, akik érzik Jelenlétemet, és 

azt mondják: "Ez az Úr!" - Az emberek lelkileg alszanak. Ti, akik hallotok Engem, felébredtetek. De még 

mindig nem kezdted el felébreszteni a többieket. 

27 Ezekről a szerény találkozóhelyekről fog eljutni az emberiségnek szóló új üzenet, ezekből fognak 

elindulni azok a tömegek, akiknek ajkán van a megújulásuk és szellemi fejlődésük bizonyságtétele. 
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28 Mennyire szegények voltak - anyagi értelemben - ezek az imaházak; de nagyságuk szellemi volt! 

A gyülekezési helyek, ahol hallottátok az Igémet, olyanok, mint egy hatalmas, sűrű lombozatú fa, 

amelynek árnyéka gyógyító hatású. Jelenléte békét és bizalmat ébresztett benned, gyümölcsei pedig 

tápláltak téged. A találkozóhelyek menedéket adtak a házasságtörőnek, a gyermekgyilkosnak, az 

elvetemültnek, a betegnek, azoknak, akik kezüket a felebarátjuk vérével szennyezték be, a szegényeknek, 

a szeretetre éhezőknek. Mindannyiukból folytak a könnyek, imákat küldtek fel, és a hála szavai is 

elhangzottak tőlük. Lépésről lépésre, ezeken az imahelyeken ezek az emberek megtisztították magukat 

könnyek és imák által. 

29 Most az emberiség nagy fájdalmak közepette tisztul, a háború az egész világra kiterjesztette 

befolyását, és a gyenge ember visszahúzódott. Ma vér folyik, nemzetek lázadnak nemzetek ellen, még az 

anyák is háborúba hajszolják fiaikat. Utána minden következmény megmutatkozik: dögvész, éhség és 

halál. Nem lesz olyan hely, amely mentes lesz ettől a pusztítástól. Ritka betegségek fognak megjelenni, a 

lepra terjedni fog, és a vakság is. A napot tűzként égőnek érezzük majd, a földek, amelyek termékenyek 

voltak, meddővé válnak, a vizek pedig szennyezettek lesznek. Ezért fel kell készülnötök, mert az Én jelem 

nem lesz elég ahhoz, hogy megmeneküljetek. Hányan fognak megmenekülni, akik nem az Én 

megjelöltjeim közül valók, hányan fogják megtalálni az üdvösséghez vezető utat, akik nem az Én 

kiválasztottjaim közül valók? Figyelj és imádkozz! 

30 Bizony mondom nektek, ahogyan ti halljátok az Igémet ebben a földi időben az emberi elme 

közvetítésével, úgy fogjátok hallani más világokban is, bár más csatornákon, más eszközökön keresztül. 

De ezeket a csodákat csak akkor fogjátok megtapasztalni, ha belépsz a lelki életbe. 

31 Ki ne érzett volna nyugtalanságot a túlvilági élet miatt? Ki az azok közül, akik elvesztették 

szeretteiket ezen a világon, nem érezte még azt a vágyat, hogy még egyszer láthassa őket, vagy legalább 

azt, hogy tudja, hol vannak? Mindezt meg fogjátok tapasztalni, újra látni fogjátok őket. De szerezzétek 

meg az érdemeket most, nehogy amikor elhagyjátok ezt a földet, és a szellemi völgyben megkérdezzétek, 

hogy hol vannak azok, akiket reméltek megtalálni, azt a választ kapjátok, hogy nem láthatjátok őket, mert 

egy magasabb szinten vannak. Ne felejtsétek el, hogy már régen megmondtam nektek, hogy sok lakóhely 

van az Atya házában. 

32 Egyétek az Igém kenyerét, hogy a bánat és a fájdalom kikerüljön a szívetekből, és 

megpillanthassátok az örök életet. Adok nektek egy keveset ebből a békéből. 

33 Hallgass meg Engem még egyszer, és távolítsd el elmédből a rossz gondolatokat, amelyeket a 

világ ad neked, akkor felkészülten léphetsz be a spirituális tanításokba, amelyeket Én tárok fel neked. 

Most, a lelki felemelkedésetek pillanatában, ebben a pillanatban, amikor szívetek legbelsőbb részében 

igyekeztek összegyűjteni magatokat, a test szenvedélyei tükröződnek a lelketekben. Mikor engeded meg, 

hogy a lélek tulajdonságai és szépségei bőségesen tükröződjenek a testedben? 

34 Tisztítsátok meg magatokat, hogy érezhessetek Engem, lépésről lépésre dobjátok el 

materializációtok. Hagyjátok el a hamis bálványokat, amelyek az egészségtelen élvezetekben, a 

hiúságokban és az elismerés haszontalan vágyában lakoznak. Uralkodj a szenvedélyeiddel, amelyek 

megkísérthetnek téged, és beszélj hozzájuk úgy, ahogy Krisztus beszélt a pusztában: "Ne kísértsd Uradat, 

hanem imádd őt". 

35 Arra is emlékeztetlek benneteket, hogy én tanítottalak benneteket arra, hogy adózzatok egyrészt 

Istennek, másrészt a császárnak, mert látom, hogy mindent a császárnak adtok. Vizsgáljátok meg 

magatokat minden nap egy pillanatra, mert kérlelhetetlenül eljön az óra, amikor meghalljátok a hangomat, 

amint ítéletre hív benneteket, és akkor a lelketeknek számot kell adnia önmagáról és testi burkáról. Ne 

féljetek tőlem abban az órában, nem vagyok igazságtalan; féljetek magatoktól! 

36 Amikor a földön megmutattam nektek, hogy én vagyok a Jóttevőtök, hogy szeretlek és 

megbocsátok nektek, azt hiszitek, hogy amikor belépsz a szellemi életbe, megváltozottnak fogsz Engem 

találni? 

37 Amikor oly nagy buzgalommal kereslek és üldözlek benneteket, amikor beszélek hozzátok és 

leereszkedem oda, ahol vagytok, az azért van, mert nem akarom, hogy elveszítsétek magatokat a 

végtelenben, amikor elhagyjátok ezt a világot, hogy fény nélkül maradtok, hogy kerestek Engem és nem 

találtok meg, hogy bár nagyon közel vagyok hozzátok, nagyon távolinak éreztek Engem, és nem hallotok 

és nem láttok Engem. 
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38 Hallgassátok tanításaimat és alkalmazzátok őket. Boldogok vagytok, akik nagy nehézségek, 

nyomorúságok és keserűségek között éltek, és mégis imádkoztok a sírókért, megfeledkezve magatokról, és 

imádkoztok a nemzetek békéjéért. Mert akik így cselekszenek, megtalálják a fény ösvényét, amely a 

tökéletesség országába vezet, és az ítélet óráján nagyon könnyű lesz a terhük. 

39 Jótéteményekkel árasztom el a szellemeteket, hogy még az a rászoruló ember is, aki panaszkodott, 

hogy nem tud irgalmasságot gyakorolni, mert nincs semmije, ma rájöjjön, hogy kimeríthetetlen szellemi 

gazdagsággal rendelkezik. 

40 Isteniségemhez legméltóbb módon szólok hozzátok: az emberen keresztül, és őszintén mondom 

nektek, ez a kapcsolat soha nem szakadt meg. Én vagyok "Az Örök Ige", aki mindig is beszélt és beszélni 

fog az Ő szeretett gyermekeihez. 

41 Minél sűrűbb a világ sötétsége, annál erősebb a fény, amit küldök, hogy az emberiség felismerje az 

igaz utat. Ha már fel lennétek szerelve, micsoda boldogságot éreznétek, ha minden lépésnél, minden 

helyen és minden lényben éreznétek a jelenlétemet! Éreznél Engem a szívedben, hallanál Engem a 

lelkedben, felismernél Engem minden cselekedetemben, még a legkisebbben is. Ma az emberiség azt 

kiáltja: "Istenem, milyen sötétek az élet útjai!" anélkül, hogy látná, hogy Illés, a Harmadik Korszak isteni 

küldötte megvilágította az utakat az Én fényemmel, és hogy tisztán láthatjátok rajtuk Vérem nyomait. 

42 Az én országom a ti országotokkal szemben áll, én magamat emeltem fel, hogy harcoljak a világ 

ellen. De senki ne ijedjen meg, mert kardom szeretetből van, és seregeim békével és világossággal vannak 

felfegyverkezve. Királyságom ellenségeit a szeretet egyetemes ereje fogja legyőzni; de ezek alatt az 

ellenségek alatt nem gyermekeimet értem, hanem tökéletlenségeiket, engedetlenségüket és bűneiket, 

amelyeket el fogok tüntetni. 

43 Hogyan használjam a gyűlölet és a halál fegyvereit, hogy elpusztítsalak benneteket? Lehetnék-e a 

saját gyermekeim elpusztítója? Elképzelhető ez Istennél? Mondom nektek: Íme, itt van a ti királyotok 

korona, jogar és palást nélkül. Kutassátok az Igémet, ítéljetek meg Engem az alapján, ha akarjátok. 

Mondom nektek, az Én Királyságom közeledett hozzátok ebben az időben, hogy megtanítsalak titeket a 

szellemtől a szellemig tartó beszélgetésre Atyátokkal. 

44 Ti vagytok azok az útkeresők, akiknek megadatik, hogy lássák az Új Jeruzsálemet, a fehér és 

fényes várost, amely nem a földön van, mert szellemi. Menj előre, maradj szilárdan a hitben, menj végig a 

keserűséggel és nehézségekkel teli úton, amíg el nem éred a nagy kaput, ahol látni fogsz Engem. Ott 

fogadlak benneteket, és megmutatom nektek Királyságom ragyogását, amely az én dicsőségem ereje. 

Hogy segítsek nektek eljutni oda, szeretetbotomat adom nektek. 

45 Ma az Én Igémet keresitek, hogy megerősítsétek a lelketeket, mert tudjátok, hogy ez egy kedvező 

időszak arra, hogy a spiritualizáció útjára lépjetek. Minden ember a szívében hordozza a kijelölt utat, csak 

meg kell akarja találni. Szeretetem megmutatta hatalmát minden gyermekemnek, és fényem senkit sem 

hagyott sötétségben. 

46 Lények ezrei és ezrei élnek kétségbeesésben és félelemben. De eljön majd az idő, amikor látni 

fogjátok őket felemelkedni a fényre, mert fájdalmuk az örök élet útjára vezeti őket. Fényem isteni 

sugallatként száll le az emberekre; de aztán kétségek támadnak az emberekben, és nem hiszik el, hogy az 

Úr hangja szól hozzájuk, és ez azért van, mert még nem értették meg azt az időt, amelyben élnek. 

47 Az én magom, amely szeretetből, igazságból, irgalomból, egészségből és békéből áll, mindenkinek 

szól, aki el akarja vetni. 

48 Ti, akik az emberi értelem szervén keresztül halljátok az Igémet, nem vagytok az egyetlenek, akik 

spirituális üzeneteket kapnak. Tudom, hol vannak mások az új tanítványaim közül, azok, akik szeretetben 

készülnek arra, hogy inspiráción keresztül fogadják isteni gondolataimat, és akik intuitív módon tudják, 

hogy ez az idő most van. Tudjátok, hogy nem mindenkinek adtam meg azt a kegyelmet, hogy az emberi 

agyon keresztül fogadhassa az Én Fényemet vagy a Szellemi Világ Fényét. Egyesek egyféleképpen, 

mások másféleképpen lettek felszerelve. De mindannyian egyet fognak érteni az igazságban, amely egy, 

mindannyian fel fogják ismerni egymást a lelkesítésben, a testvérek iránti szeretet és irgalmasság 

cselekedeteiben. 

49 Az emberiség egy új Messiás látogatását szeretné, hogy megmentse a mélységből, vagy legalábbis 

meghallja Isten hangját, mint a szélben megszólaló ember hangját. De mondom nektek, elég lenne egy 

kicsit megfigyelni, vagy meditációban összegyűjteni a lelketeket, hogy érzékennyé tegyétek, és máris 
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hallanátok, hogy minden beszél hozzátok. Ha lehetetlennek tűnik számodra, hogy a kövek beszélnek, 

akkor azt mondom neked, hogy nemcsak a kövek, hanem minden, ami körülvesz téged, a Teremtődről 

beszél hozzád, hogy felébredj a nagyságról, az arroganciáról és az anyagiasságról szóló álmaidból. 

50 Ez egy korszak vége és egy új korszak hajnala. A hajnal fénye már megjelenik, bár az éjszaka 

árnyai még nem oszlanak el. A csoda a szemetek előtt van, de szívetek keménysége miatt még nem 

gyanítjátok. Hogyan fogsz belépni a belső csendbe, ha még nem bántad meg a bűneidet? 

51 Megszoktátok a gonoszságot és a bűnösséget, amely körülvesz benneteket. Az emberölést, a 

becstelenséget, a házasságtörést természetes dolognak tekinted. Harcolsz az erény ellen, és álcázod a bűnt, 

hogy tisztának tűnj a testvéreid szemében. 

52 Bizony mondom nektek, az emberiség meg fogja találni az utat a világossághoz ezekből a 

sötétségekből. De ez a lépés lassan fog megtörténni. Mi lenne az emberekkel, ha egy pillanat alatt 

megértenék mindazt a rosszat, amit okoztak? Néhányan elveszítenék az eszüket, mások öngyilkosok 

lennének. 

53 Emberek, ne várjatok addig, amíg a Szellemi Völgyben vagytok, hogy felemelkedjetek és 

elvigyétek a világnak a köztetek való megnyilvánulásom hírét. Ez az üzenet el fogja érni az emberek 

szívét, és ez lesz a spiritualizációjuk kezdete. 

54 Amikor az emberek megújulnak, érezni fogják jelenlétemet és szeretetemet a szívükben. 

55 Ó, gyermekeim, el sem tudjátok képzelni, milyen isteni vágyakozással közeledem a szívetekhez! 

Azért jövök, hogy beszélgessek veletek, hogy örömmel lássalak titeket az asztalomnál. Mivel még nem 

tanultátok meg, hogy felemeljétek magatokat Hozzám, Én szállok le hozzátok. Soha nem szűnök meg 

szeretni téged, soha nem fáradok bele, hogy gyengéden nézzek rád. 

56 Az Engem emberi tolmácson keresztül való meghallgatásnak ez a formája véget ér, és eljön az óra, 

amikor az Atya megkongatja a harangot, hogy a gyülekezetbe hívjon benneteket, hogy utoljára halljátok 

ezt az Igét. 

57 Közeledik 1950, az az év, amely után nem hallotok többé rólam. Ne higgyétek, hogy - amikor az 

utolsó harangszó elhalkul - nyugalom lesz e nép számára. Éppen ellenkezőleg, ez lesz az első pillanata a 

küzdelmeteknek, annak a nagy napi munkának, amelyet ezután vállalni fogtok. 

58 Ma olyanok vagytok, mint a második korszakbeli tanítványaim, amikor körülvették a Mestert, 

hallgatták a tanítását és figyelték a műveit. A Mester volt az, aki a tömegekhez szólt, aki csodákat tett a 

rászorulók között, aki vezette és javította őket, és aki megvédte őket. De Ő már bejelentette nekik 

távozását, és ők tudták, hogy úgy maradnak hátra a világban, mint bárányok a farkasok között. 

59 Mennyire rettegtek ettől az órától! És amikor eljött az elválás pillanata, egyedül maradtak a földön. 

De a Mester az Ő országából mellettük állt, Lelke minden órában bátorította őket, és kivétel nélkül minden 

ígéretét teljesítette. 

60 Ti, akik tudjátok, hogy megnyilvánulásomnak ez a formája véget ér, miért várjátok közömbösen 

azt az 1950-es évet? Miért gondolod, aki már most is fáradtnak érzed magad, hogy ezután az idő után 

végre hátradőlhetsz és aludhatsz? Ne feledjétek, hogy ma még csak kisgyermekek vagytok, akik később 

urak lesznek! De ne féljetek a feladatotok teljesítésétől, emlékezzetek arra, hogy - amikor akkor a 

tanítványaim között voltam - ők is kezdők voltak a tanításomban. 

61 Egy alkalommal azt mondtam Andrásnak, aki egyike volt a tizenkét apostolomnak: "Hiszel-e 

bennem?". "Igen, Mester - felelte Nekem. "Hiszel abban, hogy meg tudod gyógyítani a betegeket az én 

nevemben?" "Igen, Uram, hiszem, hogy meg tudom csinálni." "Nos - mondtam neki -, menj azon az úton, 

amely Jerikóba vezet, és találsz rajta egy beteget. Gyógyítsd meg őt 

Nevemet, majd jelentse nekem." 

62 András útnak indult, és útközben megtalálta a beteg embert, aki leprás volt, és így szólt hozzá: 

"Krisztus, az én Mesterem és Uram nevében gyógyulj meg!". De a leprás csak szomorúan nézett rá, 

anélkül, hogy javulást érzett volna. András másodszor és harmadszor is kimondta a nevemet, de a beteg 

nem gyógyult meg. - A tanítvány mélyen elkeseredve tért vissza Hozzám, és szelíden így szólt hozzám: 

"Mester, a beteg nem gyógyult meg, nem tisztult meg a leprától. A beléd vetett hitem nem volt elégséges. 

De megértettem, hogy amit Te teszel, arra mi nem vagyunk képesek. Különben is, annak a személynek a 

betegsége gyógyíthatatlan." 
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63 Akkor azt mondtam neki: "András, kövess engem", és odavittem a beteghez, akit csak a kezemmel 

érintettem meg, és akinek azt mondtam: "Gyógyulj meg!". A leprás azonnal megtisztult. 

64 András szégyenkezve és ugyanakkor csodálkozva kérdezte Tőlem, hogyan történhetett ez meg, 

mire azt válaszoltam, hogy az irgalmas szeretet csodákat tesz, ő pedig azért nem tudta ezt elérni, mert 

kételkedett ebben az erőben, és vonakodott megérinteni a leprást. És mégis, hány beteg embert, és köztük 

hány leprást gyógyított meg később András, a szeretett tanítványom! 

65 Meg fogom értetni veletek, hogy az Én igehirdetésem ezen időszaka alatt fejleszteni fogjátok az 

adottságaitokat, és hogy ki fogom javítani, ha tévedtek. De a legjobb gyümölcsötök azután lesz, hogy 

meghallgattatok Engem. 

66 Semmi befejezetlen vagy befejezetlen dolgot nem hagy hátra a szellem a földön. 

67 Amit nektek mondok, azt csak kevesen hallják, mégis minden szívhez eljut. Ahogy a Második 

Korszak Szavam elterjedt az egész földön, ez az idő olyan lesz, mint egy megtermékenyítő eső az általam 

korábban elvetett magnak. 

68 Ne gondoljátok, hogy ti vagytok az egyetlen eszköz arra, hogy törvényemet megismertessétek az 

emberekkel. De szükséges, hogy elvégezzétek a rátok bízott feladatot, mert isteni terveim részei vagytok. 

A rágalmazás vagy a megalázás nem szabad, hogy megfélemlítsen. Képzeld el, ahogyan Urad a földön 

járt. Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet; Én vagyok a Kapu. 

69 Itt az ideje, hogy műveid által felragyogtasd Tanításomat, hogy Nevem a föld legrejtettebb 

zugában is felhangozzon. Néhányan mások előfutárai lesznek, ahogyan Illés is az Én előfutárom volt az 

idők során. 

70 Ha az Én utamat járod, nem fogsz fáradtságot érezni, és nem fogsz kimerülten hozzám jönni. Fényt 

árasztottam erre az útra ezen a szón keresztül, amelyet a hanghordozón keresztül adok nektek, egy olyan 

szón keresztül, amelyet hamarosan nem fogtok többé hallani. mélyen nyomot hagyjatok ezen az ösvényen, 

hogy igazságot szolgáltassak nektek holnap, amikor jó tanítványaimnak veszlek titeket, és hogy példátok 

ösztönzőként szolgáljon az utánatok jövőknek. Várok rád az örökkévalóságban; ezért soha nem lesz túl 

késő hozzám jönni. 

71 Az Én Véremben lemoshatjátok minden foltotokat, mert mit jelent az Én Vérem, ha nem 

szeretetet? Látni foglak titeket keblemben élni, a tökéletességhez vezető létra legmagasabb pontján, 

miután átkeltetek vezeklésetek száraz és kietlen sivatagjain, miután elkerültétek szenvedélyeitek buktatóit, 

és miután megmentettétek magatokat a háborgó tenger hullámaitól. A fájdalom elmúlik, a küzdelmek 

elmúlnak, és végül megérkezel a hazába, ahol az igazi béke lakozik - egy olyan boldogság, amilyet az 

emberi szív soha nem képzelt, és ahol a végtelen bölcsesség fénye ragyog. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 62 
1 Szeretett tanítványok, azért jöttem, hogy megerősítselek benneteket abban, hogy mindaz, amit a 

múltban mondtam nektek, most valóra válik. Hasonlóképpen, amit ebben a korszakban az emberi elme 

szervén keresztül megjövendöltem nektek, az be fog következni. Ez az oka annak, hogy a hit újraéledt 

ezekben a tömegekben, akik kezdetben azért jöttek, hogy megvizsgálják az Igémet, hogy meggyőződjenek 

arról, igaz-e, hogy az Isteni Mester az Ő gyermekeinek adja a szeretetről szóló tanításait, és akik ezután a 

tanulmányozásnak és (a tanítások) vizsgálatának szentelték magukat, hogy azonnal eljuttassák ezt a 

tanítást az emberiségnek. 

2 Elkezdesz szeretni mindent, ami méltó a szenvedélyektől megtisztított szívedhez és szellemedhez, 

és észrevétlenül megszűnik szeretni mindazt, amire korábban a világban törekedtél. - Így szól hozzátok az 

Igazság Lelke ebben az időben, amikor tanulatlan, egyszerű és bűnös teremtményeken keresztül teszi 

ismertté az Igét. Kicsi és szegényes találkozóhelyeket emeltetek a városok és falvak legtávolabbi 

szegleteiben, és ezekben gyűltek össze az emberek, akik alig várták, hogy hallják tanításomat. 

3 Egykor az emberek hallották Jézust beszélni a falvakban, a folyók partján és a nyílt vidéken, amíg 

el nem jött a pillanat, amikor a munkámat be kellett fejeznem, és be kellett vonulnom Jeruzsálembe, abba 

a városba, amelynek neve örökre összekapcsolódik a Mester nevével. De az a nép nem engedett el Engem, 

nem azért, mert szerettek Engem, hanem azért, mert meg akarták ölni Azt, aki egy magasabb tanítás 

üzenetét hozta el nekik, mint amit eddig az Uruktól kaptak. 

4 Krisztus pedig azt mondja nektek: Én vagyok az Új Jeruzsálem kapuja. Boldogok mindazok, akik 

ezen keresztül lépnek be a világosságba és a szent városba, mert ők sem hagyják el azt soha - de nem 

azért, mert a halállal találkoznak, ellenkezőleg, ott örök életet találnak. 

5 Miközben testeteket a földbe eresztik, amelynek kebelében elvegyülnek vele, hogy termékennyé 

tegyék azt - mert még a halál után is erő és élet lesz belőlük -, szellemetek, amely lényetek felett áll, nem 

marad a földben, hanem a lélekkel együtt mozog, hogy megmutassa magát neki, mint egy könyv, 

amelynek mély és bölcs tanításait a lélek tanulmányozni fogja. Ott a lelked szemei megnyílnak az 

igazságra, és egy pillanat alatt tudni fogod, hogyan értelmezd azt, amit egy egész életen át nem voltál 

képes felfogni. Ott megértheted, mit jelent Isten gyermekének és felebarátod testvérének lenni. Ott meg 

fogod érteni a 

Meg fogod érteni mindannak az értékét, amit birtokoltál, sajnálatot és bűntudatot fogsz érezni az elkövetett 

hibákért, az elvesztegetett időért, és megszületnek benned a helyreigazítás és a jóvátétel legszebb 

elhatározásai. 

6 Szükséges volt, hogy ebben az időben részletes és teljes útmutatással jöjjek hozzátok, hogy 

tisztázzam a titkokat és megszüntessem a tudatlanságot, hogy megismerhessétek mindazokat az 

ajándékokat, amelyekkel Atyátok felruházott benneteket. E tudás és e fejlődés nélkül nem tudtatok volna 

közelebb kerülni Hozzám, és állandóan a bizonytalanságok tengerében bolyongtatok volna. 

7 Tudatlanságod miatt nem tudtad használni a szellemi ajándékaidat és erőidet. De amikor ezek 

spontán és természetes módon megnyilvánultak valamelyik gyermekemben, mindig volt valaki, aki 

abnormálisnak nyilvánította, vagy okkult és természetellenes erőket tulajdonított neki. 

8 Szegény emberiség, amely - bár az igaz Isten az Istene - nem ismeri és nem érti Őt, ahogyan 

önmagát sem volt képes felismerni, mert vallási fanatizmusa miatt sötét kötést visel a szeme előtt - annak a 

tisztátalan és tökéletlen istentiszteletnek a következtében, amely mindig is akadályozta szellemi 

felemelkedését és fejlődését. Én azonban, aki a lelkek igaz és egyetlen Pásztora vagyok, aki képes vagyok 

elvezetni őket abba az otthonba, amelyet irgalmasságom szánt nekik - én megyek az elveszett juhok után, 

hogy rávezessem őket a fény ösvényére, amely a mennyei lakhelyre vezet. 

9 Ezért mutatok nektek egy új oldalt az Igaz Élet Könyvéből. 

10 Semmit sem veszek el tőletek, sőt, mindent rátok hagyok. Még nincs itt az ideje, hogy eljöjjek az 

aratásra. 

11 Isteni tanításaimmal megtanítalak titeket a föld megművelésére, és amikor már előrehaladtatok 

Törvényem tanulmányozásában és ismeretében, akkor azt a szeretet és irgalmasság cselekedeteinek 

tanúságtételével együtt ismertetni fogjátok testvéreitekkel. Követni fogom lépteidet az örökkévalóságtól 

fogva, és őrzöm a magodat. Amikor eljön az ideje, nekem adjátok majd a termést. 
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12 A megpróbáltatások idején élsz. Nem telik el a napnak egyetlen órája sem, amikor ne lennél 

valamilyen próbatétel alatt. Ezek terhe alatt a világi ember káromkodik, a meglepett tanítvány pedig azt 

kérdezi magától: Miért nyomasztanak a megpróbáltatások terhei, holott a Mester nyomát követem? - De a 

Mester válaszol neked: Aki engem követ, keresztet fog hordozni, és minél lelkiismeretesebben 

ragaszkodik hozzám és követ engem, annál keserűbb lesz a pohara. Mert mi lennétek próbák nélkül? 

Mikor jönnél hozzám? 

13 A Lélek áldása azoké, akik vállukon hordozzák keresztjük terhét, és megbocsátó tekintetük van 

azok felé, akik megsértették őket, vigasztaló szavuk a szenvedők felé, és kezük megáldja mindazokat, akik 

keresztezik útjukat. 

14 A kegyelem azokhoz jut el, akik életük fájdalmas útján képesek átadással felállni, amikor elesnek, 

és akik anélkül, hogy levetnék küldetésük keresztjét, Vele együtt érik el a hegy csúcsát. Ezek ugyanis 

életükben követték Mesterüket, és Vele lesznek az Ő országában. 

15 Ne gondoljátok, hogy Krisztus, mivel Ő volt a megtestesült Isten, vérzett és meghalt anélkül, hogy 

fájdalmat érzett volna kínjában. Bizony mondom nektek, Krisztus fájdalma valóságos volt, és sem előtte, 

sem azóta nem volt hozzá hasonló fájdalom. Az Ő testében olyan erős volt a fájdalom, hogy felkiáltott: 

"Istenem, Istenem, miért hagytál el engem!". 

16 A szenvedés poharát is átadják nektek. Ne utasítsd el, mert soha nem fogsz olyan próbát kapni, 

amely meghaladja az erődet. 

17 Fényemmel ébresztelek benneteket, és ugyanígy fel fogom ébreszteni a felekezeteket is ennek az 

Igének az igazságával. 

18 Irgalmas szeretetem megvilágosított minden lelket ebben az időben, és kérdések és nyugtalanság 

tört ki bennük. A férfiak és nők felemelkednek, hogy fényt keressenek, mert úgy érzik, hogy hajótöröttek a 

vihar közepén. 

19 Mindenki - a tudósoktól kezdve, akik eltévedtek az élet tengerén, egészen azokig, akiknek az 

elméje képzetlen - érzi az Új Korszak eljövetelét. Hány ilyen ember fog hozzád jönni, amikor 

megkeresnek Engem, hogy megkérdezzék, mit tanított neked a Mester! Nem mindenki fog szelíden jönni, 

néhányan bizonyítékot fognak követelni, hogy higgyetek, mások pedig fenyegetni fognak titeket! Ez az az 

idő, amelyre fel kell készülnötök, ez lesz a lehetőség, hogy érdemeket szerezzetek az Uratok előtt. 

20 Úgy fogtok beszélni, ahogyan én tanítottalak titeket. Ajkadról ne jöjjenek hangzatos, tartalom 

nélküli szavak, ahogyan az emberek használják őket. Csak alázatos, egyszerű és őszinte szavak jöjjenek a 

szádból, akkor meg fogják mozgatni annak egész szívét, aki befogadja őket. - Tegyétek magatokat is 

méltóvá arra, hogy feltárjam előttetek a titkokat, amelyek arra várnak, hogy a szív rejtett kamrájában 

napvilágra jöjjenek. Bátorítsátok magatokat Bennem, ne riadjatok vissza semmitől. 

Nem az az akaratom, hogy az emberek befogják a szátokat és elhallgattassák népemet azzal, hogy félelmet 

terjesztenek. 

21 Adjatok megfelelő értéket az elszenvedett megpróbáltatásoknak, hogy ne féljetek azoktól, amelyek 

még előttetek állnak. Legyőztétek a fáraót, átléptetek a bálványokon, amelyeket korábban úgy imádtatok, 

mintha az lenne az Istenetek. Elfelejtettétek a hagyományokat és megtartottátok a törvényt, elutasítva a 

vallási fanatizmust. De ebben a küzdelemben a lelketek megacélozódott. 

22 Ne tulajdonítsatok a testeteknek nagyobb jelentőséget, mint amekkora valójában van, és ne 

engedjétek, hogy elfoglalja azt a helyet, amely csak a szellemeteket illeti. 

23 Értsétek meg, hogy a testhéj csak az eszköz, amire szükségetek van ahhoz, hogy a szellem 

megnyilvánulhasson a földön. 

24 Alázatosan, alázatba öltözve kell munkához látnod a feladatod teljesítésében, és akkor meglepődve 

fogod látni, hogy egy titokzatos Hatalom mindent biztosít és előkészít az utadon. Ha tanításom magját 

bármelyik szívbe helyezitek, szintén felfedezitek, hogy - még mielőtt eljutottatok volna hozzá - az már 

figyelmessé és fogékonnyá vált rá, és hogy ezért képes volt befogadni a magot a szívébe. 

25 Ne essetek kétségbe a mezők sivársága miatt ebben az időben. Ne csüggedj, ha a magvetés közben 

azt veszed észre, hogy a felső talaj alatt csak kövek vannak. Harcoljatok a kövek ellen magatok! Megadom 

neked az eszközöket ehhez. Legyen hited, és ígérem, hogy ott, ahol szükséged van rám, megismertetem 

magam. 
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26 Figyeljetek, mert az emberek felkészülnek és nagy és erős csoportosulásokba tömörülnek anélkül, 

hogy tudnák, miért teszik ezt. De tudjátok, hogy ők a Harmadik Kinyilatkoztatásomat keresik, azt keresik, 

aki megígérte, hogy visszatér hozzájuk. Az elmúlt Testamentumokban keresik majd a világosságot, 

remélve, hogy találnak egy olyan szót, amely megerősíti őket abban a meggyőződésükben, hogy ez az Én 

Szentlélekként való visszatérésem ideje. 

27 Az emberek kérdőre vonnak Engem, és azt mondják Nekem: "Uram, ha létezel, miért nem 

nyilvánulsz meg közöttünk, bár máskor lejöttél a mi földi világunkba? Miért nem jössz ma? Vajon 

istentelenségünk már olyan nagy, hogy megakadályoz Téged abban, hogy segítségünkre siess? Mindig is 

kerestétek az elveszetteket, a "vakokat", a "leprásokat" - most a világ tele van velük. Már nem keltjük fel a 

Te könyörületedet? - Azt mondtad apostolaidnak, hogy vissza fogsz térni az emberekhez, és hogy jeleket 

fogsz adni eljöveteledre, amit most látni vélünk. Miért nem mutatod meg nekünk az arcodat?" 

28 Íme, így várnak Engem az emberek anélkül, hogy éreznék, hogy közöttük vagyok. A szemük előtt 

vagyok, de nem látnak Engem, beszélek hozzájuk, de nem hallják a hangomat, és amikor végre egy 

pillanatra meglátnak Engem, megtagadnak Engem. De továbbra is tanúságot teszek Magamról, és akik 

Bennem reménykednek, azokat továbbra is várom. 

29 De valóban, kinyilatkoztatásom jelei ebben az időben nagyok voltak, még az emberek vére is, 

amely folyókba ömlött és a földet öntözte, jelezte, hogy Szentlélekként jelen vagyok közöttetek. 

30 Minden meg van írva a Hétpecsétes Könyvben, amely Istenben van, és amelynek létezését János 

apostol és próféta tárta fel az emberiségnek. E könyv tartalmát csak az Isteni Bárány tárta fel nektek, mert 

sem a földön, sem az égben nem volt olyan igaz szellem, aki el tudta volna nektek magyarázni Isten 

szeretetének, életének és igazságosságának mélységes titkait. De az isteni Bárány, aki Krisztus, feloldotta 

a pecséteket, amelyek lezárták az Élet Könyvét, hogy feltárja annak tartalmát gyermekei előtt. És most 

Illést küldtem a Harmadik Korszak képviselőjeként és az emberek között való megnyilvánulásom 

előfutáraként, hogy felkészítse elméteket e kinyilatkoztatás megértésére. Ő volt az, aki letette a Szentlélek 

Templomának első kövét, és aki kinyilatkoztatta nektek, hogy a Hatodik Pecsét idején vagytok, és hogy 

mindazok, akik hallani és látni fogják ezeket a megnyilvánulásokat, tanúk lesznek az emberiség előtt, 

akiknek át kell adniuk az igazságomat, és cselekedeteikkel tanúságot kell tenniük megnyilvánulásom 

valóságáról. 

31 Az első elméket, amelyeken keresztül ez a fény megnyilvánult, az Én kegyelmem készítette elő. 

De hogy méltók legyenek megnyilvánulásomra, imádkoztak és megmaradtak hitben, tiszteletben és 

emelkedettségben. Köztük volt fiam, Roque és szolgám, Damiana - hanghordozók, akik által először Illés 

a fiúban, majd az Isteni Ige a lányban bejelentette az emberiségnek a Harmadik Korszak eljövetelét. Az ő 

közvetítésükkel kezdtem el összehívni Izrael fiait és megjelölni minden törzsből a kiválasztottakat. 

32 Azóta néhány gyermekem megpróbálta kioltani ezt a fényt. De bizony mondom nektek, senki sem 

lesz képes erre, mert a hatodik gyertyatartó fénye Istentől származik. Inkább azok gyújtották meg a 

lángját, akik megpróbáltak harcolni e fény ellen. 

33 Tanulmányozzátok tehát tanításomat, és mondjátok meg, hogy mindezek a próféciák valóra 

válhattak-e bármely vallási közösség kebelében. 

34 A szeretet és az élet Igéjével megtanítottalak benneteket Isten tökéletes imádatára, és 

megismertétek az Atyátokkal való új egyesülést, amely felkészít benneteket a szellem és a szellem 

tökéletes egyesülésére. 

35 A szellem által birtokolt képességek feltárultak előttetek, és megértettétek, hogy bár örökséggel 

rendelkeztek, de nem tudtatok róla. Meggyőztelek jelenlétemről azzal, hogy megadom nektek életutatokon 

azokat a jótéteményeket, amelyeket csak az Én irgalmasságom képes elérni - mind fizikai egészségetekre, 

mind erkölcsötökre nézve; mert csak a hit fénye engedi, hogy elérjétek a jóvátétel lelki útjának végét. 

36 Ma minden gyermekemtől megkapom felajánlásukat és kérésüket. 

37 Rázd le a fáradtságot a lelkedről és a testedről, mert még mindig járnod és dolgoznod kell. A 

fájdalom ideje egybeesett az Én eljövetelem idejével, hogy ne legyetek magatokra hagyva. Micsoda 

örömöt fognak megtapasztalni azok, akik az élet szenvedéseit tanításom gyakorlásával ellensúlyozzák! 

38 Ez idő alatt megtanulja majd a szívetek mások iránti szeretetben dobogni, mert igazából 

megismeritek magatokat, mint Istenben testvéreket. Annak a keze, aki szeret, erős lesz, hogy felemelje az 

elesettet. A szikla, amely érzi kegyelmem érintését, kimeríthetetlen vízzel fog áradni. 
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39 Ma e nép gyermekeinek ajka még mindig zárva van, és nem hirdetik a világnak, hogy Krisztus, a 

Rabbi visszatért. De a butaságod nem tarthat tovább, különben holnap sírni fogsz az engedetlenséged 

miatt. 

40 Valóban higgyétek el, hogy műveitek a jövő nemzedékek magvaiként fognak tovább élni, és hogy 

a szenvedés olvasztótégelyén csak azért kellett keresztülmennetek, hogy megtisztuljatok, és hogy 

megértsétek az általam nektek adott ajándékokat. Sokatoknak meg kellett mosakodnia a megtisztulás 

vizében. A hanghordozó elméje megtisztult, annak a szíve, akinek az embereket kellett vezetnie, annak a 

keze, akinek a betegeket kellett gyógyítania, annak a szellemi látása, akinek a túlvilágra kellett mennie, 

hogy prófétáljon. 

41 A fájdalom, a keserűség pohara és az életed megpróbáltatásai megacéloztak téged, hogy ellenállj a 

közelgő csatának, mert valóban mondom neked, a hitedet, a szellemiségedet és a türelmedet próbára teszi 

az emberiség. Ezt nemcsak azoknak mondom, akik most hallgatnak Engem, hanem mindazoknak, akik 

még e megnyilvánulás után is felemelkednek, és felveszik keresztjüket, hogy kövessenek Engem. 

42 Öltözzetek szelídséggel, könyörületességgel, alázattal, hogy felismerjenek benneteket 

tanítványaimnak. Ha valóban Jézus tanítványaiként viselkedtek, még a farizeusok is, amikor álarc mögé 

rejtőzve közelednek hozzátok, hogy megtámadjanak benneteket, szelíd bárányokká válnak a farkasok 

példájával szemben. 

43 Fényemmel akarlak megmenteni benneteket. Nincs olyan ember, aki ma azt mondhatná, hogy ő 

már üdvözült. Bizony mondom nektek, ha egy igazért felajánlanám nektek az üdvösséget ebben az időben, 

elvesznétek, mert nem tudnátok egy igazat bemutatni Nekem. 

44 Az emberiség hajótörést szenvedett a bűnök és vétkek viharában. Nemcsak az ember, amikor 

felnőtté válik, szennyezi be a lelkét azzal, hogy hagyja, hogy szenvedélyei kibontakozzanak; még a 

gyermek is megtapasztalja zsenge csecsemőkorában, hogy felborul a hajó, amelyben utazik. A 

kinyilatkoztatásokkal teli Igém óriási világítótoronyként emelkedik fel az emberiség közepén, megmutatva 

a hajótörötteknek az igazi utat, és felélesztve a reményt azokban, akik közel álltak ahhoz, hogy elveszítsék 

a hitüket. 

45 Meg van írva, hogy "minden szem meglát engem", mert szellemileg mindenki megismeri az 

igazságomat. A vakok kinyitják majd szemüket a fényre, és meglátják Illést, amint nagy tömegeket vezet 

jelenlétembe. A hitetlen világot elárasztják majd az ilyenfajta bizonyságtételek, meglepetések és 

bizonyítékok, és míg egyesek megtagadnak Engem, a Szentírást bizonyítékként felmutatva, mások örülni 

fognak, mert meglátják sok prófécia beteljesedésének óráját, amelyeket prófétáim és Jézus szája által 

hirdettem meg. 

46 Azok, akik egyházaik kebelében várják eljövetelemet, még csak nem is sejtik, hogy milyen módon 

és hol teszem magam ismertté, bár megnyilvánulásom számos eseményen keresztül éreztette hatását. Mint 

a villám, amely keleten felcsap és nyugaton kialszik, úgy jöttem én is. De az Én Lelkem rezgése és 

visszatükröződése átalakult közöttetek emberi szóvá, hogy megértsétek, ki az, aki kopogtatott az emberek 

szívének ajtaján, és miért történtek a jelek. 

47 Műveletlen, egyszerű elméken keresztül akartam Magamat megismertetni, mert ők mentesek az 

előítéletektől, törvényem kiforgatott értelmezéseitől, és ezért ők a legalkalmasabbak arra, hogy a 

legnagyobb tisztaságban közvetítsék Szavamat. Ezt az Igét az emberiség szenvedélyesen fogja megvitatni, 

még akkor is, ha a közöny fátylát akarják ráteríteni. Mert ez lesz az egyetlen ebben az időben, amely fényt 

derít sok rejtélyre és sok tévedésre. 

48 Bizony mondom nektek, 1950 után Erőmmel és Igazságosságommal sújtani fogom a világon 

celebrált összes egyházi szertartást, és ha papságuk és pásztoraik nem ébrednek fel erre az ébresztőre, 

akkor a kiskorúak felhasználásával fogok hozzájuk szólni. Ahogyan a nemzeteket is sújtotta 

Igazságosságom, a különböző felekezetek is ki lesznek téve a próbának. Minden korona, jogar, cím és 

hierarchia meg lesz ítélve. 

49 Emberek, hol tartjátok a szavakat és a tanításokat, amelyeket annyi szeretettel hoztam nektek? 

Gondoljatok arra, hogy ez az Ige volt az az isteni simogatás, amellyel Atyátok felébresztett benneteket 

ebben az időben. Vagy megvárod, hogy a természet elszabadult erői felébresztenek álmodból? 

50 Az Atya nem akarja, hogy az Ő népe szemrehányással jelenjen meg, hanem hogy megáldja 

cselekedeteiket; de még nincs szándékotok a megújulásra közöttetek, és ez azért van, mert nem voltatok 
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képesek felfogni mindazt a szeretetet, amelyet Mesteretek mutatott, amikor kihúzott benneteket a 

mocsokból, hogy kegyelmébe öltöztessen benneteket. 

51 Nem halljátok a Lélek hangját, amely azt mondja nektek, hogy ti a harmadik korszak tanítványai 

vagytok? Hallgassatok erre a hangra, és szedjétek össze magatokat! Mesteretek az Ő szenvedésével, 

tanításával és példájával már beleírta az emberek szívébe a törvényt, amelyet követnetek kell. Az 

apostolok, ezek a mártírok, az Én Tanításom magvainak ápolásáért harcoltak. Harcoljatok most a holnap 

nemzedékeinek javára, mert ebből a magból fogjátok learatni az érett gyümölcsöt, amely békét és 

boldogságot ad lelketeknek. 

52 Az Istenetek iránti szeretet, a testvéreitek iránti irgalom és a tökéletesség iránti vágy fog 

benneteket elvezetni az Én tanításaim gyakorlására. Nincs szükségetek arra, hogy a fájdalom vagy az 

igazságosságomtól való félelem munkára sarkalljon benneteket, mert akkor érdemeitek nem lesznek 

igazak az Én szememben. 

53 Hagyjátok meg más népeknek, hogy csak akkor ébredjenek rá az új időre, amikor látják, hogy 

földeket pusztítanak el a vízözönök, nemzeteket pusztítanak el a háborúk és a dögvészek pusztítják az 

életet. Ezek a népek - mivel tudományaikban elbizakodottá váltak, és vallásaik ragyogása álomba ringatta 

őket - nem fogják felismerni Igémet ebben a feltűnésmentes formában, és nem fogják érezni 

kinyilatkoztatásomat a szellemben. Ezért előbb meg kell rázni a földet, és a természet azt fogja mondani az 

embereknek: Beteljesedett az idő, és az Úr eljött hozzátok. - Ahhoz, hogy az emberiség felébredjen, hogy 

kinyissa a szemét és megerősítse, hogy Én vagyok az, aki eljöttem, először az ember hatalmát és gőgjét 

kell sújtani. De az a feladatotok, hogy figyeljetek, imádkozzatok és felkészüljetek. 

54 Valaki azt mondja Nekem a szívében: "Uram, hogyan lehetséges, hogy - bár annyira szeretsz 

minket - mégis így érezteted velünk igazságosságodat?". Erre válaszolok neked: Ha az Én igazságosságom 

nem találkozna ilyen módon tetteitekkel, akkor visszavonhatatlanul elvesznétek. Ha megengedem, hogy 

fájdalom és halál is érjen benneteket, az azért van, mert a fájdalom megtisztítja a lelket, a halál pedig 

megújítja azt. Miért nem iszod meg a szenvedés és a halál poharát, noha te magad teremtetted azt? Bizony 

mondom nektek, a testi fájdalom és halál kevésbé szörnyű, mint az, amit a lélek a bűntudat vagy a bánat 

miatt érez, amiért megsértette Teremtőjét a vétkeivel. 

55 Meghallgatod anélkül, hogy megértenéd. Ne hagyjátok az Igém megértésének teljes felelősségét 

sem egyedül a szellemre, sem egyedül a földhöz kötött elmére, anélkül, hogy mindkettő kivenné a neki 

járó részt. Hagyjuk, hogy a lelkiismeret döntse el, hogy az egyik vagy a másik miért felelős. 

56 Amikor megtapasztaljátok, hogy békével telve jöttem hozzátok, nem érzitek-e együttérzéssel a 

testvéreitekre gondolva, akiknek egy pillanatnyi békéjük sincs? Nem okozna-e örömet a szíveteknek, ha 

azt mondanám nektek, hogy imáitok és irgalmasságba burkolt gondolataitok által testvéreitek 

felébredhetnek a fényre? 

57 Az Atya akkoriban azért jött, hogy megmentse gyermekeit; a jelenben az embereknek kell 

megmenteniük egymást azon szeretet által, amelyre Atyjuk tanította őket. 

58 Irgalmasságom hidat épített Királyságom és a föld között. Ez a híd az Én népem; rajta keresztül az 

emberek eljutnak az Ígéret Földjére. 

59 Én terjesztettem Bölcsességemet népem körében, Mária a szívetekbe öntötte Szeretetét - de hol van 

ez a Szeretet és ez a Bölcsesség, amit még mindig nem ajánlotok fel Nekem? Mit teszel azzal, amit az 

Isteni Irgalmasságtól kapsz? Pillanatokig kételkedtek, mert lélekben jövök; érezzétek Engem ebben a 

formában, mert valóban mondom nektek, soha többé nem fogtok Engem emberként látni. 

60 A hanghordozó száján keresztül halljátok az Én Igémet, és ez a hang hívást intézett azokhoz, akik 

eltévedtek az útjukról, a világ emberei, örömei és kincsei után futva, azt gondolva, hogy jobb helyeket 

találnak, mint amiket az Atya minden egyes gyermeke számára rendelt. Ezek a gyermekek szakadt 

"ruhákkal", undorodó szívvel és az anyagias mámor által egész lényükön hagyott nyomokkal érkeztek 

Jelenlétembe. - Amikor az Atya a ruhádról kérdez, értsd meg, hogy az az emberi méltóság ruhája, amely 

fehér és tiszta, és így mindig mutasd be nekem. 

61 Sokan térnek vissza hozzám. Ez azért van, mert szeretnek Engem? Nem, az ok az, hogy eljött az 

idő, amikor a világ nem tudta azt nyújtani nekik, amit kértek tőle. Aztán eszükbe jutott, hogy létezem; de 

én elfogadom őket. Mert most, hogy meghallottak Engem, megbánják bűneiket, és Atyjuk iránti szeretet 
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születik a szívükben. Szavam fénye olyan lesz gyermekeimben, mint egy új hajnal, és a múltjuk olyan 

lesz, mint az éjszaka, amikor vége lesz. 

62 Oltsd el teljesen a szomjadat, ne feledd, hogy nagyon hamar a te szavad oltja majd testvéred 

szomját. Ha még mindig szomjasnak érzed magad, bár hallasz Engem, és iszol ebből a borból, az azért 

van, mert a szíved a világ dicsőségére vágyik. Csak az Én legtürelmesebb és legszeretőbb Szavam lesz 

képes véghezvinni az átalakulásod csodáját, és akkor leszel igazán méltó arra, hogy az utadat járd, és 

elvigyed a tanításaimat a testvéreidnek. Ne alázzatok meg senkit, és ne tagadjátok meg tőle az Én 

kegyelmemet, ne kedvezzetek senkinek, mert akkor nem Én lennék a példaképetek. Hiszel abban, hogy a 

kereszten kiontott Vérem többé nem hullik a bűnösökre? 

63 Amikor Keresztelő János bejelentette a mennyek országának közelgő eljövetelét, próféciája 

mindenkinek szólt. Krisztusnak ez a prófétája és előfutára ebben az időben köztetek volt. Azelőtt jött, 

hogy az Én sugaram az emberi értelem szervén keresztül megnyilvánult volna, és azért is jött, hogy 

bejelentse, hogy a Szentlélek eljövetele nagyon közel van. Hirdetése, próféciája kivétel nélkül 

mindenkinek szólt, és ti ebben az időben Illés néven ismertétek meg őt, mert ez a Lélek annak a prófétának 

a Lelke, aki minden időben az emberekkel volt, és ő az előhírnök, aki előkészítette az Úr útjait. Ezért 

üdvözlöm mindannyiótokat, mert anélkül jöttem, hogy elítélném a bűnöket, vagy megaláznám azt, aki a 

legjobban bemocskolta magát. Ők azok közé tartoznak majd, akik a legbuzgóbban szeretnek Engem, mert 

sok volt a vétkük, és mind megbocsátást nyertek. 

64 A "csillagot", amely Jelenlétemet és Szavamat jelzi, csak az átlagemberek "látták". A királyok és a 

tudósok elaludtak nagyságukban, és nem voltak képesek felfedezni az égbolton az isteni fényt, hogy aztán 

elinduljanak és kövessék azt, mint azok a keleti mágusok, akik mindent hátrahagyva elérték azt az égi 

fényt, amely a világnak bejelentette a Megváltó eljövetelét. Ha a tudósok keresnék az Én fényemet, és 

azok, akik nagy gazdagságban élnek, a gyakorlatba ültetnének valamit tanításaimból, éreznék jelenlétemet 

a szívükben. 

65 Egyszer azt mondtam nektek, hogy könnyebb egy tevének átmenni a tű fokán, mint egy gazdag 

fösvénynek bejutni a mennyek országába. Ma azt mondom nektek, hogy ezeknek a szíveknek meg kell 

szabadulniuk az önzéstől, és aktív szeretetet kell gyakorolniuk a testvéreik iránt, hogy a lelkük átmehessen 

az üdvösség keskeny ösvényén. Nem szükséges megszabadulni a vagyontól és a gazdagságtól, csak az 

önzéstől. 

66 Hányan voltatok egykor a földi vagyonok birtokosai, és elfeledkeztetek felebarátotok 

nyomorúságáról és szükségleteiről. Aztán, amikor eljött a lelked megítélésének órája, úgy érezted, hogy 

bűneid mértéke olyan nagy, a szellemi kapu pedig olyan szűk, hogy rájöttél, nem tudsz átmenni rajta. 

67 Ma nem az anyagi javak kincsét kell megosztanod a rászorulókkal. Gazdagságotok ebben az 

időszakban a fényből és a szellemi tudásból áll, ezért tekinthetitek magatokat szellemileg gazdagnak. De 

gondold meg: Ha súlyos vétek Isten előtt megtagadni testvéredtől a világ gazdagságát és ragaszkodni 

hozzá, mit jelent, ha megtagadod tőle a kegyelem lelki ajándékait, amelyek soha nem csökkennek, 

bármennyit is adsz belőlük? Mi lesz akkor az igazságszolgáltatás ezeknek a lélekben gazdagoknak, akik 

ilyen önzőnek mutatkoznak? 

68 Arra rendeltelek, hogy közvetítéseddel nagyszerű tanításokat adj az emberiségnek. Bizony 

mondom nektek, ez a nép nem véletlenül alakult ki, és egyetlen szív sem véletlenül került bele. Az a 

száznegyvennégyezer, akinek lélekben és testben munkába kell állnia, olyan lesz, mint egy nyitott könyv, 

tele fénnyel, tapasztalattal és jóvátétellel. 

Ezért megérintem a lelkiismeretükön keresztül a lelküket, és bizony mondom nektek, ha nappal nem 

térnek meg, akkor estére meg fognak térni. De tekintetüket felfelé, az Atya felé fogják fordítani, és ezután 

a beteljesedés útjára lépnek. 

69 Még adok nektek egy kis időt, hogy átgondoljátok a küldetéseteket és felkészítsétek a szíveteket. 

Azért küldelek ki benneteket ebben az időben, hogy tanúságot tegyetek az igazságomról. A Hatodik Pecsét 

megszólal, fénye szétárad, misztériuma kitisztul. Hívjátok a férfiakat, nőket és gyermekeket, hogy 

hallgassák meg Szavamat, mert eljön az 1950-es év, és hangomat ebben a formában már nem fogják 

hallani. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 63  
1 Miért remeg a szívetek a félelemtől, amikor az Én Szavamat halljátok, mint Bíró? Ó, bárcsak 

mindig félnétek, de nem a büntetéstől, hanem a szégyentől, hogy megbántottatok Engem és 

bemocskoltátok magatokat. Mennyi jót érnél el a lelkednek! 

2 Azt mondtam nektek, hogy tegyétek magatokat méltóvá jelenlétemre ebben a megnyilvánulásban, 

hogy ne zárjátok be kegyelmem kapuit. 

3 Tökéletes vagyok, és tökéletességet várok el tőled. Csak így érheted el a hegy csúcsát. Ehhez 

megadom nektek az időt, a fényt és az erőt. 

4 Ezen a napon, amelyet az emberek a túlvilágra távozottak emlékének szentelnek, és amelyet 

tévesen halottak napjának neveznek, megadom nektek, hogy ezek a lények kapcsolatba léphessenek 

veletek, hogy bizonyítékot adhassanak nektek arra, hogy életben vannak. Elmondják majd nektek, hogy 

ahogy nektek is szellemi küldetésetek van a földön, ők is nehéz küldetéseket teljesítenek a szellemi 

völgyben. 

5 Ne sírjatok ezekért a lényekért, ne terheljétek őket anyagi gondjaitokkal, ne ne legyen 

tiszteletlenségetek irántuk. Hagyjátok, hogy kommunikáljanak veletek, fogadjátok el szívetekben 

üzenetüket és jó tanácsaikat, majd hagyjátok őket békében elmenni abba a világba, ahol élnek, és ahonnan 

vigyáznak rátok. A meghallgatásuknak ez a kegye hamarosan elmúlik. Utána már csak a szívetekben 

fogjátok érezni a jelenlétüket. 

6 Miközben egyesítelek benneteket, nemcsak mindazokkal, akik a földön élnek, hanem azokkal is, 

akik más világokban élnek, sok nemzet nem érzi jelenlétemet, mert háborúkba bonyolódnak. De anélkül, 

hogy tudnának róla, beteljesítik a Második Korszakról szóló Igémet, amelyben bejelentettem nektek, hogy 

akkor fogok visszatérni, amikor ezek az események bekövetkeznek az emberiségben. 

7 Menjetek dolgozni, kutassátok buzgón ezt az igét. Mi lenne veletek, ha nem hallanátok többé, ha 

ezek a szájak elnémulnának a kijelölt idő előtt? Milyen útmutatást adnál azoknak, akik még csak most 

jönnek, mivel még nem adtam át nektek az összes kinyilatkoztatásomat? 

8 Tartsatok ki a megújulásban, figyeljetek, imádkozzatok és tanuljatok. Hallgassatok Engem, 

amennyit csak akartok, de ne szokjatok hozzá a jelenlétemhez. Mindig Atyaként és Mesterként keressetek 

Engem, soha ne kérdőjelezzétek meg igazságosságomat. 

9 Nézd meg, hogy e kis hited által sok csodát kaptál, mint például a mostani, amely által hallani 

fogod azoknak a hangját, akik a rokonaid voltak a világban. 

10 Nem a sírok fognak megnyílni, hogy kiengedjék azokat, akik mozdulatlanok bennük; a 

szellemvilág kapui lesznek azok, amelyek átengedik azokat, akik tele vannak fénnyel és élettel, hogy 

tudassanak benneteket a további életükről. 

11 Ha e lények közül valamelyik még mindig emberi hajlamokat vagy földi dolgok iránti vágyat 

fejezne ki, könyörüljetek rajta, és adjatok neki világosságot imátok által. Ne feledjétek, hogy ki kell 

állnotok egymás mellett. 

12 Így haladsz előre lépésről lépésre azon az ösvényen, amely a hegy csúcsára vezet, ahová akkor 

jutsz el, ha a lelkedben tisztaság és tökéletesség van. 

13 Értsétek meg, hogy Krisztus a Mesteretek, hogy az Én Igém, amelyet eme emberi ajkakon 

keresztül adtam, egyesített benneteket, és hogy ez az Ige a Szeretet és a Bölcsesség Könyve. Minden 

alkalommal új leckét adok nektek, hogy felfrissüljön a lelketek. Ma örömet érzel, amikor Engem hallgatsz, 

holnap örömöt fogsz érezni, amikor a gyakorlatba ülteted az utasításaimat. Azt mondtam, hogy az 

emberek erre a világosságra vágyva fognak hozzátok jönni, és szükséges, hogy megtalálják azt a 

szavaitokban, a műveitekben és az életetekben. 

14 Én megterítettem az asztalt, és meghívtalak benneteket a lakomámra; de mondom nektek, később ti 

lesztek azok, akik megterítenek, hogy aztán fogadjátok testvéreiteket, és így folytatjátok a testvériség és a 

szeretet e lakomáját az örökkévalóságig. Ebben a Harmadik Időben szellemed beteljesíti rendeltetését, 

hogy tanítsa testvéreidet, és megossza velük mindazt, amit az Én Kegyelmemtől kapott. Nem anyagi javak 

lesznek - hiszen azokban nem lesz hiányotok -, hanem szellemi javak, amelyekkel elhalmoznak 

benneteket. 
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Ahhoz, hogy erényeiteknek higgyenek, és szavaitoknak meggyőző és megtérítő ereje legyen, a jó úton 

kell maradnotok. Amikor úgy érzitek, hogy szeretetem eltávolított benneteket a gonosz útjáról, és a 

megújulás útjára helyezett, tegyetek határozott lépéseket oda, és ne térjetek vissza oda, ahonnan 

megmenekültetek. Akkor, amikor elindulsz, hogy megújulást, javítást és kitartást prédikálj a jóban, 

könnyen meg fogod nyerni és meg fogod mozgatni a bűnösök szívét. Ha tudod, hogyan tisztítsd meg 

szívedet és ajkadat azokban a pillanatokban, amikor szavaidat testvéred kemény szívéhez intézed, ha 

ezekben a pillanatokban bizalommal emeled fel hozzám gondolataidat, akkor Én leszek az, aki 

közvetítésed által szólalok meg, és megérintem annak a szívnek legrejtettebb rostjait az Ő Igéjével, így 

éreztetve vele jelenlétemet. 

15 Értsétek meg, hogy spirituálisan és fizikailag is át kell alakítanotok magatokat, hogy sok 

szokásotoknak és hagyományotoknak - őseitek örökségének - el kell tűnnie az életetekből, hogy helyet 

adjatok a spiritualizációnak. 

16 Látjátok, hogy az emberiség a szakadékba zuhan, miközben ti még mindig mély álomban vagytok, 

amelyben csak a saját pihenéseteket keresitek, és nem törődtök azzal, hogy mi történik másokkal. Ismét 

mondom nektek, hogy ne foglalkozzatok többé a felesleges dolgokkal, a káros dolgokkal, hogy jobban 

kihasználhassátok ezeket a pillanatokat az irgalmasság cselekedeteire, hogy elvethessétek szeretetem 

magvát testvéreitek lelkében. 

17 Ez az az idő, amelyet prófétáim láttak és hirdettek, ez az az idő, amelyet megjövendöltem nektek 

az Igémben. Tudjátok meg, hogy e próféciák egymás után válnak valóra. Királyi Igém soha nem hátrál 

meg, nem mond ellent önmagának, és nem tagadja meg önmagát. Még ezeken az emberi szócsöveken 

keresztül is sok próféciát adtam nektek, amelyeket egymás után láttatok beteljesedni. Azért mondom ezt 

nektek, mert közeledik az 1950-es év, és azután már nem fogjátok hallani az Igémet az emberi értelem 

szervén keresztül. 

18 Kedves, szeretettel teli szavakkal szólok hozzátok, hogy meggyőzzelek benneteket arról, hogy fel 

kell készülnötök erre a nagy napra. Boldogok azok, akik bíznak abban, hogy Szavam változatlan, és akik 

felkészülnek erre az időre, mert nem fognak megdöbbenni, hogy megnyilvánulásomnak ez a formája véget 

ér. 

19 Halljátok meg a hangomat, még néhány évig felfrissíthetitek magatokat vele. Ez az a magas ének, 

amely a mennyben visszhangzik, és amelynek visszhangja a földön is hallható. Amikor ez a dal már nem 

hallható a hanghordozóim száján keresztül, én fogom elérni, hogy ezentúl a szívetek legbelsőbb zugaiban 

halljátok, amikor lelkileg egyesültök Velem. Bizony mondom nektek, már csak rövid idő van addig, és 

ezek a jóslatok valóra válnak. De azt is mondom nektek, hogy az ember nem fogja tudni az akaratát az 

enyém fölé helyezni azáltal, hogy megpróbálja meghosszabbítani a köztetek való igehirdetésemet. 

Legyetek éberek, mert sokan elindulnak, hogy megtévesszék testvéreiket. Továbbra is vigyétek a 

bűnösöket az Én jelenlétembe, azokat, akik beszennyezték magukat lopással, házasságtöréssel vagy 

bűncselekménnyel - nem azért, hogy vádoljam őket az Úr előtt, hanem hogy megbocsássak nekik, és 

megszabadítsam őket sötétségüktől és foltjaiktól. 

20 Továbbra is szeretettel és az Én nevemben kell megkennetek a betegeket, ugyanolyan nagy vagy 

még nagyobb bizalommal és hittel, mint amivel most rendelkeztek, hogy továbbra is csodákat tehessek 

közöttetek. Ez lesz az a mag, amelyet befogadok és elraktározok a magtárakban. 

21 Szerinted melyik cselekedeted volt tökéletes? A lelkiismereted azt súgja, hogy a mai napig nem 

tettél egyetlen egyet sem. 

22 Ne feledjétek, hogy csak az jut el hozzám, ami tökéletes. Ezért a szellemetek csak akkor fog 

belépni az országomba, ha elérte a tökéletességet. Tapasztalat nélkül jöttél el Tőlem, de érdemeid és 

erényeid ruhájával felöltözve kell visszatérned Hozzám*. 
* A lélek ruhája, amelyet érdemeinkkel és erényeinkkel kell feldíszíteni, a lelkünk; mert a lélek csak megtisztított 

lelkének ruhájával térhet vissza Isten szívéhez. 

23 Emberek, emeljétek fel arcotokat és nézzétek az eget. Amikor érzed, hogy bíróként jövök, 

megremegsz és meghajolsz. Értsétek meg, hogy eljött az emberekkel folytatott szellemi párbeszédem 

ideje, ahogy meg van írva. 
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24 E nép hanghordozói, ti, akik az eszközök vagytok, amelyeken keresztül beszélek az emberiséghez, 

hallgassatok az Igémre, amely azt mondja nektek: ti vagytok a forrás, az Én Igém a kristálytiszta víz. 

Hagyd, hogy túlcsorduljon, de őrizd meg a tisztaságát. 

25 Erre a népre leszállnak utasításaim, hogy igazságom lehorgonyozva maradjon. Tőletek származnak 

majd azok a hűséges átiratok, amelyek később minden faj emberének szívébe be fognak vésődni. Köztetek 

vannak a tanítványok, akik egyesíteni és rendezni fogják az írásokat. 

26 Mennyei hangversenyem elhangzik majd a földön, hogy beteljesedjenek a próféták jóslatai és 

Jézus szava. Régen Joel beszélt nektek arról az időről, amikor Izrael fiai és leányai prófétálni fognak, és 

látomásaik és álmaik lesznek, és hogy Lelkem kiárad minden testre. Bizony mondom nektek, most van az 

előre megjövendölt idő. 

27 Itt az Én Szellemem nyilvánul meg rajtad keresztül, a szellemi világ beszél a szádon keresztül. Itt 

minden korosztályból vannak férfiak és nők, akik tekintetükkel behatolnak a szellemi dolgokba, és 

vannak, akik álmaikban kapnak bejelentéseket és kinyilatkoztatásokat. 

28 Ez az az idő, amikor szellemi seregeim megközelítik a világot, hogy felemeljék azokat, akik 

követni akarnak Engem, és elpusztítsák a mérgező növényt és a bűn gyomnövényeit. 

29 Ti látók, nézzetek rám! Valamilyen formát akarsz felfedezni, és nem találod. Ti csak a fényem 

fényességét látjátok, mert ez vagyok Én: a Fény. 

30 Ébren tartalak benneteket a Hatodik Pecsét fénye által. Ebből fakad az Ige ajándéka, ebből fakad 

ez a hangverseny, amelyet a szívedben hallasz, és amely megremegteti a lelkedet, mert én vagyok az Úr. 

Előttetek van a Bárány, aki feloldja a Hatodik Pecsétet, hogy megmutassa nektek az utat. Mert a Bárány 

Krisztus, és Krisztus az Út. 

31 Mindenki tiszteletben tartja a másoknak kijelölt helyet és tiszteli önmagát. 

32 Imádkozzatok, tartsatok bűnbánatot - Ha képmutatók vagytok, legyetek most őszinték; ha bölcsek 

vagytok, legyetek most megfontoltak; ha sötétségben éltek, emelkedjetek a világosságra; ha nincsenek 

isteni sugallataitok, hallgassatok rám, és meg fogtok telni világossággal. Ő, aki hozzátok szól, minden 

teremtett dolog eredete és forrása, és Ő mondja nektek: Vedd magadra Jézus szeretetének keresztjét, és 

gyere hozzám! 

33 Ma az Én eljövetelem meglepett benneteket, mert nem voltatok rá felkészülve; ez az oka egyesek 

kételyeinek. Amikor valaki a Végtelenhez intézte a kérdését, és megkérdezte, hogy ez a megnyilvánulás az 

igazság-e, tanító beszédem közepette azonnal bölcs és szeretetteljes választ kapott, amely a fény lángját 

gyújtotta meg a szívében. 

34 Akinek hite van, az soha nem fárad el, és nem fárad bele, hogy Engem hallgasson. Minden 

alkalommal képes völgyeken átkelni és hegyeket megmászni, hogy meghallgassa az Igémet, amikor Én 

magamat ismertetem. 

35 Aki ismeri a szomját oltó víz és az éhségét csillapító kenyér természetét, az nem cseréli el őket 

semmire, és semmi sem akadályozza meg abban, hogy megtalálja őket. Aki érzi az isteni Mester 

hallgatásának örömét, és azt a gyönyört, hogy rövid időre behatolhat az örökkévalóba, nem bánja, hogy 

ezekben a pillanatokban maga mögött hagyja a világ örömeit. 

36 Tanítványok, voltak pillanatok, amikor az igazságos szemrehányással teli Igém keserűnek tűnt 

számotokra, és ez azért volt, mert nem tudtátok megérteni. Mert bizony mondom nektek, nem azért jöttem, 

hogy növeljem a keserűséget, amit a földön szenvedtek. 

37 Isteni útmutatásom elfordított benneteket a bizonytalan utaktól, a hamis örömöktől és a bűnös 

dolgoktól. Ehelyett örömöt okozott nektek, és örömöt okozott nektek, hogy élvezzétek azt, ami jó. 

38 Nem hagylak titeket örökség nélkül, amikor már nem halljátok többé az Igémet ezeken az adókon 

keresztül, mert meg akarlak őrizni benneteket, hogy tanúságot tehessetek szeretet-tanításaim igazságáról 

az új nemzedékek előtt, és hogy tanácsadók lehessetek testvéreitek számára. 

39 Nem mindenki fogja megismerni az emberi értelem szervén keresztül az általam adott Igét, mert 

számukra még nem jött el az ébredés ideje. Hívják őket, de nem választják őket. De holnap, amikor készen 

állnak arra, hogy kövessenek Engem, még egyszer elhívom őket, és akkor biztosan a választottak között 

lesznek. 

40 A természet elemei, mint egy hangos harangszó, most felébresztik az alvó emberiséget, és imára és 

elmélkedésre hívják. Azok, akik nem értik ezt a hangot, tévednek vagy süketek a spirituális üzenetekre. 
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Ma még mindig pusztán természeti jelenségeknek tulajdonítják ezeket az eseményeket. De eljön a pillanat, 

amikor a felekezetek papsága, a tudomány és a hatalom emberei félve kérdezik majd maguktól: Valóban 

az Úr igazsága kopogtat az ajtónkon? Most jött el az Ő jelenlétének ideje közöttünk? 

41 Én mondom nektek, az ember makacssága nagy! Mégsem hajlik meg a fájdalom előtt, és nem 

lázad az őt sújtó igazságosságom ellen. De ha behajlítja a nyakát, az egész emberiség egy akadállyal 

egyesül. 

42 Azt mondom nektek: Mire vársz, hogy megoszd az örömhírt? Akarsz prófétálni a romokról? 

Mindent elmondok nektek, és mindent feltárok nektek, hogy mindig bölcs választ tudjatok adni minden 

kérdésre, amit a testvéreitek feltesznek nektek. Ne feledjétek, hogy komoly érvekkel fognak támadni 

benneteket, amelyek félelemmel töltik el azokat, akik nincsenek felkészülve. 

43 Jegyezzétek meg az Igémet, és ne feledjétek el a nagy csodákat, amelyeket adtam nektek, hogy 

mindegyikőtök élő tanúbizonysága legyen az igazságomnak. Akkor aki kutat benneteket és kutat az 

Igémben, látni fogja, hogy semmiben sem mond ellent annak, amit mondtam nektek, és amit 

megjövendöltem nektek a múlt időkben. A harc nagy lesz, olyan nagy, hogy néhányan, akik tanítványaim 

voltak, félelemmel lesznek tele, és megtagadnak Engem, azt állítva, hogy soha nem hallottak Engem. 

Azokat, akik hűségesek maradnak parancsolataimhoz, és szembenéznek a harccal, beborítom egy 

köpennyel, amely alatt megvédik magukat, és sértetlenül átvészelnek minden kritikus helyzetet. Aki ezt a 

magot rosszul veti el, vagy aki e munka tisztaságát beszennyezi, az minden órában megítéltetik, az 

emberek üldözik és nyugtalanítják. Mindenki a gyümölcsének ízéről ismerje meg a fát, amelyet nevelt. 

44 Nagy csodákat tartogatok népem szellemi küzdelmének idejére - olyan csodákat és műveket, 

amelyek meghökkentik majd a tudósokat és a tudósokat. Soha nem hagylak a saját erődre. Ne 

zavartassátok magatokat, amikor az emberek gúnyolódnak rajtatok; ne felejtsétek el, hogy a Második 

Korszakban a tömeg is gúnyolta a Mestereteket. 

45 Miközben sokan még mindig várják érkezésemet, távozásom már nagyon közel van. De bizony 

mondom nektek, a Szentlélek mostantól kezdve örökre megvilágosít minden elmét és szellemet, mert már 

az idők teljében vagytok. 

46 Mindenkitől kapok ajándékot: a gyermekek az ártatlanságukat, a szüzek a (tisztaság) illatát, az 

anyák a könnyeiket, az apák a keresztjüket, az öregek a fáradtságukat ajánlják fel nekem. De az én 

szeretetem élteti a hiteteket, én őrzöm ezt a lámpást, hogy lángja soha ne aludjon ki. 

47 Ez idő alatt nem azért jöttem le a földre emberi lényként, hogy a testetek szemei lássanak. Ez az 

idő már elmúlt. Most jött el az idő, amikor érdemeket kell szereznetek az üdvösségetekért. Keressetek 

Engem a láthatatlanban, és hamarosan megtaláltok Engem. Keressetek Engem, mint Atyát, mint Mestert, 

és megkaptok Engem. Ne úgy keressetek engem, mint egy szolgát, bár igazat mondok nektek, hogy 

mindig is szolgáltalak titeket. Szolgálataim nem várnak ellentételezést; de ha valamilyen módon 

szeretnétek ellentételezni a jótéteményeimet, akkor csak annyit mondok nektek, hogy szeressétek egymást. 

Mert ha így teszel, munkámat megkoronázod. 

48 Ne lepődjetek meg azon, hogy bár én vagyok minden teremtett dolog Ura, mégis megjelenek 

közöttetek, és szeretetet kérek tőletek. Én vagyok a szelídség és az alázatosság Istene. Nem dicsekszem 

nagyságommal, inkább elrejtem tökéletességemet és ragyogásomat, hogy közelebb kerüljek a szívetekhez. 

Ha meglátnátok Engem teljes dicsőségemben, mennyire sírnátok a vétkeitek miatt! 

49 Íme, itt az út, járjatok rajta, és üdvözülni fogtok. Bizony mondom nektek, nem szükséges, hogy 

hallottatok Engem ebben az időben ahhoz, hogy üdvösséget nyerjetek. Mindenki, aki az életben gyakorolja 

a Szeretet Isteni Törvényemet, és aki ezt a Teremtő által ihletett szeretetet szeretetté alakítja át, 

megmenekül. Életében és műveiben tanúságot tesz rólam. 

50 Halljátok a Szentlelket, de nem egy olyan Szellemet, amely különbözik attól, aki Krisztus vagy 

Jehova néven szólt hozzátok. Ez ugyanaz, az egyetlen, aki létezik, de aki mindhárom korszakban más-más 

módon nyilvánult meg. 

51 Az Első Időben Istenetek kinyilatkoztatta magát nektek a Sínai-hegyen, és Lényének tulajdonsága, 

amelyet felajánlott nektek, az Ő igazságossága és Törvénye volt. A második korszakban ugyanaz az Isten 

szólt hozzátok Krisztusban, és felfedte nektek Lényének egy olyan oldalát, amelyet eddig nem értettetek: a 

szeretetet. És a jelenlegi korszakban, amely a Harmadik Korszak, Szentlelkem a Végtelenségből szól 

hozzátok; a spirituálisból lép kapcsolatba a szellemetekkel, és így megmutatja nektek Lényének egy másik 
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tulajdonságát, az Ő Bölcsességét, amely az egész emberiség számára fény. Miért látunk rejtélyeket ott, 

ahol nincsenek? A Szentháromság rejtélye tisztázódott. 

52 Mi késztetett Engem arra, hogy megteremtselek? - A szerelmem. Mert mielőtt megteremtettelek 

volna, már szerettelek bennem. Az Úr szerette azokat, akik az Ő gyermekeivé válnak, de azt is akarta, 

hogy érezzék, hogy szeretik Őt. A gyermekek számára megalkottam a természetet, a természeti erőket, a 

világokat vagy otthonokat, hogy részt vehessetek az anyagi életben, és így megkezdhessétek a tökéletesség 

és a felfelé ívelő fejlődés útját. Anyagi testet adtam a lelkeknek, amelyen keresztül kifejezhették érzéseiket 

és képességeiket, a lelkiismeret által vezérelve. 

53 Az így kialakított és felruházott emberi lénynek szabad akaratot adtam, belsejébe helyeztem 

törvényem és igazságosságom levelét, és a fejlődés útjának kezdetére helyeztem. 

54 E belső törvény nélkül az ember soha nem ismert volna meg, nem értett volna meg és nem szeretett 

volna Engem. De a lelkiismeret, amely az utat megvilágító jelzőfény és a jót tanácsoló hang volt, 

megértette veletek az Atya kinyilatkoztatásait; és most elérkeztetek a jelenbe, amelyben a megtestesült 

szellem szabadon megnyilvánul és győzedelmeskedik a haszontalan és az anyagi felett. 

55 Miért kellett háromszor is lejönnöm hozzád? Mert elestetek az élet nehéz útján, és nekem kellett 

jönnöm, hogy felemeljelek benneteket a föld porából - mert teljes tudatossággal letértetek az útról. De 

amikor elpusztultok és sírtok, akkor azt mondjátok Nekem: "Atyám, miért büntetsz engem?". Miért 

mondod, hogy megbüntettelek? Ne feledjétek, hogy miközben káromkodtok, az Élet, amellyel 

körülvettelek benneteket, továbbra is adja nektek a jótéteményeit. Tanuljatok meg élni, és nem fogtok 

megbotlani: erre tanít benneteket az Én Törvényem. Ne várjatok békét vagy igazi életet az emberek 

tanításaitól. 

56 Az ítéletem mindenkihez eljut. Amikor eljön az idő, meg fogom kérdezni a "törvényem szolgáit" 

és a dogmákat alkotó embereket: "Mi a ti termésetek?". És mind az egyik, mind a másik csak a hiúságot, 

az ellenségeskedést és az emberek iránti szeretet hiányát fogja megmutatni Nekem. 

57 Mindenki más előtt megítélem törvényem megtartóit, mert ez az én szeretetem és bölcsességem 

Testamentuma minden gyermekem számára, mert ebből ered az emberek megváltása. Jaj azoknak, akik 

ezeket a tanításokat az elméjükben rejtegetik, mert az a sötétség barlangja lesz - vagy a szívükben, mert az 

csak az önzés barlangja lesz! 

58 Legyetek felkészültek és értsetek meg Engem! Akiben ott van a Szentlélek világossága, az 

árasszon világosságot minden rászorulóra. 

59 Ha valaki úgy érzi, hogy az Én Szavam fáj neki, az azért van, mert olyan, mint egy kard. De a 

sebek, amelyeket e seb okoz, a szeretet sebei. Holnap meg fogjátok érteni, hogy az Én Szavam mindig 

igazságos. 

60 Hívni fogom a családapákat, és megkérdezem tőlük: "Ó, emberatyák, mit tettetek a 

gyermekeitekkel?" Meg fogom ítélni az emberiség tanítóit, köztük a filozófusokat, a teológusokat és a 

tudósokat, és megkérdezem tőlük is, hogy milyen természetű volt az a mag, amelyet elültettek saját 

testvéreik szívében és elméjében. Meg fogom kérdezni tőlük, hogy milyen cél szolgálatában használták fel 

a rájuk bízott ajándékokat. 

61 Jelenlétemben megjelennek majd a népek, nemzetek és királyságok uralkodói, és megkérdezem 

tőlük, hogy milyen módon irányították az emberi sorsokat, és mit tettek a népeikkel. Számon fogom kérni 

rajtuk testvéreik kenyerét, a munkát és a napszámosok bérét, és ha csak kapzsiságot és hiúságot kínálnak 

szívükben és gazdagságot kezükben, miközben népeik éhen pusztulnak - milyen nagy lesz a felelősségük! 

62 Az orvosokat is hívni fogják. Megkérdezem tőlük, hogy mit tettek az egészség titkával, amelyet 

felfedtem előttük, és a gyógyító balzsammal, amelyet rájuk bíztam. Megkérdezem tőlük, hogy valóban 

átérezték-e az idegen fájdalmat, lehajoltak-e a legszegényebb táborba, hogy szeretettel gyógyítsák a 

szenvedőt. Mit fognak válaszolni Nekem azok, akik a ragyogást, a gazdagságot és a fényűzést 

embertársaik fájdalmával érték el, egy olyan fájdalommal, amelyet nem mindig tudtak enyhíteni? 

Mindenki kérdéseket fog feltenni a szívében, és a lelkiismerete fényében kell majd válaszolnia Nekem. 

63 Ha kinyilatkoztattam nektek, hogy Izraelhez tartoztok, ne gondoljátok, hogy jobban szeretlek 

benneteket, mint más népcsoportokat. Miért szeretnélek titeket jobban, mint másokat, hiszen mindannyian 

a gyermekeim vagytok? 
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64 Bizony mondom nektek, ha az emberek ragaszkodtak volna a Törvényhez, amelyre a bennük lévő 

lelkiismeret emlékeztette őket, nem lett volna szükség arra, hogy vezetőket vagy prófétákat küldjek 

nektek, és nem lett volna szükség arra, hogy Uratok lejöjjön hozzátok, és hogy még az Első Korszakban 

kőbe kellett vésnem Törvényemet, és hogy a Második Korszakban emberré kellett válnom és emberként 

kellett meghalnom a kereszten. 

65 Amikor egy népet alkottam, és elhalmoztam őket a kegyelem ajándékaival, nem azért tettem, hogy 

magukat felmagasztalják és másokat megalázzanak, hanem azért, hogy az igaz Istennek való 

engedelmesség példája és az emberek közötti testvériség mintaképe legyenek. 

66 Ezt a népet választottam ki, hogy akaratom eszközévé váljon a földön, és kinyilatkoztatásaim 

hírnöke legyen, hogy mindenkit meghívjon arra, hogy törvényem szerint éljen, és így az egész emberiség 

végül az Úr egyetlen népévé váljon. 

67 Ez a nép sokat szenvedett - noha kiválasztott volt -, mert azt hitte, hogy az örökség csak neki jár, 

hogy Istene nem lehet a pogányok Istene is, mert a többi népet idegennek tekintette, és nem engedte őket 

részesülni abból, amit az Atya rájuk bízott. Csak azért választottam el egy időre a többi néptől, hogy ne 

fertőzzön meg a gonoszság és az anyagiasság. De amikor önzésében elszigetelte magát, és azt hitte, hogy 

nagy és erős, bebizonyítottam neki, hogy hatalma és nagysága csalóka, és megengedtem, hogy más 

nemzetek megszállják és rabszolgaságba taszítsák. Királyok, fáraók és cézárok voltak az urai, bár én 

felajánlottam, hogy én leszek az uruk. 

az Atya végtelen Szeretetében újból kinyilatkoztatta magát népének, hogy szabadságot adjon nekik és 

emlékeztesse őket küldetésükre, és ebben a jelen időben azért jövök, hogy átadjam nekik szeretet-

tanításaimat; de csak az én tekintetem képes felfedezni az emberiség között Izrael gyermekeit, akiket azért 

hívok és gyűjtök össze, hogy megkapják a Szentlélek fényét. 

68 Lelketek előtt kinyilatkoztattam magam, mert az az idő, amikor a természetben és anyagi 

megnyilvánulások révén szóltam hozzátok, amelyeket ti csodáknak neveztetek, már régen elmúlt. Ma már 

érezhetsz Engem a lelkedben, valamint a szíved legbelsőbb részében. 

69 Ebben az időben nem Palesztina az, amely tanúja volt kinyilatkoztatásomnak; mert nem egy 

bizonyos helyet keresek, hanem a ti szellemeteket. Én "Izrael népét keresem a lélek által", nem a vér által, 

azt a népet, amely birtokolja a szellemi magot, amely az én kegyelmemet kapta az idők folyamán. 

70 Készüljetek, emberek, használjátok ki az időt, mert ez az idő világos. Közeledik az 1950-es év, és 

nem akarom, hogy árvának érezzétek magatokat, amikor visszavonom az Igét. Bizony mondom nektek, 

azok, akik felkészülnek, akkor közelebb fognak Engem érezni, nagy inspirációkat fognak kapni, 

meggyógyítják a betegeket pusztán imával, és meglepik majd az Ige ajándékával. 

71 Meg kell tartanotok ezeket a találkozókat, mert nagy kinyilatkoztatásokat fogok adni bennük. A 

szellemi látás ajándéka kibontakozik, és ajkadon keresztül tudósokhoz és tudósokhoz fogok szólni. Ezt a 

jövendölést azok fogják leírni, akiknek az a feladatuk, hogy feljegyezzék az Igémet. 

72 Férfiak és nők, akik hallják ezt a szót: Hiszitek-e, hogy eljövök közétek? Hiszel-e az Én 

megnyilvánulásomban az emberi értelem szervén keresztül? Néhányan égő hittel válaszolnak: "Igen, 

Mester, hiszek a Te jelenlétedben". Másoknál a hallgatásuk válaszol, hirdetve: 

"Ki tudja?" 

73 A Mester azt mondta nektek: Ne csak Engem vizsgáljatok. Lépj be a szívedbe, és tudd meg, mi jött 

ki belőle. Ha szeretet és igazság szavai jöttek belőle, akkor elégedett lehetsz; ha vigaszt nyújtott 

másoknak, akkor elmondhatod, hogy kristálytiszta víz csordogált a forrásodból. - Ha a tökéletesség magas 

szintjén lennétek, megnyilvánulásomnak nem lenne oka arra, hogy köztetek létezzen. De ha a 

lelkiismereted sok tökéletlenséggel vádol téged, miért kérdezed tőlem, hogy miért jöttem? Tudnotok kell, 

hogy azért jöttem, hogy megkeressem a lelketek, amelynek az a rendeltetése, hogy tökéletesedjen az Atyai 

szeretetem által kijelölt úton, hogy elérje a megtisztulást és a boldogságot, amelyre minden lény vágyik 

legbensőbb lényében. Azért jöttem, hogy megmutassam neki, hogyan szerezhet érdemeket, hogy elérje ezt 

a célt. 

74 Bizony mondom nektek, az igazak lelkei, akik Isten közelében laknak, saját cselekedeteikkel 

érdemelték ki a jogot, hogy elfoglalják ezt a helyet - nem azért, mert én adtam nekik. Én csak 

megmutattam nekik az utat, és a végén nagyszerű jutalmat mutattam nekik. 
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75 Boldogok, akik ezt mondják nekem: "Uram, Te vagy az út, a világosság, amely megvilágítja azt, és 

az útkereső ereje. Te vagy a hang, amely irányt ad és újjáéleszt minket az élet útján; és Te vagy a jutalom 

is annak, aki elérte a célt - Igen, gyermekeim, Én vagyok az élet és a feltámadás a halottak közül. 

76 Elég, ha tudjátok - ahogyan azt már elmondtam nektek az Igémben -, hogy a lélek reinkarnációja 

az igazság, és máris fény gyullad a szívetekben, és még jobban csodáljátok szerető igazságosságomat. 

Hasonlítsd össze a felekezetek által e tanításoknak adott elméleteket és különböző értelmezéseket, és 

döntsd el, hogy melyik az, amelyik a legtöbb igazságot tartalmazza és a legésszerűbb. De bizony mondom 

nektek, ez az egyik olyan kinyilatkoztatás, amely a leginkább fel fogja izgatni a szellemet ebben az 

időben, amikor e nagy igazság belső tudása ébredezik. 

77 Ha az emberek ismét elítélnek Engem azért, mert elmondtam a világnak az igazságot, megtehetik; 

megengedem nekik, hogy elítéljenek Engem. De ha meg akarnak ragadni és le akarnak tartóztatni Engem, 

nem fognak tudni, mert én a Lélekben vagyok, és érinthetetlen és láthatatlan vagyok számukra. 

78 Ennek az Igének a csodájára feltámadtatok az igazi életre. Többé nem élsz közömbösen, és nem 

vétkezel úgy, mint azok, akik nem hallottak Engem, mert akkor a (szellemileg) halottak szintjére 

süllyednél. - Egyedül én tudok és tudok így beszélni hozzátok. 

79 A Második Korszakban új kinyilatkoztatásomat jelentettem be apostolaimnak, és amikor 

megkérdeztek Engem, hogy milyen jelek jelzik azt az időt, egymás után jelentettem be nekik, valamint a 

bizonyítékokat, amelyeket adni fogok nekik. Az előjelek a végsőkig megjelentek, hirdetve, hogy ez a 

Jézus által megjövendölt idő, és most kérlek benneteket: Ha ez a szellemi megnyilvánulás*, aminek 

részeseivé teszlek benneteket, nem lenne igazság - akkor miért nem jelent meg Krisztus (a hívők által várt 

formában), bár a jelek megérkeztek? Vagy azt hiszed, hogy a kísértőnek hatalma van az egész teremtés és 

a természet erői felett is, hogy megtévesszen téged? 
* Az Úr szavai szerint ez a megnyilvánulás az Ő visszatérésének ígéretének beteljesedését jelenti, ami spirituális. 

80 Egyszer már figyelmeztettelek benneteket, hogy ne engedjetek a hamis próféták, hamis Krisztusok 

és hamis megmentők csábításának. De ma azt mondom nektek, hogy a megtestesült szellem, fejlődésének, 

tudásának és tapasztalatának köszönhetően, olyan mértékben felébredt, hogy nem könnyű a sötétséget 

fényként kínálni neki, bármennyi káprázat áll is rendelkezésére. Ezért mondtam nektek: Mielőtt vakhittel 

ráhagyatkoztok erre az útra, ellenőrizzétek, amennyit csak akartok! Ismerjétek fel, hogy ez az Ige 

mindenki számára adatott, és hogy soha nem tartogattam egyetlen részét sem csak bizonyos emberek 

számára. Legyetek tudatában annak, hogy ebben a Munkában nincsenek olyan könyvek, amelyekben 

bármilyen tanítást titokban akarok tartani előttetek. De azt is elmondtam nektek abban a Második 

Korszakban János apostolom száján keresztül: "Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, 

bemegyek hozzá, és megosztom vele az ételt, és ő is velem.". Ugyanígy tanítottam nektek a szüzek 

példázatát is, hogy emlékezzetek rá abban az időben. 

81 Illés, akinek előbb kellett eljönnie, hogy előkészítse az Úr útját, 1866-ban mutatkozott be először 

az emberi elmén keresztül. Nem fordítanátok egy kis időt a jelek és események tanulmányozására, 

amelyek minden területen bekövetkeztek, és egybeestek e megnyilvánulás idejével? Ismét a csillagokat 

tanulmányozó tudósok lesznek azok, akiket az ókorban mágusoknak neveztek, akik tanúsítani fogják, 

hogy az égbolt olyan jeleket adott, amelyek isteni hívások. 

82 Nektek, akik elég szerencsések voltatok ahhoz, hogy meghallgassatok Engem, azt mondom: 

Kopogtam az ajtótokon, és ti kinyitottátok Nekem. Én veled táplálkoztam, és te velem. Láttátok a villámok 

ragyogását és hallottátok a tűzsugár dörgését, és itt vagyok én. 

83 Íme, a hatodik pecsét, amely fel van oldva és fel van tárva a szemetek előtt. Ki engedte el? Ki 

vesztette el az előző ötöt? Nem Mózes, nem Illés, és nem is bármelyik pátriárka volt az. Én voltam az, a 

Messiás, az Ige, az Áldozati Bárány, mert a Bölcsesség Könyve az Út és az Élet, és én mondtam nektek, 

hogy én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. 

84 Elküldtem Illést, hogy bejelentse a világnak, hogy a Hatodik Pecsét nagyon hamarosan feloldásra 

kerül, és a Szentlélek fényétől áradva jött le az emberekhez, mint a Harmadik Korszakban való 

eljövetelem előfutára. Már tudjátok, hogyan mutatkozott be Illés, hogyan nyilatkozott meg a Mester, 

mennyi mindent adott és tanított nektek. Most csak azt mondom nektek, hogy őrizzétek meg ezt a tanítást 
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a maga teljes tisztaságában, haladjatok a megújulás és a spiritualizáció felé, hogy eljövetelemben lélekben 

higgyetek, és Szavamat tisztelettel és szeretettel hallgassátok. 

85 Mindig az igazságot beszéljétek, és a Szentlélek tanítványaiként fognak felismerni benneteket, 

mert még a hópelyhek sem rendelkeznek az Én Szavam tisztaságával. A nap visszatükröződése a hegyek 

hóján bántja a szemedet; de az isteni fény nem bántja a lelket, és nem vakítja el. 

86 Hallgassatok rám, én vagyok Krisztus, az Atya Igéje. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem azt, ami 

az első idők óta kinyilatkoztatott. Az én törvényem ugyanaz, a szeretet törvénye. A formák változhatnak, 

de a tartalom nem. Ezért mondtam nektek, hogy mivel emberi lények közvetítésével halljátok az Igémet, 

ne kételkedjetek benne. 

87 Íme, itt van az Út, amely újból feltárul a szemetek előtt. Kezdjétek felemelni a lelketeket, 

mondjátok ki magatoknak belső elégedettséggel, hogy az én tanítványaim vagytok. Kik az Isteni Mester 

tanítványai? Azok, akik szeretik felebarátjukat, akik gyakorolják a megbocsátásról, irgalomról és 

önzetlenségről szóló tanításomat. 

88 Kicsiny gyermekeim, mindannyian az élet során vagytok, és mindannyian Gondviselésem köpenye 

alatt álltok. 

89 Aki imájában azt mondja Hozzám: "Atyám, legyen meg a Te akaratod nekem", és amikor 

megpróbáltatás éri, felkiált: "Uram, miért látogatsz meg engem ilyen módon?", az még nem tanítvány, de 

aligha gyermek tanítvány, mert nem fogta fel a leckét. Ha az én tanítványaim akartok lenni, nézzétek meg 

Jézus, a földi Mesteretek életét, ismerjétek fel az Ő engedelmességét és átadását az Atyának 

gyermekkorától kezdve. Azért jött a világra, hogy teljesítse Atyja akaratát, és anélkül ment keresztül 

megaláztatáson, rágalmakon, hálátlanságon, megvetésen, fájdalmon és áldozaton, hogy letért volna az 

Örökkévaló által kijelölt útról. 

90 Mit fogsz válaszolni az életmódoddal kapcsolatban, amikor az Úr jelenlétébe lépsz? A múltban 

tudtad, hogy mindenkinek magának kell felelnie. Most már megtanultátok, hogy mindannyiótoktól számos 

lélek függ, akikért szintén felelnetek kell. Látjátok, ez a fontos, hogy példát mutassatok az életben, hogy 

holnap ne kelljen keserűséget aratnotok az édes és kellemes gyümölcs helyett. Ne felejtsétek el, hogy 

azokból a lényekből, akiket rátok bíztam, születnek majd az új nemzedékek, akik a spiritualizmust 

virágzásnak indítják a földön. Ezek az áldott nemzedékek isteni ígéretet jelentenek az emberiség számára. 

Kötelességetek előkészíteni számukra az utat és az otthont, és a spiritualitás és a szeretet légkörében 

fogadni őket. 

91 Fel fogja tudni ismerni őket, amikor megérkeznek? 

Akkor nem kell ébren lenni? Érzi a világ, hogy ez történik? - Előtte fel kell emelned figyelmeztető 

szavadat, hogy mindenki eltávolítsa az út mentén hagyott töviseket, és a szennyeződéseket is, hogy 

gyermekeik ne sérüljenek meg, és ne szennyezzék be magukat, amikor a földre érkeznek. 

92 Egységet kérek tőletek, emberek, hogy isteni magvam kicsírázhasson méhetekben. Nem akarom, 

hogy sírva jöjjetek hozzám törvényem megsértése miatt, vagy hogy siránkozzatok az elvesztegetett idő 

miatt. Semmi sem kárpótolna a sírásodért azokban a pillanatokban. 

93 Úgy beszéltem hozzátok ebben az időben, mintha tiszta és makulátlan teremtmények lennétek, 

hogy a szeretet által átalakítsalak benneteket. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 64 
1 Itt van az Én leckém, szeretett tanítványaim. Mérjétek fel és alkalmazzátok isteni útmutatásomat. 

Ez a mag, amelyet rád bízok, megszentelt. Műveljétek, értsétek meg, hogy ettől függ, milyen gyümölcsöt 

fogtok kapni. 

2 A Második Korszakban azt mondtam nektek: "Atyám házában sok lakóhely van", vagyis "sok 

világ van, ahol a lélek elérheti a fejlődését". Szerezzetek érdemeket, hogy elérhessétek a világok magas 

helyét, ahol a lelki fény és a béke a legnagyobb intenzitással ragyog. Hová fogsz menni ezután az élet 

után? - Csak én tudom. - Ezért azt mondom nektek, hogy jó cselekedetek által dolgozzátok fel magatokat 

egy olyan szintre, ahonnan felemelkedhettek, amíg el nem éritek az igazi szellemi békét, és hogy ne 

késleltessétek az időt, amikor a szellemetek megkapja a jutalmat, amelyet a testvérek iránti szeretet e 

cselekedeteivel érdemelt ki. 

3 Látjátok, hogy nem büntetések várnak arra, aki nem teljesítette az Atya által rábízott feladatot. 

Csak a munkád eredményét aratod le. 

4 Nem az emberi képzelet által teremtett udvarban fogtok látni Engem az Ítélet Órájában; ismeretlen 

világokban leszek, ahová a lelkek eljutnak és megtalálják a legtisztább és legragyogóbb fényt, amely 

megvilágítja azokat, akik az igazságot és a szellemi fejlődést keresték az életben. Azok, akik nem keresték 

az igazságomat, az engesztelő helyekre fognak jönni, ahol helyreállítják lelkük tisztaságát, hogy aztán 

előrehaladjanak és eljöjjenek hozzám; mert senki sem fog elveszni. 

5 Milyen döntő lesz akkor a lelkiismeretetek elhagyása; mert senki sem lesz képes elhallgattatni 

annak a Bírónak a hangját, aki elválaszthatatlanul kapcsolódik a lelketekhez. Életed minden cselekedetét 

végig fogod mérlegelni, és egyiket sem fogod túlzott szigorúsággal vagy túlzott jóindulattal megítélve 

érezni. Akkor az a fény, amellyel kezdettől fogva megvilágítottam a lelkek útját, kitartóan fog világítani. 

6 Szeressétek egymást egyik nemzetből a másikba, egyesüljetek egyetlen testvériségben, hogy 

holnap, amikor különböző szellemi világokban éltek, szeressétek egymást egyik világból a másikba. 

7 Bizony mondom nektek, nincs boldogabb nap egy szellem számára, mint az, amikor leteszi 

megbízatását Teremtője előtt, amikor ez a gyümölcs tetszetősnek bizonyul az Ő végtelen Bölcsessége 

előtt. 

8 A fény szellemei, akiket ti angyaloknak neveztek, eljönnek erre a találkozóra, hogy Atyátok elé 

vezessenek benneteket. 

9 Torkotok másodszor is felkiáltott, amikor megláttátok Jézust jönni: "Hozsanna, Hozsanna annak, 

aki az Úr nevében jön!". - Most, amikor érzed, hogy Lelkem közeledik hozzád, megnyitod szíved 

szentélyének kapuit, elcsendesedsz benne, és megmutatod Nekem a belső boldogságot, amely körülvesz 

téged. 

10 Ugyanaz vagyok, aki akkor voltam, ti is ugyanazok vagytok, a tanításom is ugyanaz. A ti 

fejlődésetek azonban nagyobb, ezért tökéletesebb egyesülésre és a Teremtőtök iránti tiszteletre 

törekszetek. Ma, amikor imádkoztok, a testtől elszakadt lelketek egyesül a szellemi teret benépesítő 

angyalokkal, hogy velük együtt dicshimnuszt zengjen, amely nem a földről, hanem a mennyből származik. 

11 Amikor az emberiség a Megváltó születésének emlékét ünnepli, az emberek szívét olyan öröm és 

remény tölti el, amelyet nem tudnak megmagyarázni. Ugyanez történik (fordítva), amikor Urunk 

szenvedéséről és áldozatáról emlékezünk meg. Megmagyarázhatatlan szomorúságot éreztek - még ha csak 

rövid ideig is -, és ez azért van, mert én mindig az emberek szívében születek és halok meg. 

12 Azt akartam, hogy mindannyian örökké éljetek, és én ezt el tudom érni, mert én vagyok az Élet. 

Ezért nyilatkoztam meg mindig különböző formákban gyermekeimnek, és ezért adtam nekik a 

Törvényemet, hogy megmutassam nektek az utat, amelyen keresztül elérhettek Hozzám. - Amikor az 

emberek azt hitték, hogy elvesztették magukat az örök életre, eljöttem, és megbocsátást adtam nekik, 

szeretet-tanításaimmal eltöröltem foltjaikat, és felajánlottam nekik a lehetőséget, hogy jóvátegyék 

bűneiket. 

13 Mennyi vér hullott az első korszak törvénytábláira, megpróbálva eltörölni, ami rájuk volt írva! 

Mennyire meggyalázták a Második Korszak Tanáromat, anélkül, hogy képesek lettek volna fényét 

elhomályosítani! Mégis mindent megbocsátottam, mert a megbocsátás feltámadás és élet, és elmondtam 

nektek, hogy én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. 
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14 Gyakran kérdezi tőlem valaki: "Mester, ha megbocsátod a vétkeinket - miért engeded, hogy 

fájdalommal vezekeljünk?". Erre azt mondom nektek: Megbocsátok neked, de jóvá kell tenned ezeket a 

sérelmeket, hogy helyreállíthasd lelked tisztaságát. 

15 A Második Korszakban azt mondtam nektek: "Kérjetek, és adatik nektek; zörgessetek, és 

megnyílik nektek". Most azt mondom nektek, hogy a kezetek mindig az Atya ajtaján kopogtasson, és ne a 

bírónál. Keressétek szeretetemet, bölcsességemet, megbocsátásomat, de ne keressétek igazságosságomat, 

amely kérlelhetetlen! 

16 Az erényt megvetették, és úgy gondolták róla, mint valami káros vagy haszontalan dologról. Most 

jött el az idő, hogy megértsétek, hogy csak az erény hozhat nektek megváltást, adhat békét és tölthet el 

elégedettséggel. Az erénynek azonban még mindig sok akadályt és megpróbáltatást kell elszenvednie, 

mielőtt minden szívbe beléphetne. A katonáknak, akik ezt védik, nagy erőfeszítéssel és nagy hittel kell 

harcolniuk. Hol vannak a jóság, a tevékeny szeretet és a béke katonái? Azt hiszed, hogy az vagy? - 

Vizsgáljátok meg magatokat belülről, és válaszoljatok nekem, hogy nem vagytok azok. Cserébe azt 

mondom nektek, hogy jóakarattal mindannyian azok közé a katonák közé tartozhattok. Mit gondolsz, 

miért jöttem hozzád? 

17 Ha a magatok részéről minden szereteteteket ennek az ügynek szentelitek, akkor az lesz az 

érdemetek, hogy előkészítettétek az utat az új nemzedékek eljövetele előtt, akik a boldogság üzenetét 

fogják elhozni a világnak. 

18 Amit tanításaimban mondtam nektek, annak nagy részét nektek kell teljesítenetek. De azt is 

vegyétek észre, hogy rajtatok keresztül beszélek a gyermekeitekhez. Hallgasd meg és értsd meg, hogy 

tested finoman hajoljon meg, és segítsen lelkednek járni azon az úton, amelyet szeretet-tanításaimmal 

mutatok neki. 

19 Kedvező volt számodra az idő, hogy megtalálj Engem: az éhség legyengített téged, és e fa 

gyümölcse által visszanyerted életerődet. 

20 A jelenlegi idők veszélyesek az emberiség számára, és az emberek még mindig távol vannak a 

mentő bárkától, amely az Én törvényem. 

21 Kiképzem a tanítványokat, akiknek be kell bizonyítaniuk a világnak, hogy törvényem teljesítése 

nem "lehetetlen", és nem is jelent áldozatot. 

22 Ha szereted felebarátodat, üdvözülsz. E parancsolat teljesítése nem bűnbánat. Aki úgy él, hogy a 

saját testvérét szolgálja, és ezáltal együtt érez és enyhíti fájdalmát, annak elég egy rövid ima hozzám, hogy 

az ő közvetítésével csodákat tehessek. 

23 Még nem küldöm hírnökeimet távoli helyekre, mert nekik még sokat kell tanulniuk. Amint 

megerősödnek és kellőképpen felkészültek, azt mondják majd Nekem a szívükben: "Mester, most már fel 

vagyunk szerelve." Akkor belépek e tanítványok szentélyébe, és ott megtalálom az önátadást, az alázatot, a 

bölcsességet és a szeretetet. 

24 Csókomat adom a munkásnak, és megmutatom neki az utat, azt az utat, amely - még ha messze is 

van - közelebb viszi hozzám. Tüskék vannak rajta, szakadékok tátonganak az oldalán, néha buktatók és 

veszélyek, kísértések is. De aki hittel marad rajta, az minden lépésnél érzi Jelenlétemet, mert már 

mondtam nektek, hogy én vagyok az Út. Ki gondolta volna, hogy otthagyom őt a csatában? Hogyan 

gondolhatjátok, hogy eltávozom tőletek, amikor teljesítitek a törvényemet, hiszen soha nem váltam el 

tőletek a múltatokban? Engedjétek meg, hogy próbára tegyelek benneteket; az élet próbatételei erősítik a 

lelket, megacélozzák a szívet és tökéletesítik azt. 

25 Mikor fognak az emberek vágyakozni arra, hogy elérjék szellemük tökéletességét? Ma még azért 

sincs béke közöttük, mert hiányzik a jóakarat. A mennyek fénye akkor kezd majd tükröződni ebben a 

világban, amikor az emberekben kialakul az a jóakaratú készség, hogy lépteiket a testvériség, a kölcsönös 

tisztelet, az egymás iránti szeretet útján tereljék. 

26 Férfiak és nők ebből a népből: egyszerűek és egyszerűek vagytok, és ezért egyszerű szavakkal 

adom nektek a tanításaimat, hogy mindenki megértse. Az Én Igém a hitetek és reményetek bástyája, és a 

jótétemények és a szeretet bizonyítékai, amelyekkel elvetem az utatokat, bátorítást és ösztönzést 

jelentenek számotokra, hogy a megpróbáltatásokban való elgyengülés nélkül folytassátok az utat. 
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27 A hatalmi tömbökre és nemzetekre osztott emberiségnek van egy előérzete, hogy eljött az Én 

szellemi kinyilatkoztatásom ideje; belsőleg vár Engem és vágyik Rám. Milyen szívesen fogadja majd 

jelenlétem és a veletek való egyesülésem hírét, amelyet ti fogtok átadni. 

28 Emberek, készüljetek fel arra, hogy az örömhír hírnökei legyetek. Amikor eljön az az idő, a szád 

nem lesz csukva, és a karod nem lesz túl lusta ahhoz, hogy elvetd és megműveld a földdarabot, amely 

hozzád kerül. 

29 Egyes népek már megkapták az úttörők látogatását; de feltétlenül szükséges, hogy a munkások, 

akiket a Mester maga tanított a harmadik korszakban, elmenjenek és megöntözzék azt a magot, amely 

szomjazza a kegyelem harmatát. 

30 Milyen hamarosan meglátjátok majd, hogy sok ország jó gyümölcsöket terem, amelyeket ma 

keményszívűnek és a spiritualitástól nagyon távol állónak tartotok! 

31 A földek termékenyek lesznek, mert alaposan előkészítették őket. A csalán és a gyomnövények 

eltávolítanak tőlük, amíg meg nem tisztulnak. Ezért, amikor a tanítványaim odamennek hozzájuk, és 

látják, hogy készen állnak a befogadásra, azt mondják majd Nekem: "Köszönöm, Mester!". 

32 Ennek a kihirdetésnek az időpontját a harangszó fogja messze földön hírül adni. 

33 Legyen ez a nemzet készen és feldíszítve, hogy befogadja a tömegeket, akik táplálékot és békét 

keresve közelednek majd hozzá. Készüljetek fel, tisztítsátok meg otthonotokat, és készítsétek el a legjobb 

ételeket, hogy az idegent asztalotokhoz ültethessétek. 

34 Bizony mondom nektek, ezekben a tömegekben a koldustól a királyig mindenki el fog jönni. Azok, 

akik vendégszeretetre és szeretetre találnak nálatok, hálaadó dicséreteket fognak énekelni a Végtelennek. 

35 Azok, akiket kegyelmem megjelölt, tudják, hogy ők az üdvösség ládájának őrzői és katonái, és 

hogy el kell pusztítaniuk a bálványimádás és a fanatizmus minden nyomát. Nagy a harc, ami rád vár, de a 

hited fáklyája meg fog menteni téged. Ti már megtapasztaltátok, mi a rágalmazás, az üldözés és az intrika. 

Már elszenvedted mindezeket a megpróbáltatásokat, amelyek nem fognak felkészületlenül érni téged, 

amikor újra megjelennek az utadon; mert nem rózsákkal szegélyezett út vezet az Én országomba, hanem 

az, amelyre az Én lépteim véres nyomai vannak rányomva. Ezért mondom nektek: Boldogok, akik 

üldöztetést és rágalmazást szenvednek értem, és akiktől megtagadják a kenyeret és a vizet, mert ők 

hozzám jönnek és dicséretet kapnak. 

36 Ne féljetek a sértésektől és a szidalmaktól. Ne feledjétek, hogy ezeket a Mesteretekre is rávetették. 

Ne félj attól, hogy az emberek azt mondják rólad, ami nem vagy. Emlékezz, hogy varázslónak és 

varázslónak neveztek Engem. Ha a világ utál téged, emlékezz arra, hogy előbb utált Engem, mint téged! 

37 Tanulj meg hallgatni, és bízd rám az ügyet. Legyetek közbenjárók azokért, akik megbántanak 

benneteket, és nagy lesz az érdemetek. - Ma még nem ismeritek embertársaitok sok hibáját, de ha egyszer 

majd tudjátok, hogyan ítéljetek igazi igazságossággal, hibáik nyilvánvalóvá válnak számotokra, mert 

akkor képesek lesztek tanítani testvéreiteket és elvezetni őket az üdvösségre. 

38 Ezek a Lélek útjai, amelyeket a Szentlélek jó tanítványának meg kell tanulnia és végig kell járnia 

anélkül, hogy eltévedne. 

39 A világosság gyermeke képes lesz a sötétségben járni, és tudni fogja, hogyan találja meg az 

elveszettet, hogy megmentse őt. 

40 Hogyan lehetséges, hogy ebben az időben, amikor az emberiség nyög, még mindig arról álmodtok, 

hogy nagy anyagi gazdagsággal rendelkezzetek? Azért adtam nektek a békémet, hogy csak a világi 

ambícióitokra gondoljatok? Folyamatosan háborús híreket kaptok, és semmit sem tesztek, hogy 

szellemileg segítsetek magatokon. Hosszú ideje kérem az egyesüléseteket, és még mindig megosztottnak 

talállak benneteket. Mikor fogja végre az egész emberiség érezni a vágyat, hogy gondolatban és akaratban 

spirituálisan egyesüljön? - Már mondtam nektek, hogy azon a napon, amikor egyesültök, egy 

leküzdhetetlen falat fogtok alkotni, amely minden támadást visszavert. Már most erősnek kellene lennetek, 

mert "e fák gyümölcsei" bőségesek voltak, és mind a tiétek voltak. 

41 Nem vagytok tudatában a lelketekben azoknak a csodáknak, amelyeket mindenkinek adtam? Nem 

értettétek meg, hogy mindaz, amit tanítottam nektek, Atyátok kinyilatkoztatása volt? Ha valaki szégyelli, 

hogy ennek a Munkának a tanítványa, az azért van, mert egyáltalán semmit sem értett meg a tanításomból. 

Ma is élhetsz nyugodtan, még akkor is, ha elhanyagolod a lelki kötelességeidet. De eljönnek majd a 

látogatások, és akkor sírni fogtok magatok felett; eljön az utolsó órátok, és nem fogjátok tudni, hogyan 
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lépjetek be abba a világba, amely rátok vár, és hogyan hallgattassátok el lelkiismeretetek hangját. - 

Nézzétek meg, hogy hány szív kerül Jelenlétembe egy olyan ember által, aki hűséges és engedelmes 

hozzám! Legyetek tudatában annak, hogy mennyire figyelnek benneteket minden lépéseteknél azok, akik 

tudni akarják, hogy valóban halljátok-e a Szentlelket. 

42 Azt hiszitek, hogy ha egy istenkáromlás vagy egy szemérmetlen szó hangzik el ajkatokról, a 

hitetlenek elhiszik majd, hogy Krisztus, az isteni Ige tanítványai vagytok? Megfelelnek-e ezek a szavak és 

mondatok annak a kifejezésnek és azoknak az elveknek, amelyeket tanítottam nektek? 

A gyerekek is figyelnek titeket: miért vitatkoztok előttük? Vegyétek észre, hogy ezzel a példával, amit 

mutattok, Káin gonoszsága behatol a kicsinyek közé. Ne feledd, hogy ők a következő leszármazottaid, 

akik továbbadják majd, amit tanultál, és amit Istened és Urad útján tettél. 

43 Szerezz jó jutalmat azzal, hogy jó gyümölcsöt termesztesz a testvéreidnek. Készüljetek fel az 

eljövendő időkre, mert távozásom előtt még lesz köztetek viszály, mert a kísértés mindannyiótokhoz 

közeledik. Ébernek kell lenned. Imádkozzatok és ültessétek át az utasításaimat a gyakorlatba. Bizony 

mondom nektek, hogy ezek a rövid időszakok, amelyeket a jó gyakorlására fordítotok, jótékony hatásukat 

az utánatok következő nemzedékekben is éreztetni fogják. 

Senki sem volt és soha nem is lesz képes meghatározni a saját sorsát; ez egyedül Rám tartozik. 

Bízzatok akaratomban, és az élet útját nagyobb nehézségek nélkül fogjátok végigjárni. 

44 Vedd helyesen, amikor azt mondom neked, hogy a fa egyetlen levele sem mozdul meg az Én 

akaratom nélkül; akkor tudni fogod, hogy mikor vagyok Én az, aki próbára tesz téged, és mikor üríted ki a 

szenvedés (saját magad által okozott) poharadat - hogy utána Engem vádolj. Akkor ti bírák lesztek, és 

Engem tesznek vádlottá. - Ismerje fel a hibáit, és javítsa ki őket. Tanuljátok meg megbocsátani 

embertársaitok hibáit, és ha már nem tudjátok kijavítani őket, legalább terítsétek rájuk az elnézés fátylát. 

45 A testvéreidért való könyörgésed eljutott hozzám, mert beléptél az Úr szentélyébe, és ott 

biztonságban érezted magad. Azok, akik békét keresnek, akik olyan utat keresnek, amely egy jobb élethez 

vezet - ők azok, akik belépnek a szentélyembe. Azok, akik a világ kincseit és dicsőségeit keresik, buzgón 

keresnek más utakat. Mondom nektek, a békét, amely csak az Én Lelkemben lakozik, végül mindenki 

vágyni fog rá és keresni fogja. 

46 Ki vagy mi az ördög adhat neked igazi lelki békét? Csak Atyátok végtelen szeretete. 

47 Vannak gazdag, gazdag emberek, akiknek nincs egészségük, és nem ismerik az örömöt, és vannak 

szegények, akik egészségesek, de nem tudják, mit birtokolnak, és keservesen élnek, mert vágynak a 

gazdagságra vagy a kényelemre. Nem fedezek fel nemes törekvéseket az emberek szívében, és ha végül is 

vannak, akkor nem jó úton haladnak a cél felé. Ennek bizonyítékát láthatjátok ezekben az értelmetlen 

háborúkban, amelyek méltatlanok azokhoz a lényekhez, akik Isten világosságát birtokolják. 

48 Én vagyok a Béke, végtelen Bölcsességemben minden megvan, amire csak vágyhattok. De mikor 

imádkoztak a nemzetek azért, hogy elnyerjék az Én békémet? Mikor fordították a nemzeteket vezető és 

kormányzó emberek a szemüket Rám? Mikor térdeltek le a seregek, hogy bocsánatot kérjenek Mennyei 

Atyjuktól, miután megölték szomszédaikat? És a béke olyan törékeny, hogy figyelni kell és dolgozni kell 

önmagunkon, hogy meg tudjuk tartani, és ne engedjük, hogy visszatérjen hozzám. Gondoljatok arra, hogy 

mennyire tele vagytok békével, miután meghallgattatok Engem, és ezzel a békével hagyjátok el a 

találkozóhelyeket, és érkeztek meg otthonotokba; de milyen rövidek azok a pillanatok, amelyekben 

képesek vagytok megtartani ezt a békét a szívetekben! - "A béke népének", "a béke gyermekeinek" 

neveztelek benneteket. De nem azért döntötök úgy, hogy tanítjátok az örömhírt, mert tudjátok, hogy 

ahhoz, hogy békét hozzatok, magatoknak is birtokolnotok kell azt.  De mikor fogjátok teljesíteni ezt a 

nagyszerű küldetést? 

49 Tanítványok, tanuljátok meg megtartani békémet, tegyétek karddá, és pusztítsátok el a viszályt és a 

széthúzást, amely otthonotokban uralkodik. Töltsétek meg békével a körülöttetek élők életét, hogy ez a 

gyakorlatban is szolgáljon nektek, és holnap békét hozhassatok más otthonokba és más népekhez. Ez az a 

mag, amelyet a magtáratokba teszek. 

50 Milyen hamar felismernék ezt a népet, ha a béke élne közöttük, és ők is megmutatnák azt az 

életükben; a hurrikánok, a viharok és a forgószelek semmivé foszlanának a békéd erejével szemben. Amíg 

e nép között viszálykodás van, addig gyarló lesz, és kapui nyitva állnak az újrajátszások előtt. 
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51 Szavam ezeken a gyülekezeti helyeken áradatokban szállt alá; csodáim bőségesen elárasztották 

hiteteket. Nem értettétek meg a köztetek végzett munkám értelmét? 

52 Azért hívtalak titeket "Izraelnek", hogy bátran elinduljatok, kövessetek Engem, és elvigyétek 

Békémet és Törvényemet az emberek szívébe. Ez a ti sorsotok, és eljön az idő, amikor ez a nép szellemi 

erővel telve fog felemelkedni a világban. Fényként fog megjelenni a zűrzavar és a kétségek idején, amikor 

az igazságra való éhség és szomjúság a legnagyobb. 

53 A Mester azt mondja nektek: Emberek, a kezetek soha ne legyen üres, a szívetek ne legyen 

kicsinyes, mert nem tudjátok, mikor találjátok magatokat a rászorulók tömegével körülvéve vagy a tudásra 

szomjazók kérdéseivel ostromolva. Kötelességetek tehát, hogy mindenkinek adjatok abból a sokból, amit a 

lelketekbe öntöttem. Ne érezzétek magatokat semminek, de ne is tekintsétek magatokat annak az 

igazságnak a legkedvesebb és egyetlen birtokosainak, amelyet az Úr isteni kinyilatkoztatásai és kegyelmi 

ajándékai tartalmaznak, mert akkor fennállna a veszélye, hogy mások uralma alá kerüljetek, ahogyan az 

ókorban Izrael is fogságba esett, mert nem engedelmeskedett parancsaimnak. 

54 Mit érezne a szíved, ha látná, hogy a gyermekeid letérnek a helyes útról, csalódva a példádban? 

Mit érezne a lelked, ha látná a túlvilágról, hogy az új nemzedékek bálványimádásban keresnek Engem? 

55 A törzsek (a szellemi Izrael) még mindig szétszóródtak, e nép nagyobb része még nem találta meg 

az utat. Szükséges, hogy azok, akik hallották ezt a hangot és megkapták parancsaimat, figyeljenek és 

várják a tömegek érkezését, hogy - amikor meglátják egységeteket és Isten imádatát - felismerjék 

tanításomat és kövessenek Engem. Ne várjátok el, hogy egy fajból vagy nemzetből legyenek, mert minden 

fajból származó emberek lesznek közöttük. 

56 Illés fokozatosan összehozza a nyáját, és bizony mondom nektek, hamarosan eljön az idő, amikor 

mindannyian egymásra találtok. 

57 Házam erőseinek neveztelek titeket, és minden pillanatban isteni erőmet adom nektek, hogy 

vigyázzatok a rátok bízott feladatra, imádkozzatok a mindannyiótokban lévő Szentélyemben. 

58 Üdvözöllek benneteket, akik rövid időre magatok mögött hagyjátok a világot, hogy 

meghallgassátok az Igémet. Bizony mondom nektek, egy közületek, aki megtanulja és gyakorolja a 

leckémet, egy (egész) nemzet megmenekülne; hasonlóképpen, ha ez a nemzet egészként felkészülne és 

szeretettel imádkozna, elérné az emberiség megmentését. Ha ez nem történik meg, az nem azért van, mert 

a számok túl kicsik, hanem azért, mert a szeretet még mindig túl kicsi. 

Először tisztítsd meg a szívedet! Ki tudná nálad jobban ismerni a hibáit és a hibáit? Értsétek meg ezt, 

és tisztítsátok meg magatokat mindattól, amiért a lelkiismeretetek vádol benneteket. 

59 Sokan vannak, akik igyekeznek felmenteni bűneiket; de 

Megkérdezem: Vajon az Atya terhelte-e a gyermeket a nyomorúságok és szenvedések e terhével? Nem én 

vagyok-e az, aki mindenkor eljöttem, és megkönnyítettem a nyomorúságok és szenvedések terhét? 

60 Hangom minden órában a jó útra hív benneteket, ahol béke van; de süket hallásotok csak egyetlen 

pillanatra érzékeny erre a hangra, és ez a pillanat életetek utolsó pillanata, amikor a gyötrelem a fizikai 

halál közelségét jelenti nektek. Akkor szeretné (újrakezdeni az életet), hogy jóvá tegye a hibákat, hogy 

megnyugtassa lelkét a lelkiismerete ítélete láttán, és hogy valami értékeset és érdemlegeset ajánljon fel az 

Úrnak. 

61 Én vagyok az Út, és ezt az Utat mutattam nektek az emberiség első földi lépései óta. Mondd meg 

nekem: Mikor hagytalak segítség vagy fény nélkül? Melyik korban vagy melyik korszakban töröltem 

valaha is ki a Törvényemet a lelketekből? Soha nem szűntem meg beszélni hozzátok, ezért most 

követelem tőletek az aratást. Új kihirdetésem által isteni szigorral és abszolút igazságossággal szólítottalak 

fel benneteket, és felelősségre vonlak benneteket törvényem megsértéséért. 

62 Mindnyájatokat tanítványoknak hívtam, akik hallottátok ezt az igét. De ezt életviteletekkel kell 

bizonyítanotok, és terjesztenetek kell ezt az örömhírt, hogy a jelenlegi emberiség előkészítse az utat az új 

nemzedékek számára. Ezeknek a lényeknek nem szabad a keserűség és szenvedés poharát meginniuk 

gyermekkoruk első napjaitól kezdve, mert más feladatuk van. De ha te adsz nekik inni ebből a pohárból, 

akkor én fogom számon kérni rajtad. 

63 Ó, bárcsak a madarak egyszerűségével élnétek, akik szeretetben élnek egymással, és akik, amikor 

érzik a tél közeledtét, elrepülnek, hogy jobb éghajlatot keressenek, de fészküket a fákon hagyják, készen 

arra, hogy otthont adjanak testvéreiknek! - Életetek télje az öregség; de ti, akik kishitűek vagytok, ebben a 
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télben a halál hidegségét és a véget látjátok, anélkül, hogy megértenétek, hogy a tél után mindig tavasz 

jön, az újjáéledéssel, a madárcsicsergéssel és az illatokkal. 

64 Ez a kevés hit a szellemi feltámadásban eme élet után az oka annak, hogy létetek utolsó pillanatáig 

az emberi, az anyagi dolgokkal foglalkoztok, anélkül, hogy a lélek szárnyait kitárnátok, hogy 

megkezdjétek a repülést, és anélkül, hogy fészket hagynátok hátra az erény és a hit által épített új 

lakóknak. 

65 Ti nem vagytok olyanok, mint a madarak, mert a ti világotok nem békés. Inkább harcosok vagytok, 

akik szüntelen harcot vívnak. De én azt mondom nektek: Harcoljatok - de nemeslelkűen, használjátok az 

igazság fegyvereit, tartsatok ki a jóban, a jó az igazság. Hagyjátok járhatóvá az utakat az új katonák 

számára, hagyjátok rendben és megtisztítva a földet számukra, hogy végül az értelem, a szeretet és az 

igazságosság győzedelmeskedhessen rajta, miközben ti Velem együtt nyugalomra térhettek. 

66 Azért kell így szólnom hozzátok, mert világotok mindenféle háborúkba keveredve él. Amikor a 

világot megpróbáltatások sújtják, mindig felkészületlenül érik; mert míg az örökkévalóságra keveset 

gondol és azon töpreng, túlságosan élvezi a világ és a test örömeit. 

67 Bizony mondom nektek, ha az emberek nem tisztítják meg magukat ebben az időben azoktól a 

foltoktól, amelyeket a lelkükben okoztak, a természet erői hírmondóként fognak eljönni, hogy hirdessék 

igazságosságomat és dicsőségemet, és megtisztítsák az emberiséget minden tisztátalanságtól. 

68 Boldogok azok a férfiak, nők és gyermekek, akik - amikor megértik az igazságosság közelségét - 

dicsőítik nevemet, mert érzik, hogy eljött az Úr napja. Mert a szívük azt fogja mondani nekik, hogy a 

gonosz uralmának vége közeledik. Mondom nektek, hogy ezek a hitük, reménységük és jó cselekedeteik 

által találnak üdvösséget. Mégis hányan káromolják majd Istent azok közül, akik azokban a napokban 

élnek! 

69 Emberiség, ti azt hiszitek, hogy a világ meghódításához nagy gazdagságra és földi javakra van 

szükség, megfeledkezve Krisztusról, aki egy istállóban született, és aki anélkül, hogy bármit is birtokolt 

volna a földön, mégis meghódította az emberek szívét, a nemzeteket a hűbéreseivé tette, és királlyá és 

Úrrá kiáltották ki. 

70 Ha egyszer megérted és átérzed az igazságot, megtapasztalod, hogy a lélek milyen könnyen követi 

Mestere lépéseit, még a legnehezebb próbatételekben is. Tegyetek meg mindent, ami tőletek telik, mert 

nem fogok többet kérni tőletek, mint amennyit meg tudtok tenni. Akkor az új generációk számára 

kikövezett utat fogtok hagyni. 

A gyermekeket a szívetekbe helyezem, és megbízlak benneteket, hogy vezessétek őket a helyes útra. 

Gyűjtsétek össze őket, beszéljetek nekik rólam szeretettel és odaadással. - Keressétek a kitaszítottakat, 

azokat, akik elveszetten élnek a nyomor és a bűn között. Lelki erőt adok szavaitoknak, hogy azok az 

üdvösséghez vezető ösvényt jelentsenek, amikor ajkatokon elhangzanak. Nyisd meg a tudatlanok előtt az 

Igaz Élet Könyvét, hogy lelkük felébredjen és naggyá váljon a Szentlélek kinyilatkoztatásainak 

behatolásában. Legyetek olyanok, mint a Mesteretek, és meghallgatnak benneteket. 

71 Ha a Második Korszakban alázatos helyet kerestem, hogy emberként szülessek, és szíveket 

találjak, amelyekben lakhatok, ne keress olyan pozíciót, amely tiszteletet szerez neked. - Keressétek az 

érzékeny húrt, amely minden szívben jelen van, hogy oda helyezzem magvaimat és gyógyító 

balzsamomat. - A hely, ahol emberként megszülettem, közömbös volt számomra, de még az életet is 

odaadtam, hogy Szeretetem megszülessen a szívetekben. Most azt mondom nektek: az emberek, ennek a 

szeretetnek a magja, amelyet az Én Vérem szimbolizál, minden emberi lény szívébe hullott. Miért nem 

szeretitek és ápoljátok ma azt, amit annyi szeretettel vetettem? 

72 Ne legyetek süketek erre a hangra, nyissátok ki a szemeteket az idő valóságára, és kezdjétek el a 

napi munkát teljes bizalommal és hittel. Különben vakon kell felébrednetek a túlvilágon, és én azt 

mondtam nektek, hogy ne csukott szemmel lépjetek be abba a világba. 

73 Az Úr lehetetlent kér tőled? Én csak arra tanítalak benneteket, hogy a szeretetet elvetni, hogy végül 

learathassátok az élet gyümölcsét. Ápold ma a gyermekek szívét, hogy holnap hallhasd őket a Szentlélek 

dicsőségéről beszélni. 

74 Vigyázz a rózsákra és liliomokra, amelyek az ifjúság szívét jelentik, és holnap élvezni fogod az 

erény virágzását. Tanítsatok meg a szellemmel imádkozni, és mindannyian rá fogtok jönni, hogy ez a 
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tökéletes közösség, amikor úgy érzitek, hogy szellemetek az Én Jelenlétembe érkezett, és ott táplálkozott 

szeretetemmel. 

75 Isteni sugaram még ma is leszáll az emberekhez. De emlékezzetek arra, amit hallottatok, amikor 

azt mondtam nektek: "Ahol két vagy három gyermekem összegyűlik, oda leszállok, hogy átadjam nekik az 

Igémet." Azóta hallgatóim száma egyre nőtt, míg végül sokasággá váltak. 

76 Ha teljesítettem a nektek tett ígéretemet, hogy visszajövök, akkor teljesíteni fogom a távozásra 

vonatkozó akaratomat is. Használjátok ki kellőképpen azt a rövid időt, ami még hátra van, hogy halljátok 

az Igémet, és a Szentlélek tanítványai lesztek. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 65  
1 Készítsd elő szíved szentélyét, hogy Szavam balzsamként hulljon rá. De ebben a pillanatban 

megkérdezem: Miért talállak meghajolva a fájdalomtól? - Mert nem figyeltetek és nem imádkoztatok. 

2 Amikor az asztalomnál a lelki táplálékot esztek, miért nem használjátok fel a benne lévő 

esszenciát, ami az egészség és az örök élet? Mikor fogjátok megérteni a Tanításomat, hogy elkezdhessétek 

hirdetni azt a testvéreiteknek a szeretet cselekedeteivel? 

3 Időnként azt meritek mondani Nekem, hogy nem adtam meg nektek semmit, amit kértetek Tőlem, 

pedig mindig felajánlom nektek, és csak a felkészültségetek hiányzik ahhoz, hogy befogadjátok. 

4 Ne terheld lelkedet a bűn láncaival, szabadítsd fel, hogy felemelkedhessen és megkaphasson 

Tőlem mindent, amire szüksége van a fejlődés útján. Miért oltjátok ki hitetek fényét, noha köztetek 

vagyok? Mondtam nektek, hogy ezen a népen nyugszik a nemzetek békéjének és az emberiség 

megmentésének felelőssége. De hogyan fogod teljesíteni a feladatodat, amikor a lépteid még 

bizonytalanok? - Azért jöttök, hogy meghallgassátok az Igémet, azt mondjátok, hogy szeretitek az 

Uratokat; de a szavak nem elégségesek, jó cselekedetekre van szükség ahhoz, hogy az emberiség elérje az 

Én Békémet; nem azért jövök, hogy megfosszalak benneteket az Én Békémetől, hanem hogy 

megmentselek benneteket. Nem azért jöttem, hogy elbátortalanítsalak, hanem hogy felébresszem a 

lelkedet. Szedd a fa gyümölcsét újból, és töltsd meg magad vele, ó, vándor! 

5 Boldog, aki eszik ebből a gyümölcsből, és szilárdan hiszi, hogy az élet fájáról evett; mert bizony 

mondom nektek, nem hal meg. - Ebben az időben halottnak találtalak benneteket a kegyelmi élet számára, 

mégis jelenlétem ebben a tanításban a feltámadásotok volt. Méltatlannak tartottátok magatokat arra, hogy 

jelenlétemben legyetek, de én méltóvá tettelek benneteket azáltal, hogy megtisztítottam a lelketeket 

minden múltbéli vétektől, és tisztaságba öltöztettem. Ezzel a megbocsátással a szeretet és az igazságosság 

leckéjét adtam nektek; ültessétek át a gyakorlatba testvéreitekkel szemben. 

6 Milyen jogon ítélkezel és ítéled el a szomszédaidat a tökéletlenségeik miatt? Emlékezzetek, hogy a 

Második Korszakban azt mondtam nektek: "Aki mentes a bűntől, az vesse rá az első követ". 

7 Tanításom világos és tiszta, hogy a kezdők megértsék és a szívükbe véssék. Azért jöttem, hogy 

leckéről leckére vezesselek benneteket, amíg el nem éritek a tökéletes szellem-lélek párbeszédet. 

8 Engesztelő sivatagodra most leszáll a mennyei manna. Amikor eléritek az isteni Atya házát, 

leültök az Atya asztalához, hogy az Ő ételét egyétek. - A hatalmas sivatag a vezeklést, az út pedig a lélek 

fejlődését jelképezi. 

9 Jöjjetek az Atyához, Ő a hegy tetején lakik, és Ő kerteket és földeket ad nektek a hegy körül. A 

férfiak megművelik a búzát, az asszonyok gondoskodnak arról, hogy a kerteket és a réteket virágok 

borítsák, és a gyermekek éneke a madarakéval egyesülve édesíti meg a munkátokat. Az emberi hiúságok 

nem érik el a földjeiteket, sem a birtoklási mohóság, mert ezek olyanok lennének, mint a csapások, 

amelyek elpusztítanák a gyümölcseiteket. Vajon hány ember értheti meg - amikor ezeket a szavakat hallja 

-, hogy milyen mértékben tértek le a Törvényem által kijelölt útról? 

10 Amikor az ember meggyőződik arról, hogy nincs bocsánat a vétkeiért, egyre távolabb kerül a 

(helyes) ösvénytől. Ó, bárcsak tudná, hogy az őszinte bűnbánat egy pillanata megmentheti őt, és 

engesztelésül szolgálhat neki, hogy - még ha úgy is hiszi, hogy nagyon messze van istenségemtől - csak 

egyetlen lépés választja el (Tőlem), és ez a lépés a bűnbánata. Nem halljátok a hangomat? Nem érzitek, 

hogy a legszeretőbb Atyaként, őszinte Barátként jövök? Alszol, és ezért nem hallod meg hívásomat. 

Hogyan fogjátok hallani a lépteimet, amikor "felhőn" jövök? 

11 Ébredjetek, készüljetek fel, hogy lássátok ígéretem beteljesülését. Áldottnak fogom hívni azokat, 

akik felébrednek és meghallgatnak Engem, mert akkor szívükbe helyezem lelki jelenlétem örömhírét, és 

ajkukról a gyengédség, a fény és a remény szavai fognak elhangzani az emberek számára. 

12 Hurrikánszerű viharok közelednek felétek, ezért meg kell erősítenetek a hiteteket, hogy 

átvészeljétek a megpróbáltatásokat, és minél többeket megmenthessetek. Azt akarom, hogy barátok és 

testvérek legyetek minden embernek. 

13 Ez az az idő, amelyet Joel látott és hirdetett, amikor az emberiség gyermekeinek látomásai és 

prófétai álmai lesznek, amikor isteni hatalmam által mozgatott szájuk beszélni fog, mert Lelkem akkor 

kiárad minden testre és minden lélekre. 
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14 Íme, itt van egy nép, amely csendben felemelkedik és növekszik, és amelynek gyermekei a 

Szentlélek szavait beszélik, szellemi üzeneteket közvetítenek, szellemi tekintetükkel átlépik a túlvilág 

küszöbeit, és a jövő eseményeit látják. Bizony mondom nektek, ez a mag el van vetve az egész világon, és 

senki sem lesz képes elpusztítani. 

15 Férfiak, nők és gyermekek száján keresztül hallottátok isteni koncertemet, mintha elragadtatásban 

hagytátok volna magatokat az Úr és angyalai hangjának hallatán érzett örömnek. Az Én Igém nem csak 

egy népnek szól, hanem minden népnek, minden hitvallásnak és vallásnak. 

16 Csak az embereknek ez a csoportja tudja, hogy most van a Harmadik Idő; de az emberiség 

ugyanígy tudni fogja, bár előzetesen megtagadják mindazt, amit kinyilatkoztattam nektek, és mindazt, ami 

meg van írva. Bizony mondom nektek, ez az Ige eljut a föld végső határáig, mert semmi sem lehetetlen 

számomra. 

Megmutatom sebeimet a világnak, ahogyan Tamásnak is megmutattam, hogy higgyen és bűnbánatot 

tartson, hogy könnyeivel megmosakodjon, és azután hűségesen kövessen Engem mindvégig. Ez az isteni 

manna minden szívre le fog szállni, és minden lélek számára feltárul az út, amely az Úr lakhelyére vezet. 

17 Jákob kútjának vize kiszáradt, és nem oltotta az emberiség szellemének szomját. Már mondtam a 

samáriai asszonynak: "Bizony mondom neked, van egy olyan vizem, amelyből aki iszik, soha többé nem 

szomjazik meg." És ez a kristálytiszta és hangosabb víz az Én Igém, amelyet kiöntöm a világra, hogy 

oltsam égető szomját. 

18 Illés már régóta vezeti nyájamat az emberiség körében, és mindenkit összefogásra hív. Ennek a 

nyájnak figyelnie és imádkoznia kell, mert ők rendelkeznek az Én fényemmel és hatalmammal, hogy 

szeretettel segítsék az emberiséget. 

19 Ti, akik halljátok ezeket a tanításokat, már máskor is ismertétek őket, de most el kell terjesztenetek 

az emberiség körében, hogy ők is megismerjék. Azt is tudjátok, hogy 1950 után e Szó nélkül maradtok. De 

készüljetek fel, hogy ez ne egy veszteség legyen, amit siratni kell, hanem egy lépés előre, ami egyenesen a 

csatába vezet benneteket. Közel leszek, és hírnökeim is közel lesznek. Továbbra is vigyázni fogok azokra, 

akiket tanítok, és az inspiráción keresztül szólok hozzátok. 

20 Senki se kívánjon arra, hogy meghosszabbítsam köztetek való tartózkodásomat, mert már 

ismertettem veletek Akaratomat, és megjósoltam nektek az évet és a napot, amikor ez a megnyilvánulás az 

emberi értelem szervén keresztül véget ér. Senki ne tegye ki magát kárhozatnak (azzal, hogy nem tartja be 

ezt a rendelkezést). 

21 Aki eddig túl ügyetlen volt ahhoz, hogy Engem szolgáljon, és aztán felszereli magát, elveszíti 

ügyetlenségét, bölcsen fog beszélni és csodákat fog tenni. 

22 Ha ti, akik hallgattok Engem, sírva fakadtok szenvedésem gondolatára, és megbánjátok bűneiteket, 

áldottak lesztek. Mert bizony mondom nektek, hogy fájdalmatok megtisztít benneteket, és az Én Igém, 

amely élet és feltámadás, megvigasztal benneteket. - Fényem minden gyermekemnek szól; nem csak 

nektek, akik ezen a világon éltek, hanem minden léleknek, aki a létezés különböző síkjain él. Mindannyian 

felszabadulnak és feltámadnak az örök életre, amikor teljesítik Isteni Parancsolatomat a testvéreik iránti 

szeretet műveivel, amely azt követeli, hogy szeressétek egymást. 

23 Az Atya szenved, amikor az emberiség veszekszik, és háborús dühöngés ostorozza. Testvér lázadt 

testvér ellen, és ártatlan vér áztatja a földet. Ma, az ítélet nagy napján a kétségbeesés és a halál légkörét 

lélegezitek be. De 1946 elejére a harc véget ér, és a szenvedésetek enyhülni fog. 

24 Az emberiség minden fájdalma nehéz keresztként nehezedik Rám. Megtagadott és megostorozott 

az emberi faj, akiket tanítványaimmá akartam tenni, és akik közül csak kevesen követnek Engem. Holnap, 

amikor Munkámat, amelyet ebben a formában kinyilatkoztattam, megint megostoroznak, mert nem fognak 

megérteni Engem. Gyermekeim megértésének ez a hiánya újból felnyitja sebeimet, és Vérem ismét 

minden lélekre hull. 

Mivel az igazságból beszélek és szeretetet tanítok, nem ismertek el Engem, és később megvetnek majd 

titeket, mert szavaimat ismételgetitek és tanúságot tesztek rólam. De valahányszor felveszed a keresztedet 

és felmész a hegyre, sok ártatlant megmentesz és sok bűnöst megváltasz. 

25 Nem királyként jöttem hozzátok, hanem alázatosan jelentem meg, és ebből tudjátok, hogy az Ige, 

amelyet hallottatok, az Atya "Igéje". Az emberiség ismét töviskoronát és a hálátlanság köpenyét kínálja 

Nekem. Elszenvedtem gyermekeim rágalmazását és elutasítását. 
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26 Bár a lélek teljes fejlődésben van, mégis alszik. De a szellem által megvilágosítalak benneteket, 

hogy visszatérjetek a helyes útra, és a feladatotok teljesítése felé forduljatok. Miért érzed úgy, hogy az Én 

Igém fáj neked? 

27 Miközben a Második Korszakban szenvedésemre emlékeztek, egy Szív, a leggyengédebb, 

csendben sír, és közbenjár gyermekeiért, akik nem értették meg őt. Nincs szemrehányása azokkal 

szemben, akik annyi fájdalmat okoztak neki, sem vádja azokkal szemben, akik feláldozták a nagyon 

szeretett Fiát. Egyedül az ő szeretete és megbocsátása az emberiség iránt koronázza meg egyetlen 

gyermekének megváltó munkáját. A ti Mennyei Édesanyátok az, akit itt hagyok közöttetek, hogy 

hallgassatok rá, és vigasztalást találjatok a keblén. 

28 Szíved mélyén most érzed az Úr isteni leheletét. Ó, bárcsak fel tudnád fogni a szeretetet, amellyel 

hozzád jövök! 

29 Szívetek egyesülésével szentélyt hoztatok létre, hogy befogadhassatok Engem. Minden szív 

felkészült, minden elme felragyogott, és ez a megfelelő idő arra, hogy Isteni Sugárzásom lejöjjön 

hozzátok. 

30 Közeledik a Látogatás, és én felkészítelek benneteket rá. Itt az ideje, hogy határozott léptekkel és 

félelem nélkül menjetek az utatokon. Te vagy Izrael, és ez a név azt jelenti, hogy "erős". Mindig is a 

lelkedben volt ez az áldott mag. - Az igazi ima megerősíti a lelkedet, megtisztít a foltoktól, megvigasztal, 

ha szomorú vagy, melletted áll az árvaságban, és megszabadít a kísértésektől. De ahogyan megtanítottalak 

titeket arra, hogy lélektől lélekig imádkozzatok, hogy erősek legyetek az életben, úgy a halál óráján is 

emeljétek fel hozzám a lelketeket az imádság áldott lépcsőfokain. - Milyen távol él az emberiség az igazi 

imától! Milyen kevesen vannak, akik tudják, hogyan kell gyakorolni. Lelkileg az emberek úgy élnek, mint 

a régiek: az aranyborjú imádata, a pogány bálványok tisztelete továbbra is fennáll. E korszak tudósainak 

babiloni tornya szüntelenül kihívja igazságosságomat. 

31 Egy új özönvíz fog betörni, amely tisztára mossa a földet az emberi romlottságtól. Megdönti a 

hamis istenek oltárait, kő kövönként lerombolja a büszkeség és gonoszság tornyának alapjait, és eltöröl 

minden hamis tanítást és minden perverz filozófiát. De ez az özönvíz nem vízből fog állni, mint egykor; 

mert az ember keze az összes látható és láthatatlan elemet szabadjára engedte ellene. Saját maga mond 

ítéletet, önmagát bünteti és ítéli meg. 

32 Minden adósság a legapróbb részletekig ki lesz fizetve. Ehhez szükséges, hogy a mai nagyok 

szolgákká váljanak, és az alattvalók felemelkedjenek. Ti, akik hallotok Engem - higgyetek a világ 

békéjéért való felelősségetekben! 

33 Már nem ketten vagy hárman vagytok, akik hallotok Engem. Számotok már most is nagy, mert 

magvaim szívről szívre, házról házra, tartományról tartományra terjedtek, és új kinyilatkoztatásom híre 

átlépte határaitokat, és más földeket is elért, ahol Szavam visszhangja és csodáim híre tanúsította, hogy 

valóban visszatértem hozzátok. 

34 Izrael Háza most a lényed mélyén, a lelkedben van. Pontosan ott nyilatkoztam ki magamat ebben 

az időben ezen a hirdetményen keresztül. 

35 Azt mondtam nektek, hogy siessetek tanításaim tanulmányozásával, hogy éljetek jelenlétemmel, 

mert közeleg távozásom ideje, és senki sem tud róla. Íme, ez a próba vár rád. Ki lesz felkészülve arra, 

hogy átadja? - Megszaporodtatok, és mégsem látlak benneteket erősnek. Ennek az az oka, hogy hiányzik a 

szeretet, a segítőkészség és a testvériség, amit egyesek tanúsítanak mások iránt; nem egyesít benneteket a 

Lélek. És ez az, amivé az Új Szövetség ládájának tulajdonosai válni akarnak? 

36 Azt akartam, hogy az egységetek által legyetek erősek és a szellemetek által nagyszerűek. Nem 

szükséges, hogy anyagi hatalommal rendelkezzetek ahhoz, hogy nagyok legyetek, sem a földi tudásotok 

ahhoz, hogy felsőbbrendűek legyetek. Van valami, amit Istenetek mindig is kinyilatkoztatott nektek, ami 

valójában nagyságot ad nektek. 

37 Nagy a világosság, amelyet rátok árasztottam, de ne vakítson el benneteket, mert akkor bolondnak 

és fanatikusnak tűnnétek testvéreitek előtt. Ez a fény nem csak a tiétek, hanem a Hatodik Pecsét fénye, 

amely minden nemzetben felragyog. 

38 Tisztán jöttök elém, apránként megszabadultatok a fanatizmustól, a bálványimádástól és a 

haszontalan hagyományoktól. Ily módon a szívetek a szellemetekkel együtt dobog. Az út Bennem 
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kezdődik, és Bennem ér véget. De nem követelem tőletek, hogy a fejlődésnek ezt az útját egy "nap" alatt 

járjátok be, hanem elég időt adok nektek, hogy végig tudjátok járni az utat a végéig. 

39 Veled vagyok végig, erőt adok neked, megtisztítalak. Ha a spirituális fejlődésedet a jelenlegi életed 

alapján ítéled meg, ha összehasonlítod a jelenlegi életedet az emberiség kezdeteinek életével, rájössz, hogy 

nagy lépést tettél előre. Tanulmányozd az Igémet azzal a buzgalommal, amellyel a földi tudás területeit 

tanulmányozod, és ahogyan megismered, rá fogsz jönni, hogy amit kifürkészhetetlennek hittél, az a 

szellemednek van fenntartva (hogy felfedezd). A jelen időben apránként lehull a lepel sok titokról, sok 

rejtett dolog kerül az igazság fényére, és ezért gyermekeim jobban szeretnek és jobban megértenek 

Engem. 

40 Lehet-e hasonlóság a gyermek és az Atya között, ha a gyermekből hiányzik az Atya bölcsessége? 

Nem, gyermekeim, de nem tartalak benneteket tudatlanságban. Én vagyok a Fény, ami a Bölcsesség, és 

ezzel árasztalak el benneteket, hogy szerethessetek Engem. Igazán éhes és szomjas vagyok a magasabb 

fejlődésetekre. Ez a legnyomósabb oka megnyilvánulásomnak és a veletek való kapcsolatomnak. 

41 Világosodjatok fel és erősödjetek meg ezen a tanításon keresztül, mert a háború előérzete van a 

szívetekben, és fel kell készülnötök. Békében tartottam ezt a nemzetet, hogy befogadhasson Engem a 

szívébe. Tanításom magjának gyümölcsöt kell teremnie. 

42 Hány könnyet fogtok hullatni, ha nem használjátok ki a béke eme értékes idejét! Ezután háború, 

járványok és kétségbeesés fogja elárasztani önöket. Ne próbáljátok megállítani a háborút fizikai 

vezekléssel, ami haszontalan áldozat. Ha vezekelni akarsz Nekem, győzd le a lázadást, a büszkeséget vagy 

a test anyagiasságát. Ha böjtöt akartok Nekem ajánlani, az álljon abból, hogy lemondtok a 

mértéktelenségről, arról, ami ártalmas számotokra, azáltal, hogy uralkodtok a szenvedélyeiteken. De 

vigyázzatok, nehogy új fanatizmusba essetek, mert sok olyan cselekedet van, amely megengedett, és 

mégis megengedhetetlenné tehetitek őket. 

43 Szeretném, ha a tested és a lelked megújulását is elérnéd. Ha megértitek, hogy mit kérek tőletek, 

nem fog áldozatnak tűnni, hogy elérjétek, és rá fogtok jönni, hogy (kérésem) teljesítése nagy 

elégedettséget és magasabb rendű békét hoz nektek. 

44 Azokat, akik a mocsokból, a szennyből és az önzésből felemelkednek a testvéreik iránti szolgálat 

és aktív szeretet életére, példaként fogom mutatni, hogy tanításomnak van világossága és kegyelme a 

bűnösök megújítására. Ez a példa minden szívre átragad. Ki nem akar azok közé tartozni, akik tanúi 

lesznek Nekem? De őszintén mondom nektek, ha tetteitek nem valóban szívből jönnek, nem fognak 

gyümölcsöt hozni a testvéreiteknél, és gyakran fogjátok hallani, hogy képmutatóknak és hamis 

prédikátoroknak neveznek benneteket. És nem akarom, hogy ez veled is megtörténjen. 

45 Tudnia kell, hogy manapság már nagyon nehéz becsapni az embereket. Szellemük felébredt, és 

még ha el is veszett a létezésük anyagias voltában, érzékeny minden szellemi megnyilvánulásra. De ha 

nem tudjátok becsapni a testvéreiteket - becsaphatjátok-e az Atyátokat? 

46 Engedjétek, hogy a Mester szeretete beköltözzön lényetekbe, hogy úgy bocsássatok meg 

ellenségeiteknek, ahogyan Ő megbocsát nektek. Akkor a szíved olyan lesz, mint egy mentőkötél az 

emberek között. 

47 Készítsd fel a hajódat, mert a vihar egyik pillanatról a másikra jöhet. Nem érzed a csata 

közelségét? Az elméd semmit sem árul el neked? Hallgassa a természet hangját, és figyelje a természeti 

erők mozgását. Hatoljatok be testvéreitek szívébe, és felfedezitek a közelgő csata bejelentését. Minden a 

káoszról beszél neked. Ami az emberi elmét illeti - az csak pusztító fegyvereket talál ki. Ami a szívet illeti, 

az nem ad helyet a testvériség érzésének, de helyet ad a gyűlölet érzésének igen. Egyetlen testben sincs 

egészség, mindet betegség és dögvész fertőzi. A gyermekek a fájdalom terhével születnek, a szülők nem 

értik meg a gyermekeiket, és a gyermekek nem értik meg a szüleiket. A házastársak elválnak, a nők 

elveszítik erényüket anélkül, hogy jelentőséget tulajdonítanának neki. Az emberek megszentségtelenítik 

azt, ami a legszentebb. - A vallási közösségek semmibe veszik egymást és viszálykodnak egymással, és a 

gonoszságok hatalomra jutnak az emberek között. - Eközben az Én Igém szelíd figyelmeztetéssel ébreszt 

benneteket, és megújulásra hív benneteket, hogy megmentsétek magatokat attól, hogy elsüllyedjetek ebben 

a viharos tengerben. Csak egy olyan spirituális tanítás, mint az enyém, képes az embert az élet útján 

tartani. Csak az Én Igém képes megoldani a lélek mély problémáit, és megédesíteni az ember létét a 

megpróbáltatások és szenvedések útján. 
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48 Amikor az emberiség egy nagy fát nevelt, amelynek gyümölcseinek többsége keserű és halálos 

volt, nem tűnik-e gyönyörűnek számodra, hogy elültetek egy fát, amelyet segítetek Nekem gondozni, és 

hogy az élet, az igaz béke és az isteni bölcsesség gyümölcsei kárpótolnak téged a sok fájdalomért? Mert én 

vagyok a fa, én vagyok a szőlőtő, ti pedig az ágak. Növekedjék a lelked az adományokban, hogy kellemes 

árnyékot és jóízű életgyümölcsöket adj. Én vagyok az Igazság, és ez árad az emberek ajkáról, még ha 

bűnösök is; mert az Én Igazságom erősebb, mint a ti bűneitek. 

49 Még egyszer megmutatom neked az utat és az életet, és eltávolítom a sötét kötést a szemed elől. 

Amikor ezt a szót halljátok, azt mondjátok a szívetekben: Miért nem tudtam korábban megszabadulni a 

gonoszságoktól, amikor az Úr tanítása olyan gyönyörű, és miért nem volt ez ösztönzőleg hatva a 

létezésemre? Mert nem az Én Tanításomból táplálkoztatok, hanem olyan szertartásokból, amelyek csak az 

érzékekre hatnak, és üresen hagyják a lelket. Itt az imádat és a rítusok formái nélkül adom át nektek az 

Igémet, hogy az közvetlenül a lelketekbe hatoljon. Itt nincs felfrissülés a fizikai érzékek számára. Ma csak 

a hallásotok érintett a megnyilvánulásom pillanatában. Holnap, amikor az emberi értelem szervén 

keresztül adott Szavam már nem lesz hallható, még a testi hallásotok sem fogja érzékelni hangomat; a 

szellemetek lesz az, amely ihletés útján kapja majd utasításaimat, és a szívetekben annak visszhangja 

hallatszik majd. - Induljatok el az úton hittel, és járjatok sietség nélkül, megfontoltan. 

50 Közel vannak azok a napok, amikor az emberek megemlékeznek majd szenvedésemről. Bizony 

mondom nektek, amikor az emberek felébrednek a jelen kor fényére, és az imádat külső formáitól 

megszabadulva szellemi módon keresnek Engem, akkor emelkedettségük és egyszerűségük lesz a 

legszebb pálmaág, amellyel Engem a Második Jeruzsálemben, a Szellemi Városban fogadnak. Azt 

akartam, hogy amikor megemlékeztek Szenvedésemről, azt rítusok és ábrázolások nélkül tegyétek, hogy 

emlékezzetek Műveimre, és alaposan elmélkedjetek rajtuk. Akkor érezni fogod, hogy a bölcsesség új 

életre ébred a lelkedben. 

51 Ezekkel a tanításokkal, ahogyan a múltban is, megszüntetem (vallási) hagyományaitokat, és arra 

késztetem szellemeteket, hogy ragaszkodjatok tanításaimhoz és törvényeimhez. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 66  
1 Meghallottátok a harang hívását, és felébredtetek. A harang az Én hangom volt, amelyet az emberi 

elme szervén keresztül kaptatok, és ami felébresztette, az a szellemetek volt. Ne süllyedjetek újra apátiába, 

szeretett emberek, mert a küzdelem idejét éltek. Mivel már elkezdtétek a vetést, nem akarom, hogy 

elhagyjátok a földeteket, és azt sem akarom, hogy elveszítsétek a helyet, amelyet elfoglaltok a javaimban, 

és amelynek elérése oly sok fájdalommal járt. 

2 Hagyd, hogy a szellemed érvényesítse akaratát azzal szemben, amit az elméd és a lelked gondol, 

mert ez az, ami valóban számot ad a lelkedre nehezedő feladatról. Ne feledd: Ha ahelyett, hogy a Lélek 

útmutatásait követnéd, inkább a test ösztönzéseinek engedelmeskedsz, hamarosan visszatérsz a 

terméketlen küzdelem útjára, a könnyelműség és a hiúság világába, amelyben a lelked üresnek és 

szomorúnak fogja érezni magát. 

3 Jöjjetek az én földjeimre, és maradjatok ott. Az ő földjeiken mindenki számára van hely, az Én 

magtáramban bőségesen van mag, és az Én szeretetemben van az élet vize, hogy gondozhassátok az isteni 

magot. 

4 Én, az Egyetemes Magvető, megtanítom nektek mindazt, amit tudnotok kell. Szeretetem és 

türelmem minden egyes tanításomat kísérni fogja, hogy azok a lelketekbe vésődjenek. Ezért, amikor 

szükségesnek találjátok a vetést, emlékezzetek arra, hogy szívetek az Én Szavam menedékévé vált, és 

forduljatok hozzá, hogy vágyakozzatok a testvéreitek iránti szeretetem magja után. 

5 Szánjatok időt arra, hogy meghallgassátok az Igémet, hogy engedjétek eljutni oda, ahová el kell 

jutnia, és amikor eljön a vetés ideje, megfontolt léptekkel kezdjétek meg a napi munkát, hogy ne 

fáradjatok el idő előtt, és ha elestek, gyorsan fel tudjatok állni. 

6 Ne időzzetek az Ige felszínén, mert akkor nem fogjátok felismerni a lényegét, és nem fogtok 

elmerülni a végtelen fényében. 

7 Ne váljatok fanatikussá és ne essetek bálványimádásba azáltal, hogy olyan dolgokat szerettek, 

amelyeknek a testvéreitek valamilyen isteni szimbolikát adtak. Ne feledjétek, hogy ha egy mélyen 

spirituális tanítás tanítványai akartok lenni, akkor küzdenetek kell azért, hogy eltávolítsátok szívetekből az 

érzéki istentiszteletet, amely évszázadokon át táplálta az emberiséget. De akkor tegyétek ezt teljes 

elszántsággal, tanítványok, ha valóban meg vagytok győződve arról a lépésről, amit meg akartok tenni. 

Nem történhet meg, hogy egy nap arról prédikálsz, hogy embertársaidnak el kell fordulniuk a 

bálványimádástól és a vallási fanatizmustól, majd hirtelen, egy rád váró próbatétel során térdre borulsz egy 

bálvány előtt. 

8 Értitek, miért mondom nektek mindig, hogy kutassátok és tanulmányozzátok az Igémet? Mert csak 

így hatolhat be lényetekbe a meggyőződés fénye. Akkor biztosan bekövetkezik érzéseid, gondolkodásod 

és cselekedeteid teljes átalakulása. 

9 Ha megfigyelitek megnyilvánulásaim fejlődését az emberi értelem szervén keresztül, arra a 

következtetésre fogtok jutni, hogy a tanításaimban való előrehaladás szándékos, de határozott és biztos 

lépésekkel történt, amit utánzásra ajánlok nektek. 

10 Vegyétek észre, hogy a korábbi években nem beszéltem hozzátok olyan tisztán, mint most. 

Türelmes és elnéző voltam; megengedtem az istentisztelet néhány külsődleges cselekedetét is, mert még 

nem volt itt az ideje, hogy elválasszam a búzát a pelyvától, vagyis tanításom szellemi tartalmát az 

istentisztelet szükségtelen formáitól. Láttam, hogy a hited nem elég szilárd ahhoz, hogy bizonyos 

kinyilatkoztatásokat meghallgass. Most azonban, hogy tanításaim fénye fokozatosan behatol néhány 

tanítványom lelkébe, világosan tudok hozzátok szólni. 

11 Tudom, hogy jelenleg nem mindenki érti a spiritualizáció jelentését, és nem mindenki elégedett 

azzal a gondolattal, hogy csak a lényegből táplálkozik, és le kell mondania a rítusokról, szimbólumokról és 

az istentisztelet külsődleges cselekedeteiről, amelyekben sok szív oly nagy örömét leli. De Nekem elég 

lesz, ha a tanítványok egy csoportja megértette a spiritualizáció jelentését, amikor befejezem Igémet e nép 

körében; mert ez a csoport lesz az első gyümölcs, amelyet az emberi értelem szervén keresztül hirdetett 

Igém termett. hogy segítsek nektek megérteni Tanításomat, továbbra is adom nektek Tanításaimat, 

megáldalak benneteket és azt mondom nektek: fogadjatok benneteket, gyermekeim, érezzétek Lelkem 

melegét, érezzétek Jelenlétemet és emlékezzetek arra az időre, amikor körülvettetek Engem, hogy 
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meghallgassátok Isteni Szavaimat - amikor követtetek Engem az ösvényeken, hogy lássátok, amint 

csodákat teszek, miközben egyesek nem hagytak ki egy szótagot sem az Én szavaimból, hogy kiderítsék, 

igaz-e, amit mondok vagy sem; mások, mint mások közületek, nem hagytak ki egy szótagot sem az Én 

szavaimból, hogy kiderítsék, igaz-e, amit mondok vagy sem. Néhányan közületek és mások is hallottak 

egy harmonikus hangot, amely szüntelenül a szeretetről, a megbocsátásról és az irgalomról beszélt. Olyan 

fény volt ez, amely soha nem ragyogott fel az emberek előtt. Ez az Ige új időt nyitott Izrael népe és az 

egész emberiség számára. 

12 Sokan azok közül, akik hallottak Engem Jézusban, mostanra eljöttek a Földre, és újra hallottak 

Engem. Bár azt hitték, hogy beteljesítették a sorsukat ezen a bolygón és elfoglalták az Ígéret Földjét, a 

lélek visszatért, hogy megpróbáljon még egy lépést tenni előre a lélek tökéletességéhez vezető úton. 

13 A fejlődésre azért van szükség, hogy a lelket megvilágosítsa bölcsességem. Ma újra halljátok a 

hangot, amely a szeretetről beszél hozzátok. Az új tanítványoknak és minden embernek azt mondom: 

Szeressétek testvéreiteket, kérjetek Engem felebarátotokért, és csodákat fogok tenni veletek. Ne féljetek 

nyíltan megvallani a világ előtt a küldetést, amelyet a szellemetek hoz. Bizony mondom nektek, nem 

fogjátok tudni elrejteni a szellemi ajándékaitokat, és előbb-utóbb ki fog mutatkozni. 

14 Milyen nehéznek tűnik számodra, hogy ebben az időben módot találj arra, hogy teljesítsd a 

feladatodat. De azt mondom nektek, hogy ez nem nehéz, mert az emberiség felkészült arra, hogy 

befogadja az üzenetemet. 

15 A gyengék minden időben kétségbeestek a harcban, míg az erősek megmutatták, hogy a 

Törvényembe vetett hit mindent legyőz. A ti sorsotok, Izrael, az volt, hogy mindig új üzeneteket és 

kinyilatkoztatásokat hirdessetek a világnak, ezért néha kételkedtek abban, hogy hitet találtok-e. De ne 

aggódjatok, fogjátok a magot, amelyet rátok bíztam, és vessétek el. Már most látni fogjátok, hogy a 

meddőnek hitt mezők közül hányat fogtok termékenynek találni, amikor az Igém igazsága gyümölcsözővé 

teszi őket. 

16 Ne azért ne mulaszd el teljesíteni a küldetésedet, mert méltatlannak érzed magad. Bizony mondom 

nektek, akinek küldetése van, és nem teljesíti azt, ugyanolyan gonoszul cselekszik, mint az, aki tudatosan 

megszentségteleníti a törvényt. 

17 Ne felejtsétek el, hogy a végén az Atya számon fogja kérni rajtatok - mind azért, amit rosszat 

tettetek, mind azért, amit nem tettetek. Tudd meg, hogy mind az egyik, mind a másik vétek szenvedést 

okoz lelkednek. Terjesszétek tanításomat, beszéljetek az embereknek Szavamról, győzzétek meg őket a 

szeretet műveivel, hívjátok meg őket, hogy hallgassanak meg Engem, és amikor tömegével együtt 

eljönnek, és a hit fénye meggyullad a szívükben, Izrael Új Népének gyermekeinek fogom őket nevezni. 

18 Többé nem fogtok tudni letérni az ösvényről. Megadtam nektek a fényt, hogy megismerjétek, és 

megnyitottam a szemeteket, hogy még a túlvilágra is behatolhassatok. Az ajándékaitokat mindig jóra 

használjátok, hogy a következményei kellemesek legyenek a szíveteknek és kedvesek az Atyának. 

19 Értsétek meg, hogy azért jöttem, hogy tökéletes tanításra tanítsalak benneteket. Különböző 

helyeken és régiókban lévő hanghordozóimon keresztül hallottátok, hogy Szavam 1950 után már nem lesz 

hallható. Már ma azt mondom nektek: Hányan azok közül, akik ma látszólag tisztelettel hallgatják 

Szavamat, figyelmen kívül fogják hagyni, amikor eljön az az idő; hányan, akik most azt mondják Nekem: 

"Uram, nem térek le erről az útról", fognak Engem keresni a templomokban, zsinagógákban, oltárokon és 

képeken, és nem fognak Engem megtalálni? 

20 Vegyétek figyelembe, hogy nem akarlak meglepni titeket azzal, hogy váratlanul visszavonom az 

Igémet, hanem már jóval korábban és sokféleképpen bejelentem nektek, hogy megértsétek, hogy ki kell 

használnotok ezeket a rövid időszakokat és leckéket, hogy később ne essetek tévedésbe és ne kövessetek el 

szentségtörést. Hányan fognak elárulni Engem abban az órában azok közül, akik ma tanítványaimnak, 

munkásaimnak nevezik magukat! 

21 Meghatározott az idő, amikor már nem fogtok Engem hallani a hanghordozó orgonán keresztül. De 

megígértem azoknak, akik felkészülnek, hogy utána hallani fogják Szavam hangját szívük szentélyében. 

22 Igazságosságom minden gyomot gyökerestől ki fog vágni, és az az akaratom, hogy abban az 

órában sarlóm úgy találjon meg benneteket, mint a búzát, és ne úgy, mint a gyomot. - A ti nyelveteken 

beszélek, és teljes világossággal, hogy holnap ne mondjátok majd, hogy képletesen beszéltem hozzátok, és 

ezért nem értettetek meg Engem. 
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23 Ezek a találkozóhelyek továbbra is rendelkezésre állnak majd az összejöveteleikhez, és továbbra is 

szívesen fogadják az új tömegeket. Szellemi őrzők fogják őket megvédeni. 

24 Egy döntő lépésről beszélek neked, amit meg fogsz tenni, egy közelgő próbatétel idejéről, mégsem 

látom, hogy remegne a szíved. Mennyire hozzászoktatok az Én Igémhez! Mégis véget ér, és te nem 

értékelted a kincset, amit birtokoltál! 

25 Sokszor elmondtam nektek, hogy nem hagyom, hogy haszontalanság vagy gonoszság 

beszennyezzen; ezért meg kell értenetek, hogy nem veszek részt a ti becstelenségeitekben és 

gyalázkodásotokban. 

26 Néhányan megváltoztak, amikor hallották a tanításomat; de nézd meg, miben állt a változásuk: 

alázatosan, sírva és megtöredezve jöttek, minden jó nélkül. De azután, amikor megkapták szellemi 

örökségüket, büszkén felemelték arcukat, uraknak, sőt királyoknak érezték magukat, és büszkeségükben 

túl akartak lépni az Atya akaratán. Tudod, hol marad a hiúság és a gőg? A földön belül. - És az 

engedetlenség, a semmibe vétel és a sértegetés? A lelkedben, amint leveti testi burkát. - Ti atomok 

vagytok, akik Isteni Irgalmasságom által éltek, amely nélkül megszűnnétek létezni! 

27 Ha valaki hiúságában azt hiszi, hogy az intellektusával teljesen fel tudja fogni az Én munkámat, és 

mindent megért, az azért van, mert semmit sem ért. Másrészt, aki olyan mélységig elmélyül 

bölcsességemben és nagyságomban, hogy azt mondja: semmit sem tudok és semmi vagyok az Úr előtt, az 

a megértés folyamatában van. 

28 Ha ez a nép, amely ebben az időben oly nagyon élvezte Szavamat, nem dolgozik önmagán, ha nem 

hajlítja engedetlen elméjét tanításaimra, akkor sok könnyet kell majd hullatnia a későbbiekben. 

29 Akarod tudni, mi az Én kívánságom?: hogy a földön alázatosan teljesítsétek parancsaimat, hogy 

lelketek, miután küldetésének teljesítése által tisztává és fényessé vált, küldetésének teljesítése után 

nagyon magasra emelkedhessen, amíg el nem éri azokat az áldott otthonokat, amelyek az Úr engedelmes 

gyermekei számára vannak fenntartva. 

30 Az asztalomnál mindannyiótoknak van egy előkészített hely, és egy tál is. Ha egyszer ettél és ittál 

az asztalomnál, soha többé nem leszel éhes vagy szomjas. Többé nem fogtok Engem keresni a 

templomokban és az emberi kéz által készített oltárokon, mert rá fogtok jönni, hogy lelketek belső 

szentélyében hordoztok Engem. 

31 Mindent előkészítettem arra az időre, amikor az Én Szavamnál találjátok magatokat, mert én 

mindenen őrködöm. Ó, ha az Én várakozásomban éltetek volna, milyen nagy lett volna a fejlődésetek! De 

most Velem vagytok, és halljátok tanításaimat. 

32 Emberek, ne féljetek az élet megpróbáltatásaitól, és ne hagyjátok, hogy bűntudatotok terhe 

nehezedjen rátok. Adj időt és erőt a szellemnek a spirituális feladatod teljesítéséhez, akkor mindig felfelé 

fogsz haladni a fejlődésed útján. 

33 Nők, ne csak a szeretteiteket sirassátok. Ne feledd, hogy a szívednek éreznie kell az emberiség 

fájdalmát. Bocsássatok meg testvéreiteknek, hogy szívetek tiszta legyen, és adjatok menedéket a 

szeretetnek. 

34 Azt hiszitek, hogy eljöttem volna hozzátok, ha nem bocsátottam volna meg nektek előbb, és ha 

nem lett volna irgalom a Lelkemben? 

35 Azt akarom, hogy ezt tedd a testvéreiddel. De ne féljetek elvinni nekik az örömhírt, ne 

kételkedjetek lelki ajándékaitokban, és ne bízzatok az értük végzett szeretetteljes cselekedetek sikerében, 

mert a hit hiánya miatt kudarcot vallanátok, szavatok nem győzne meg, és cselekedeteiteknek sem lenne 

szilárd alapja. 

36 Ó emberiség, áldott teremtés, ha tudnád, mennyire szeret téged Atyád! Ti eltévedtek, és én jövök, 

hogy megkeresselek benneteket. Bármikor, amikor Engem keresel, megnyitom előtted az üdvösség kapuit; 

kiáltasz Hozzám, és azonnal válaszolok neked. Mégsem éreztek Engem, nem hallotok Engem, és nem 

láttok Engem, mert nem vagytok (spirituálisan) felébredve. 

37 Ebben az időben készítem elő magamnak ezt a népet, hogy belőlük jöjjön ki az a 

száznegyvennégyezer, akiknek el kell vinniük az üzenetemet az emberiségnek. 

38 Szeretett emberek, nyugodtan várjátok a földi látogatásokat, és minden próbatételben lássatok egy 

olyan szakaszt, amely közelebb visz benneteket azokhoz az otthonokhoz, amelyeket, bár ismeretlenek 

számotokra, lelketek megpillant és vágyakozik utánuk. 
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39 Én, az Úr vagyok az, aki hozzátok szól. Ne lepődjetek meg, hogy megismertetem magam veletek, 

mert ezt teszem azóta, hogy megteremtettem az első embert. Gondolkodjatok egy kicsit, fordítsátok 

gondolataitokat a múltba, nézzétek meg a történelmi feljegyzéseket, és meg fogjátok tapasztalni, hogy 

minden egyes fordulóban megismertettem magam az emberiséggel. 

40 Azoknak a gyermekeknek, akik hallgatnak rám, azt mondom: Boldogok vagytok, akik a Szentlélek 

idején jöttetek a földre, mert ajándékaitok kedvező működési területet találnak, hogy megnyilvánuljanak. 

De hallgassatok rám, ne hagyjátok magatokat az őseitek rossz példáján vezetni. Gondoljatok arra, hogy a 

Bárány fénybe változott vére leszállt a lelketekre, hogy megmutassa az utat, amelyen engedelmességben 

és szeretetben fel kell emelkednie, hogy elérjen Hozzám. Legyetek üdvözölve - ti, akik az örökségükre 

vágyva jöttök ide, amelyre már régóta vártak. 

41 Az Atya lelkében öröm, ha már nem vagytok rászorulók, de én nem szabok árat annak, amit nektek 

adok. Én anélkül adom nektek irgalmas szeretetemet, hogy feltételeket szabnék nektek, míg ti viszont 

feltételeket szabtok Nekem, hogy szerethessetek Engem, és ekkor megadom nektek, amit kértek Tőlem. - 

Ebben a tanításban megtanulsz kérni, kapni és adni. Tanuljátok meg azt is, hogy várjátok meg azt az órát, 

amikor az Én Akaratom megadja nektek azt, ami a lelketek számára a leghasznosabb. Ne essetek kétségbe, 

ne káromkodjatok, ne legyetek hitetlenek; emlékezzetek arra, hogy szeretlek benneteket, hogy igazságos 

vagyok hozzátok. - Azoknak, akik Engem szolgálnak ebben a munkában, azt mondom: Ne keressetek 

díjazást vagy jutalmat. Végezze a szeretet munkáját, és menjen előre. Mindazt, amit az Én nevemben 

teszel, teljesülni fogsz, és ebben a legjobb jutalomban lesz részed. 

42 Sokan meglepődnek, amikor emberi közvetítéssel hallják Szavamat, és csodálkoznak: "Mi tetszik 

nekünk, halandóknak, hogy maga Isten méltóztatik hozzánk szólni?". De a Mester válaszol neked: Nem 

találok benned semmi jót, de találok egy kiváltságot, nevezetesen, hogy van lelked. És ha egy ember 

elméjén és száján keresztül beszélek hozzátok, az azért van, mert neki van élete, ellentétben a ti 

bálványaitokkal, amelyeken keresztül imádtatok Engem. A múltban azért nem nyilvánultam meg ebben a 

formában, mert szellemed és elméd nem volt eléggé felkészült és fejlett ahhoz, hogy befogadjon Engem. 

Ma kellően felhatalmazottnak találtalak benneteket ahhoz, hogy közvetítésetek révén képes legyetek 

kinyilatkoztatni Engem. Már nem volt szükség arra, hogy az Ige emberré váljon, hogy beszéljen hozzátok. 

Ezt az ajándékot a Szentlélek tartogatta számodra. 

43 Az idők felett állok, minden teremtett dolog felett, Isteni Lelkem nem függ a fejlődéstől. Én 

örökkévaló és tökéletes vagyok, nem úgy, mint ti, akiknek van kezdetük, akik az evolúció törvényeinek 

vannak alávetve, és akik érzik az idő múlását a lényük felett. Ne mondjátok tehát, hogy az Atya az egyik 

korhoz tartozik, Krisztus egy másikhoz, a Szentlélek pedig egy másikhoz. Mert az Atya örökkévaló, és 

nem tartozik semmilyen korhoz, de az idők az övéi, és Krisztus, amikor emberként eltűnt, maga az Isten, 

ahogyan a Szentlélek is, aki nem más, mint maga a ti Atyátok, aki az Ő legmagasabb megnyilvánulási 

formáját készíti elő közöttetek, vagyis minden anyagi közvetítő segítsége nélkül. 

44 Amikor megtapasztaljátok, hogy Én az emberi értelem szervén keresztül nyilvánulok meg, ezt a 

formát csak előkészületként értelmezzétek, hogy holnap tökéletesen kapcsolódhassatok Atyátokhoz 

szellemtől szellemig. - Az egyesülés mai formáját előkészületnek neveztem, de nem szűntem meg 

kinyilatkoztatni rajta keresztül dicsőségemet, és nem szűntem meg tökéletes tanításokat kinyilatkoztatni 

nektek. 

45 Nem szabad különböző istenségeket látnotok ott, ahol csak Egy létezik, amelynek a 

kinyilatkoztatás különböző fázisaiban kellett megmutatkoznia, az emberiség által fokozatosan elért 

szellemi fejlődésnek megfelelően. 

46 Jézus tehát tökéletes kinyilatkoztatást adott nektek az Ő e világi útjának első és utolsó pillanatától 

kezdve. Mégis elmagyarázta nektek: "Nem mondok el nektek mindent, mert nem értenétek meg. De 

rögtön utána azt mondta: "Elküldöm nektek az Igazság Lelkét, aki mindent ki fog nektek nyilatkoztatni". 

Így megértettem veletek, hogy azok számára, akik akkoriban nem tudták megérteni kinyilatkoztatásaimat, 

eljön majd az idő, amikor szellemük fejlődése és emelkedése révén megértik majd ezeket a 

kinyilatkoztatásokat a Harmadik Korszak Szavam alapján. 

47 Ma abban a korszakban vagytok, amikor az Úr szellemben eljön, hogy bemutassa nektek rejtett 

bölcsességének új tanításait. Ez az idő még alig virradt fel, és el sem tudjátok képzelni, mit tartogat az 

emberek szelleme számára - a lépéseket, amelyeket az emberek tesznek ezen az úton, sem az új 
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kinyilatkoztatásokat, amelyek számotokra vannak elrendelve. Az anyagi csodák ideje, ahogyan ti 

értelmezitek, lejárt. Ma a lelketek megdöbbent a csodálattól és a szeretettől az új műveim és 

kinyilatkoztatásaim láttán. A múltban csak azért hittetek, mert a lehetetlen lehetővé vált - egy anyagi csoda 

láttán. Ma hinnetek kell, mert az Én kinyilatkoztatásaim isteni lényege a lelketekben van. Vágysz-e a 

régmúlt idők csodáira, mint például a szikla, amelyből víz fakadt, amikor megütötték, vagy a manna, 

amely megóvta a tömegeket az éhhaláltól a pusztában? Emlékeztek-e Krisztusra, hogyan adta vissza a 

vakok látását, hogyan tisztította meg a leprásokat, és hogyan tette járóképessé a bénákat, csak azt 

parancsolta, hogy ez történjen meg? Emlékeztek a halottakra, akiket feltámasztott, és csak annyit mondott 

nekik: "Keljetek fel!". Bizony mondom nektek, mindezek a csodák újra meg fognak történni, de más 

módon fogjátok látni, hogy valóra válnak, és bizony, hányat teszek közöttetek most! 

48 Az idők folyamán egyre inkább közeledtem hozzátok, míg végül emberré lettem, hogy az emberek 

között lakjak. Most kezdődik a felemelkedésetek, és egyre inkább közeledni fogtok Hozzám. Melyikőtök 

fogja legalább megérteni ezeket a tanításokat, amikor eljön az 1950-es év? 

49 Jákob létrája áll előttetek, ez az, amit a pátriárka álmában látott, ez az az út, amelyen a lelketek 

végigmegy, hogy elérje az Urat. - Sok és új tanítást ismertek, de ez ne legyen okotok arra, hogy 

kigúnyoljátok azokat, akik tudatlanságukban bálványimádó kultuszokkal keresnek Engem. Tudod, hogy 

ők, bár kevesebbet tudnak, nem szeretnek-e Engem jobban, mint téged? A létra, amelyről beszélek nektek, 

az az út, amelyen keresztül mindenkinek visszavonhatatlanul hozzám kell jönnie. 

50 Emberek, a nemzetek háborúban állnak. Imádkozzatok, és ne ítélkezzetek felettük. Ne 

reménykedjetek egyesek győzelmében és mások pusztulásában, mert mindannyian súlyos próbatételen 

mennek keresztül. 

51 Szeretetem és kegyelmem veletek van. Ez a Harmadik Idő, amikor szellemetek újból felemelkedik 

a Fény iránti vágyakozásban. A múlt idők ellenére, és még a világotokban uralkodó káosz közepette is 

képesek voltatok elindulni, hogy keressetek Engem. Ki akadályozhatná meg, hogy kibontakozzanak a 

lelkében hordozott ajándékok? 

52 Engedd, hogy az Én Igém áthatoljon a szívedbe, hogy később minden emberhez eljusson. Ha 

észreveszitek, hogy hanghordozóim nem érték el a tökéletességet, értsétek meg, hogy még a 

legegyszerűbb utasítás vagy a legegyszerűbb tanítás is, amit rajtuk keresztül tanítok nektek, isteni lényeget 

tartalmaz. Bátorítsátok ezeket a szíveket hitetekkel és bizalmatokkal, és bizony mondom nektek, tökéletes 

gyümölcsöt fogtok aratni. 

53 Amikor ez a nép a spiritualizációról szóló tanításomat gyakorolva él, látni fogjátok, hogy rengeteg 

külföldi fog idejönni, akik ezt a földet az Ígéret Földjének tekintik, és amikor a kebelében lesznek, és 

látják, hogyan él ez a nép, és hogyan ajánlja fel Istennek az imádatát, rá fognak jönni, hogy a szívetekben 

az Úr békéje és világossága él, de az Új Jeruzsálem túl van ezen a világon. Vigyázzatok, hogy műveitek ne 

homályosítsák el az utat, amely elvezetheti őket a hőn áhított célhoz, ami az Én Királyságom. Szeretettel, 

jóakarattal, testvériességgel kell fogadnotok testvéreiteket, hogy ne legyen ellenszenv vagy neheztelés egy 

másik fajhoz vagy nemzethez tartozó testvérrel szemben! Szeressetek és bocsássatok meg, mert ezzel az 

én isteni megbocsátásom reményét gyújtjátok meg a szívükben. 

54 Tanítsatok bűnbánatra, bűnbánatra, megújulásra, türelemre a próbák és a vezeklés tapasztalatai 

során, és ezáltal elpusztítjátok a pokol babonás félelmét, ahogyan azt elképzeltétek, és ehelyett szentélyt 

építetek az Én Istenségemnek, és formát adtok az Én Isteni Igazságosságom tökéletesebb felfogásának 

bennetek. 

55 Mivel én voltam az, aki arra tanítottalak benneteket, hogy szeressétek egymást és bocsássatok meg 

annak, aki megbántott benneteket, ennek bizonyítékát is adtam nektek a cselekedeteimmel. - Mennyei 

megnyilvánulásokról beszélek nektek, de metaforikusan teszem, hogy jobban megértsetek Engem. Nem 

fedhetem fel nektek a szellemi élet egészét, mert az elmétek még nem lenne képes felfogni azt. Jobb, ha 

lépésről lépésre megmutatom nektek az utat, amely a csúcsra vezet, és amikor a legkevésbé gondoljátok, 

akkor fogjátok látni magatokat az Én Jelenlétemben. 

56 Bejelentettem nektek a látogatás és a fájdalom idejét. De ne féljetek, mert ha felkészülten mentek 

be, meg fogtok lepődni, milyen csodákat tartogatok számotokra azokban a napokban. Akkor a hitetlenek 

hinni fognak. 
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57 Mindaz, amit kinyilatkoztattam nektek ezekben az időkben, azt nektek kell megismertetnetek az 

emberiséggel. Ez a ti feladatotok, amit teljesítenetek kell, hogy folytathassátok a felemelkedést a 

túlvilágon. 

58 Tanítványok, bizony mondom nektek, ha ebben az időben megismertettem magam közöttetek, az 

nem azért történt, mert emberek hívtak meg engem. Azért kerestelek fel titeket, mert ez az Én 

Will volt, és ezzel teljesítettem egy ígéretet. A természet erői tanúságot tettek megújult jelenlétemről, és 

néhány szív érezte ezt. Nem a harangok jelentettek be Engem! Mennyire meg kell majd tisztulniuk az 

embereknek, hogy érzékelni tudják jelenlétemet! 

59 Ha a világ megtartotta volna az Én Igémet, nem lenne szükség arra, hogy az emberek szemei 

könnyeket ejtsenek, hogy meglássanak Engem. 

60 Újra megmutatom nektek a törvény levelét. Ez a Könyv eleje és vége, amit most feltárok nektek, 

hogy felkészülten maradhassatok a távozásom utáni időkben. 

61 Ma egy kis tömeg vesz körül Engem, de holnap hatalmas tömegek gyűlnek majd össze körülöttem. 

Közülük a farizeusok, a képmutatók jönnek majd, és tévedéseket keresnek majd az Én Tanításomban, 

hogy a nagy tömegek véleményét az Én Munkám ellen hangolják. Nem tudják, hogy mielőtt felkutatnák 

Munkámat, ők maguk is átlátnak majd rajta. 

62 A ti feladatotok akkor már csak az lesz, hogy nyugodtak és higgadtak maradjatok, és műveitekben 

mutassátok meg tanításaim erkölcsi erejét. Ha így viselkedtek a próbák során, még a legelvetemültebb 

üldözők is be fogják vallani, hogy valóban meghallgattatok Engem. - Azért jöttem, hogy kiárasszam rátok 

a tudást, mert csak a bölcsességgel leszel közel az Atyához. 

63 Ugyanazzal a szellemi tartalommal adom át nektek az Igémet, amellyel a Második Korszakban 

beszéltem hozzátok, és emlékeztettelek benneteket sok olyan tanításomra, amelyet elfelejtettetek, vagy 

amelytől elfordultatok őseitek téves értelmezései miatt. 

64 Annyira megsértettétek a tanításomat, hogy azt mondhatom nektek: Létrehoztál egy utat, amely 

teljesen különbözik az enyémtől, de amelynek ugyanazt a nevet adtad. Rajtam kívül senki más nem tudna 

téged megszabadítani tévedésedtől - az élet, a szeretet és az igazság szavaival. 

65 Ezért most, hogy engem hallgattok, mérjétek fel és értsétek meg az Igémet, akkor világosság lesz 

bennetek. Ez az az idő, amikor teljes világossággal elmondom nektek, hogy a lélek újbóli megtestesülése 

tény, hogy az isteni igazságosság és szeretet fényeként létezik az emberiség kezdetétől fogva, amely nélkül 

nem tudnátok haladni a lélek tökéletessé válásának hosszú útján. - Én vagyok az, aki elmondtam nektek, 

hogy Ábrahám szellemi fajához tartoztok, hogy az emberiség azon csoportjához tartoztok, amely az egyik 

korszakban mélyre süllyed, hogy aztán egy másikban valamelyik küldöttem hangjának hívására újra 

felemelkedjen, majd újra lezuhanjon és újra felemelkedjen, mint a jelenben. 

Elértétek a Hatodik Pecsétet, de látom rajtatok a vétkek súlyos terhét, mint az emberiségtől származó 

(ragaszkodó) szennyet. De ti a bűnök fölé emelkedtek azzal a lelki képességgel, hogy megértsetek és 

érezzetek Engem, és azzal az elhatározással, hogy tétovázás nélkül kövessetek Engem a végső cél felé. 

66 Ha van hited, hallgass lelkiismereted hangjára, és az világosabban fog megjelenni előtted; ha itt 

hallod ezt a szót, emlékezz a múltadra, hogy megítélhesd életedet, szeretetedet és érdemeidet. A 

lelkiismeret fogja megmondani nektek, hogy a küldetésetek teljesítésének szenteltétek-e magatokat vagy 

sem. De ne féljetek, mert a földön nincsenek olyan igazak, akik előtt szégyenkezhetnétek. Én vagyok az 

egyetlen, aki igazságos, és szeretettel ítéllek meg benneteket. 

67 Bűneid és az emberiség között való jelentéktelenséged miatt söpredéknek neveztelek; de azt is 

megmondtam neked, hogy ezt a "söpredéket" arra fogom használni, hogy példaként mutassam be őt, 

miután megtisztítottam. 

68 Alakítsatok olyan közösséget, amelyben hűségesen betartjátok Isten és az ember törvényeit, 

amelyben erkölcsösség és a lélek felfelé ívelő fejlődése van. Bizony mondom nektek: Látom, hogy ebben 

az időben a férfi és a nő letért a saját útjáról. 

69 Felfedezek olyan férfiakat, akik nem teljesítik kötelezettségeiket, olyan nőket, akik kerülik az 

anyaságot, és másokat, akik behatolnak a férfinak szánt szférákba, holott az ókorban azt mondták nektek, 

hogy a férfi a nő feje. A nő ne érezze magát emiatt lealacsonyítva, mert most azt mondom nektek, hogy a 

nő a férfi szíve. Íme, ezért hoztam létre és szenteltem meg a házasságot; mert e két, szellemileg egyenlő, 

de testileg különböző lény egyesülésében van a tökéletes állapot. 
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70 Ki kételkedik abban, hogy jelenleg csak azért szólok a világhoz, mert a bűnei miatt méltatlan 

hozzám? Mi lenne dicséretes bennem, ha csak ott lennék, ahol csak az igazak vannak, ahol nincs sem 

fájdalom, sem tudatlanság? Ha az Atya arra ösztönzi a gyermekeket, hogy szerezzenek érdemeket, hogy 

azokon keresztül elnyerjék az Ő kegyelmét, akkor az Atya is szerez érdemeket a gyermekei felé, hogy joga 

legyen szeretve lenni. Még mindig úgy látlak benneteket, mint kisgyermekeket, akiknek a segítségére 

sietek, hogy kihúzzam őket a mocsárból, a kúthoz vigyem és megmossam őket benne, hogy azután az 

erény ruhájába öltöztesselek benneteket. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 67  
1 Megáldom minden gyermekemet, azokat is, akik hallják tanító szavamat, és azokat is, akik 

nincsenek jelen ezen a megnyilvánuláson. Jöjjetek és hallgassátok az Igazság Lelkét, mert ez az Ige lesz a 

ti szellemi bototok. Szíved az életedben felgyülemlett szenvedések, bánatok, hálátlanság és csalódások 

miatt lehangoltnak mutatkozik előttem. Vedd magadba ezt az igét, mintha bor lenne, akkor édessége 

enyhíti keserűségedet. 

2 Néhányan ilyenkor még élvezik a világ örömeit. Mások azonban nem ismerték ezeket a hamis 

örömöket, és a szellemi világba visszatérve békére leltek a lelkükben. Ha ugyanis azt gondoljátok, hogy 

azok, akik az anyagi kielégülést és örömöket élvezik, azok állnak hozzám a legközelebb, akkor tévedtek. 

Bizony mondom nektek, sok leckét kell megtanulniuk! De aki elutasítja mindazt, ami hamis ragyogással 

csillog, az közösségben van az Urával, és az Ő isteni erejével telítődik. 

3 Ti újoncok, engedjétek, hogy a Mester új tanítást állítson elétek; készüljetek fel, hogy új 

kinyilatkoztatásokat adhassak nektek. Tudjátok, hogy megnyilvánulásom időszaka csak 1866-tól 1950-ig 

tart, és szükséges, hogy elmondjam nektek mindazt, amit erre az időszakra tartogatok számotokra. Még 

néhány év van hátra, hogy ebben a formában hallhassatok Engem. Ha felhasználjátok őket, akkor a végén 

birtokba vehetitek a nagyszerű tanításokat, amelyeket megígértem nektek. 

4 Gondolta volna bárki is, hogy a "munkások" 1950 után megpihennek a munkában? Bizony 

mondom nektek, akkor a csata csak kezdődik! Tanítványaimnak akkor mesterré kell válniuk, hogy a 

tömegek úgy keressék őket, ahogy ők kerestek Engem. A látóknak tökéletesíteniük kell magukat, hogy 

nagy prófétákká váljanak az emberek szeme láttára, és mindannyiótoknak fel kell készülnie arra, hogy 

megkapja a Szentlélek sugallatát. Továbbra is találkoznotok kell, hogy az emberek felkeressenek 

benneteket, akiket vonz a találkozóitok lelkisége és áhítata, valamint a szeretet és irgalmasság 

cselekedetei. 

5 Gondoljatok ezekre az eseményekre, amelyek rátok várnak, és amelyeknek el kell jönniük, mert 

meg van jövendölve az Igémben. Akkor majd a lelkiismeretetek megmondja nektek, hogy 

elgondolkodtatok-e tanításaimon, hogy kiismertétek és megértettétek-e őket, és hogy felkészültetek-e a 

küzdelem eme időszakára. 

6 Ez a nép új pátriárkákat fog teremteni, akiknek vezetése alatt erényes családok fognak létrejönni, 

amelyek példaképek lesznek a többiek számára. Lesznek mártírok is; ők azok, akiknek küldetésük 

teljesítése közben el kell viselniük az emberek támadásait, üldöztetését és gúnyolódását - akiknek 

nehézségeket és nélkülözéseket kell elszenvedniük azért, hogy felebarátjukat szolgálják. 

7 Minden elő van készítve a végső csatára, amely után egyetlen tanítás marad, és ez az igazság lesz 

az, amit tanítok nektek, és amit kinyilatkoztattam nektek az idők során - mint a Lélek törvénye, amely tele 

van bölcsességgel, igazságossággal és szeretettel. 

8 Műveidnek és magatartásodnak egyre tisztábbá kell válnia, és nem kell félned attól, hogy az 

ellened irányuló rágalmak és üldöztetés idején átadnak az igazságszolgáltatásnak, ha küldetésed teljesítése 

megfelel annak, amit tanítottam neked. 

9 Ahhoz, hogy Szellemem fénye felragyogjon elmétekben az összejöveteleitek során, meg kell 

tanulnotok csendet tartani és olyan belső összejövetelt tartani, amilyen még soha nem volt; akkor fogjátok 

igazán érezni jelenlétemet és csodáimat, fényszellemeim megerősítenek és megvilágosítanak benneteket. 

De jaj azoknak, akik az igazságomat csalásra cserélik! 

10 Értsétek meg, milyen nagyszerű az Én munkám, és milyen kevés értéket tulajdonítottatok neki. Ha 

nagyon felfrissültél, miközben a hanghordozó száján keresztül hallgattál Engem, valóban azt mondom 

neked, hogy egy még tökéletesebb forma áll készen számodra - az, amelyben közvetlenül fogadsz Engem 

a gondolataidban. Tanításom akkor tisztán, hangosan és istenien fog eljutni hozzátok, mert nem ment át a 

hanghordozó száján. 

11 Ne zavarodjatok össze, amikor azt mondom nektek, hogy ismét bírák, törvényszékek és 

törvénytanítók előtt állok. Bizony mondom nektek, hogy sokakban, akik ma követnek Engem, bíróságot 

találtam, és bíró előtt álltak! Holnap a bennetek lévők fognak megítélni. Ezért kérem tőletek, hogy 

cselekedeteitek legyenek jók, hogy azok, akik Engem követnek, ahelyett, hogy tagadnák ezt az igazságot, 

megjavuljanak és megvallják azt, ahelyett, hogy elítélnék. 
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12 Mennyit kellett beszélnem veletek ez idő alatt! Bizony mondom nektek, ha tudnátok, hogyan kell 

használni az Igémet, egyetlen tanítás is elég lenne ahhoz, hogy tápláljátok magatokat vele. De alig telt el 

néhány pillanat azután, hogy meghallgattatok Engem, már nem tartjátok meg békémet, és nem 

nyilvánítottátok ki kegyelmemet testvéreitek között. 

13 Ébredjetek fel a kegyelmi életre azáltal, hogy esztek abból az ételből, amit ebben az időben hoztam 

nektek. Nem érted, hogy lépteidnek nyomát kell hagynod a világban? Ma azt akarom, hogy ez a nyom 

vezesse a tömegeket Isteni Jelenlétembe. Jöjjetek a fény, a béke, a testvériség ösvényein, és hamarosan 

megtaláltok Engem. Ne csüggedj, ha időnként akadályba ütközöl, vagy ha a lábad megsérül az út tüskéin. 

Bizony mondom nektek, ha hitetek nem ingadozik, nem fogtok hiányt szenvedni a kristálytiszta vízben, 

amely oltja szomjatok, mert az Én Igémből fogtok táplálkozni. 

14 Ha erősnek érzed magad, és látod, hogy testvéreid melletted csak nehézségek árán járják az 

útjukat, ne érezd magad felsőbbrendűnek, mert a hiúság súlyos hibájába esnél, és a föld nedvességétől 

duzzadó féreghez hasonlítanál. Új népemben nem támadnak fel sem királyok, sem urak. Minden rossz 

magot el kell távolítani a szívetekből, hogy az Én prófétáim lehessetek. 

15 Ne elégedjetek meg azzal, hogy megmenekültetek a bizonytalan utaktól. Menjetek és keressétek az 

elveszetteket, hogy megmentsétek őket. Legyetek alázatosak, adjatok teret az irgalomnak, legyetek 

jóakaratú emberek, akkor képesek lesztek teljesíteni a feladatotokat. 

16 Sokan vannak, akik azt mondják Nekem maguktól: "Uram, most fogok teljesíteni". Erre azt 

válaszolom, hogy aligha áll készen arra, hogy megtanulja, hogyan kell teljesíteni egy feladatot. Még nem 

vagytok elég szilárdak az úton. Gyakran kell megerősítenem benneteket az Én és apostolaim példáján 

keresztül. 

17 A Második Korszakban az emberiség egy fakeresztet adott Nekem, amellyel az emberek 

mártíromságra ítéltek Engem. De az én lelkemet egy másik, súlyosabb és véresebb terhet viseltem: a ti 

tökéletlenségetek és hálátlanságotok terheit. 

18 Képes lennél-e a szeretet és a felebarátodért hozott áldozat keresztjét a hátadon hordozni, és így 

belépni Jelenlétembe? Íme, ezért küldtelek titeket a földre; ezért a visszatérésetek akkor lesz, amikor 

teljesített küldetéssel jöttök elém. Ez a kereszt lesz az a kulcs, amely kinyitja számotokra az ígért ország 

kapuit. 

19 Ha a tömegek bántanak és gúnyolnak téged, miközben a kereszteddel jársz az élet útján, ami a 

keserűség útja, emlékezz arra, hogy mit tettél Jézussal, és gondold meg, hogy Ő mit tett veled: bocsáss 

meg neked. 

20 Milyen félelemmel hallgatják gyermekeim közül néhányan ezt a szót, amely az emberi 

hanghordozó ajkáról hangzik el, éspedig azért, mert tudják, hogy azt a Szentlélek ihlette, és a jelenlévők 

között vannak olyanok, akik tanúi voltak Szodoma és Gomora végének, majd később Jeruzsálem 

pusztulásának. 

21 Amikor ezeket a kinyilatkoztatásokat halljátok, emlékezzetek arra, hogy sokáig éltetek a földön, és 

mégis csekély az eredmény, amit Nekem bemutattok. - A múltban bőségesen adtam nektek világi javakat, 

hogy ebben a gazdagságban a szellemi gazdagság jelképét lássátok. Ma üresnek látod az anyagi 

utazótáskádat, mert már nincs szükséged ezekre a kincsekre, az anyagi gazdagság ideje lejárt számodra. 

22 Krisztus eljött hozzátok, és az Ő testét nem csomagolták vászonba vagy selyembe születése után. 

Csak egyetlen kis darabka fedte a testét. Szavaiban mégis egy kincset hozott, és egy olyan országot 

képviselt, amely erősebb, mint bármelyik a földön. - Lassan értettétek meg, mert nagyon szerettétek e 

világ javait, és nem szerettétek a lélek tisztaságát. Ma azonban új időben éltek, és új lehetőségetek van 

arra, hogy szellemetek szárnyaljon, legyőzze emberi gyengeségeiteket, és felvirágoztassa mindazt a 

szellemi gazdagságot, amellyel fel van ruházva. 

23 Fejlődéseteknek köszönhetően felnőttek vagytok, mégis túlságosan ügyetlennek érzitek magatokat 

ahhoz, hogy megtegyétek az első lépéseket ebben az új korban. Ezért jöttem és tettem magam ismertté az 

elméteken keresztül, hogy megtanítsalak benneteket a spirituális fejlődésetek útján haladni. 

24 Nézzétek a férfiakat, a nőket és a gyermekeket, amint a vallási közösségek és szekták köré 

gyűlnek, és bár Lelkem fénye kiárad minden testre és minden lélekre, ők alszanak az idő valóságának 

láttán. 
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25 Hány megpróbáltatáson kell még keresztülmennetek ahhoz, hogy ne érezzétek megvetést a 

szegények iránt, és undort az általatok visszataszítónak nevezett betegségek iránt! Ki tudhatja, hogy az a 

leprás, aki feléd nyújtotta a kezét, és akitől elborzadva fordultál el, nem az apád vagy a fiad volt-e egy 

másik megtestesülésben? 

26 Ti a testetekből nemzitek gyermekeiteket, de Én vagyok az, aki szétosztom a szellemeket a 

családok, törzsek, nemzetek és világok között, és ebben az emberek számára hozzáférhetetlen 

igazságosságban nyilatkozik meg szeretetem. 

27 Emberek, használjátok ki ezt az időt, amit adtam nektek, mert értékes és létfontosságú a 

szellemetek számára. Harsogó és hangos hangom felébresztett téged letargiádból. Számomra senkit sem 

terhel bűntudat, mindenkit egyformán szerettem. Kezdjétek el szeretni egymást, hogy az emberiség végre 

megbékélhessen az Én Törvényemben, és beteljesedhessen az isteni parancsolat, amely azt mondja nektek: 

Szeressétek egymást. 

28 Hogyan lehetséges, hogy a magukat keresztényeknek nevező népek háborúval pusztítják magukat, 

és még imádkoznak is, mielőtt testvéreik megölésére indulnak, kérve Engem, hogy adjak nekik győzelmet 

ellenségeik felett? Létezhet-e az Én magvam ott, ahol a szeretet helyett gyűlölet van, és a megbocsátás 

helyett bosszú? 

29 Szükséges, hogy prófétáim újból felemelkedjenek, hogy figyelmeztessék az emberiséget. Mert míg 

vannak népek, akik elpusztítják magukat, elvakítva a becsvágytól és az erőszaktól, addig azok, akik 

megkapták az Én Fényemet, és elfogulatlanul ítélik meg az emberiséget, félnek felvállalni feladatukat, és 

megosztani az Örömhírt. Ha ez az emberiség tudná, hogyan kell imádkozni a Lélekkel, akkor hallaná 

Hangomat, és megkapná az inspirációmat. De minden alkalommal, amikor imádkozik, fátyol borítja (lelki) 

szemét, amely elrejti előle Jelenlétem fényét. Azokban a pillanatokban kell eljönnöm az emberekhez, 

amikor a testük nyugalomban van, hogy felébreszthessem a szellemüket, hogy hívjam és beszéljek hozzá. 

Krisztus az, aki úgy lép be a szívedbe, mint tolvaj a mély éjszakában, hogy elvetesse benne a szeretet 

magját. 

30 Figyeljetek, tanítványok, és értsétek meg: közömbösségetekkel ne adjatok okot arra, hogy a 

Mester, amikor véget vet ennek az igehirdetésnek, azt mondja, hogy hiába beszélt. De ha nem használjátok 

ki ezt az időt, sírnotok kell majd a hálátlanságotok miatt. Sokszor eluralkodik rajtad a kétségbeesés, és 

betegség fog elborítani, pedig az egészség forrása karnyújtásnyira volt tőled, de nem akartad használni. 

Csak az Én irgalmasságom lesz képes megmenteni benneteket; hogy megérdemeljétek, megtanítottalak 

benneteket arra, hogy osszátok meg kenyereteket az éhezőkkel. 

31 Értsd meg az Isteni Irgalmasságot, amely közelít a szívedhez, hogy mindenkit testvérednek tekints. 

32 Nem tartalak vissza benneteket emberi kötelességeitektől, de nyomatékosan mondom nektek, hogy 

foglalkozzatok az Atya tanításaival is, hogy szellemetek tökéletesedhessen azáltal, hogy olyan 

cselekedeteket végezzetek, amelyek kedvesek előttem. 

33 Ma Isteni Sugárzásom leszáll a világotokba, és az egész Univerzumban ott van, minden 

teremtményben rezeg. Míg egyeseknél ez intuíció, másoknál ihlet, megint másoknál pedig emberi szó, 

ahogyan az köztetek is előfordul. 

34 Ezek a falak és ez a tető csak azt a feladatot látják el, hogy megvédjék Önt az időjárás 

viszontagságaitól és testvérei kíváncsi vagy tolakodó pillantásaitól. Ezekben a férfiakban és nőkben, akik 

által átadom nektek az Igémet, nincs semmi isteni, ugyanolyan emberek, mint ti, és az ülés, amelyen 

ülnek, nem az Én trónom, és nem is az Én ítélőszékem. Ez a kis pad csak arra szolgál, hogy a 

hanghordozót megtámassza az elragadtatás alatt. 

35 Azért jöttem, hogy megalapítsam a szeretet országát a szívetekben. De hogy ennek az országnak az 

alapjai elpusztíthatatlanok és örökkévalóak legyenek, feltártam nektek a Szellem tanításait, amelyek 

ismerete nélkül csak téves hittételeket alkotnátok. 

36 Az 1950-es évig ez a szó marad meg. Ezután rátok hagyom ezt a bolygót, hogy teljesítsétek 

küldetéseteket; de nemcsak a Földet, hanem a spirituális teret is. 

37 Belső összejöveteletek és imátok pillanatában azért jöttem hozzátok, hogy megsimogassalak 

benneteket, és éreztessem veletek jelenlétemet, hogy megtapasztaljátok, hogy a szellem és a szellem 

közötti kapcsolat az igazság. Így megtanultátok, hogy várjátok az eljövetelemet, valahányszor én magamat 

ismertté teszem, és hozzátok intézem az Igémet. 
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38 A szíved békében van, és a lelkedben hálát tartasz, mert emlékszel, hogy amikor elhívtalak, a 

lelkiismereted vádolt téged: "Méltatlan vagy". De aztán hallottátok a hangomat, amint azt mondom nektek: 

"Szeretlek titeket, gyertek hozzám, ti vagytok az én választottjaim, megbocsátok nektek." Akkor a hit és a 

Mester iránti szeretet kivirágzott a szívetekben. 

39 Lelkedben megalapoztam ezt az örökséget; ezekre az alapokra helyeztem Művemet, amelynek nem 

lehetnek gyenge alapjai. Ez a világosság nem fog kialudni, mert én már meggyújtottam a szívetekben; ez a 

tanítás nem fog elpusztulni, mert én már megtisztítottalak benneteket. 

40 Ne gondoljátok, hogy ti tartjátok fenn a földi munkámat; a munka tart fenn titeket. 

41 Értitek, miért választottam egyszerű és képzetlen szíveket az első közösségek élére? Mert még ha 

még annyi tökéletlenséget is adnának hozzá a művemhez, az nem veszítené el a lényegét, és 

igazságosságom a megfelelő időben eljönne, hogy levágja a gabonát, és elválassza a búzát minden 

gyomtól. De ne felejtsétek el, hogy azt mondtam nektek, hogy az első lesz az utolsó, és az utolsó az első, 

mert nemzedékről nemzedékre olyan tanítványok fognak felemelkedni, akiknek a fejlődése, 

spiritualizációja és megértése lehetővé teszi számukra, hogy nagy előrelépést tegyenek a spirituális 

ösvényen. 

42 Megfogadtátok, hogy ezen az úton követni fogtok engem; de én azt mondom nektek, hogy nem 

volt szükségetek fogadalmat tenni. Mert melyik ember, aki a szenvedés útjáról érkezett ide, akarna 

visszatérni oda? 

43 Az Igaz Élet útját egyengetem számotokra, ahol béke lakozik. Balszerencsétlen utakat hozol létre, 

amelyeket könnyeiddel és véreddel jelölsz meg. 

44 Tanításaimat olyan nyelven adom át nektek, amelyet még a legműveletlenebbek is megérthetnek, 

mert nem ismeretlen kifejezésekkel vagy tudományos szavakkal beszélek hozzátok. Egyszerű szavakat 

használok, mert én vagyok a szeretet Igéje, amely minden elméhez és szívhez szól. Azt akarom, hogy - 

amikor megszűnök ebben a formában beszélni hozzátok - felhasználjátok ennek a bölcsességnek a 

szellemi tartalmát, hogy holnap továbbadhassátok az emberiségnek a benne rejlő igazsággal és 

bölcsességgel együtt. 

45 Az emberiség számára most készülnek az utak, hogy a Föld különböző pontjain elinduljon e Tan 

sugárzó jelzőfényének keresésére, amely hamarosan minden szellem eszményképe lesz. Egész lényetek 

most arra készül, hogy tanúságot tegyen Igémről: az elme, a szív és az ajkak, hogy olyanok legyetek, mint 

egy tiszta forrás, amelyből e kristályvíz frissítő illatát árasztja az emberek között. 

46 Teljesítsd be a sorsod! Ne legyen benned a vágy, hogy visszatérj hozzám anélkül, hogy előbb 

bejártad volna az általam mutatott utat, mert fájdalmat okozna, ha olyan foltokat látnál a lelkeden, 

amelyeket még nem mosott le, mert nem jutott el a vezeklés végére. Az újjászületések átvonultak rajtatok, 

de sokan közületek nem értékelték azt a végtelen kegyelmet és szeretetet, amellyel az Atya 

megajándékozott benneteket velük. Ne feledjétek, minél nagyobb a lehetőségek száma, annál nagyobb a 

felelősségetek, és ha ezeket a lehetőségeket nem használjátok ki, a vezeklés és a megtorló 

igazságszolgáltatás terhei minden egyes alkalommal növekedni fognak. Ez az a teher, amelynek 

elviselhetetlen súlyát sok lény nem érti, és amelyet csak az Én tanításom tud feltárni nektek. 

47 Tanításom azt akarja, hogy urai legyetek ennek a mulandó országnak, hogy ne uralkodjon rajtatok. 

Nem akarom, hogy azt mondjátok Nekem, amikor a Lélek ruhájában a jelenlétembe jöttök: "Atyám, miért 

hívtál el, amikor még a földön akartam élni?". - Milyen ritkán mutatod ki, hogy egyetértesz az 

akaratommal! 

48 Ma azt mondom azoknak, akiket ebben az időben kezdőknek és tanítványoknak hívtam, hogy 

senki sem fog eljutni hozzám anélkül, hogy előbb ne járta volna be a szellemének kijelölt utat a teljes 

fejlődéséhez. - Ez a jóvátétel és az igazságszolgáltatás ideje; egyedül én ismerem mindenkinek az ítéletét. 

A múlt minden vétkét ma jóvá tesszük. Elég, ha azt mondom nektek, hogy aki a múltban halált adott 

embertársainak, most azért kellett eljönnie (a földre), hogy (szellemileg) feltámassza a halottakat az életre. 

49 Áldott gyermekek, ismerem imátokat és értem nyelveteket. Az emberek nem vesznek benneteket 

figyelembe, mert kicsinek és gyengének tartanak benneteket, ami miatt a bennetek rejtőző szellem 

szenved. 

50 Öregek, meghajoltatok az idő és a küzdelmek terhe alatt; ajkatok néma, szívetek szomorú. Sokat 

tanultál az életben; nem reménykedhetsz többé a világ dicsőségében, mert fiatalságod már mögötted van, 
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és reményedet csak abba az életbe veted, amely a lelkedre vár a halálon túl. Haszontalannak érzed magad, 

mert a testvéreid úgy gondolják, hogy semmire sem vagy jó, mivel fizikailag nem működsz együtt. De 

tudjátok, hogy a szívetekben ég a fény, és van egy könyv (a tapasztalatokról). Én, a Mesteretek, 

megértelek benneteket, ismerem a szíveteket, és azt mondom nektek: Beszéljetek Hozzám, tudjátok meg, 

hogy szeretetem mennyire körülvesz benneteket. Várjatok nyugodtan a visszahívás órájára. Ne aggódj: ott 

vár rád az igazi élet, az örök fiatalság. 

51 Lányok, egyedül én értelek meg titeket. A szíved úgy nyílt meg az életre, mint egy virágos kehely. 

Szerelemről, gyengédségről, boldogságról álmodsz. De mondom nektek: ne álmodjatok tovább, ébredjetek 

fel, mert jól fel kell készülnötök a rátok váró magasztos feladat teljesítésére, és nagyon erősnek kell 

lennetek, hogy kiürítsétek a szenvedés kelyhét. De ha a szíved szeret, akkor ebben a szeretetben 

megtalálod a támogatást és a vigasztalást az életen át vezető utadon. 

52 A helyreállítás ezen időszakában igazságosságom mély nyomot hagy az emberekben. Az 

embereknek számot kell adniuk minden cselekedetükről. Azoknak, akiknek kinyílt a szemük az igazságra 

ezen a földön, "figyelniük" és imádkozniuk kell mindenkiért, mert ha az emberek nem emelkednek fel 

imára a zűrzavar közepette, akkor káosz fog uralkodni a világban. Ezek a pillanatok itt is a "figyelésnek" 

vannak szentelve. Ti, emberek, akik a lelki imával vagytok megbízva, hogy érdemeket szerezhessetek a 

békéért - forduljatok el a haszontalanságtól és a gonosztól, és készítsétek fel egyre jobban a lelketeket. 

53 Szükséges, hogy a béke katonáinak serege készüljön fel a földön, hogy harcoljon a gyűlölet és a 

bűn ellen, amíg ki nem oltják azokat. Ezt a hadsereget gyűjtöm most össze és képzem ki, amely látható és 

láthatatlan lényekből fog állni. János apostolomnak megvolt az az ajándéka, hogy meglátta azt a 

kinyilatkoztatásában. 

54 Hamarosan légióim készen állnak, és elfoglalják a halál és a pusztulás mezőit. Jövetelük olyan 

lesz, mint egy forgószél, amely megrázza az emberek szívét. Vihar fog uralkodni mindegyikükben, és csak 

egy jelzőfény fog világítani azoknak a napoknak a sötétségében, és ez a jelzőfény Én leszek. Ennek a 

népnek minden gyermeke, aki nem akarja teljesíteni a feladatot, amit akkor adtam neki, amikor a Földre 

küldtem, el lesz hívva a szellemi völgybe, hogy utat csináljon azoknak, akiknek harcolniuk kell. Később 

azok, akik már átmentek, elkezdenek majd a Szellemben dolgozni; de az ő erőfeszítéseiknek nagyobbnak 

kell lenniük. 

55 Azok, akik engedelmesen teljesítik feladatukat, semmitől sem fognak félni, mert az isteni jelzőfény 

fénye megvilágítja útjukat a vihar közepén. Nem lesz semmi, ami miatt kudarcot vallhatnának vagy romba 

dőlhetnének. 

56 Boldogok azok, akik tudják, hogyan használják ezt az időt vezeklésként, mert sértetlenül fognak 

kikerülni ebből a csatából. De akik még mindig a földi kincseket szeretik, és a legmagasabb pozíciókba és 

a világ dicsőségébe vágynak, azoknak a legnagyobb lelki fájdalommal kell elviselniük a vezeklést. 

57 Mit tudnak majd felajánlani az Atyának azok, akik csak a világot szerették? Mit tudnak majd 

válaszolni, amikor lélekben eljönnek Őhozzá, aki annyira szerette őket, és aki annyi lehetőséget kínált 

nekik az üdvösségükre? 

58 Mindannyiótoknak fel kellett volna készülnie erre az időre. Emlékezzetek arra, hogy hírnökeim 

még az életüket is feláldozták értetek, hogy hirdessék igazságosságomat. Csak azért nem figyeltél oda 

ezekre a hangokra, mert úgy gondoltad, hogy nagyon távol állnak az igazságtól. De íme, a hírnökök és 

próféták hangjai felemelkednek és még sürgetőbb hangon szólalnak meg ebben az időben. Bizony 

mondom nektek, ha ezeket az üzeneteket az emberek figyelmesen hallgatják és hittel tanulmányozzák, 

elküldöm új prófétáimat, hogy hirdessék nekik azt, ami ezután az idő után következik, és a korábbi 

próféták miatt azok, akik még eljönnek, hitet fognak találni. 

59 Boldog az, akinek békesség van az életében, és arra használja, hogy irgalmassági cselekedeteket 

végezzen testvéreivel szemben. Boldog az, aki - bár fájdalmat hordoz a szívében - megfeledkezik 

önmagáról, hogy megvigasztalja felebarátját. Ez a személy Jézus példája szerint él, amikor a kereszt terhe 

alatt meggörnyedve ment az útjára, és még akkor is vigasztalta, gyógyította és megbocsátotta a sokaságot. 

60 Illés próféta, a harmadik korszak előfutára, előhírnöke közbenjár nyájáért, imádkozik azokért, akik 

nem tudják, hogyan kell imádkozni, és köpenyével befedi a bűnösök foltját a megújulás reményében. Illés 

felfegyverzi tömegeit, seregeit, hogy harcoljanak a sötétség ellen, amely a tudatlanság, a bűn, a fanatizmus 

és az emberiség materializmusa miatt keletkezett. 
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61 Még egy "utolsó" miatt is, aki köztetek van, valahányszor hirdetem nektek az Igémet, ünnep van 

Királyságomban, olyan ünnep, amelyben mindannyian részesültök. Ha tudnátok, hogy mekkora öröm van 

a Mesterben, amikor valaki először jön, hogy hallja a tanításaimat, még akkor is, ha a szívében kétségek, 

keményszívűség és még gúny is van! - Az Én Igém tudja, hogyan győzzön le minden emberi gyengeséget. 

Ma egy szív megkérdezi Tőlem: "Ha Te vagy Krisztus, miért maradsz ebben a szegénységben?" De a 

Mesternek meg kell mondania neki: Mikor koronáztam magam királlyá a világotokban? Mikor laktam én a 

földön palotákban? Egykor az emberek között éltem, hogy megismerhessetek Engem, mint embert, és 

példát mutattam nektek tökéletes alázatosságomat és szelídségemet. Én vagyok a Király, de nem az 

emberek alkották meg a koronámat, amely a bölcsesség. Az én koronám az a fény, amely a Teremtő Isteni 

Elméjében ragyog, és az általa kibocsátott sugarak a ti elmétekbe hullanak, nem azért, hogy királyoknak 

gondoljátok magatokat, hanem azért, hogy az Isten által a szellemetekbe helyezett nagyság ismeretében 

képesek legyetek alázatosak lenni azzal az igazi alázattal, amelyet Jézuson keresztül tanítottam nektek, 

amikor azt mondtam nektek: "Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 68  
1 Azért jöttem, hogy tanítsam Illés nyáját. Az Én Igém olyan ennek a népnek, mint a manna volt 

Izrael népének a pusztában. Lelked hiába kereste az igazságot az élet útjain ez idő alatt, míg végül 

meghallotta Urad hangját. Én vagyok a Vándor, az Idegen, aki kopogtatott a szívek ajtaján. Az emberek - 

ahelyett, hogy érezték volna Jelenlétemet - továbbra is gondjaiknak, nagyra törő céljaiknak vagy 

szenvedéseiknek hagyták magukat. Ti, akik éreztétek Jelenlétemet és hallottátok hangomat, megerősítést 

kaptatok, hogy elviseljétek az élet hullámvölgyeit, és fényt, hogy megértsétek, hogy a világ birtoklása nem 

a paradicsom, hogy ez itt nem az Ígéret Földje, hogy a világ most a könnyek szomorú völgye, a 

száműzetés és a vezeklés földje. 

A spirituális birodalomban fogjátok megtalálni az igazi békét és az igazi boldogságot, ahol veletek 

együtt fogom ünnepelni érkezésetek örömteli ünnepeit. Mindenkinek, aki igazi békére vágyik, az Én 

igazságomban, az Én utamon kell keresnie azt. Az emberek hiába törekszenek "koronára" vagy "trónra", 

azt hiszik, hogy annak megszerzésével elérték a békét. Mondom nektek, hogy a "királyok" ideje véget ért. 

Igazságom eljött az emberekhez. 

2 Én, a ti Királyotok, megtanítottalak benneteket arra, hogy nincs más korona a földön, mint a 

töviskorona, és nincs más trón, mint a kereszt. És mindazt, amit ti tettetek Jézussal, Ő szenvedett értetek 

való szeretetből. Ma, amikor visszatértem, és újra találkozom veletek a világban, nem vádollak benneteket 

azzal a vérrel. Szeretettel és megbocsátással telve jövök értetek, hogy megismertessem magam az 

alázatosok között, ezek között az egyszerű gyermekek között, akik nem értették meg, hogy ebben a 

formában jöttem. 

3 Kivontalak benneteket életetek romlottságából, megtisztítottalak benneteket foltjaitoktól, 

tanítványoknak neveztelek benneteket, értékes magot bíztam rátok, és "munkásaimnak" neveztelek 

benneteket. Megbíztalak benneteket, hogy odaadóan őrizzétek ezt a magot, mert aki elveszíti, szegényebb 

lesz benne, mint korábban. 

4 Emberek, ez az az idő, amikor törvényem útját kell járnotok, nehogy megismétlődjön az elmúlt 

idők bukása, amikor Izrael népének gyengeségei és bukásai voltak azok az akadályok, amelyek 

lehetetlenné tették, hogy a többi nemzet imádja az igaz Istent. 

5 A Szentlélek fénye megvilágosítja elmédet, hogy megismerd mindazt, amit kinyilatkoztatok neked, 

és kielégítően válaszolj testvéreidnek. Ne gondoljátok, hogy a saját erőtökre hagylak benneteket, csak 

azzal, amit az emlékezetetek megőrzött abból, amit tanítottam nektek. Mit tudsz átadni az embereknek az 

Én segítségem nélkül? Milyen bizonyítékokat tudtok adni a segítségem nélkül? De ha hisztek az Én 

hatalmamban és támogatásomban, és fel vagytok szerelve, akkor képesek lesztek meggyógyítani a 

betegeket, meggyőzni a hitetleneket és feltámasztani a halottakat. Egyeseket meg fogtok keresni, másokat 

pedig befogadtok, és az emberek számára átadjátok az örömhírt, hogy az emberi értelem szervén keresztül 

ismertettem meg magam. 

6 Az 1950-es év utolsó napjáig, amikor visszavonom Szavamat, továbbra is átadom az embereknek a 

béke és a szeretet üzenetét. Megnyilvánulásom és ez időbeli Igém meg fogja mozgatni az emberiséget, a 

vallási közösségek alapjaikig megrendülnek, és még a tudomány is - kíváncsivá válva - megáll majd, hogy 

vizsgálódjon. 

7 Itt van az igazság, amelyről előre láttátok, hogy ebben az időben leplezetlenül el fog jönni 

hozzátok; de nem hittétek, hogy ebben az egyszerűségben találjátok meg, amelyben feltárul, és még 

kevésbé ebben a formában. Mégis itt van, alkossátok meg a saját ítéleteteket! 

8 Az ember számára érthető nyelven beszéltem hozzátok, néha képletesen és példázatokban, néha 

pedig teljes világossággal. Nagy igazságokat fogok még felfedni nektek különböző hanghordozókon 

keresztül, mert egy egyedül nem lenne elegendő ahhoz, hogy közvetítse Istenségem üzenetét. 

9 Távoli helyekről jöttök, az utazótáskátok üres, helyette a szívetek tele van gondokkal. De amikor 

meghallottad azt a mennyei hangot, és én üdvözöltelek, megtapasztaltad, hogy megvilágosodott az életed 

útja, és a béke, az igazi béke belépett a szívedbe. 

10 Ezért, amikor az emberi értelem szervén keresztül hallottátok Szavamat, tudatára ébredtetek annak, 

hogy ez a Harmadik Idő, hogy ebben a formában történő igehirdetésem rövid lesz, és hogy ezért ki kell 

használnotok ezt a tanítást. 
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11 Megkérdezed a lelkiismeretedet, és az azt válaszolja, hogy tévútra tévedtél. Aztán végtelen 

boldogságot érzel a felismeréskor, hogy igazi csoda volt, hogy megtaláltad az utat, amit olyan távolinak 

hittél. Ennek oka az, hogy a hitnek nincsenek határai; a bűnbánathoz elég egy zokogás, az imádsághoz egy 

pillanatnyi emelkedettség, a megújuláshoz pedig mindig találsz lehetőséget a jóvátételre. 

12 Amikor "utolsóként" léptél be e testvéreid körébe, méltatlannak érezted magad arra, hogy velük 

legyél, és felsőbbrendű lényeknek tartottad őket. Később a kitartásod, a hited és a szereteted vezetett oda, 

hogy a tanítványok mellé ülhettél. Amikor már ott voltak, egyesek megőrizték alázatukat, míg mások, 

mivel nem értették meg Tanításomat, hiúsággal teltek meg, uraknak érezték magukat, és még azokat is 

alacsonyan tartották, akiket korábban csodáltak és irigyeltek. Meg kellett dorgálnom és meg kellett 

dorgálnom őket, de ahogyan azt mondom nektek, hogy csak azokat vegyétek példaképül, akik jó példát 

adnak nektek, úgy azt is fel kell ismernetek, hogy még az engedetleneket és hálátlanokat is arra 

használom, hogy nagy bölcsességű tanításokat adjak nektek. 

13 Néhányan készek visszatérni az engedelmesség útjára az igazságosságom első figyelmeztető jelére. 

De vannak olyanok is, akik gőgjükben meggyalázzák parancsolataimat, és semmibe veszik a törvényt. 

Szavam ekkor válik részletessé és egyértelművé, hogy az ember megértse, hogy az alázat és a 

parancsolataimnak való engedelmesség az, ami közelebb visz Hozzám. 

14 Tanítványok, szemléljétek a hozzátok érkező fényt; ez az Új Jeruzsálem fényeinek 

visszatükröződése, amely a végtelenségből küldi nektek üzenetét. 

15 Ez a nemzet, amelyben az Én Igém ismertté vált, nem az az Új Jeruzsálem, amelyet János a Lélek 

szemével látott, amikor így prófétált: "És én, János, láttam a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, amint 

leszáll a mennyből, mint egy menyasszony, aki fel van díszítve a jegyese számára"; mégis ez a nemzet 

ennek a Szellemi Városnak a jelképe lesz. Lakói felkészültek lesznek, szívéből béke és üdvözlés árad 

mindenkinek, aki bekopogtat az ajtaján, szelleméből sugárzik majd a fény, amely feloldja az emberiséget 

összezavaró konfliktusokat, és istentiszteletéből a spiritualizáció és a felemelkedés példája sugárzik majd 

más népek számára. 

16 Ma még mindig kételkedtek abban, hogy ez a nemzet képes betölteni egy ilyen sorsot, és ez a 

kétely akkor támad fel a szívetekben, amikor látjátok, hogy materializálódtatok, ragaszkodtok a világ 

örömeihez, annak ellenére, hogy halljátok az Isteni Mestert és az Ő tanítványainak nevezitek magatokat. 

17 Értsétek meg, hogy nem akartalak benneteket elhamarkodottan vezetni tanításaim útján, de azt is 

mondtam, hogy ne álljatok meg. Félsz az emberek ítéleteitől? Féltek a kínoktól, amelyeket az Ügyemért 

elszenvedhettek? Bizony mondom nektek, nem lesz töviskorona tekerve halántékotok köré, és nem fogtok 

nehéz keresztet hordozni a vérszomjas tömeg ostorcsapásai és ökölcsapásai alatt. 

18 Szeressétek embertársaitokat, mindenütt vessétek el irgalmamat; de soha ne keseregjetek, mert az 

emberek rosszul jutalmazzák az általatok nyújtott szolgálatot. Emlékezzünk Jézus példájára! 

19 Az utat, amelyet a múltban a véremmel jelöltem ki nektek, ma is kijelölöm nektek a fényemmel. 

De ne hagyjatok rajta semmiféle foltot, és ne hagyjátok rajta a tökéletlenség vagy a becstelenség nyomait, 

mert akkor holnap azt fogják mondani, hogy Ő, aki akkor beszélt, csaló volt. 

20 Ne támadjátok meg Isteni Igazságosságomat engedetlenséggel vagy törvényem megsértésével. Ne 

adjatok okot arra sem, hogy a földi igazságszolgáltatás igazságtalan cselekedetek miatt rátok szálljon. 

21 Azt akarom, hogy a szellemetek ebben az időben megmutatkozzon és kiáradjon, anélkül, hogy a 

teste akadályként akadályozná vagy fátyolként elrejtené, és hogy minden szó, amely ajkáról elhangzik, tele 

legyen élettel. 

22 Szeretett emberek, számotokra a Második Korszak a múltba tartozik, számomra viszont jelen van. 

Ma nem Júdea a megnyilvánulásaim helyszíne, Jeruzsálem nem az a város, amely zsoltárokkal és 

olajágakkal fogadja Megváltóját. Ez egy másik hely a világban, ahol ma találom magam, de ugyanazok az 

emberek, ugyanazok a szellemek. Most a ti szívetek a város, és zsoltárotok és olajágatok a belső 

örvendezés. 

23 Most nem Péter, András, János, Jakab, Bartolomaiosz, Fülöp és a többi tanítvány vesz körül; ők 

teljesítették küldetésüket, és példát hagytak nektek; ma tanítványok nagy tömegeit készítem elő. Tisztán 

érzed a szellemi ajándékaidat: Egyeseknél a prófétálás ajándéka szellemi látomásokban és álmokban 

nyilvánul meg, másoknál az ige ajándékában, megint másoknál az ihlet, a szellemi párbeszéd és a 
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gyógyítás ajándékában. De ugyanazok a képességek mindannyiótokban megvannak, amelyeket a 

testvéreitek iránti szeretet munkáin keresztül fejleszthettek. 

24 Mindannyian láttátok vagy éreztétek az átváltozást az igehirdetésem során, amikor a hanghordozó, 

akin keresztül átadom nektek az Igémet, eltűnik a szemetek elől, és Krisztus megjelenik lelki formában, 

tele szeretettel irántatok. 

25 Tanítványok, már közeledünk a "város" kapujához. Íme, ez az emberiség szíve. Felkészül-e a 

Mester és tanítványai fogadására? 

26 Figyeljetek és imádkozzatok, mert míg némelyek dicsőítő énekekkel fogadnak Engem, a 

farizeusok lesben állnak majd rátok, és némelyek pénzt is felajánlanak nektek a hallgatásotokért. 

Vigyázzatok, nehogy kísértésbe essetek, mert ebből a próbatételből jönnek majd ki a rossz tanítványok, 

akik elárulják a hitüket. 

27 Békét és új tanítást hozok nektek. Ha a Második Korszak Áldozatom eltörölte az ártatlan állatok 

áldozatát, amelyet Jehova oltárán ajánlottatok fel, akkor ma Isteni Szavam tápláléka miatt nem 

képviselitek többé Testemet és Véremet e világ kenyere és bora által. Minden léleknek, aki élni akar, az 

isteni Lélekből kell táplálkoznia. Aki hallja az Én Igémet, és érzi azt a szívében, az igazságban táplálkozik. 

Ez az ember nem csak a Testemet ette és a Véremet itta, hanem a Lelkemet is magához vette, hogy táplálja 

magát. Ki az, aki, miután megízlelte ezt a Mennyei Táplálékot, újra emberi kéz által készített formákban 

és alakzatokban fog Engem keresni? Időről időre eljövök, és eltörlöm a hagyományokat, rítusokat és 

szokásokat, és csak a Törvényt és tanításaim szellemi magját hagyom meg a lelketekben. 

28 Ez az emlékezés, a belső gyülekezés és elmélkedés ideje, engedjétek, hogy közétek lépjek. A 

városokból és a csatamezőkről jövök, és megosztottam gyermekeimmel keserűségük kenyerét. Minden 

ösvényt bejártam 

Fényt terjesztettem, csodákat tettem, és bizonyítékot adtam jelenlétemről az emberek között. De 

szükséges, hogy elfogadjatok Engem, hogy a végsőkig hallhassátok szavaimat. 

29 Gondoskodjatok arról, hogy a szívetekben elkészített lakhelyet találjak, hogy ott legyen az 

asztalom és rajta a kenyér. Szeretném, ha úgy éreznétek, hogy szeretetem udvarol nektek, ahogyan a szelíd 

Jánosnak tettem. - Ó emberek, készüljetek fel belsőleg, és találjátok meg az igazi lelki éberséget, hogy ne 

profanizáljátok az Istenit, és ne hagyjátok, hogy az kinyilatkoztassa magát. Ismerd fel, hogy Isteni 

Sugárzásomat az elmédben fogadod, bár az még mindig tele van bűnökkel és szenvedélyekkel. Ha a 

Második Korszakban arra kényszerítettetek Engem, hogy keresztet hordozzak az ütések és gúnyolódások 

alatt, akkor ma engedjétek, hogy szíveitekben lakozzam. 

30 Felkészülést kérek tőletek, ami megújulást és spiritualizálódást jelent, hogy amikor eljön az 1950-

es év, a tömegek nagyon nagyok legyenek. Mert a sokaság között tekintetem felfedezi azokat, akik a 

száznegyvennégyezerhez tartoznak, és akiket meg kell jelölnöm a homlokukon, és akiket fel kell 

ismertetnem a feladatukkal. De ne aggódjatok, ha az utolsó napon (megnyilvánulásom napján) nem lesz 

minden törzsből a tizenkétezer (mind) megjelölt. 

A végtelenségből hagyom, hogy érezzék simogatásomat, és kiosztom nekik a rájuk bízott feladatot. A 

hely, ahol megszállnak, közömbös. Azért mondom ezt nektek, mert egyedül Én tudom kijelölni minden 

teremtmény sorsát és feladatait, és nincs senki, aki ezt az Én távozásom után megtehetné. 

31 1950 után megmondom nektek, hogy kik azok, akik ehhez a számhoz tartoznak, anélkül, hogy 

hallották volna az Igémet; ők is bizonyítékot fognak adni a hitükről. - Miután befejeződött az Igém, 

néhányan megpróbálnak majd utánozni téged, hogy visszaéljenek az emberek hiszékenységével. De fel 

fogtok készülni, hogy minden hazugságot felfedezzetek. 

32 Búcsúszavamat a szívetekben fogjátok őrizni abban a formában, ahogyan azt nektek adom. De 

hagyjátok, hogy ez a tanúságtétel eljusson más nemzetekhez is, és elmondjátok az emberiségnek, hogy 

lélekben nagyon közel vagyok minden gyermekemhez. 

33 Ma azt mondom nektek: Itt van a Mester, akit az emberek a galileai rabbinak neveztek. Átadom 

nektek az örök tanítást, a szeretet tanítását. A lakoma, amelyre ma meghívlak benneteket, lelki jellegű, a 

kenyér és a bor szintén. De ma is, mint mindig, én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. 

34 Erőt adok nektek, mert ez a Harmadik Idő tele van megpróbáltatásokkal. Melegségem belesüllyedt 

a szívedbe, amely hideg volt, mint a halottat borító kőlap, és már érzed, hogy az Atya iránti szeretet dobog 

benne. Láttátok, hogy a nagy tömegek közül hogyan választottam ki apránként azokat, akiknek az isteni 
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jelet kell viselniük a homlokukon, és hogy az Igém azt mondja nekik, hogy ez a kegyelem, amellyel 

felruháztam őket, nem azért van, hogy mások fölé emeljék magukat és megalázzák őket, hanem hogy 

olyan ember alázatával viseljék, aki kész szolgálni felebarátját, mert felismeri, hogy ez a tanítás 

mindenkinek szól. 

35 A kegyelem ideje áll előttetek; hagyjátok, hogy ez a nép megvilágosodott elmével és mindannak 

teljes tudatában, amit beszél és amit lát, megtapasztalja azt. Ez a kegyelmi idő nem válhat rutinná 

számotokra, és még kevésbé szabad felesleges dolgokkal foglalkoznotok. 

36 Ez az időszak, amikor ezzel a megnyilvánulással tanúságot tettem nektek jelenlétemről, és 

csodákat tettem mindannyiótok életútján, az lesz az az emlék, amely holnap megerősít benneteket a 

harcban, hogy önátadással, spiritualizációval és szeretettel járhassátok utatokat. Törvényem át fog 

ragyogni lelkiismereteden és megvilágítja utadat, ahogyan Mózes arca ragyogott, amikor leszállt a Sínai-

hegyről és felkereste a népet, amely a Sínai-hegy lábánál állt. 

37 A tizenkét törzs újból összegyűlik Törvényem körül. Az ő fejükön lesz a tizenkétezer minden 

törzsből, és amikor eljön az az idő, azt mondom nekik: Induljatok el, mint Krisztus jó tanítványai, hogy 

elhozzátok jelenlétem jó hírét. 

38 Minden prófécia valóra fog válni, és az emberiség látni fogja, hogy a legrejtettebb és legkevésbé 

ismert zugaiból egy alázatos, anyagi javakban szegény, de lélekben erős, törvényemért buzgó és 

embertársaik iránt irgalmas nép fog előbújni. Szentélye belső, láthatatlan és érinthetetlen lesz, ezért 

lehetetlen elpusztítani. Ott égni fog egy kiolthatatlan fény, amely megvilágítja az útját. Életútja és 

látogatásai fájdalmasak és kemények lesznek, de soha nem fog ezek miatt elgyengülni, nem fog 

panaszkodni elégedetlenségből vagy bánatból, és nem fog hátat fordítani Nekem, mert megvan benne az 

apostoli erő. Az emberek felemelkednek a mocsokból, a sárból és a bűnből a törvény és az erény felé, és a 

szeretet és a kegyelem útjain fognak járni. Mindenütt érezni fogják Lelkemet, minden szem meglát engem, 

minden fül meghall engem, és minden elme fel fogja fogni kinyilatkoztatásaimat és sugallataimat. Azok az 

emberek, akikről azt gondolták, hogy ügyetlenek és műveletlenek, hirtelen megvilágosodnak és 

prófétáimmá válnak. Ajkukról olyan szavak fognak elhangzani, amelyek olyanok lesznek, mint a 

kristálytiszta víz az elszáradt szíveken. 

39 Ezt a vizet a próféták a bölcsesség és az igazság forrásából fogják meríteni, amely én vagyok; 

ebben találnak majd egészséget, tisztaságot és örök életet. 

40 Minden fájdalom, amely jelenleg az emberiségre zúdul, a keserűség kelyhe, amelyen keresztül 

eléri a megtisztulást. Az özvegyek és árvák napról napra szaporodni fognak, de az ő elhagyatottságuk és 

sirámaik fölé Mária palástja borult. Igazságosságom eljött a világotokra, és általa még a bolygó arca is 

megváltozik. A természet számon kéri az embert a szennyeződéseiért, ezért szabadjára engedi a természet 

erőit. A tudósok, akik azt állítják, hogy hisznek Bennem, megdöbbentek és összezavarodtak, és amikor 

látták, hogy igazságom jön, felkiáltottak: "Atyám, Atyám!". De kiáltásuk nem szeretetből vagy 

bűntudatból fakadt, hanem az életükért és azért, amit a világban birtokolnak. Ismét elmondom nektek, 

hogy nem mindenki szeret Engem, aki azt mondja Nekem, hogy "Atyám". 

41 Amikor az emberiség meglátja az ítélet minden jelét, és akkor a gazdagok sietnek megosztani a 

szegényekkel, amit birtokolnak; amikor azok, akik megsértették őket, bocsánatot kérnek; ha azok, akik 

beszennyezték magukat lopással, bűnnel vagy hazugsággal, megbánnák és vállalnák, hogy tisztára mossák 

foltjaikat - bizony mondom nektek, a vizek áradata szelíden visszatérne medrébe, a hurrikánszerű viharok 

könnyű szellővé válnának, és az embereket elragadó háború a béke angyalává változna. De a szíved 

kemény; látod a meztelen embert magad mellett, anélkül, hogy éreznéd a hidegét, és nem érzed 

embertársaid éhségét vagy fájdalmát, még akkor sem, ha a segítséged eljuthat hozzájuk. 

42 Senki sem akar belegondolni abba, hogy csak zarándokok vagytok ezen a világon, és nem is 

akartok semmi olyat tenni, ami hasznos lehet számotokra az örökkévalóságba vezető utatokon. 

43 Itt vagyok, emberiség, szellemileg jelen, valóságosan és igazan, bennetek és rajtatok kívül, hogy 

meghalljátok az Ige hangját, és elinduljatok, hogy megragadjátok a szandált, az ételt és a sétapálcát, és az 

Én tanításaim ösvényét járva annak jelenlétébe lépjetek, aki a ti egyetlen Istenetek. 

44 Izrael népe, jelenlétemben vagytok. Úgy jöttök ide, mint a tudatlan gyerekek, és nem veszitek 

észre, hogy a lelketekben rengeteg bűntudatot hoztok magatokkal, amit le kell fizetnetek. Még egyszer 
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kiküldtek benneteket ebben az időben, hogy lehetőségetek legyen jóvátenni régi vétkeiteket, és 

felemelkedhessetek arra a szintre, ahol látni akarlak benneteket. 

45 Azért jöttök, hogy ezen a napon meghallgassátok az Igémet, és bizonytalansággal a szívetekben 

meghajoltok előttem, és megkérdezitek, hogy visszatértem-e hozzátok. De én azt mondom nektek: 

Gondolkodjatok, és rá fogtok jönni, hogy kinyilatkoztattam nektek szeretetemet, és éreztettem veletek 

jelenlétemet. Kiválasztottalak titeket a nagy tömegek közül, hogy megkapjátok ezt az örökséget, és aztán 

továbbadjátok testvéreiteknek. 

46 Másokért folytatott küzdelmedet, fáradozásodat és bánatodat mutasd be Nekem, és Én elfogadom 

őket, mert tetszenek Nekem. Fáradtnak látlak, vérző lábakkal, de az élet adta tapasztalatokkal. Néhányan 

közületek példát vesznek rólam, és türelemmel és lelki emelkedettséggel végzik a feladatukat. 

Gondoljatok az utánatok jövőkre, és készítsétek elő számukra az utat; a ti példátok lesz a legjobb örökség. 

Amíg alázatosan éltek és parancsolataimnak engedelmeskedve dolgoztok, érezni fogjátok békémet. De ha 

hagyjátok, hogy a fületek bezáruljon az utasításaim előtt, akkor letértek az ösvényről, és nem veszitek 

figyelembe, hogy az emberek figyelik a tetteiteket, és minden pillanatban megítélnek benneteket. Hogyan 

beszélhettek az Én hatalmamról és bölcsességemről, amikor az Én szavaimat magatoknak tulajdonítjátok, 

hogy dicséretet kapjanak? Érezzétek a valódi nagyságot, amelyet minden egyes gyermekemnek adtam, és 

amely nagyobb, mint az, amiről úgy teszel, mintha rendelkeznél. Amikor csodát adok nektek, örüljetek, és 

emlékezzetek arra, hogy ezzel megmutattam nektek a szeretetemet. 

47 Tanulmányozd a példázatomat: 

48 "Egy tartományban élt egy tiszteletreméltó öregember, akit férfiak, nők és gyermekek vettek körül, 

akiket meghívott egy lakomára. Mindannyian különböző utakról jöttek, és elfogadták az öregember 

meghívását. Egy dallamos harang szólalt meg a magasban, és hívására hosszú, áhítattal teli vonatokban 

siettek arra a helyre, ahol az élt, aki hívta őket. 

49 Amikor a tömegek beléptek a hajlékba, az asztalon nem láttak sem kenyeret, sem ételt, sem vizet, 

amely táplálhatta volna a testet, és egyesek szívébe csalódottság, másokéba pedig gúnyolódás költözött. 

Látszólagos alázattal hajtották meg a nyakukat, de belülről morogtak az öregember ellen. Ő azonban, aki 

tudta, mi zajlik ezekben az emberekben, beszélt hozzájuk: 

"Jöjjetek hozzám és halljátok! Olyanok voltatok, mint a hajótöröttek az élet útján, akiket nem mentett meg 

egy jelzőfény. Halottak voltatok a szeretet és az öröm számára, és nem tudjátok, hogy milyen céllal 

jöttetek erre a világra. Ti is hagytátok, hogy legyőzzön benneteket az élet viszontagságai, a világ és annak 

szenvedélyei, és ezért hívtalak titeket. Megmutatom neked az utat, amely boldoggá tesz, és megadom 

neked a fényt." Félve, és azzal az érzéssel, hogy az öregember a szívükben olvas és ismeri a gondolataikat, 

rámutattak beteg testükre, fáradtságukra és a lelkesítés iránti szomjúságukra. 

50 "Legyetek boldogok", mondta nekik az öregember, "megadom nektek, amire szükségetek van, 

kielégítem éhségeteket és szomjúságotokat". 

51 E sokaság között voltak képmutatók és tiszta szívű emberek egyaránt, és mindannyian hallgatták a 

tanítást. Kinyitotta tökéletes tanításának könyvét, és táplálékul adta nekik szavát, és amikor befejezte, 

megkérdezte tőlük: "Kielégítettétek-e éhségeteket? Elégedett vagy?" Hálát adtak a csodáért, amit kaptak, 

mert soha nem gondolták volna, hogy a szeretet ilyen erős. - Az öregember tovább beszélt hozzájuk: 

"Örüljetek, hogy elfogadtatok engem. Ez az a kenyér, amely táplálja a lelket, és a víz, amely oltja a 

szeretet és a tökéletesség iránti szomjat." 

52 Aztán törvényeket és parancsolatokat adott az embereknek, hogy kövessék azokat, és méltóak 

maradjanak arra, hogy megkapják ezt az ételt. Azok, akik megértették ezt az üzenetet, megfogadták, hogy 

engedelmeskednek és mindenkor a tiszteletreméltó öregember által tanított erények gyakorlatában élnek. 

Azt mondta nekik, hogy ha erősnek érzik magukat, vigyék el tanítását más területekre, hogy az "elsők" 

végezzék el ezt a küldetést, míg a többiek maradjanak, hogy fogadják az újonnan érkezőket. 

53 Az erre kijelöltek elindultak, hogy teljesítsék ezt a küldetést, és magukkal vitték az öregember 

erejét. Figyeltek, imádkoztak és elkezdték a munkát. Mindannyiukat ugyanaz az eszme egyesítette, 

egyetlen gondolat uralkodott rajtuk: elvinni ezt a kenyeret az éhezőknek. Útjuk során nehézségekbe 

ütköztek, és a lelkük küzdött, hogy legyőzzék őket. De hamarosan gyengülni kezdtek, és (belsőleg) 

elítélték az öreget, és azon tűnődtek, vajon az ő védelme követi-e őket, bárhová is mennek? Tudták, hogy 

időről időre vissza kell térniük a házba, ahol az öreg összegyűjtötte őket. 
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Eljött az idő, amikor az a nép megünnepelte annak a napnak az emlékét, amikor először hallotta az 

öreg hangját, és nagy tömegek rohantak oda; de azok a tanítványok, akik elmentek, nem tértek vissza, mert 

eltévelyedtek és elferdítették a törvényt. Az öregember fájdalmat érzett a tanítványok hiánya miatt; új 

hírnököket képzett ki, és kiküldte őket dolgozni. Míg az első a kötelességgel ellentétesen cselekedett, és 

elfelejtette e tanítás lényegét, a második az erény nevében beszélt, amelyet az az öreg tanított, és szavaik 

igazsága által megtérítették a szíveket." 

(a példabeszéd vége) 

54 Tanulmányozzátok példázatomat, és ne felejtsétek el, hogy a legéberebbnek kell lennetek, ha 

teljesíteni akarjátok parancsaimat. Gyűjtsd össze a betegeket, a szomjazókat és az éhezőket, és add nekik a 

Lélek kenyerét. Öntsetek szeretetet a szívekbe, és legyetek tudatában annak, hogy nagyköveteim vagytok a 

fény és a helyreállítás munkájában. Ne támadjon bennetek gőg vagy hiúság, nehogy kitagadjátok 

magatokat. Ne lankadjatok törvényem teljesítésében. Szeressétek egymást, és békében fogtok élni. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 69  
1 Ebben a pillanatban megbocsátok nektek minden bűnt, de ezt is mondom nektek: Menj, ha akarsz, 

az áldozathozatalig, de ne vétkezz újra. Írtam egy könyvet a szívedben, de ha megkérnélek erre az 

utasításra, egyetlen oldalát sem tudnád megmagyarázni nekem. 

2 Annak érdekében, hogy gyakoroljátok a tevékeny felebaráti szeretetet, kis megpróbáltatásoknak 

tettelek ki benneteket azzal, hogy az utatokba állítottam azt, aki kenyérre és vigasztalásra éhezik. De 

hányszor zártátok be előttem az ajtótokat. Már sokszor elmondtam nektek, hogy elrejtőzöm azoknak a 

testvéreiteknek a szívében, akik kegyelemért könyörögnek hozzátok. - Tanítványok, ezek a lehetőségek, 

amelyeket az Uratok kínál nektek, nevezetesen a lelki és anyagi javak szétosztása, a tökéletes szeretet 

gyakorlását jelentik, azt, amely nem vár jutalmat, és amely ehelyett be van írva a jócselekedetek 

könyvébe. Nem mutattam-e meg nektek az irgalmamat azzal, amit értetek tettem? Tehát tegyetek 

erőfeszítéseket a testvéreitekért. Emlékezz, hányszor adtam meg neked azt, amit lehetetlennek hittél. Ha 

azt akarjátok, hogy a világ megtudja, hogy ez az új kinyilatkoztatásom ideje, tegyetek tanúságot róla a 

szeretet műveivel, és ne tegyétek az ellenkezőjét annak, amit tanításaimban tanítottam nektek, mert akkor 

megtagadjátok Jelenlétemet. 

3 Ha erőfeszítéseid ellenére nem látod a vetésed gyümölcsét, ne aggódj. A szeretetnek ez a 

cselekedete olyan, mint amit egy rászorulóval teszel, aki bekopogtat az otthonod ajtaján, és akitől nem 

vársz fizetséget. De meg fogom adni a szellemednek (a test halála után) a lehetőséget, hogy leszálljon arról 

a szintről, amelyen van, hogy élvezze a földön hagyott mag gyümölcsözőségét. 

4 Családapák, legyen éles érzéketek a gyermekeitek szellemi fejlődésének megnyilvánulásai iránt. 

Figyeljétek a rátok bízott gyermekeket szeretettel és irgalommal, hogy az új nemzedékeket a fényem által 

kitaposott úton vezessétek. Ne vezessétek őket a szakadékba, és ne ássatok nekik buktatókat. Ezek a lelkek 

nem lépnek be az idei Szodomába és Gomorrába. 

5 Fegyverkezzetek fel türelemmel, mert eljön az idő, amikor sokan kérdőre fognak vonni benneteket 

erről az Igéről. Közülük az új farizeusok és írástudók jönnek majd, hogy kikérdezzenek benneteket. Ne 

legyetek elfogultak a válaszadásban, és adjatok őszinte tájékoztatást mindenkinek, mert nektek 

magatoknak kell számot adnotok Nekem a válaszaitokért és a viselkedésetekért, amit ezekkel a 

kérdezőkkel szemben tanúsítotok. 

6 Ma a szíved örömmel dobog, és az ima, amit felküldesz, olyan, mint a tömjén vagy a virágok 

illata. Amikor gondolataitok elérik ezt a tisztaságot, egyesülnek az igaz lelkek gondolataival, akik közel 

élnek Uratokhoz. 

7 Mindig azt mondtam nektek: Imádkozzatok. Ma azt mondom nektek, hogy az ima által 

bölcsességre tehetsz szert. Ha minden ember imádkozna, soha nem térnének le a fény útjáról, amelyet 

kijelöltem. Az ima által a betegek meggyógyulnak, nem lesznek többé hitetlenek, és a lelkekbe visszatér a 

béke. 

8 Hogyan lehet az ember boldog, ha elutasította kegyelmemet? Azt gondolja, hogy a szeretet, az 

irgalom és a szelídség nem az emberi élet tulajdonságai? 

9 A lelki életet is törvények szabályozzák, és ha eltérsz tőlük, nagyon hamar meg fogod érezni az 

engedetlenség fájdalmas következményeit. Ismerd fel, milyen nagyszerű 

Az a vágyam, hogy megmentselek. Ma is, mint akkor, felveszem a keresztet, hogy felemeljelek 

benneteket az igazi életre. Ha a Golgotán kiontott Vérem megrázta az emberek szívét és megtérítette őket 

az Én Tanításomra, akkor ezúttal az Én Isteni Fényem lesz az, ami megrázza a lelket és a testet, hogy 

visszavezessen benneteket az igaz útra. 

10 Azt akarom, hogy azok, akik meghaltak a kegyelmi élet számára, örökké éljenek. Nem akarom, 

hogy a lelked sötétségben lakjon. 

11 Nem halljátok az igazság hangját? Nem látjátok, hogy a természet erői egyik régiót a másik után 

sújtják? Gondoljátok, hogy ha erényes életet élnétek, szükség lenne arra, hogy igazságosságom ily módon 

érvényesüljön? Bizony mondom nektek, nem lenne szükség arra, hogy megtisztítsalak benneteket, ha 

tisztának találtalak volna benneteket. 

12 Tegyétek engedelmessé a testeteket e földi élet során, mert nem helyes, hogy a lelketeknek később 

fájdalmak árán kelljen megtisztulnia a gyengeségeitek miatt. 
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13 A bűnösök sírnak, amikor meghallják ezeket a szavakat, és megkérdezik Tőlem, mit tegyenek, 

hogy lemossák a foltjaikat ebben az életben. Erre válaszolok nekik: Tegyétek az irgalmasság cselekedeteit 

testvéreitek között, világotok alkalmas mező a szeretet vetésére. Több millió, különböző módon szenvedő 

szív lakja, nyomorúságos otthonok, erkölcstelen férfiak és nők lakják. Ez egy olyan világ, ahol rengeteg a 

vezeklőhely, kórház, börtön, csatatér. Bocsássatok meg, bocsássatok meg sokat az életetekben, értsétek 

meg, hogy a megbocsátás szeretetből születik. Aki igazán szeret Engem, annak szeretnie kell a 

felebarátját, hiszen ő is az én gyermekem, és meg kell bocsátania neki, ha megbántják. Emlékezzetek arra, 

hogy az első szavaim, amikor a kereszten lógtam, közbenjárás és bocsánat volt azokért, akik keresztre 

feszítettek Engem. 

14 Minden helyre és minden családba a világosság egy-egy gyermekét helyezem, hogy utat törjenek 

másoknak; de nemcsak a földön, hanem a szellemi életben is, hogy megtisztítsák az utat testvéreik előtt, és 

járhatóvá tegyék azt. 

15 Sokan jönnek, hogy meghallgassák az Igémet, de csak Én tudom, hogy milyen szellem van elrejtve 

minden egyes testben. Vannak, akik hideg szívvel hallgatnak Engem, mások kétkedve, de sokan vannak, 

akik reszketnek a szeretettől és az örömtől, amikor megérzik Isteni Szellemi Erőmet, míg másokat a 

bűntudat gyötör, amit anyagi természetük nem ért. Mert sokan közülük így kiáltottak akkor Pilátusnak: 

"Feszítsd meg, feszítsd meg!". De ma zokognak, és fájdalmukban képesek lennének könnyes szemmel 

felkiáltani: "Ne feszítsétek meg Őt, ez az isteni Mester!". 

16 Már sokszor elmondtam neked, hogy te és ők egyformák vagytok. Gyertek, hogy újból 

megkóstoljátok a bort és egyétek a kenyeret az asztalomról. Egyetek a bárányból, ez az élet magja. 

Jöjjetek, akik éhesek, szomjasak, megfertőződtek, erősödjetek meg és lakjatok jól, mert ezután azt 

mondom nektek: vegyétek fel kereszteteket és kövessetek engem. Az én asztalomnál ebben az időben 

mind a férfi, mind a nő apostol lesz; ehhez az asztalhoz fogom helyezni a szellemeteket. 

17 A nők voltak azok, akik magasra tartották a spiritiszta zászlót ebben az időben, ők hagyták az Úr 

törvényét buzgón betartó apostol nyomát az ösvényen. Az új apostolságomban a nő a férfi mellett lesz, és 

nem lesz (bizonyos) korosztály, amely Engem szolgálhat: a felnőtt és a gyermek vagy az öregember is ezt 

fogja tenni, a fiatal lány éppúgy, mint az anya. Mert még egyszer mondom neked, hogy a te szellemedet 

keresem, és hogy az már régen maga mögött hagyta gyermekkorát. Nem tizenkét szolga lesz, mint a 

második korszakban, most száznegyvennégyezer lesz, minden törzsből tizenkétezer. Szétszóródtak az 

emberiség között, de szeretetem megjelölte őket, és szellemileg egyesültek, még akkor is, ha egyesek ezen 

a világon élnek, mások pedig a szellemi világban. A földön élők közül egyesek egy nyelvet beszélnek, 

mások egy másikat. 

Nyelvek. De senki sem fog letérni sorsuk útjáról, mert Szentlelkem fénye vezeti őket. Ismerem ennek a 

fának a törzsét, ágait és leveleit, és ennek a fának az a feladata, hogy árnyékot adjon az emberiségnek. 

18 Lelkem az Ő kinyilatkoztatásait adja nektek a múlt idők ígéreteinek beteljesedéseként. Bizony 

mondom nektek, hogy már most is azokban az időkben éltek, amelyeket meghirdettek nektek. Megígértem 

neked, hogy visszatérek, és itt vagyok. Tudattam veletek a jeleket, amelyek eljövetelem előtt történtek, és 

azt, hogy mi lesz közöttetek jelenlétem idején, és nézzétek meg, hogyan történt mindez. Az eljövetelem 

ígérete életben maradt a lelketekben, és ti vártatok Engem. de a megpróbáltatásoktól ostorozva közel 

álltatok ahhoz, hogy elgyengüljetek; de ma, mivel én veletek vagyok, és ti rám hallgattok, arra kérlek 

benneteket: Mikor teszed a magadévá szenvedéseimet? Mikor fogsz igazán szeretni és szenvedni azért a 

feladatért, amelynek Jézus az életét szentelte? 

19 Emberek, az Én Igém megremegteti a szíveteket, és könnyek szöknek a szemetekből, amikor 

eszetekbe jut, hogy Ő, aki annyira szeretett benneteket, a kereszten fejezte be az életét. Emlékeztek Rám, 

amint elvéreztem a kereszten, és akkor a lelketek megrázkódik. De tudjátok, emberek, hogy még ha Jézus 

fizikai fájdalma kegyetlen is volt, az csak halvány tükörképe volt az Isteni Szellem fájdalmának. 

20 Ma az Igém kenyerét kínálom nektek, olyan kenyeret, amelyet nem kovásszal kevertek, és nem a 

homlokotok verejtékével szereztetek. Illés megnyitotta a ház ajtaját, hogy beléphessetek és leülhessetek az 

Úr asztalához a Harmadik Korszakban, és megáldotta utatokat, hogy beléphessetek a Mester jelenlétébe. 

21 Azok, akik úgy gondolták, hogy szennyezettek és méltatlanok arra, hogy megjelenjenek előttem, 

ma tisztának érzik magukat, és ez azért van, mert Vérem még nem szűnt meg folyni, mert sebeim még 
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nem zártak be, és minden alkalommal, amikor az emberek letérnek az útról vagy bűnbe esnek, a 

keresztáldozat, az emberek magánya és sötétsége jelen van Lelkemben. 

22 A mostani szellemi asztalról is fel fog emelkedni egy rossz tanítvány, hogy elrejtse árulását és 

megbánását, és ma is fel fogják tenni Nekem a tanítványok azt a kérdést: "Ki az, Mester?". 

23 Akkor vacsoráztam utoljára, csak az apostolaim vettek körül, és amit Krisztus mondott nekik, azt 

csak ők hallották. Ma lelkileg együtt vacsorázom új apostolaimmal, akik közül sokan vannak, és 

felfedezem közöttük a farizeust, a képmutatót, az árulót. A sokaság között különböző vallási 

közösségekhez tartozó férfiak és nők jönnek el, hogy felfedezzék ezt az Igét és ezeket a 

megnyilvánulásokat, és aztán megítéljék őket a megismerésük alapján, és képesek legyenek megmondani, 

hogy ez az igazság-e. Mindannyiótokat azért küldök, hogy tanúi legyetek a spirituális bölcsesség 

üzenetének, amit adok nektek. Ez a Harmadik Testamentum, amelyet egyedül az Igazság Lelke tudott 

kinyilatkoztatni nektek. 

24 Gondoljuk meg: a test szerinti izraeliták Mózes törvényét és a próféták szavát tartják, a 

keresztények Mózes törvényét és Krisztus szavát egyesítették egy törvényben. Mi a furcsa tehát abban, 

hogy ez a spiritiszta nép egyesíti ezt a két testamentumot a Szentlélek kinyilatkoztatásaival? Ez a 

szövetség tökéletes frigyládája: itt van Mózes törvénye, Krisztus szeretete és a Vigasztaló erre az időre 

ígért bölcsessége. 

25 Emberek, ti, akik a vallás ösvényei felé terelitek az emberek elméjét: nyissátok ki szemeteket erre 

a fényre, szemléljétek ezt a népet, amely kitört a szeretet iránti vágytól, igazságért kiáltva és fényt kérve. 

Ez csak egy nagyon kis része az embereknek, akik felkelnek, mint az ember, és keresik Krisztust, az Ő 

igazságát és ígéretét. Vigyázzatok, hogy az ember az örökkévaló, a szellemi felé forduljon! Vagy 

lehetséges, hogy bár van szemed, mégsem látsz? Mindent tudok és mindent látok; ezért jöttem, mint tolvaj 

az éjszakában, hogy meglepjelek álmotokban, és felébresszelek benneteket az új nap világosságára. 

26 Hosszú ideje tanítom ezt a népet, és feltártam nekik azokat a tanításokat, amelyeket az emberek 

elrejtettek előlük. Azt is kinyilatkoztattam nekik, amit számukra tartogattam; de még nem mondtam el 

nekik mindent, és 1950-ig nem is fogom magamat ebben a formában megismertetni. Azok, akik nem 

hallották tanításaimat, az "aranytollam" által írt könyvön keresztül fogják megkapni az üzenetemet. 

27 Távozásom után sokan fognak fellázadni az emberek ellen, tanításom ellen. Tengereken fognak 

átkelni azok, akik harcolni és üldözni akarják szolgáimat. De ki tudná elnyomni az isteni Mester fényét? 

Ki tudná megállítani a szellem fejlődését vagy visszafordítani az időt? Ha a második korszak emberei azt 

hitték, hogy ha Krisztust megölik a kereszten, akkor az Ő Tanítása is meghal, akkor csak saját kezükkel 

írták alá az ítéletüket, mert Krisztus a kereszten mindent legyőzött végtelen szeretetével. Az igazság, mint 

a fény, mindig győzedelmeskedik a sötétség felett, bármilyen sötét is legyen az. 

28 Lelkem magot ad nektek, hogy elvethessétek a mezőkön, amelyek az emberek lelkei, akik a 

fájdalom és a küzdelem által gyümölcsözővé váltak, és már csak a Magvető érkezésére várnak. Hamarosan 

nevem és tanításom újból minden ajkán szerepel majd. 

29 Hogy a szeretet leckéjét adjam nektek, megmosom a lábatokat, szeretett tanítványok, hogy 

egyesíthessétek a tanításokat, amelyeket ebben az időben adtam nektek, azokkal, amelyeket a múltban 

kinyilatkoztattam nektek. Azt akarom - amikor itt lesz 1950, az Én Igém utolsó éve közöttetek -, hogy 

akkor azok, akik ma még "gyermekek", tanítványokká váljanak. Ma még örömmel hallgattok Engem; de 

mi lesz akkor, amikor már tudjátok, hogy utoljára hallgattok Engem? - Emlékeztetlek benneteket a 

Második Korszak megpróbáltatásaira, de új szavakkal szólok hozzátok, az emberi elme szervén keresztül, 

mert ha közvetlenül szólnék hozzátok, nem tudnátok ellenállni Szavam erejének, sem fényének 

intenzitásának, sem Jelenlétem fenségének. 

30 Ezért jöttem egyszer emberként hozzátok, és még Jánosnak is, keresztre feszítésem után, jelképes 

képek alatt nyilatkoztam meg, hogy megértse kinyilatkoztatásaimat. Bizony mondom nektek, azért 

dolgozom rajtatok, hogy megkapjátok a szellemtől a szellemig való megnyilvánulást, a közvetlen 

kapcsolatot az Istenségemmel. 1950 után már nem ebben a formában fogtok Engem hallani, de érezni 

fogjátok jelenlétemet, mert lelki emelkedettségetek nagyobb lesz, és akkor teljesen beléphettek a lelki 

közösség idejébe. És amint az egység és a testvériség belépett hozzátok, ez lesz a nagy csodák ideje, az az 

idő, amikor a hangomat meghallják az emberek. Aztán jön a harc és az üldözés, ezeknek a gyülekezeti 

házaknak az ajtajai be lesznek zárva, otthonaitokat rágalmazni fogják. Varázslóknak fognak titeket 
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nevezni, a rokonaitok kitagadnak titeket, és néhányatokat bebörtönöznek az Ügyem védelméért. De én 

veletek leszek, hogy ne csüggedjetek el, mert én vagyok az Élet, és ha én bennetek vagyok, ki tudna 

harcolni az Örök Élet ellen? 

31 Legyetek éberek, tanítványok, mert amikor a ti hangotok felébreszti azokat, akik ma még alszanak, 

szektákból és felekezetekből fognak jönni, hogy elmondják nektek, hogy hamis, amit birtokoltok, hogy ők 

birtokolják a frigyládát és az ígéretek beteljesedését, valamint a hét pecsét tartalmát. És akkor, ha nem 

tudjátok, hogyan harcoljatok az általam nektek adott fegyverekkel, amelyek a szeretet és a bölcsesség 

fegyverei, akkor sok zűrzavar lesz az emberiségben, és az emberek, akik vágynak az igazságra és éheznek 

a világosságra, oda mennek, ahová hívják őket, és eltéveszthetik az utat. 

32 Ti, akik azt a megbízatást kaptátok, hogy vezessétek és irányítsátok ezt a népet - mutassatok példát 

a testvériségre azzal, hogy lélekben egyesültök Jézus, Mózes és Illés példájára, akik a Tábor-hegyi 

átváltozáskor egységben jelentek meg. 

33 tanítványok, ebben az időben nemcsak az Igén keresztül tanítottalak benneteket, hanem a 

jótéteményeim által is, amelyekkel folyamatosan és bőségesen megajándékoztalak benneteket. A 

szimbólumok ideje lejárt, ma már szimbólumok nélkül fogtok hinni Bennem, szeretni és megérteni 

Engem, és még most is egyre kevesebb a szimbólum az Igémben, mert most már képesek vagytok 

megérteni és kifürkészni utasításaimat, és a gyakorlatba átültetni azokat a szeretet cselekedeteiben. 

34 Ha azt hiszitek, hogy Jézus, mivel Ő Isten Fia volt, nem érzett fájdalmat, akkor tévedtek. Ha azt 

hiszitek, hogy mentes vagyok a fájdalomtól, mert ma a Lélekben jöttem, akkor szintén tévedtek. Ha azt 

gondoljátok, hogy mivel tudom, hogy a végén mindannyian Velem lesztek, ezért ma nem szenvedek, 

akkor ebben sincs igazatok. Bizony mondom nektek, nincs érzékenyebb lény, mint az Isteni Szellem. - 

Megkérdezem: Ki adott érzőképességet minden lénynek? Milyen jót tehetsz, ami nem okoz örömet 

Nekem? És milyen gonoszságot tudsz tenni, ami nem olyan, mint egy seb az érzékenységemen? Látjátok, 

ezért mondom nektek, hogy az emberiség újból keresztre feszített Engem. Mikor vesznek le a 

keresztemről és szabadítanak meg a töviskoronától? 

35 Ma emlékezzetek meg Jézus vacsorájáról a lelki kenyér által, amelyet mindenkor adtam nektek. 

Nagyszerű tanítási példákat adtam nektek: a sivatagi manna az első korszakban, a halak csodája a 

másodikban. A kenyér, amelyet megáldottam és kiosztottam az asztalomnál, az isteni jelképeként, egy 

tanítás volt, amelyet a lelketeknek adtam, hogy megértse szeretetemet. Ma nem anyagi kenyeret hozok, 

amely mennyei tanításokról beszél nektek. A szimbólumok ideje lejárt. Ma csak az Én Igémet adom 

nektek, amelyben elmondom nektek, hogy ez a megnyilvánulás nem a legmagasabb, amit meg fogtok 

ismerni, és az sem minden, amit ezen a közvetítőn keresztül mondok nektek, amit el kell mondanom 

nektek. 

36 Szeretett emberek, emlékezzetek és gondolkodjatok ezekben az órákban mindarról, amit azon az 

éjszakán tettem, amely az utolsó volt, amit emberként köztetek töltöttem, és mindarról, amit azokban a 

pillanatokban mondtam nektek, amikor tanításomban elmondtam nektek: Üdvözöllek benneteket, a 

Harmadik Korszak tanítványai, akiket összegyűjtöttem, hogy a föld különböző pontjairól jöjjetek. 

Összegyűjtelek benneteket, hogy megalakítsátok Izrael új "karavánjait", amelyek átszelik a sivatagot, 

amely a tekintetek előtt húzódik, és ott fogjátok megkapni az Úr új tanítását. 

37 Látom, hogy néhányan nem tudtak megszabadulni a bálványimádástól, a tanítások és a 

megpróbáltatások ellenére, amelyeken keresztülmentek. Ismerjétek fel, hogy megtisztítottam a felfelé 

vezető utat, hogy azon járhassatok. De ne engedjétek, hogy a kételyek felhőként álljanak közétek, amelyek 

megakadályozzák, hogy szellemetek meglássa az Én fényemet. 

38 Észrevettétek, hogy ebben az időben szabadabbak vagytok az emberi kísértésektől, és hogy csak az 

élethez szükséges dolgokat adtam meg nektek, és azt mondom nektek: Ne menjetek felesleges dolgok 

után. 

39 Találtál egy pálmafát a sivatagban és egy kristálytiszta vizű forrást. Ez nem színlelés volt, nem 

illúzió, hanem valóság. A pálmafa ágai és árnyéka az Én szellemi jelenlétem, gyümölcse az Én Igém, 

forrása pedig a szeretet és a bölcsesség, amelyet a szívedbe öntöttem. 

40 Aki figyelmesen hallgatott Engem, az ezúttal megtanulta, hogy meghallja lelkiismerete hangját, 

hogy megítélje önmagát, hogy felismerje saját művét, és hogy magára vegye az általa okozott fájdalmat. 

Ezután a Lélek mély tanításokat tár fel a testnek, hogy meggyőzze arról, hogy szelídnek és odaadónak kell 
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lennie a megpróbáltatásokban. Aki eljut ezekhez a mély elmélkedésekhez, az nem fog ellenkezni isteni 

parancsaimmal. 

41 Ahogy a Második Korszakban, az Én Igém senki elől sem rejtőzik, hagyom, hogy eljusson a 

tudatlanokhoz, az értelmesekhez, a tiszta szívűekhez és a bűnösökhöz, az őszintékhez és a képmutatókhoz. 

A mennyei harang mindenki számára megszólalt. Ha ez az emberiség, amely többségében ivott annak a 

Tanításnak a forrásából, amelyet Krisztusként tanítottam nektek, éber és imádkozó lett volna, amikor új 

eljövetelem jeleit adtam neki - milyen nagy lett volna az öröme, amikor megérezte Jelenlétemet. 

Szükséges volt, hogy 1866-ban elküldtem nektek egy embert, hogy átadja nektek az üzenetemet, és az ő 

ajkán keresztül Illés bejelentette nektek az új időt. Azóta ez a pálmafa egyre jobban elterjeszti lombjait, az 

Én Igém új területeket ér el, a lepecsételteket távozásra készteti, és tanítja a sokaságot. Azok, akik szelíden 

hallgattak Rám, és követtek Engem a szellemi fejlődésük útján, nem éreztek többé fáradtságot az útjukon, 

sem éhséget és szomjúságot. Hálátlanságot, gúnyt, megvetést és közömbösséget tapasztaltak útjuk során. 

De semmi sem állította meg őket, mert eszményképük az út végén találja meg beteljesülését, és tudják, 

hogy ez a cél nem a földön van. 

42 Csak azok, akik ezzel a szelídséggel és lelkiséggel készülnek fel, elnyerik a hatalmat, hogy 

megszabadítsák a fájdalomtól azt, aki szenved; mert aki hiúsággal van tele, vagy rosszul használja fel 

adottságait, elveszíti ezt a kegyelmet. 

43 Ne erőltessétek tanításomat senkire egy bizonyos név alatt, hanem támasszátok fel azt, aki elesett, 

és mondjátok meg neki, hogy higgyen bennem. Ki akadályozhat meg abban, hogy jót tegyél 

felebarátoddal? 

44 Ne gondoljatok többé a földi kényelemre, hogy felkészüljetek feladatotok teljesítésére, és 

gondoljatok azokra az embertömegekre, akik vágyakozva indulnak majd a szeretet üdvözítő bárkája felé, 

amely az Én tanításom, és akiknek útközben találkozniuk kell a szívetekkel. 

45 Mikor jelennek meg újra Ügyem apostolai, mint azok, akik a Második Korszakban követtek 

Engem? Mennyi hittel, szeretettel és állhatatossággal védték igazságomat! Szeretnétek ti is megtenni 

azokat a cselekedeteket és csodákat; de őszintén mondom nektek, meg tudnátok tenni, ha a hitetek olyan 

nagy lenne, mint az övék. Legyetek a hit emberei, és csodákat fogtok tenni, még akkor is, ha anyagiakban 

szűkölködtök. Hallgassatok meg Engem, és mérjétek fel Szavamat, különben csak hagytátok, hogy az 

ürességbe beszéljek. 

46 Legyetek alázatosak, ismerjétek fel, ahogyan Jézus leborult a tanítványai előtt, hogy megmossa a 

lábukat. Tegyetek ilyen cselekedeteket testvéreitekért, és joggal nevezhetitek magatokat tanítványaimnak. 

47 Milyen kevesen vannak, akik látták és emlékeztek arra a napra, amikor Jézus meghalt a kereszten. 

De őszintén mondom nektek, amikor a Mester halálára gondoltok, ne feledjétek, hogy ez a pillanat 

mindannyiótok számára eljön. Nekem nem kellett félnem a haláltól, mert én vagyok az élet, de nektek 

aggódnotok kell, hogy a küldetéseteket belülről felkészülten és felszerelve teljesítsétek. 

48 Senki se érezze magát jelentéktelennek és szánalmasnak, mert nem ismeritek a beszéd ajándékát, 

sem a szívetek gazdagságát, hogy szeressétek testvéreiteket. 

49 Sírva sirattok a gyalázatos halál miatt, amelyet a Golgotán adtatok Uratoknak, és nem veszitek 

észre, hogy ebben az időben újból megsebeztek Engem, és kigúnyoljátok az Igémet. De én megfogadtam, 

hogy megmentem minden gyermekemet, és az én akaratom teljesülni fog. Ha az akkor kiontott vérem nem 

lesz elég az emberiségnek, felveszek egy spirituális keresztet, hogy hagyjam magam megfeszíteni rajta, és 

hogy fényszikrákat szórjak, amelyek az emberek lelkiismeretén keresztül elérik a lelkeket. 

50 Jaj azoknak, akik ebben az időben szégyenletes és engedetlen viselkedésükkel rossz példát 

mutatnak azoknak a gyermekeknek, akiket szellemi küldetéssel küldtem (a földre). Olyanok lesztek-e, 

mint az emberek tömege, akik kiabálva és gúnyolódva vezették Jézust a Golgotára, rémületet keltve a 

gyermekek szívében, akik nem tudták megmagyarázni, miért kínoznak és ölnek meg egy olyan embert, aki 

csak áldásokat osztogatott. 

51 Valahányszor Jézus elesett, ezek az ártatlanok sírtak. De bizony mondom nektek, sírásuk inkább 

lélekből, mint testből fakadt. Hányan követtek Engem később, és szerettek Engem anélkül, hogy szívükből 

kitörlődött volna annak emléke, amit ártatlan szemükkel láttak. 

52 Itt az ideje, hogy elgondolkodjatok azon, amit mondok nektek. Hadd halljanak Engem az emberek, 

hadd legyenek a betegek az elsők, akik belépnek jelenlétembe. Imádkozzatok a távollévő betegekért, és 
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látogassátok meg azokat, akik intézetben vannak. Emlékezzetek, hogy a második korszakban sok leprás a 

város kapuin kívül élt, és bár tudták, hogy Jézus meggyógyítja a betegeket, beletörődtek, hogy csak 

messziről hallják a hangját, mert azt mondták magukban: "Hogyan jutunk el a Mesterhez, ha a tömeg 

elkerget minket?". Aztán Jézus azzal jutalmazta meg az emberi közömbösséggel és önzéssel szemben 

tanúsított hitüket, hogy megtisztította testüket az őket gyötrő gonosztól. 

53 Ne fáradjatok bele, hogy meghallgassatok Engem ebben az időben, mert azok, akik 1950-ben 

hallják utolsó Szavamat, lelkükben megkapják azt, mint az utolsó csepp Vér szimbólumát, amely a 

Keresztnél lecsurgott Testemről. 

54 Elfelejtettétek a törvényt, és vártatok, amíg a természet erői nem emlékeztettek benneteket 

igazságosságomra: a hurrikánok, a partjaikat elöntő vízfolyások, a földrengések, az aszályok, az áradások 

olyan hívások, amelyek felébresztenek benneteket, és igazságosságomról beszélnek nektek. 

55 Milyen más gyümölcsöt kínálhat Nekem az emberiség ebben az időben, mint a viszálykodás és az 

anyagiasodás? Ez a nép, amely évek óta hallgatja tanításomat, szintén nem tud Nekem kellemes termést 

nyújtani. 

56 Senki sem menekülhet az igazságszolgáltatásom elől. Én ítélem meg az élőket és a holtakat. De 

bizony mondom nektek, ha nem szeditek össze magatokat és nem gyakoroljátok az Én Tanításomat igazán 

és hangosan, az emberek igazsága fog ítélkezni felettetek. - Mennyire bemocskolta magát ez az emberiség! 

A Bárány Vére megmutatta az embereknek a lélek fejlődésének útját, amelyen végig kell járniuk, hogy 

jóvá tegyék az elkövetett vétkeket; de bízva ebben az isteni Vérben, újból vétkeztek. A világ foglyul ejtett 

benneteket, de én most visszaszerzem tőletek, ami az enyém. 

57 Eltávolítom a gyomot, amely mérgező növény, és újra elvetem az arany búzaszemet, és azok a 

mezők, amelyek régóta meddőek voltak, termékenyek és termékenyek lesznek. 

58 Ősidők óta tudjátok János prófétám által, hogy eljön az idő, amikor minden szem látni fog Engem; 

ez az idő előttetek áll. Abban az időben az emberi szellem felnyitja szemeit az igazság fényére, és meglát 

Engem. Meg fogja érteni Szavamat és érezni fogja Jelenlétemet. A kövekből nem csak víz fog kicsordulni, 

hanem virágok is kihajtanak. 

59 Ma azt hiszitek, hogy igazságosságom büntet benneteket azzal, hogy a természeti erőket szabadjára 

engedi, hogy nyomorúságot, bánatot és éhséget vessenek. Mindazonáltal egy napon meg fogjátok érteni, 

hogy a ti cselekedeteitek okozták azt a csapást, azt az ítéletet, ami rátok sújtott. Azt is megtudhatod, hogy 

érdemeid, a hited és az imádságod képes lecsendesíteni a természet erőit. Nem hallottátok, hogy a 

gyermekeimnek hatalmat adok a természet erői felett, amikor lelkileg megjelölöm őket? Ez nem lephet 

meg benneteket, ha emlékeztek arra, hogy az első embernek hatalmat adtam, hogy uralja a földi teremtést. 

Ez az oka annak, hogy néha azt mondom nektek, hogy az ember még nem fedezte fel önmagát, és ezért 

nem ismeri önmagát. 

60 Én vagyok az Univerzum Királya, az ember itt a földön herceg, mert az Én gyermekem. Tudta-e az 

ember, hogyan használja ki minden képességének erejét? Bizony mondom nektek, megtagadta az Atyját, 

és királlyá tette magát, hogy az ő akaratát teljesítse a világban. 

Aki azonban nem egyesíti akaratát az enyémmel, és az isteni törvényeken kívül jár, az megteremti 

magában a feltételeket ahhoz, hogy azok megítéljék őt. Ezt nevezitek ti büntetésnek, és végül igazságtalan 

Atyának neveztek Engem. 

61 Ebben a Harmadik Korszakban sok lélek fogja meglátni az Én Fényemet, és ahogy megvilágítják 

rajta keresztül az útjukat, nem fognak többé eltévedni. Inkább visszatekintenek a múltjukra, hogy 

felismerjék minden hibájukat, és megbánják azokat. Nem fognak többé emberi dicsőségre törekedni, 

hanem csak a lélek halhatatlanságára. 

62 Az emberek fel fognak mászni a hegy tetejére, és onnan meglátják majd az ígéret földjének képét, 

az Új Jeruzsálemet, amely az örökkévalóság legmagasabb jutalmaként vár rátok. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 70  
1 Én vagyok a bölcsesség kincsesládája, amelyet az emberiség eddig nem tudta, hogyan kell 

megismerni. A spiritualizáció kulcsát adtam nektek, hogy kinyithassátok vele a ládát, és felismerjétek, mit 

tartogatok számotokra. 

2 Ha bármelyik gyermekem méltatlannak tartja magát, vagy úgy érzi, hogy képtelen megnyitni az 

ajtókat szeretetem előtt, akkor igazat mondok nektek, hogy minden gyermekem méltó a szeretetemre. 

Mindannyian birtokában vagytok a kulcsnak, hogy kinyissátok ezt az ajtót. Ne veszítsétek el, hogy ne 

kövessétek Júda törzsét, amely ebben az életben nyugtalanul vándorol a földön. 

3 Nem gazdagnak vagy koldusnak akarlak látni benneteket, hanem olyan zarándokoknak, akiknek az 

élelmiszertáskájukból soha nem hiányzik a maguk és az éhezők számára, akikkel útjuk során találkoznak. 

4 Azt akarom, hogy ismerjétek az ösvényeket, hogy tudjátok megkülönböztetni a különböző "fákat", 

és hogy minden vándorban, akivel találkoztok, felismerjétek a saját testvéreteket, hogy amikor 

megkérdezik tőletek: "Hová mentek?", őszintén és határozottan válaszoljatok, mindig az Én igazságomat 

mondva. 

5 Így olyanok lesztek, mint a vándor, aki bízik a holnapban, aki a maga gondjaitól mentesen jár, és 

képes másokra gondolni; mert megtanítalak benneteket arra, hogy érezzétek felebarátotok fájdalmát, és 

enyhítsétek azt egy csepp balzsammal, amelyet én adok nektek, hogy segíthessetek vele testvéreiteknek. 

6 Mennyire meg kellett tisztítanom a lelkedet mindenkor! Azt hiszitek, hogy hagynám, hogy 

bemocskolódjatok, hogy ebben az állapotban kezdjétek el hirdetni a tanításaimat? 

7 Felkészítelek benneteket, hogy erős Izráel legyetek az emberek között. 

8 Szavam hallatán lelked megremegett, emlékezve arra, hogy már korábban is hallotta ezt a hangot, 

és azt kérdezi magától: Hol volt az? És mondom nektek: a pusztában, a hegyeken és a júdeai folyók 

partján, a názáreti Jézus szájából, akiben kételkedtetek, noha felismertétek, hogy az Ő szavában isteni erő, 

szeretet és hatalom van, amely életet, egészséget és békét ad nektek. 

9 Ebben az időben feltámadtál, és szellemed újra hallotta tanításomat, szíved megremegett annak a 

hangnak a hallatán, amelyet már ismer. Az én Igém egyszerű és szerény, de ne csak a gyümölcs színét 

nézzétek, hanem egyétek meg, hogy felfedezzétek a benne rejlő magot. Ezt a magot fogjátok holnap 

megművelni. Ha jól vigyázol rá, akkor jó gyümölcsöt fog hozni neked. Akkor fogjátok felismerni, hogy a 

fa, amelyről származik, Atyátok szeretetét hordozza. 

10 Szerezz érdemeket, hogy elérd azt a helyet, amely a tiéd, amely nem a trónokon vagy a földi 

palotákban van, és nem is a világ dicsőségével, hízelgéssel vagy földi kitüntetésekkel. A helyetek itt a 

földön a békéért és a jóságért folytatott küzdelemben van, a túlvilágon pedig az Én szeretetemmel lesz. 

11 Ez nem az ígéret földje, még nem ismeritek ezt a szellemeteknek megígért otthont, és a 

szellemeteknek sincs égő vágya, hogy elérjétek azt, mert földhözragadtak vagytok. 

12 A különböző hitvallások és vallások minden emberének azt mondom, hogy nem tudták, hogyan 

kell az anyagi gazdagságokat a helyükre tenni, hogy aztán a szellemi javakat az őket megillető helyre 

helyezzék. Ha az emberek betartanák törvényeimet, már innen is látnák az Ígéret Földjének tükörképét, és 

hallanák lakóinak hangját. 

13 Azt állítjátok, hogy hisztek a létezésemben és hisztek az istenségemben; azt is mondjátok, hogy 

legyen meg az akaratom. De bizony mondom nektek: Milyen csekély a hitetek és az alávetettségetek 

annak, amit elrendelek! De én felébresztem bennetek az igaz hitet, hogy erősek legyetek az úton, amelyet 

előkészítettem nektek. 

14 Dolgozzatok magatokon, ne várjátok meg, amíg a halál felkészületlenül ér titeket. Mire készültél 

arra az időre, amikor visszatérsz a lelki életbe? Meg akarsz lepődni, amíg még az anyaghoz, a 

szenvedélyekhez és a földi javakhoz kötött láncok kötnek? Be akarsz lépni a túlvilágra csukott szemmel, 

anélkül, hogy megtalálnád az utat, magaddal víve ennek az életnek a lelkedbe nyomott fáradtságát? 

Készüljetek fel, tanítványok, és nem fogtok félni a testi halál eljövetelétől. 

15 Ne sóhajtozzatok, mert el kell hagynotok a földnek ezt a völgyét, mert bár elismeritek, hogy 

csodák és dicsőségek léteznek benne, igazat mondok nektek, hogy ezek csak a Szellemi Élet szépségeinek 

tükörképei. 
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16 Ha nem ébredtek fel - mit fogtok tenni, amikor egy új út elején találjátok magatokat, amelyet egy 

számotokra ismeretlennek tűnő fény világít meg? 

17 Távozz el ebből a világból könnyek nélkül, anélkül, hogy fájdalmat hagynál szeretteid szívében. 

Váljatok el, amikor eljön a pillanat, és hagyjatok testetek arcán egy békés mosolyt, amely lelketek 

felszabadulásáról beszél. 

18 A testetek halála nem választ el benneteket azoktól a lényektől, akiket rátok bíztak, és nem 

mentesít benneteket a lelki felelősség alól, amelyet azokért viseltek, akik a szüleitek, testvéreitek vagy 

gyermekeitek voltak. 

19 Értsd meg, hogy a szerelem, a kötelesség, az érzések, egyszóval: a lélek számára a halál nem 

létezik. 

20 Beszéltem azokhoz, akik halottnak hitték magukat, és ők azt mondták Nekem: "Ki beszélt 

hozzám?". Megérintettem őket, és megkérdezték Tőlem: "Ki érintett meg engem?" És hallottak egy 

hangot, amely így szólt hozzájuk: "Én vagyok az, aki feltámasztotta Lázárt, ugyanaz, aki feltámadt a 

halálból, hogy lelki életet adjon nektek". 

21 Tanításom soha nem vezethet benneteket fanatizmusba, és nem nyomja rátok babonás vagy 

bálványimádó eszméket; éppen ellenkezőleg, megszabadítja a szellemeteket azoktól a láncoktól, 

amelyeket az emberiség tett rá. Az én utam keskeny, de aki rajta jár, az birtokolja és élvezi az igazi 

szabadságot. 

22 Nem akarlak rabszolgasorba taszítani titeket tanításommal, mert abban nincsenek dogmák, 

elítélések vagy kárhoztatások. Azt akarom, hogy szeretetből, érdemből, hitből, meggyőződésből jöjjetek 

hozzám. 

23 Megengedtem, hogy megismerjetek hitvallásokat, szektákat és tanrendszereket, hogy a különböző 

fák gyümölcsét megízlelve tudjátok megítélni az általam felkínált gyümölcs ízét. De kérdezem: Képesek 

lesztek-e még megkérdezni a papságtól és a papoktól, hogy igaz-e, hogy Én az elme emberi szervén 

keresztül nyilvánulok meg? Miért kérdezed azokat, akik elfelejtették az ígéretemet, hogy visszajöjjenek, és 

akik még csak nem is készülnek fel arra, hogy befogadjanak Engem? Bizony, mondom nektek, még a 

legtudatlanabb is meg fogja látni, hogy én vagyok az, akiről beszélek nektek. Ha Szavam megremegteti a 

lelketek, ha felébred és mélyen meghatódik, ez bizonyítja számotokra, hogy veletek vagyok, mert én 

vagyok az egyetlen, akinek hatalma van a lélek felett. 

24 Az emberi szavak megremegtethetik a szívedet, vagy lenyűgözhetik az érzéseidet és az 

intellektusodat. De ha van valami, ami az érzelmeid, a szíved és az intellektusod mélyen meghatott, akkor 

az a valami az Urad hangja volt. 

25 Mondom nektek, hogy aki nem volt mélyen megrendülve, amikor ezt az Igét hallotta, az valóban 

megtagadhatja Jelenlétemet; de a lelkében megmarad, és eljön az idő, amikor azt fogja mondani: Az a 

hang, amelyet hallottam, az Úré volt. 

26 Hogy segítsek nektek továbbra is hordozni kereszteteket, szétosztom a mannát, amely táplálja 

lelketeket, előkészítem szíveteket és szolgáimmá teszlek benneteket. 

27 Az idők megváltoztak, most megszabadítalak benneteket minden fanatizmustól és 

bálványimádástól, hogy csak a spiritualizációtok kínáljátok fel Nekem. 

28 Hívást küldök a különböző régiókban élő kiválasztottjaimnak, és felkeresem őket különböző 

életútjaikon, hogy mindannyian befogadják Szavam spirituális jelentését, és elérjék tanításom tiszta és igaz 

megértését, és gyakorolják azt a testvéreik közötti szeretet munkájában. 

29 Bár jelenleg még kisgyermekek vagytok, holnap tanítványok lesztek, a Második Korszak 

tanítványait követve, és ahogyan ők elmentek és tanúságot tettek az Igazságról, az Én csodáimról és az Én 

Szeretetemről, úgy holnap nektek is el kell mennetek és tanúságot kell tennetek az Én Igazságomról. 

30 Kinyilatkoztattam nektek, hogy milyen erényeket kell gyakorolnotok, és a teremtésetek kezdetétől 

fogva a szellemetek birtokában lévő adottságaitokkal ismertetnetek kell magatokat az emberek között. 

Most képzem ki új munkásaimat, akik holnap elvetik ezt a magot az egész világon. Apránként nagy 

tömegek jönnek Munkámhoz, akiket a Szentlélek fénye vonz, aki ebben a Harmadik Korszakban minden 

ember közé küldi sugarait. 

31 Azért jöttem "a felhőn", hogy beszéljek az emberiséghez, amely - mivel romlottságában 

megmakacsolta magát - nem érzékelte lépteimet vagy jelenlétemet, és nem vette észre a veletek való 
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kapcsolatomat az emberi értelem szervén keresztül. Fáradhatatlan leszek, hogy felrázzam őket 

letargiájukból, és látni fogjátok, hogy az emberek fokozatosan különböző utakról fognak jönni, hogy 

egyesüljenek veletek. Sokan fognak áttérni a spiritualizmusra, mert én most felszámolom a fanatizmust és 

a bálványimádást, az emberiség stagnálását és zűrzavarát. 

32 Ez a Harmadik Kinyilatkoztatás, amelyet Én és a Próféták hirdettünk meg. Ez az az idő, amikor a 

Hatodik Lámpa fénye megvilágítja az emberiséget. Ez az ígért idő, amikor ragyogó fényben kell 

eljönnöm, hogy beteljesítsem Szavamat. Azért jöttem, hogy megismertessem veletek ugyanazt a szellemi 

és isteni törvényt, mint mindig. 

33 Áldott Izráel népe: Mindenkor megszabadítottalak titeket a fáraó szolgaságából, és ezt mondom 

nektek: Ha nem akartok továbbra is rabszolgák maradni, gyertek hozzám, mert én erőt és hatalmat adok 

nektek, hogy széttörjétek a láncokat. Szeretnél felkapaszkodni a mennyei létrán, amely készen áll a lelked 

számára? Akkor legyetek kitartóak, tanulmányozzátok és mélyítsétek el Szavamat, hogy végül 

megérthessétek azt a maga lényegében és szellemiségében, hogy érdemeket szerezhessetek ezen az úton, 

amely hozzám vezet benneteket. 

34 Valaki azt mondja Nekem: "Atyám, szeretnék a Te munkásod lenni, szeretnék Neked szolgálni, 

szeretném, ha a lelkem közel lenne a Te Lelkedhez, de nem tudom, mit tegyek, hogy kiérdemeljem a 

megbocsátásodat". És én válaszolok annak a szívnek, amely így szólítja meg Atyját: Újítsd meg magad, 

add fel apránként régi szokásaidat, földhözragadtságodat, hogy megtanulj megérteni Engem, és felismerd 

feladatodat. De mindenkinek, aki megújulásra vágyik, sok megpróbáltatáson kell keresztülmennie, mert a 

kísértés üldöz benneteket, és amikor látja, hogy elfordítjátok a lelketeket a rossz útról, szörnyű harcot kell 

vívnia, hogy lebeszéljen benneteket elhatározásotokról, és ha gyengének mutatkoztok, kihasználja ezt a 

gyengeséget, és megpróbál rávenni benneteket, hogy visszatérjetek régi szokásaitokhoz; de nem az az Én 

akaratom, hogy hagyjátok, hogy legyőzzön benneteket. Azt akarom, hogy a lépteitek mindig előre 

menjenek, a hitetek szilárd legyen, és az elhatározásotok, hogy spiritualizáljátok magatokat, a tanultak 

alapján igaz legyen. 

35 Ha ti Izrael vagytok, akkor csak arról van szó, hogy megtanuljátok szeretni Engem, és lélektől 

lélekig ajánljátok Nekem az imádatot, hogy imádatotok külsőségei egyre kevésbé legyenek jelen, amíg el 

nem éritek a spiritualizálódást. Lelkem idővel megszabadít benneteket Munkám minden rossz 

értelmezésétől. - Az ember félreértelmezte tanításaimat, tanaimat, próféciáimat, és az az akaratom, hogy 

népem, Izrael megjelenjen a lelki ajándékokkal és csodákkal, amelyeket a spiritualizációjuk révén érnek 

el. 

36 Úgy mutatkoztok be az embereknek, mint szolgáim, mint a harmadik korszak trinitárius-máriás 

spiritualistái - spiritualisták, mert több szellemnek kell lennetek, mint anyagnak; trinitárius, mert 

háromszor kaptátok meg kinyilatkoztatásomat; máriás, mert szeretitek Máriát, egyetemes Édesanyátokat, 

aki vigyázott rátok, hogy ne essetek kétségbe az élet útján. 

37 Ez a megnyilvánulás az emberi értelem szervén keresztül véget ér, de utána szellemtől szellemig 

kell keresnetek Engem, hogy megkapjátok utasításaimat. Ezért megújulásra van szükségem tőletek, hogy 

elérjétek ezt a spiritualizációt. Továbbra is tanítani foglak titeket arra, hogy kapcsolódjatok Szellememhez, 

és akkor fogtok újjáéledni, ha elértétek a közösségnek azt a formáját, amely méltó bárkihez, aki magát 

trinitárius-mariánus spiritualistának nevezi. 

38 Legyetek bátrak és védjétek meg magatokat minden megpróbáltatásban az imáitok által. Szellemi 

jótéteményeim továbbra is kiáradnak rátok kitartásotok és harci hajlandóságotok miatt. Nem leszel 

egyedül, az Én szellemi világom ott lesz, hogy védelmet nyújtson, hogy vezessen és hogy melletted álljon 

a küzdelmedben. 

39 Én vagyok a fény, aki meghív, hogy gyújtsd meg velem a lámpádat, hogy megvilágítsd a lelkedet, 

és felfedezd benne Jelenlétemet. Attól a naptól kezdve, hogy tudjátok, hogyan hatoljatok be magatokba, 

könnyű lesz számotokra elérni testvéreitek szívét. 

40 Az Én Igémre az "elsők" sírnak, és az "utolsók" örülnek. - Miért? - Mert az "elsők" egyre 

fáradtabbak lesznek, és egyre több sebet hordoznak magukkal, pedig el kell mondanom nektek, hogy ők 

azok, akik megnehezítik a keresztjüket és keserűvé teszik a poharat, amelyet engesztelésül isznak. Mert én 

mindig segítettem őket útjukon, hogy az élet útja elviselhető legyen, és lépteik szilárdak legyenek. 
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41 Egyetlen pillanatra sem mulasztottátok el segítségemet, Szavam nem szűnt meg ismertté válni. 

Soha nem hagytalak magadra a megpróbáltatásokban; még a betegágyadig is leszállt az Én szellemi 

világom, amikor a fájdalom nyomasztott téged, és nem hiányzott a segítsége és tanácsa, hogy segítsd 

azokat a rászorulókat, akik nap mint nap az ajtódhoz fordulnak. Az intuíció, az inspiráció és a spirituális 

látás ajándékai felébredtek lényedben, és megvilágították utadat. Veletek voltam a mindennapi emberi 

életetekben, nem hiányzott a mindennapi kenyér az asztalotokról. Mégis, miután annyi bizonyítékot adtam 

nektek szeretetemről és nemzetetek békében tartásáról, miközben a világ a gyűlölet és a szenvedélyek 

máglyájává változott, még mindig panaszkodtok keresztetek terhe miatt? Ó, a Harmadik Korszak 

tanítványai, ne felejtsétek el, hogy a kereszt, amelyet a világ egykor rám kényszerített, sötétségből, 

hálátlanságból, gúnyból és megvetésből állt, és Én elfogadtam, mert az Én gyermekeim voltak azok, akik 

rám kényszerítették! Ezzel szemben gondoljatok a keresztre, amelyet rátok bíztam: Milyen megnyugtató 

és könnyű, ha tudod, hogyan kell ezt szeretettel elviselni! 

42 Szükséges, hogy ismerd eredetedet és a célt, amely felé lépteid vezetnek, hogy szeretettel elfogadd 

sorsodat, és átöleld keresztedet, amíg meg nem halsz érte, ahogy Krisztus, a Mestered tette. 

43 Azért jöttem most, hogy beszéljek nektek az eredetetekről, a feladatotokról és a célról, amely a 

szellem örökkévalóságában vár rátok. Aki nem értette meg Szavamat, és tanításaim hallgatása után 

gyengének érzi magát, nem táplálta és nem erősítette lelkét, mindig is a világhoz tartozó javakra vágyott, 

amelyek soha nem nélkülözhetetlenek az életedben, és amelyeket felülről kaptál. Miért hagyjátok 

magatokat a világ kísértésének? Meg kell tanulnotok felülemelkedni a földi viszontagságokon, mert sok 

esetben ezek csak apróságok, nyomorúságok, amelyeknek túl nagy jelentőséget tulajdonítotok. Ha úgy 

törődnétek a szellem javaival, mint ahogyan az anyagiakkal törődtök, semmiben sem szenvednétek hiányt, 

és fejlődésetek nagyszerű lenne. 

44 Felejtsd el a múltadat, kerüld el az összes hibát, amely hosszú időn keresztül kísért téged, akkor 

fokozatosan megtapasztalod lényed abszolút változását, mert akkor kezdted meg a spiritualizáció felé 

vezető felemelkedésedet. 

45 Értsétek meg, hogy méltó helyet ajánlok nektek, mind itt a földön, amíg itt éltek, mind pedig a 

túlvilágon, amint a szellemi királyságban laktok. 

46 Mire vársz, hogy megtedd a döntő lépést? Kérjetek, kérjetek, hogy megadassék nektek. 

47 Vedd szívedbe szeretetem magját, és kezdd el táplálni, anélkül, hogy valaha is elhanyagolnád, 

akkor hamarosan gyümölcsöt fog hozni, amely táplálékul szolgál majd neked vándorlásodon. 

48 Beszélgessetek egymással, az Én Igémet véve a beszélgetés tárgyául, de mindig elhatározzátok, 

hogy tanítjátok egymást. Ez a vélemény- és tudáscsere hasznos lesz számotokra, és felemeli a lelketek. 

Ígérem, hogy jelen leszek a lelki beszélgetés e pillanataiban, hogy inspiráljalak benneteket, és mindig a 

megértéshez és a világossághoz vezesselek benneteket, de soha ne változtassátok azt, aminek lelki 

közösségnek kellene lennie, hétköznapi beszélgetéssé, mert akkor jelenlétem nem lesz veletek. 

49 Azokhoz akarok szólni, akik még nem érezték gyógyító balzsamomat a testükön, és akiknek a 

szívébe még nem költözött be a békém. 

50 Bizony mondom nektek, kiöntöttem rátok a balzsamomat, de ti nem voltatok felkészülve arra, hogy 

befogadjátok. Egyesek káromlásukkal, mások hitetlenségükkel utasították el. 

51 Mondom nektek, a hibáitok megbocsátva vannak, de meg kell tanulnotok, hogy érdemek által 

jogot szerezzetek minden kegyelemre vagy jótéteményre, amit Atyátoktól kértek. Ha ugyanis úgy adnám 

nektek őket, hogy ti semmit sem tennétek cserébe, a szellemetek nem haladna előre. Mit taníthatnál holnap 

azoknak, akik szenvednek? Milyen tapasztalatokat szereztél volna a kísérletek során? Gondoljatok a 

betegekre, akik csodát kaptak Tőlem, és meg fogjátok tapasztalni, hogy mindegyikük érdemeket szerzett, 

hogy jutalmat kapjon. Egyesekben győzött a hit, másokban megújulás történt; mások igazi bűnbánatot 

éreztek, megint mások megostorozták magukat gyengeségeikben vagy büszkeségükben. 

52 Milyen elégedetten emelkedik fel a szellem, miután megvívott egy csatát és győztesen került ki 

belőle! Milyen elégedettséget tapasztalhattak azok, akik minden érdem nélkül kaptak jótéteményt az 

Atyjuktól? Nem értékelnék azt, amit kaptak, és azt sem tudnák, hogyan őrizzék meg, hiszen nem került 

nekik erőfeszítésükbe vagy áldozatukba, hogy megszerezzék. De aki nagy küzdelem után elnyerte a békét, 

az nem teszi ki magát annak a veszélynek, hogy elveszíti azt; ő őrzi és vigyáz rá. Aki lemondás és 
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áldozatvállalás révén visszanyeri egészségét, nem teszi azt újra veszélybe, mert tudja, mibe került, hogy 

visszanyerje. 

53 Ne féljetek, ti, akik elém hozod kimerültségedet és gyenge lelkedet, nem kérek tőled semmi 

lehetetlent. - Hallgassa meg: Ezen a napon csak figyelmeteket kérem, és azt, hogy engedjétek be Szavamat 

a szívetekbe, mert az felébreszti szunnyadó érzéseiteket, és megvilágosítja szellemeteket, hogy a hit és a 

remény lángként égjen szívetekben. Erre azért van szükség, hogy előkészítsétek az utat, és a tőlem várt 

csoda megtörténhessen. 

54 Legyetek tudatában annak, hogy már nem azokban az időkben éltek, amikor az Atya mindent 

megadott nektek, anélkül, hogy ti tettétek volna, mert a szellemetekből hiányzott a fejlődés, a tapasztalat, a 

tudás; hogy most sokat kell tennetek a saját részetekről, hogy megkapjátok, amire vágytok vagy amire 

szükségetek van. 

55 Kétségbeesett vagy, mert így beszélek hozzád? Ti, akik betegek vagytok, elvesztitek a 

bátorságotokat? Ebben a pillanatban gyógyító balzsamot adok mindazoknak, akik a megújulás, a javulás, 

az erkölcsi és szellemi újjáépítés keresztjét készülnek felvállalni. Olyanoknak is adok egészséget, akik 

hamarosan elfelejtik jótéteményemet, mert fel sem fogják fogni, miért gyógyította meg őket a Mesterük. 

De én előre elhelyeztem a lelkükben azt a magot, amely a mai nap oktatásából származik, és a kellő 

időben számot kell adniuk nekem. 

56 Egyesek és mások fájdalma eljut hozzám, mert minden Szeretetemben van egy csepp isteni 

balzsam. 

57 Érezd magadhoz közel Engem, gyógyulj meg és támadj fel az életre, hogy tanúságot tegyél az 

igazságomról. 

58 Emberek, a próféták meghaltak, de üzenetükből kitörölhetetlen írás maradt. Jézusban e próféciák 

közül sok beteljesedett, de a többinek el kellett jönnie ennek az időnek, hogy beteljesedjenek. 

59 Tizenkilenc évszázad telt el azóta, hogy utolsó szavamat adtam nektek a kereszten, de amikor újra 

hallatszott a hangom az emberek között, azt tapasztaltam, hogy ahelyett, hogy szeretnének, gyűlölik 

egymást, nem ismerik el egymást testvérnek, sőt megölik egymást - ahogy a próféták megjósolták és Jézus 

meghirdette. De éppen ebben az időben, amikor a romlottság nagy fejlődésnek indult, felemelkedett egy 

nép, amely a szellemivé válás magvaival rendelkezik, akiknek prófétai hanggal kell felébreszteniük az 

embereket, akiknek a természeti erők és a betegségek feletti hatalmukkal kell a tudósoknak a kegyelem és 

a hatalom bizonyítékait adniuk, és akiknek a Lélek ajándékainak behatolásával kell a vallást tanítóknak az 

igazságuk bizonyítékait adniuk. E nép megjelenését a próféták is megjósolták. 

60 E hanghordozók elméjének szervén keresztül tettem Magamat ismertté, hogy Isteni Utasításomat a 

szívetekbe írjam; de ezek durvaságukban hasonlítanak ahhoz a kőhöz, amelybe a Törvény parancsolatait 

írtam az Első Korszakban. 

61 Ha egyszer elgondolkodtok az általam adott tanításokon, az időkön, amelyekben éltek, és azon, 

ahogyan Én magamat megismertettem, azt fogjátok látni, hogy mindent - mind az érkezésemet, mind azt 

az időt, amely alatt megnyilvánulásom történt, mind azt a napot, amelyen véget ért - számos meglepő és 

szembetűnő esemény és történés kísérte, mind az emberi életben, mind a szellemi birodalomban. Akkor az 

ember mindezekben az eseményekben fel fogja ismerni azokat a jeleket, amelyeket azóta hirdettek 

visszatérésemre. 

62 A tudósok, a vallások és a teológusok nem lesznek képesek felfedezni ebben az időben, hogyan 

működik az igazságosságom; de nektek kinyilatkoztattam. - Minden emberi szív élő bizonyítéka 

igazságosságomnak és bölcsességemnek. Néha egy nyomorult szívében annak a lelke rejtőzik, aki egy 

másik korban koronát viselt a fején, vagy egy börtönben az raboskodik, aki egy másik életben megfosztott 

egy népet a szabadságától. Egész létezésetek a szeretet végtelen leckéje a tökéletes lelkek számára, hogy 

készséges és engedelmes gyermekként jussanak el Atyjuk kebelébe. De amíg ez a sötétség, amely most 

beborítja az emberiséget, sűrűsödik, az embereknek, amikor a félelem eluralkodik rajtuk, azt kell 

kiáltaniuk: "Istenem, Istenem, miért hagytál el minket?" anélkül, hogy felismernék, hogy Lelkem fénye 

készen áll arra, hogy áthatoljon szívükön, amint hitre kelnek. De ez a sötétség nem tart örökké, még csak 

nem is túl sokáig, bár az embereknek úgy tűnik, mintha egy örökkévalóságig tartott volna a fájdalmuk 

intenzitása miatt. Fokozatosan világosság lesz a lelkekben, és örömmel telve fognak kiáltani: 

"Hozsanna, hozsanna, az Úr most velünk van!" 
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63 Emberek, gondoljatok az emberiség minden küzdelmére, gondoljatok a tömegekre, ahogyan az 

istentiszteleti helyekre özönlenek, hogy Engem kívánjanak! A szívükben megmagyarázhatatlan 

vágyakozás van, mert a lelkük várja a visszatérésemet. 

64 Újítsd meg az életed, tisztítsd meg a szíved! Mert mondom nektek, a szellemi szférában sok 

fényszellem él, akik csak a ti felkészülésetekre várnak, hogy testet öltsenek közöttetek, és elhozzák 

üzenetüket az emberiségnek. Ők az ígért és meghirdetett nemzedékek, ők lesznek a gyermekeitek és 

leszármazottaitok. Ezért azt mondom nektek, hogy türelemmel igyátok meg a poharat, hogy az örökség, 

amelyet rájuk hagysz, tiszta legyen, és ők is megtalálják a szereteted és a hited által kikövezett utat. 

65 Vajon azok, akik hallották ezt a szót, tagadni fogják-e, amikor megkérdezik őket? - Ne történjen 

meg, hogy utána keservesen sírsz! Tegyetek bizonyságot szavakkal, cselekedetekkel, gondolatokkal, 

imákkal, hallgatással; ez a feladatotok. 

66 Uratok azt mondja nektek: Boldogok azok, akik teljesítik az Atya akaratát, mert bár sírni fognak, 

amikor utoljára hallják Szavamat 1950-ben, utána látni fognak Engem jelen lenni "a felhőben", anélkül, 

hogy az valaha is újra szem elől tévesztené őket. 

67 Nemzetetek számos helyén biztosítottam imaházakat, hogy hallhassátok bennük Szavamat. 

68 Az én népem olyan alázatos, mint azok a helyek, ahol megismertetem magam. De az az akaratom, 

hogy az alázatos és alázatos szívű embereken keresztül ismét meglepjem az emberiséget; rajtuk keresztül 

fogom tudatni, hogy ez a fény és a kegyelem ideje. 

69 Hívásom összehívta ezt a népet, amelyet türelmesen készítettem fel védelmem alatt, hogy méltóak 

legyenek a Törvény befogadására, és az Isteni Szeretet üzeneteként eljuttassam azt az emberekhez. 

70 Mondom nektek, hogy egy bűnös megtérése nagy hatást gyakorol az emberek szívére, mert 

ösztönzőleg hat rájuk. Ez az oka annak, hogy nem az igazakat kerestem, hogy új apostolcsapatomat 

alkossam, hanem a bűnösöket, hogy tanítványaimmá tegyem őket, és bebizonyítsam az embereknek, hogy 

letértek a jóság útjáról, és hogy lehetséges számukra, hogy visszatérjenek arra, ha megújulnak és 

megváltoznak. 

71 Egy igaz embert küldtem nektek, hogy elindítsa ezt a korszakot, Roque Rojast, akinek ajkán 

keresztül Illés, az Útkereső beszélt. Kikövezte az Úr útját, hogy megismertessem magam az emberekkel, 

és hogy meghalljátok a hangomat. Amióta először megszólalt, folyamatosan hallottátok, és 

megtapasztaltátok az Én megnyilvánulásomat. Senkinek sem mondtam, hogy el kell rejtőznie ahhoz, hogy 

meghallgasson Engem, sem azt, hogy el kell vonulnia egy bizonyos helyre ahhoz, hogy teljesítse 

küldetését. Sem katakombákra, sem rejtett helyekre nem volt szükség ahhoz, hogy elhalmozzalak 

benneteket az Igémmel, és hogy megtartsam az áhítatotokat. Én pedig megtanítottalak titeket a törvényre, 

amelyet mostantól élnetek kell, amely így szól: "Szeressétek egymást! 

72 Időt adtam neked, hogy elvégezd a feladatodat, és egy határok nélküli mezőt, hogy bevethesd. 

Nem adtam meg nektek egy konkrét helyet vagy egy konkrét órát. Ismét mondom nektek: "Isten Lélek, és 

lélekben és igazságban kell imádnotok Őt". 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 71  
1 Szeretett tanítványok, ebben az időben megkaptátok a kegyelmet, hogy asztalhoz ülhettek nálam; 

jöjjetek, és legyetek velem lélekben. Őrizzétek meg Szavamat szívetekben, és szeretet-tanításaimból 

csodálatos bölcsesség emlékkönyvét fogjátok kialakítani. 

2 Szentlelkem fénye megvilágítja az ösvényeket és a sivatagokat, hogy az emberiség megtalálja az 

igazi utat, a spirituális felfelé haladás útját. Akkor jövök, amikor a romlottság és a korrupció a tetőfokán 

van. Tanításom úgy jelenik meg nektek, mint egy üdvözítő bárka; a világ a fájdalom óceánja; amikor az 

emberiség meglátja ezt a bárkát, nem fog-e vágyakozni arra, hogy megváltást találjon benne? 

3 Tanítványok, mindannyian ismeritek a pusztákat és az (élet) útkereszteződéseket; ezért alkalmasak 

vagytok arra, hogy felkeressétek a világosságra vágyó tömegeket. 

4 Menjetek a "lepráshoz", amint nincs többé "lepra" a szívetekben. Beszéljetek szeretettel azokhoz, 

akiket meggörnyeszt a fájdalom, és amikor tanításom tükröződik érzéseitekben, és szeretetet és 

együttérzést éreztek testvéreitek iránt, akkor előrehaladtatok lelki fejlődésetekben. Mutasd meg a 

testvéreidnek az utat, és ne sértődj meg, ha a végén hálátlanságból magadra hagynak. Elégedettségetek 

abból a tudatból fog fakadni, hogy azok, akik elveszettek voltak, közelednek Hozzám, és érezni fogjátok 

segítségemet magányosságotokban. 

5 Akkor a manna le fog szállni, hogy tápláljon benneteket, és mindig lesz mit adnotok a 

rászorulóknak. 

6 Szeretlek, és azt akarom, hogy tökéletes legyél. Ezért van az, hogy igazságosságom könyörtelenül 

megnyilvánul az emberek között. Isten minden múltbeli és látszólag elfelejtett műve megítélésre kerül 

ebben az időben, amikor a megtestesült szellem képes lesz felfogni, elfogadni és megérteni ítéleteimet. 

Királyok, bírák, urak - mindazok, akik bármilyen módon elvetették a gonoszság magvát testvéreik között, 

jelen lesznek az Úr ítéletén. De mondom nektek, ahelyett, hogy láncra verném őket, megfosztanám őket a 

fénytől, vagy örök kínoknak vetném alá őket - ahogy az emberek tudatlanságukban hihetik -, feladatot 

adok nekik megváltó munkámban, hogy megtisztítsák lelküket, jóvá tegyék elkövetett vétkeiket, és 

megértsék, hogy igazságosságom az Isteni Szeretetből fakad. Ha a megfelelő időben arra használom 

azokat a nagy bűnösöket, akik közül sokak neve bekerült a történelmetekbe, hogy a testvériség és az 

emberek közötti béke műveit végezzék, miért tekintitek néha úgy, hogy egyes testvéreitek akadályokba 

ütköznek az utatokon? Miért akarjátok még azokat a lényeket is eltávolítani rendeltetésetek útjáról, akiket 

az Én Akaratom helyezett oda? Ó, ha tudnátok, hogy különösen ők gyakran jobban szolgálnak Engem, és 

hogy ők segítenek nektek eljutni Hozzám. 

7 Legyen a szívetek olyan, mint ezek a találkozóhelyek, ahol összegyűltök, hogy meghallgassátok az 

Igémet. Akinek ajtaján átmentek azok, akik sokféleképpen vétkeztek: akik kezüket testvérük vérével 

szennyezték be, akik lopásokat, rágalmakat és gyalázkodásokat rejtegetnek; és mégis - mikor utasítottam 

el őket valaha is? Vagy mikor kerültek egyáltalán mások elé? A gyengédség irgalmas fátyla fedte el 

foltjaikat, miközben Lelkem egyedül szólt ezekhez a bűnösökhöz. Lásd, hogyan tanulnak meg imádkozni 

azáltal, hogy hallgatják az Igémet, gondolataikat a végtelenbe emelik, hogyan ébred bennük az érzés, hogy 

aki a szellemihez fordul, erőt, fényt, ihletet és gyógyító erőt, életbátorságot és békét kap. 

8 Áldott emberek, ezekben a pillanatokban, amikor a háború megrázza a világot, arra kértelek 

benneteket, hogy álljatok ki és imádkozzatok embertársaitokért, érezzétek át fájdalmukat, és küldjétek 

nekik a fény és a béke érzéseit. De el kell mondanom nektek, hogy először meg kell tanulnotok szeretni, 

szolgálni és megbocsátani a körülöttetek lévőknek, hogy tudjátok, hogyan kell szeretni és szolgálni azokat, 

akik távol vannak. Szeressétek a sorsotokat, fogadjátok el a poharatokat, fogadjátok el a kereszteteket 

szeretettel. Senki sem tudja, hogy melyik lélek élteti lényét, és azt sem tudja, hogy mi az oka a 

vezeklésének, amíg a földön van. 

9 A szellem megvilágosítja a lelket, és a lélek irányítja az anyagot. 

10 Engedjétek el a szomorúságot és a reménytelenséget, mindannyian elérhetitek az ígért Atya házát; 

én segítek nektek ebben. Milyen, a jelenleginél kedvezőbb időkre vársz, hogy elindulhass? A békeidőkre 

vársz, hogy érdemeket szerezz? Bizony mondom nektek, ez a legjobb alkalom arra, hogy elérjétek az 

engesztelést és érdemeket szerezzetek. 
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11 Emberek, azt mondom nektek: Használjátok az általam adott isteni útmutatást, mert az 1950-es év 

után már nem leszel nélküle. A nap hamarabb szűnne meg sütni, minthogy az Én Szavam ne teljesüljön be. 

De azoknak, akik nem tartották meg a szívükben, sírniuk kell majd hálátlanságuk miatt, bár ez nem az Én 

akaratom. 

12 Folyamatosan felrázlak benneteket, és minden egyes utasítással dolgozom rajtatok, hogy ne 

térjetek le az útról, és ne szennyezzétek be többé a lelketeket. 

13 Ne legyetek kishitűek, vegyétek észre, hogy amit a múltban megígértem nektek, azt a Harmadik 

Korszakban teljesítettem; az ember viszont nem tudta, hogyan teljesítse fogadalmait és kötelességeit. 

14 Pillanatokra összeszeditek magatokat, hogy kövessetek Engem, amikor úgy érzitek, hogy segíteni 

fogok nektek a megpróbáltatásaitokban, és hogy kegyelmem segít nektek sértetlenül átvészelni azokat, de 

aztán hálátlanságotok miatt újra elfelejtitek. 

15 Köztetek vannak azok is, akik szeretnek Engem, akik csak a látogatások és üldöztetések idejére 

várnak, hogy bebizonyítsák hűségüket és erejüket. Ők lesznek azok, akik elindulnak a természeti erők által 

sújtott vidékekre, hogy irgalmas segítségüket a rászorulóknak nyújtsák. El fogom érni, hogy felismerjék a 

megfelelő időt, hogy elinduljanak a (feladatuk) teljesítésére, és hagyom, hogy a szívükben érezzék az 

üzenetet, amely azt mondja nekik, hogy ne vegyenek második csomagot az útra, és hogy bízzanak 

mennyei hatalmamban. 

16 Más munkásokat küldök majd, hogy más nemzetekbe beszéljenek munkámról, és ott ellenállnak 

majd a háborúnak a szeretet munkáival és imáikkal. Akkor, amikor eljön a beteljesedésük ideje, nem 

fognak ellenállni küldetésemnek, mert hátra kell hagyniuk a sajátjaikat és javaikat. Nem a gazdag fösvényt 

kellene példának venniük. 

17 Aki azon kesereg, hogy el kell hagynia a tulajdonát, hogy Engem kövessen, annak az útja szomorú 

lesz, és a keresztje nehéz. Aki viszont mindent átad az Én gondjaimra, önátadással és bizalommal, annak 

békéje és ereje lesz a csatában, és amikor visszatér, mindent úgy talál majd, ahogyan elhagyta. 

18 Feltártam nektek a szellemi ajándékokat, amelyekkel rendelkeztek, és azt, hogy miként kell 

használnotok őket, hogy soha ne használjátok őket olyan cselekedetekre, amelyek nem tartoznak a 

Törvényemhez, mert akkor ahelyett, hogy világosságot adnátok, sötétséget és tévedést terjesztenétek. 

19 Ne adj okot arra, hogy még a rokonaid is rosszul ítéljenek meg téged és elszakadjanak tőled a 

tökéletlen cselekedeteid miatt. Meg fognak érteni téged, ha te megértettél Engem. 

20 Azt akarom, hogy tanítványaim mindig készen álljanak arra, hogy válaszoljanak a szenvedő 

hívására, és valódi irgalommal gyógyítsák meg őt. 

21 Nézd meg, hány beteg ember van körülötted, ne feledd, hogy nincs olyan otthon, amely mentes 

lenne a betegségtől. Nézzétek a sok megszállottat, akik senkitől sem kapnak kegyelmet. 

Ott vannak a ti szántóföldjeitek: vigyétek magatokkal szellemi ajándékaitokat, hozzátok a fényt és 

szabadítsátok meg őket láncaiktól, nem feledve, hogy a láthatatlan lényekkel is szeretettel és irgalommal 

kell bánnotok, hogy a fényhez vezethessétek őket. 

22 Miért lankadsz, amikor elárasztalak békével és boldogsággal? Szükséges, hogy a fájdalom mindig 

elkísérjen benneteket, hogy szívetek emlékezzen Rám, és szellemetek ébren maradjon? 

23 Keljetek fel és ne vétkezzetek többé, ne gyengüljetek el a földi örömökben, mert felelnetek kell 

majd előttem a lelketekért és a testetekért egyaránt, és eljön a pillanat, amikor amit kértek, nem fogom 

megadni nektek (többé), még akkor sem, ha kiáltásotok az Égbe emelkedik, mert első, második és 

harmadik alkalommal is megadatott nektek, és tudásotok ellenére kihasználatlanul hagytátok, mert 

felismertétek, hogy Én mindenek felett Szeretet vagyok; De ne feledjétek, hogy igazságosságomban 

könyörtelen vagyok. 

24 Figyeljetek, mert hamarosan bíróként eljövök minden szektába és vallási közösségbe, és 

megkérdezek minden vallási vezetőt, minden lelkészt vagy papot, hogy mit tett a rábízott lelkekkel. 

Mindenkit meg fogok kérdezni, hogy mit tettek a Törvényemmel és a Tanításommal, és minden gyomot 

elpusztítok. 

25 Álljatok ki e nemzet békéjéért is, amelyet arra rendeltem, hogy hallgassátok és tanulmányozzátok 

benne az Igémet. Háború, kapzsiság, hatalomvágy és hamis tanítások leselkednek a népedre. De 

megszabadítalak benneteket a fáraó kezéből, aki a hűbéreseivé akar tenni benneteket, mert most már az én 

ügyemet szolgáljátok. 
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26 De ha újból rabszolgaságra vágytok, azt meg fogjátok kapni; de ne felejtsétek el, hogy arra 

vagytok hivatottak, hogy imádkozzatok a világ békéjéért, és megakadályozzátok, hogy a háború elragadja 

a gyermekeket szüleik karjaiból. Imádkozzatok, hogy imátok által eloszoljon a sötétség. 

27 Anyák, imádkozzatok az emberiségért! Lányok, maradjatok imában és erényben! Ti vagytok az a 

forrás, amelyből a holnap nemzedékei származnak majd, akik tanúságot tesznek Igazságomról. 

28 Emberek, nem az imában kimondott szavaitok nyitották meg Szívem Kamráját, hanem a lelketek 

hangja és a szívetek lüktetése. fogadjátok el mindazt, amit átadok nektek, mert nem akarom, hogy 

szomorúságot vagy szűkölködést lássatok e nép körében, amelyet annyira szeretek. Ne veszítsétek el a 

béke köntösét, amellyel beborítalak benneteket. 

29 A szellemi oltár, amely láthatatlan az anyagi szemetek számára, mindenkor arra hív benneteket, 

hogy tegyétek rá áldozatotokat, amelynek szintén szellemi jellegűnek kell lennie. 

30 Hallgassátok meg az Én Igémet, ez az a mag, amelyet el kell vetnetek; legbensőbb lényege a 

szeretet. Mindenféle ellenszolgáltatás nélkül adom neked. Ez az az ajándék, amelyet erre az időre 

tartogattak nektek. Nem fáradok bele, hogy szeretettel árasszam el gyermekeimet; és nem fáradok bele, 

hogy várjam, hogy visszatérjenek a jó útra. De az emberiség minden bizonnyal belefárad a gyűlölet, az 

erőszak és az önzés további vetésébe. A gyűlölet minden egyes magja, amit elvetnek, úgy fog 

elszaporodni, hogy az erejük nem lesz elegendő az aratáshoz. Ez a váratlan, emberi erejét meghaladó 

eredmény megállítja őt lélegzetelállító és őrült útján. Azután csodát fogok tenni minden szívben, 

megengedve, hogy a felebaráti szeretet (ott), ahol eddig csak önzés volt, felemelkedjen. Az emberek ismét 

minden tökéletességet, mindentudást és legfőbb igazságosságot Nekem tulajdonítanak majd. Emlékezni 

fognak arra, hogy Jézus azt mondta: "Egyetlen fa levele sem mozdul az Atya akarata nélkül". Ma ugyanis - 

a világ véleménye szerint - a fa levele, az élőlények és a csillagok is véletlenül mozognak. 

31 Bizony mondom nektek: Megérintelek benneteket szeretetem botjával, és vizet fogok fakasztani a 

"sziklákból". A bűntudat és a bűnök, amelyek évszázadok óta terhelik az emberiséget, megbocsátásra 

kerülnek, és béke lesz a lelkekben. "Jöjjetek hozzám, ti betegek, ti vakok a lélekben, gyógyító balzsamom 

készen áll, hogy mindannyiótokba öntsem! Jöjjetek hozzám, ti, akik valaha urak voltatok, most pedig 

nélkülözéseket, megaláztatásokat és nyomorúságokat viseltek el - ti, akik valaha ünnepi ruhákat és 

kitüntetéseket ismertetek, most pedig ágykamrátok magányába rejtitek könnyeiteket. Közeledjetek 

hozzám, ti férfiak, akik elrejtitek sírásotokat feleségetek és gyermekeitek elől, hogy ne veszítsék el a 

bátorságukat az élettel szemben. Nyisd meg előttem a szívedet, és mondd el nekem minden bánatodat. 

Adok neked egy kulcsot, egy kenyeret és egy érmét, hogy keserűséged örömre váljon." - Ma már semmid 

sincs, az otthon, amelyben élsz, és ahol a gyermekeid születtek, nem a tiéd. Olyanok vagytok, mint a 

madarak, és nem tudjátok, hogyan, de éltek! 

32 Ez az ítélet és a látogatások ideje. Az elégedettség ideje, amikor mindenetek megvolt, elmúlt. 

Szerezz érdemeket a megpróbáltatásokban, és én igazságban, világosságban és békességben részesítelek a 

lelked számára, és amire a földön szükséged van, azt ráadásul meg fogom neked adni. 

33 Mennyi szenvedést látok a világotokban! Már a gyermek is ismeri a keserűség poharát, és korán 

megkeményedik a szíve. A virágok fiatalon elszáradnak, és a haj korán kezd ezüstfehéren ragyogni. 

Ajándékként fogadom könnyeiteket; azok lüktetnek Irgalmasságom ajtajánál, és én megnyitom őket, hogy 

reménységgel és békével töltselek el benneteket. 

34 Nem érzed, hogy visszatérsz az életbe? - Elém tettétek panaszotokat és bűnvallásotokat, tudva, 

hogy meghallgatlak és megvigasztallak benneteket, mert én vagyok a Feltámadás és az Élet. 

35 Ma az ígéretem felhője alatt árnyékot találsz, és lelkedet megvilágosítja a ragyogás, amelyet 

tanításaim adnak neked. 

36 A múlt prófétái és látnokai által megjövendölt időben éltek, akiknek szelleme most az isteni Ige 

beteljesedését látja. 

37 Ha szellemileg felkészült lennél, akkor a végtelenben láthatnád a szellemi lények sokaságát, akik 

egy hatalmas fehér felhőhöz hasonlítanának a tekinteted előtt, és amikor a küldöttek vagy küldöttek 

leválnának róla, látnád, hogy fényszikraként közelednek feléd. 

38 Spirituális látásotok még nem hatol át, ezért beszélnem kell nektek a túlvilágról, mindarról, amit 

még nem vagytok képesek látni. De mondom nektek, eljön majd az idő, amikor mindannyian látók lesztek, 

és gyönyörködni fogtok abban a csodálatos életben, amelyet jelenleg távolinak érzitek magatoktól, de 
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amely valójában közel vibrál hozzátok, körülvesz benneteket és megvilágosít benneteket, inspirál 

benneteket és szüntelenül kopogtat az ajtótokon. 

39 Ennek a tanításnak az a feladata, hogy érzékennyé tegye lényetek minden szunnyadó rostját, hogy 

az ember ebből a világból már megpillanthat egy keveset a rá váró ország fényéből. 

40 A materializmus sok évszázada nyomasztja az emberiséget, de nem ez a sorsa. Az ember nem arra 

van ítélve, hogy örökre a magasabb élet ismerete nélkül maradjon. Ha még mindig nem ismeri a teremtés 

sok dicsőségét, az nem azért van, mert Isten elrejtette előle, hanem mert a világ iránti szeretete elvakította 

a szellem szemét. De most ki fogja nyitni őket a fény felé, és akkor rájön, hogy Atyja mindig is őt kereste, 

hogy feltárja neki az Igaz Élet Könyvének tartalmát. 

41 Milyen erősek lesznek az emberek, ha egyesülnek a fény országában élő testvéreikkel! De ahhoz, 

hogy ez az idő eljöjjön, az emberiségnek még sok keserűséget kell innia. 

42 A fájdalom lesz a szenvedés kelyhe, amely visszaadja az embereknek az érzékenységet, a 

nemességet, a tisztaságot és a szellemiséget. De bizony mondom nektek, nem a ti Atyátok adja nektek azt 

a poharat, hanem ti magatok töltöttétek meg, és ki kell innotok, hogy megismerjétek minden 

cselekedetetek gyümölcsének ízét. De az ítélet után felemelkedhetsz az igazi életre, amelynek útját a 

lelkiismeret fénye fogja megvilágítani. 

43 Szeretett munkások, végeztetek-e lelkiismeretvizsgálatot, mielőtt felajánljátok Nekem a 

gyümölcsötöket? 

44 Miért látok sírást köztetek? Miért vannak könnyek a szemedben?..: Mert nem ért egyet azzal, amit 

tett. 

45 Ne féljetek, tanítványok, elfogadom a szeretet adományaitokat, az irgalmasság minden 

cselekedetét, és még ezeket a könnyeket is, amelyeket ontottatok. Hajtsd rám a fejed, pihenj, miközben 

hallgatod kegyelmes Igémet, és minden sebedből felgyógyulsz. 

46 A feladat, amelyet rátok bíztam, nehéz, és amikor meghalljátok a hangomat, növekvő megértéssel 

hasonlítjátok össze tanításaim tökéletességét a ti műveitek csekélységével, és akkor kicsinek és 

méltatlannak találjátok őket hozzám. De mondom nektek, csak a ti Atyátok tudja megítélni a műveitek 

becsületességét vagy annak hiányát. 

47 Olyan emberekkel állsz szemben, akik nap mint nap gyógyulásért, tanácsért, fényért és vigaszért 

keresnek téged, és néha félsz, hogy nem adod meg nekik azt, amit rád bíztam. 

48 Tetszik a félelmed és a kötelességtudatod, mert ez előrevisz a fejlődésedben, amely által 

kibontakoztatod és használod az összes adottságodat, amit adtam neked. 

49 Vágytok arra, hogy tökéletesítsétek magatokat? Akkor hallgassátok figyelmesen tanításaimat. 

Senki sem tud téged olyan szeretettel, bölcsességgel és gyengédséggel kijavítani, mint én. 

50 Szeretné kimosni a foltokat? Akkor engedjétek meg, hogy irgalmas szeretetem bölcs és tökéletes 

igazságosságával sújtson benneteket. 

51 Nem dorgállak meg téged a testvéreid előtt, és nem állítalak le előttük. Tudom, hogyan érhetek el 

minden lelket fényemmel, és hogyan szólhatok minden szívhez titokban, halk, de nyomatékos hangon. 

52 Eljönnek majd azok a napok, amikor Szavam szigorúbban fog megnyilvánulni, mert minél tovább 

hallgatjátok tanításomat és fogadjátok el parancsaimat, annál nagyobb lesz a felelősségetek. Ha nem 

akarjátok, hogy a Mester szigorú hangon szóljon hozzátok, akkor ezt elkerülhetitek engedelmességetekkel, 

azzal, hogy engedelmeskedtek parancsaimnak, azzal, hogy nem hagyjátok, hogy ez az áldott 

megnyilvánulás mindennapos szokásotokká váljon számotokra, és azzal, hogy fáradhatatlanul az irgalom, 

a fény és a béke szórói vagytok. 

53 Engedjétek, hogy az Én Igém megszabadítson benneteket a foltoktól és a szennyeződésektől, és ne 

várjatok a fájdalomra, hogy megtisztuljatok. Itt, az Igém alján mindent megtalálsz, amire szükséged van 

ahhoz, hogy megértsd a tökéletes módját annak, hogy gyakorold a Tanításomat, és hogy hited legyen az 

engesztelésed beteljesüléséhez. 

54 Ne feledjétek, amikor döntő lépést tesztek a spiritualizáció útján, hogy utánatok jönnek majd azok 

a generációk, akik még nagyobb fejlődést fognak elérni. Szilárd alapokként kell megmaradnotok, hogy 

testvéreitek hittel telve támaszkodhassanak rájuk. 

55 Új apostoli közösséget fogtok alkotni Munkámon belül. Legyetek ösztönözve azok példája által, 

akik a Második Korszakban követtek Engem. De amikor rájössz, hogy némelyiküknek voltak olyan 
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gyenge pillanataik, amelyek miatt hiányt szenvedtek, vigyázz, hogy ne ess bele ezekbe a hibákba. Ne félj, 

mint Péter, nehogy megtagadj Engem, és ne táplálj álmokat földi dicsőségről vagy nagyságról, nehogy 

eláruld Munkámat nyomorúságos pénzért, mint Iskárióti Júdás, és soha ne kételkedj jelenlétemben, mint 

Tamás, nehogy fájdalmas lelkiismeret-furdalást érezz. 

56 Tudjátok, hogy szeretlek benneteket, hiszen ezt a szeretetet minden szavamban kinyilatkoztatom 

nektek; de ne feledjétek, hogy keményen is bánnék veletek, hogy lebeszéljelek benneteket a hibáitokról 

vagy a tanítványaimhoz nem illő makacsságotokról. - Mi hiányzik ahhoz, hogy jó tanítványaim legyetek? - 

Mindened megvan. Öleld át keresztedet, hordozd szeretettel, mert általa emelkedsz fel a fényre, amely 

lelkedre vár, amikor feladatod befejeződik. 

57 Nagyon nagy az örömötök, amikor látjátok, hogy szeretetem a megértés új szerveit készíti elő, 

amelyeken keresztül átadom nektek az Igémet, mert megértitek, hogy nem fogtok hiányt szenvedni a 

mannában a sivatagban. Ez az Ige lesz az a táplálék, amely erőt ad nektek, hogy elérjétek az Ígéret 

Földjének kapuját. 

58 Imádkozzatok, emberek, az Én hangom eltávolít benneteket a világtól, és segít benneteket, hogy 

belsőleg felemelkedjetek. Hányszor kellett várnotok arra a pillanatra, amikor az Én sugaram leszáll 

hozzátok, hogy imádkozni tudjatok, mert korábban képtelenek voltatok rá. Figyeljetek arra, hogy lelketek 

hogyan érzi egyre közelebb és közelebb Jelenlétemet, ahogy megtisztul. Már elmúlt az az idő, amikor 

távolinak éreztetek Engem, amikor Királynak gondoltatok Engem, aki képtelen voltam leszállni hozzátok, 

mert méltatlannak és nyomorultnak tartottátok magatokat. Ezért háromszor jöttem el, hogy teljesen 

felismerhetővé tegyem magam az ember számára. 

59 Ma azt mondom nektek: Készüljetek fel belsőleg, hogy érezzétek szeretetemet és megértsetek 

Engem. Azok, akik tudják, hogyan lelkesítsék magukat, mindenütt felfedezik nyomomat, és minden 

pillanatban érzik jelenlétemet magukban. 

60 Fáradhatatlanul jöjjetek, hogy meghallgassatok Engem. Megadom neked a szükséges fegyvereket, 

hogy legyőzd az akadályokat és a rossz befolyásokat, amelyek akadályozhatják az utadat. Győzzétek le a 

világot, győzzétek le magatokat, és el fogtok érni Hozzám. Harcoljatok, és én nem hagylak el benneteket a 

harcban. 

61 Nem a véletlen hozta ide önöket, hogy most meghallgassanak Engem. Atyai szeretetem volt az, 

amely kiválasztott téged az emberek nagy száma közül, mert szellemileg elsőszülöttként ismertelek el 

téged. Törvényem és Igazságom már régen leszállt rátok. Veled volt a próféták törvénye és a Bárány vére. 

Most Szentlelkem fénye van rajtatok, amely megmagyarázza nektek a titkokat. 

A múlt időkben a lelketekből egy népet formáltam - egy népet, amely rejtve van az emberek között 

ebben az időben, amelyben megtestesült. Ma nem köt össze benneteket faj, vér, név, törzsek; egyikőtök azt 

sem tudja, hol van a másik; és mégis egyesíteni fog titeket a Lélek. Csak az Én átható tekintetem fedezhet 

fel benneteket, de nem a földi uralkodók tekintete. Ki találna meg téged, hogy rabságba, börtönbe 

vezessen? 

62 Bár elsőszülöttnek neveztelek, ne várd, hogy bárki meghajoljon előtted; ne alázz meg senkit. 

Egyedül én tudom, ki az "első" és ki az "utolsó" ezen az úton. De ahogyan titeket örökösökké tettelek, úgy 

tegyétek örökösökké testvéreiteket is. Egyesüljetek lélekben, képzeletben, gondolatban. Kössétek egymás 

között a szeretet és a jóakarat kötelékeit, akkor erősek lesztek, és senki sem fog többé megalázni 

benneteket. Fáraók, királyok, cézárok és hóhérok voltak felettetek a múltban, népem gyengeségének 

pillanataiban. Ki fog elnyomni benneteket ebben az időben, ha nem lesztek gyengék? Nem kell 

megtagadnotok a tiszteletet senkitől, hogy teljesítsétek törvényemet. Nem szabad elutasítanotok sem a 

tudósokat, sem a lelkészeket, sem a felekezeteket vagy vallásokat. A feladatotok arra korlátozódik, hogy 

ismertessétek a kinyilatkoztatást, amelyet én hoztam nektek. 

Azért beszélek így hozzátok, mert amikor megteremtettelek benneteket, a tökéletesség magvát 

helyeztem belétek. Azt akarom, hogy cselekedeteid által olyanok legyetek, mint Én. Ne elégedjetek meg 

azzal, hogy szellem, intelligencia, lelkiismeret és más tulajdonságok birtoklásával olyanok legyetek, mint 

az Én Istenségem, mert mindez az Én munkám. 

63 Nem fogok gyümölcsöt kínálni nektek, és azt mondani nektek: "Egyétek meg, és olyanok lesztek, 

mint az istenek!". Azt mondtam nektek: "Egyétek ezt a kenyeret, hogy az én kegyelmemben éljetek." De 

miért nem jutott el az ember arra, hogy művei által olyan legyen, mint a Mestere...? Mert a 
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materializmusban szellemileg és erkölcsileg elcsúfította magát, és amíg a földi dicsőség után vágyakozik, 

addig nem birtokolhatja az Ígéret Földjét. 

64 Azt mondtam, hogy inkább egy teve menjen át a tű fokán, mint egy gazdag zsugori a mennybe. De 

ha valaki azt kérdezi Tőlem, hogy aki gazdag volt, az arra van-e kárhoztatva, hogy soha ne élvezze 

Országom boldogságát, akkor azt mondom neki: amint ez a szív megszabadul kapzsiságától, önzésétől és 

anyagiasításától, nem lesz többé gazdag fösvény, és akkor beléphet Országomba. Az én igazságosságom 

senkit sem ítél el, és bizonyára nem örökre. A tűz, amelyről a Szentírás beszél nektek, a könyörtelen 

lelkiismeret, amely tűzként ég, amíg meg nem tisztítja a lelket minden foltjától, és ez a tűz megszűnik, 

amint a bűn nyoma eltűnik. Értsétek meg, hogy nem én mondom ki az ítéleteteket: ti magatok vagytok 

azok. 

65 Az idő, amelybe most léptek, az az idő, amikor felfedezitek azt a kincset, amellyel Atyai 

szeretetem minden emberi lényt felruházott, és amelynek felfedezésére senki sem tanított meg benneteket 

a földön. E tanításokat inkább az emberek tartották vissza és rejtették el előletek, mert attól féltek, hogy 

felismeritek magatokat. De most eljöttem, és tudom, hogy senki sem fog elveszni a lélek és a szellem 

fejlődésének útján, és arra bátorítalak, hogy folytasd a felfedezést, a tanulmányozást és a lényed 

felismerését - ami az Én megtalálásának és felismerésének kezdete. Ki akadályozhat meg abban, hogy a 

saját bensődbe nézz? Ki tudná átélni a Velem való lelki közösséged pillanatát? Ki tudná elzárni a szemed 

az igazság fénye elől? 

66 Felfedezitek magatokat, és a Lélek által megkapjátok a Szellemi Élet kinyilatkoztatását. Ki lenne 

képes azok közül, akik felébredtek és szemlélték ezt a fényt, a saját szelleme ellen fordulni? Ki merné 

megfosztani a testét a lététől, miután sejtése van arról, hogy mi a Túlvilág? Tudd, hogy nem a vak véletlen 

küldött téged a Földre. Semmi sem történik az Én akaratom nélkül. Azért küldtelek ide titeket, hogy a béke 

őrei legyetek, amelyet ima, szó és gondolat útján kell megosztanotok testvéreitekkel, miközben szellemtől 

szellemig kommunikáltok Istenségemmel. 

67 Tekintsük a háborút, az éhínséget, a pestist és a halált komor temetési menetnek, amely nemzetről 

nemzetre halad, bánatot, nyomort és pusztulást vetve. Harcoljatok a háború ellen, nektek a szeretet és az 

irgalom fegyverei vannak. Már ebben a világban is a Béke Királyságom alattvalóivá válhattok, ha 

szeretitek egymást. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 72  
1 Boldogok azok, akik tisztelettel és alázattal, a Lélek szemével belemennek az isteni 

kinyilatkoztatásokba, mert az én Szentlélekként való megnyilvánulásomról szóló tanúságtételük igaz lesz. 

Menjetek az emberekhez, és vessétek el szeretetem magját még a száraz mezőkön is, és öntözzétek meg 

szeretetem vizével. 

2 Sokan vannak, akik ebben az időben látják a spirituálisat, de ne higgyétek, hogy mindannyian 

szeretnek Engem. Már mondtam nektek, hogy nem mindenki szeret Engem, aki azt mondja Nekem: 

"Atyám, Atyám", hanem az, aki csendben irgalmazik a testvéreinek, és alázatosan kommunikál Velem. 

3 A szellemi látás képessége a Szentlélek ajándéka. De míg egyesek alázatosak, és reszketnek az 

örömtől és a félelemtől a látomások láttán, mások dicsekednek az ajándékkal, amellyel rendelkeznek. 

4 Miért vannak tanítványok, akik az első helyekre törekszenek, holott senkit sem részesítek előnyben 

az asztalomnál? Én, aki a Mester vagyok, és akinek a megtisztelő helyet kellene elfoglalnom az asztalnál, 

gyermekeim szeretetétől körülvéve, amikor beléptem mindegyikük szívébe, egyeseknél egy bíróságot 

találtam, ahol szavaimat és cselekedeteimet megítélik, másoknál egy sötét börtönt, ahol ostoroznak és 

gúnyolnak, másoknál pedig egy új áldozatra kész keresztet. 

5 Néhány gyermekem szenved, amikor látja az emberek értetlenségét, akik mindig engedetlenek 

parancsaimnak és utasításaimnak. 

6 Ennek ellenére, és a sok önzés ellenére vannak, akik meglátogatják a foglyot a cellájában, a beteget 

a táborában, és vannak, akik a kórházakba sietnek, hogy fénysugarat vigyenek az ott elfeledve 

szenvedőknek. Azok, akik ilyen módon tevékenykednek, szeretnek Engem felebarátjukban, és 

cselekedeteikkel tisztelnek Engem. 

7 Nyugtassátok meg elméteket, gondoljatok arra, hogy már rövidek azok a pillanatok, amelyekben 

Én jelen vagyok ebben a megnyilvánulásban. Az 1950-es év már nagyon közel van, és látom, hogy ti még 

mindig mély letargiába merültetek. Ennek az az oka, hogy szavaimat egy olyan bűnös testen keresztül 

halljátok, mint amilyen a tiétek, és ezért nem rendelkeznek számotokra azzal a hitelességgel, amit 

megérdemelnének. De eljön majd a nap, amikor prófétai szavam beteljesedik, és akkor megbánjátok majd, 

hogy nem értitek meg. 

8 Ez volt az általam meghirdetett idő, amelyben az emberiséghez beszélek; ezután jön a tiétek. De ha 

elhallgatsz, és nem teszed ismertté tanításomat, akkor a kövek beszélni fognak, és a természet erői 

felébresztenek téged. 

9 Emberek, meg akarlak szabadítani benneteket a fájdalomtól, ami nyomaszt benneteket. Támogass 

Engem ebben a munkában: megvan benned az akarat, hogy ezt megtedd? Akkor tanuljatok tőlem, 

hallgassatok az utasításaimra, használjátok ki ezt az időt, amely gyorsan el fog múlni számotokra. 

10 Ha az ebédlő üres marad, és az asztal kihalt, annak az legyen az oka, hogy a tanítványok 

szétszéledtek a szélbe és terjesztették az örömhírt, és nem az, hogy hátat fordítottak Nekem, és nem 

hallgattak hívásomra. 

11 Megígérem nektek, hogy távozásom után, de még mielőtt szétszóródnátok a világban, el fogok 

jönni szellemben, hogy megadjam nektek a fényt, amely megérteti veletek mindazt, amit tanításaimmal 

közöltem veletek, és hogy megadjam nektek a szükséges erőt a feladatotok elvégzéséhez. Ezekben a 

pillanatokban a Szentlélek fénye minden elmében ott lesz; egyesek látni fognak Engem, mások hallani 

fognak Engem, és mindenki érezni fogja Jelenlétemet lelkileg. 

12 Tegyétek magatokat méltóvá erre a kegyelemre; egyetlen szavam sem fog eltűnni a szívetekből, 

mert tiltott utakra esnétek. 

13 Tanulj most, töltsd meg a lelkedet az Én fényemmel, mert eljön a pillanat, amikor késztetést fogsz 

érezni arra, hogy elindulj és teljesítsd a feladatodat. De mit taníthat az, aki semmit sem tanult? Vezethet-e 

egy vak ember egy másik vakot? 

14 Igazi hittel érzitek, hogy jelen vagyok közöttetek; de úgy érzitek, hogy képtelenek vagytok nagy 

tetteket véghezvinni a testvéreitek javára. De valóban mondom nektek, hogy hidegségetek ellenére, ebben 

az időben tanítványok fognak felemelkedni közöttetek, akik mindent feladnak, hogy kövessék az Én 

nyomvonalamat, akárcsak a bűnös nők, akik az Én szavamra új életet kezdenek, nem vétkeznek többé, és 

példát mutatnak testvéreiknek és nővéreiknek. 
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15 Tudjátok, hogy a hatodik pecsét fénye megvilágítja a szellemeteket. A könyv megnyílt, mert a 

pecsétek feloldódtak az elsőtől a hatodikig. Most összegyűjtöm azokat, akik az Én Jelemet fogják viselni, 

hogy egy nagyon nehéz feladatot bízzak rájuk. Ennek az időszaknak a végén azokat fogom fogadni, akik 

teljesítették, és azokat, akik nem követték az utasításaimat, vagy meghamisították azokat, nagyon 

szigorúan megdorgálom, és Szavam szigorúnak fog bizonyulni rájuk nézve. 

16 Emberek, értsétek meg, hogy többé nem szabad időtöket apróságokra, felesleges gazdagság 

megszerzésére vagy új világi kalandokra pazarolnotok. Értsétek meg, hogy minden pillanat, amit nektek 

adok, fény és fejlődés a szellemetek számára. 

17 Jelenlétem meglepi ezt az emberiséget, amely nincs felkészülve arra, hogy befogadjon Engem. 

Megnyilvánulásom a Szellemben ebben a Harmadik Korszakban egybeesik a tudomány legnagyobb 

materializmusával, amely elérte a csúcspontját. Látom a fegyvereket, amelyekkel az emberek felkészülnek 

arra, hogy harcoljanak Tanításom ellen, ezek pedig a tudományuk, a filozófiájuk, a materialista elméleteik, 

az önszeretetük, a becsvágyuk és az arroganciájuk. De nálam van egy kard, amely az igazság, amelynek 

ragyogó fényének senki sem tud ellenállni. Fénye megvilágítja az emberiséget ebben az időben, és leleplez 

mindent, ami hamis, és eloszlatja a sötétséget. Amikor az Én fényem minden ösvényen ragyog, és az 

igazság minden lélekben ott lesz - ki lesz még képes menedéket nyújtani a hamisságnak? Ki lesz képes 

becsapni a testvérét? 

18 Az emberi szív megkeményedett, míg végül érzéketlenné vált a szellemi iránt, ami a legbensőbb 

lénye és eredete. Azt mondom neked: Miközben Atyai Szeretetem kopogtat a szívetekben anélkül, hogy 

választ kapnátok, az embernél alacsonyabb rendű teremtmények és minden teremtett dolog érzi a Teremtő 

jelenlétét. Beszélek a hegyekhez, és azok válaszolnak nekem; beszélek a madarakhoz, és azok örömmel 

válaszolnak nekem; megáldom a mezőket, és azok virágszőnyeget terítenek. Ha viszont emberekhez 

szólok, akkor ahhoz, hogy meghallgassanak, emberként kell meghalnom a szemük előtt. De újból eljöttem, 

mert tudom, hogy a szellemük felemelkedik tanításaim fényére, hogy visszatérjenek az igaz útra. 

19 Szeretett népem, nektek adom az Izrael nevet, mert még egyszer átadtam nektek törvényemet, és 

megtanítottalak benneteket Isten tökéletes imádatára. Távol álltatok attól, hogy a természet erőit és a 

csillagokat imádjátok, ahogyan az ősök tették; mégis úgy találtam, hogy ebben az időben új 

bálványimádásba estetek. Az Igémnek meg kellett küzdenie a ti tévedéseitekkel, és még mindig sok 

szívben ott vannak a korábbi szokások, hiedelmek és hagyományok gyökerei. 

20 Hol vannak az aranyból és ezüstből készült bálványok, amelyeket az emberek a múltban 

készítettek, és hol vannak az istenek, amelyeket az emberek képzelete teremtett? A tökéletlenül felállított 

oltárokról fokozatosan kő kövenként hullott le. 

21 Ma egy olyan tanítással fordulok hozzátok, amelyet, ha egyszer megértettetek, a legkönnyebb 

teljesíteni, még akkor is, ha a világ számára úgy tűnik, hogy lehetetlen megvalósítani. Az Isten iránti 

szeretet kultuszát tanítom nektek az életeteken, a cselekedeteiteken és a lelki imán keresztül, amely nem 

egy adott helyen hangzik el ajkatokról, és nincs szükség kultikus cselekedetekre vagy képekre ahhoz, hogy 

ihletett legyen. 

22 Nem az az akaratom, hogy továbbra is sötétségben éljetek. Ezért küldtem nektek a fényemet, és 

ezért hívtalak meg benneteket, hogy lélektől lélekig kommunikáljatok Istenetekkel. 

23 Tanításom arra tanít benneteket, hogy közel lássatok Engem, mint szerető Atyát, és nem mint 

távoli Istent, ahogyan az emberiség nagy része lát Engem. Megmutatja nektek a legtisztább, legegyszerűbb 

és legbiztonságosabb utat is, hogy belépjetek a jelenlétembe. 

24 Emberek, tökéletes utasítást adok nektek. Törekedjetek arra, hogy felemelkedjetek, küzdjetek a 

hegy megmászásáért, tisztítsátok meg magatokat, hogy lelketek megszabadulhasson a világi 

szenvedélyektől, és megtapasztalhassa a Végtelenben való lakozás boldogságát. Értsétek meg, hogy 

lelketek éhezik és szomjazik arra, hogy szeretetem tápláljon benneteket azokon a területeken, ahol 

hatalmam rezgése, szeretetszellemem és egyetemes ragyogásom uralkodik. 

25 Ha sikerült néhány lépést előrehaladnotok, ne legyetek hiúak, mert a föld első embereinek, az 

igazság birtokosainak tartjátok magatokat. Ne felejtsétek el, hogy alázat nélkül minden művetek hamis 

lesz. 



U 72 

113 

26 Azt akarom, hogy aktív szeretet, lelkesítés, erény által különböztessétek meg magatokat, hogy 

életetekkel a legjobb tanúságot tegyétek az emberiségnek arról, hogy ti vagytok "Izrael", Isten népe, 

akinek kebelébe az Én Igém minden lelket meghív, hogy belépjen. 

27 Ma meg akarjátok magyarázni, hogy miért vagytok Izrael, és nincsenek érveitek; meg akarjátok 

magyarázni, hogy miért vagytok spiritualisták, és nincsenek szavaitok. Megpróbálod megmagyarázni, 

hogy mik a lelki ajándékaid, és nincs elég bizonyítékod és lelki fejlődésed ahhoz, hogy meggyőzően 

megmagyarázd őket. De amikor a felfelé irányuló fejlődésetek valóra válik, a szükséges szavak repülni 

fognak hozzátok, mert a szeretet műveivel megmutatjátok, hogy kik vagytok, ki tanított benneteket és 

hová tartotok. 

28 Meglepetésekkel és váratlan eseményekkel teli idők közelednek az emberiség számára. Azt 

akarom, hogy ez a nép tudja, hogyan kell helyesen értelmezni ezeket az eseményeket, mert mindaz, 

aminek történnie kell, már kinyilatkoztattam nektek az Igémben. 

29 Munkám isteni olvasztótégelyében vagytok, hogy próbára tegyelek és felkészítselek benneteket. 

De ne essetek kétségbe a fájdalommal szemben, mert szükség van arra, hogy csiszolódjatok. Tanuld meg 

türelemmel kiüríteni a szenvedés poharát, hogy jogod legyen vigasztalni a szenvedőket, és ne átkozd a 

fájdalmat. Mert ha ezt érzitek magatokban, akkor jobban meg fogjátok tudni érteni a testvéreitekét. 

30 Azért képezlek benneteket, hogy hamarosan a lélek és a test orvosai lehessetek. De tudjátok, hogy 

előttem az, aki a lelket gyógyítja, fontosabb, mint az, aki csak a test fájdalmát gyógyítja. 

31 Azoknak a férfiaknak, nőknek és gyermekeknek, akik hallják az Igémet, azt mondom: Tartsátok 

meg a szívetekben, és emlékezzetek meg tanításaimról és parancsolataimról lelkiismeretetek fényében, 

mert holnap ezek lesznek azok a fegyverek, amelyek arra szolgálnak majd, hogy terjesszétek a tanítást, és 

ismertessétek, mi lesz a szeretet és az üdvösség keresztje, hogy azt mondhassam nektek: Legyetek 

áldottak, mert egyre inkább felismeritek a Lélek igaz útját, amelyről sokan letértek, mert hosszú, és aki 

akkor azt mondta nekem: Uram, nem tudunk követni téged. 

32 Sokan vannak, akik hallgattak rám, de kevesen vannak, akik követnek engem, és ezeket arra 

használom, hogy bátorítsam azokat, akik letértek a keskeny ösvényről - hogy a vakokat látóvá tegyem, a 

süketeket hallóvá, a bénákat járóképessé, és feltámasszam a "halottakat". Szolgáimon keresztül csodákat 

tettem és teszek az emberek között, hogy felébresszem őket mély álmukból. 

33 A Második Korszakban egyedül hagytatok Engem a kereszten, amikor kiittam az epés-ecetes 

poharat, és csak az Én vérem folyt ki a Golgotán. De most elkísérsz Engem a kereszteddel, és Urad lesz a 

segítőd, ahogyan nekem is volt egy személy a fájdalom útján, aki segített Nekem a keresztet hordozni. Az 

életed a keserűség útja, amelyen lépésről lépésre esel és emelkedsz újra, amíg el nem éred a hegy tetejét, 

ahol azt mondhatod Atyádnak: "Uram, a Te kezedbe ajánlom lelkemet." 

34 Kik azok, akik dicsekvés nélkül követnek Engem mindvégig? Nem tudod. - Melyikük jut el oda? 

Mindannyian, mondja nektek a Mester, először egyesek, aztán mások. Egyesek kevesebb fájdalommal, 

mások nagy áldozatokkal, aszerint, hogy ki-ki milyen utat választ és hogyan jár rajta. 

35 Az egyenes út a legrövidebb; azt a fény, a szeretet és az erény kövezik ki. Ez a törvény útja. 

36 A görbe utak meghosszabbítják a fejlődés útját, de végül mindannyian megérkeztek hozzám. 

37 Nem ismeritek a béke helyét, ahová a "hegyek magasságába" jutó lelkek jutnak el, de hisztek az 

Ígéret Földjének létezésében, és ezért újból azt mondom nektek: Boldogok azok, akik látás nélkül hittek. 

38 A próféciák régtől fogva azt hirdették nektek, hogy ebben az időben minden szem látni fog Engem 

- a bűnösök és a jámborok szeme; de az emberi alakban megjelenő Jézust nem mindenki fogja látni. 

Jelenlétemet hitetek, szeretetetek és lelki emelkedettségetek szemével fogjátok látni. 

39 Hangom a lényed legbelsőbb részében fog visszhangozni, és érezni fogod, hogy veled élek. De 

meg kell tisztítanod szíved kamráját, hogy ne szégyellj befogadni Engem benne, amikor az 

beszennyeződött. Kérjétek lelki testvéreitek segítségét, és ők segíteni fognak nektek a felkészülésben. 

40 Már elkezdtétek vándorlásotokat a spirituális fejlődésetek útján, folytassátok azt félelem nélkül. 

Bátorítottalak benneteket a megpróbáltatásokban, amelyeket rátok róttam. Milyen emberi erő tudta volna 

kihozni a mélységbe zuhantat? Ki tehette lehetővé a lehetetlent, ami az életetekben történt? Ki tudta volna 

elpusztítani a kísértés csapdáit, amelyek lelkedet ostromolják? 

41 Én vagyok az egyetlen, aki képes ezeket a munkákat elvégezni köztetek anélkül, hogy díjazást 

követelne. Nem azért sorolom fel az előnyeimet, hogy dicsekedjek azzal, amit adok nektek, hanem azért, 
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mert nem akarom, hogy a tanításaim észrevétlenül maradjanak, és hogy a szellemetek megismerje és 

megértse őket. Azt akarom, hogy a szívetek jóságossá váljon, hogy segítse a lelketeket a jó cselekedetek 

végzésében, és hogy szeretettel és irgalommal vesse el testvéreitek útját. 

42 Úgy jöttök ezekre a szerény találkozóhelyekre, ahol halljátok az Igémet, mint egy iskolába, ahol 

megtanuljátok, amit később a gyakorlatban kell megvalósítanotok életetek útján. Értsd meg, hogy pusztán 

az utasítás meghallgatásával még nem teljesítetted a feladatodat. Rátok bízom a világot, hogy terjesszétek 

benne tanításom magvát. Rád bízom az otthonodat, megmutatom neked a tevékenységi területeket és a 

követendő utakat. A börtönök, a kórházak, az árvaházak, azok a helyek, ahol a bűn és a romlottság 

uralkodik, megfelelő cselekvési területek imátok és irgalmasságotok cselekedetei számára. 

43 Győzzétek le magatokat, és az út könnyűvé válik számotokra. Akkor képesek lesztek legyőzni a 

fenevadat, amelyet János apostolom látott a Jelenések könyvében. 

44 Sokszor akartatok fogadalmat tenni, hogy követni akartok Engem, de lepecsételtem az ajkatok, 

hogy ne mondjátok ki a fogadalmat. Mások közületek le akarták írni a fogadalmat, hogy mindig szeretni 

fognak Engem, és én megállítottam a tolladat, mert azt akarom, hogy a te lelked legyen az, amelyből az a 

visszavonhatatlan elhatározás fakad, hogy követni fogsz Engem. 

45 Ha egy pillanatra láthatnád a saját szellemedet, meglepődnél, hogy ki vagy; csodálkoznál a fényén, 

és tiszteletet éreznél önmagad iránt. De bár nem láthatod a tested szemével - higgy benne a 

megnyilvánulásai miatt, akkor a tested többé nem lesz börtön vagy akadály a felemelkedése előtt. Ne 

feledjétek, hogy szellemetek, mint a Teremtőhöz hasonló lény, arra hivatott, hogy olyan cselekedeteket 

végezzen, amelyek méltóak ahhoz, aki életet adott neki. 

46 Most jobban, mint valaha, össze kell gyűjtenetek az erőtöket, hogy gondoskodjatok a lelketek 

éréséről, amely sokatok számára a fájdalom, a bánat és a könnyek nyomát hagyta maga után. De most, 

hogy elhagytad a bűn városát, és lépésről lépésre közeledsz az új föld felé, amely szeretettel vár rád - ne 

fordítsd hátra az arcod, menj tovább a cél felé. 

47 Tekintsük a félrevezetett emberiséget - félrevezetett, mert a magukat kereszténynek nevező nagy 

vallási közösségek nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a szertartásnak és a külsőségeknek, mint magának 

a tanításomnak. Az Életnek az az Igéje, amelyet a szeretet cselekedeteivel és a Kereszt Vérével 

pecsételtem meg, már nem él az emberek szívében, bezárva és elnémulva van a régi és poros könyvekben. 

És így van egy "keresztény" emberiség, amely nem érti és nem is tudja, hogyan kövesse Krisztust. 

48 Ezért van csak néhány tanítványom ebben az időben - azok, akik szeretik szenvedő testvéreiket, 

akik enyhítik a fájdalmat, akik erényben élnek és példájukkal azt hirdetik: Ezek Krisztus tanítványai. 

49 Aki ismeri a tanításomat, de elhallgatja, vagy csak a szájával teszi ismertté, de nem a szívével, az 

nem az én tanítványom. 

50 Ebben az időben nem azért jöttem, hogy kőtemplomokat keressek, és azokban tegyem magam 

ismertté. Lelkeket, szíveket keresek, nem anyagi ünnepi ruhákat. 

51 Irgalommal tekintek azokra az emberekre, akik tagadják létezésemet, mert eltévedtek a tudomány 

ösvényein. Még azokat sem tekintem ellenségnek, akik az emberek szívében el akarnak pusztítani Engem; 

szeretem őket és megbocsátok nekik, mert ők az Én szeretett gyermekeim. 

52 Ássátok bele magatokat az Igémbe, de tegyétek ezt tisztelettel, és ne követeljétek, hogy tudjátok 

azt, amit csak a ti Uratok tudhat. De érezzétek a végtelen örömét annak a tudatnak, hogy van egy tökéletes, 

bölcs és igazságos Lényetek, mint Isten. 

53 Szeretett emberek, nézzétek ezt az elnyomott és beteg emberiséget, amely nincs tudatában sem az 

időknek, amelyekben él, sem az emberek között való jelenlétemnek. 

54 Ébredjetek, emberek, mert a fény, a hit és a megváltás üzenetét adom nektek az emberiség 

számára. Szabadítsátok ki magatokat a letargiából, és gondoljatok arra, hogy milyen feladatotok van ebben 

a földi időben. 

55 Nem azt mondom nektek, hogy ti lesztek az emberiség megmentői vagy megváltói, nem; de 

tudatom veletek, hogy el kell vinnetek az Örömhírt a tartományokba és a nemzetekbe. Küldetésetek nem 

fog arra korlátozódni, hogy tanításaimat ismételgessétek, hanem arra, hogy azokat magyarázzátok és 

megerősítsétek mindenkor az irgalmasság cselekedeteivel és a szeretet elvetésével testvéreitek között. 

56 Ne kételkedjetek a hatalmatokban, hogy olyan tetteket hajtsatok végre, amelyek meglepik és 

meggyőzik embertársaitokat. Az a tény, hogy egyszerűek és műveletlenek vagytok, nem akadálya annak, 
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hogy beteljesítsétek a küldetést, amelyet rátok bíztam. Van bennetek egy fényszellem, amelynek csak a 

hitetekre van szüksége, hogy megnyilvánuljon. 

57 A szegények és elesettek e sokasága közül megvilágosítom azokat, akik tanácsadók, a lelkek 

orvosai, Munkám tolmácsolói, a béke hírnökei és próféták lesznek. 

58 Néhányan el fognak menni más népekhez, a többiek pedig várni fogják azoknak az érkezését, 

akiket ti külföldieknek neveztek, az idegeneknek, akik békét, fényt, testvériséget és vendégszeretetet 

keresnek. 

59 Elmondtam nektek, hogy ezt a nemzetet jelenleg arra készítik elő, hogy a béke és a spiritualizáció 

zászlajaként emelkedjen a föld népei közé az Én akaratom által kijelölt órában. Menedéket nyújt, 

menedéket nyújt és megvédi azokat, akik a fájdalomtól meghajolva érkeznek hozzá. Nagy ennek a népnek 

a sorsa, ezért próbára teszem őket, és éreztetem velük igazságosságomat. 

60 Nem töltené el a szívetek örömmel, ha látnátok a menekültvonatokat, amelyek a békét keresve 

érkeznek az ajtótokhoz? Nem örülnél, ha kenyeredet megoszthatnád az éhezőkkel? 

61 Készítsétek fel szíveteket és nemesítsétek érzékenységeteket, mert nem tudjátok, hogy mikor és 

milyen napon fog beteljesedni az Én Igém. Fejlesszétek a gyógyítás ajándékát, amellyel lelkileg gazdaggá 

tettelek benneteket, mert a hajléktalanokkal együtt sokan lesznek betegek, mások pedig a kimerültségtől 

levertek. Ismert és ismeretlen betegségek fogják gyötörni őket; de én egy gyógyító balzsamot adok nektek 

minden betegségre, legyen az lelki vagy testi. Ahhoz, hogy ez a balzsam csodákat tudjon tenni, igazi 

szeretetre van szükség, amelynek alapja az imádság. 

62 Ó, áldott nemzet, amelybe beengedem szavakká vált fénysugaramat, amelyben megjelenik népem: 

Semmisítsd meg vallási fanatizmusodat, szabadulj meg a tudatlanságtól, és soha többé nem leszel 

rabszolga! 

63 Azért áldottam meg ezeket a földeket, hogy amikor eljön a nap, a kegyelem mannája rájuk hulljon, 

és az igazságot kereső nagy tömegek ehessenek belőle. 

64 Vigyázzatok örökségetekre, vigyázzatok adottságaitokra, mert arra vagytok hivatottak, hogy az 

emberiséget spiritualizációra tanítsátok, arra a tanításra, amely feltárja a legnagyobb bölcsességet, és 

biztosítja az emberiség békéjét és a szellem felemelkedését. 

65 Az általam rátok bízott feladatok és küldetések semmiképpen sem jelentenek igát vagy terhet 

számotokra. Nem viseltétek el tökéletlenségeitek terhét, és nem cipeltétek magatokkal a megaláztatás és a 

szolgaság láncait, hogy új igát ajánlhassak nektek. A feladatok, amelyeket rátok bízok, bizonyára nehéz és 

nagyon nagy felelősséggel járnak, de teljesítésük biztosítja a békéteket, jóléteteket és üdvösségeteket. 

66 Ha jól végzed a feladatodat, az ahelyett, hogy nehéz kereszt vagy fájó teher lenne, kimondhatatlan 

örömöt jelent a léleknek és mérhetetlen elégedettséget a szívnek. 

67 Ez Illés kora, aki a Lélekben érkezett hozzátok, minden utat elegyengetve, akadályokat lebontva, 

fényt hozva a sötétségbe, széttörve a tudatlanság láncait és utat mutatva minden léleknek. 

68 Ahogyan Mózes megszabadította Izraelt Egyiptom igájától, és elvezette őket Kánaán földjére, Illés 

ezúttal megszabadít titeket e világ sötétségétől, hogy elvigyen benneteket a Szellemi Királyság fényébe, az 

új Ígéret Földjére. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 73  
1 A szomjazó tömegek eljöttek jelenlétembe, és úgy fogadták Igémet, mint egy kristálytiszta 

vízesést, amely lemosta a foltjaikat. A hála hatására sok szív megnyílt a szeretet előtt, mint a virágok 

virágkelyhei. 

2 Ez az az idő, amikor felajánlottam neked, hogy visszatérjek hozzád. Szükséges volt, hogy nagyon 

nagy fájdalmatok legyen ahhoz, hogy hozzám jöhessetek, de minden el volt készítve az idők kezdete óta, 

és minden meg volt jövendölve. Nem figyeltetek és nem imádkoztatok, és ezért letértetek az útról. De 

bizony mondom nektek, a sok "tövis és kő" ellenére, ami ma a "földet" borítja, a sok buktató, szakadék és 

szakadék ellenére, ami benne van, az Úr útja mindig felismerhető annak, aki úgy dönt, hogy rajta jár. 

Azért jöttem, hogy eltávolítsam a gazokat és az akadályokat az utatokról, hogy megpillanthassátok az 

Ígéret Földjének pompáját. Holnap az emberek ezt az időt "a fény idejének" fogják nevezni. 

3 Nagy lesz az átalakulás, amelyen az emberiség rövid időn belül át fog esni. A társadalmi 

szervezetek, elvek, hitvallások, tanok, szokások, törvények és az emberi élet minden rendje alapjaiban fog 

megrendülni. 

4 Igen, ez a fény ideje. Mondom nektek, a fény az erő, az őszinteség és az igazság. Ezért ennek az 

őszinteségnek és ennek az igazságnak kell ragyognia az emberek minden útján és minden cselekedetében. 

- Sokan azt fogják mondani: "Uram, milyen sokáig rejtetted el magad a szemünk elől! Én pedig azt 

felelem nekik: Nem arról van szó, hogy elrejtettem magam, hanem ti tettetek vastag fátylat a szemetekre, 

hogy ne lássatok engem. 

5 Az emberiség az én mezőm, én vagyok a művelője. De látom, hogy számtalan csapás érte az útját, 

és ez rendkívül megnehezítette a megváltást. Az anyagiasság, a háború, a bűn voltak azok a csapások, 

amelyek szüntelenül sújtották az Úr földjeit. De a kiirtásukhoz szükséges hatalom Bennem van, és 

hamarosan eljön az idő, amikor örökre eltűnnek. Akkor a földek virágozni fognak, a szívekben béke lesz, 

és az otthonokban bőségesen lesz kenyér. Az emberi élet olyan lesz, mint a hozzám felemelkedő imádat, 

ha teljesíti a parancsolatot, amely azt mondja nektek: "Szeressétek egymást". 

6 Bárki, aki hallja tanításomat, és "vetővé" akar válni, nyomja azt a lelkére, és használja a magot, a 

földművelő eszközöket és a vizet, hogy aztán elinduljon a terméketlen mezőkre, amelyeket szeretetével 

fog gyümölcsözővé tenni. 

7 Milyen nagyobb örökséget hagyhatnátok testvéreitekre, mint azt, hogy az Ő áldott mezején 

szolgáltátok az Uratokat? Emléked egy napon áldott lesz, és példádat utánozni fogják. 

8 Értsétek meg, hogy ez az az idő, amikor saját cselekedeteitekkel kell megváltanotok magatokat. Az 

emberiség harmadik korszakában nem csak nekem kell érdemeket szereznem. 

9 Azért, hogy segítsek nektek, újból eljöttem, hogy fényemmel megmutassam nektek a jó útját ebben 

a mély sötétségben, hogy hamarosan elérjétek a béke országát, amelyre szívetek vágyik, még ha nem is 

tud róla. 

10 Nem ismered az út végcélját, de van hited, hogy elérheted. Az Atyát nem ismeritek teljesen, de az 

Ő hangja feltétel nélküli hitet és elpusztíthatatlan reményt ébreszt szívetekben. Azoknak, akik így hisznek, 

ismét azt mondom: "Boldogok, akik látás nélkül hisznek. 

11 Ne legyetek többé földhözragadt emberek, akik minden pillanatban sürgetik az Atyát, hogy 

szálljon le szívük lakhelyére anélkül, hogy előzetesen előkészítették volna azt. Legyenek most azok, akik 

képesek felemelkedni Teremtőjükhöz. Tegyétek magatokat méltóvá arra, hogy megérdemeljétek a 

szellemtől szellemig tartó párbeszédet. 

12 Ha az élet útján bizonyítékokat kaptatok az igazságomról, legyenek ezek tanúságtételként és 

ösztönzésként mindennapi munkátok során. De ne engedjétek, hogy a test elzárja a szemeteket a 

szellemetek által kapott igazságok előtt, mert vak, gyenge és hálátlan, és az ellenszegülése akadályozhatja 

fejlődésetek útját. 

13 Megadtam neked a szükséges erőt a feladatod elvégzéséhez, és azzal, amit eddig mondtam neked, 

képes lennél megmenteni az egész emberiséget. De ti gyengék vagytok, és Én továbbra is adom 

tanításaimat népemnek, amíg el nem jön a jelzett óra, amikor ez a megnyilvánulás véget ér. 

14 Két csoportra oszthatom népemet: Az egyik megértett Engem, a másik pedig nem értette meg az 

Igazságomat. Mindketten ugyanazt a tanítást kapták; de az, aki nem értett meg Engem, siránkozik, 



U 73 

117 

szűkölködik és kudarcot vall. Időnként üldözöttnek hiszi magát, máskor pedig azt, hogy meg van kötve, és 

nem tud küzdeni a kísértések ellen. Útközben érzi, hogy a tövisek minden lépésnél szúrják a lábát, és 

minden nap fájdalmas könnyeket hullat; az út tüskéin foszlányokat hagy hátra a kegyelem ruhájából, 

amellyel én ékesítettem őt. - A másik csoport az, aki győzelmi dalt énekel, amikor befejezi a napi munkát, 

aki tudja, hogyan kell harcban felállni, hogy áldjon Engem; aki nem siránkozik, nem könyörög, nem 

szidalmaz. Ő az, aki, amikor hozzám szól, csak annyit mond nekem: "Uram, végtelenül hálás vagyok 

Neked, mert megtapasztaltam bennem Atyai szeretetedet, mert megismertetted magadat a 

megpróbáltatásaimban, amelyek tökéletesítik a lelkemet. Köszönöm Neked, mert e megpróbáltatások 

közepette a Te békédet és táplálékodat kapom." 

15 Így dicsérnek Engem azok, akik megértettek Engem. Számukra minden nap, minden hajnal a 

remény új fénye és egy új lépés a fejlődésük útján. De én nem akarlak titeket megosztani, inkább egyetlen 

családdá akarlak benneteket egyesíteni, amelyben nem látok kezdőket és tanítványokat. Nem akarok 

magasabb rendű lényeket alacsonyabb rendűek mellett. Mivel mindenkinek ugyanazt a felhatalmazást 

adtam, szeretném, ha mindannyian ugyanúgy értékelnétek. 

16 Ti, akik állandóan panaszkodtok, hallgassatok rám: Amikor emberi testedbe rejtőzve eljöttél 

Jelenlétembe, fáradtan és kimerülten, betegen és romlottan hoztad elém. De én meggyógyítottam őt, 

visszaadtam az erejét, örömmel és reménnyel töltöttem meg a szívét. A ti kezetekbe adtam a kulcsokat, 

hogy kinyissátok a kapukat a munkához, és kenyeret adtam nektek. Megáldottam és megtisztítottam 

szeretteidet, és megtisztítottam utadat az akadályoktól. Felébresztettem a szellemedet mély álmából, és 

csak azért nem adtam neki további ajándékot, mert a teremtéstől kezdve mindent birtokolt. De meg kellett 

szabadítanom a lelket a fáradtságtól, a betegségétől, és abban a pillanatban a lelkiismeretén keresztül 

ítélkeztem felette. Miután a test és a lélek megerősödött, egy lénnyé, egy akarattá olvasztottam őket, hogy 

beteljesítsék törvényemet. Mi mást kérhetne még? Azt mondom nektek: teljesítsétek ezt a törvényt, és 

békességetek lesz ezen a világon, és utána a lelketek a mennyek országában lesz. - Így ébresztettelek fel 

benneteket, hogy megtudjátok, kik vagytok, és ezáltal megtanuljátok megérteni sorsotok és feladatotok 

magasztosságát. 

17 Most azt mondom nektek: Ne ragaszkodjatok ahhoz, hogy csak hallgassatok Engem, cselekednetek 

is kell! Legyetek erősek és tanuljatok a megpróbáltatásokban! Ha csak hallgatsz, és nem gondolkodsz, 

akkor nem tanultál semmit, és nem leszel képes bármit is megvalósítani. Tekintsetek ezekre a találkozási 

helyekre úgy, mint egy iskolára, ahol a Mester tanít benneteket, és tekintsetek a világra úgy, mint egy 

hatalmas munkaterületre, ahol alkalmazhatjátok a tanultakat. 

18 Ez a világ a megfelelő munkaterület. Benne van a fájdalom, a betegség, a bűn minden formája, a 

bűn, a viszály, a tévútra tévedt ifjúság, a méltóság nélküli öregség, a gonoszságra visszaélt tudomány, a 

gyűlölet, a háború és a hazugság. 

19 Ezek azok a földek, amelyeken dolgoznotok és vetnetek kell. De ha az emberek között rátok váró 

harc óriásinak tűnik számotokra - valóban, mondom nektek, bár nagy, nem hasonlítható ahhoz, amit 

nektek magatoknak kell elkezdenetek: a lélek, az értelem és a lelkiismeret harcát a test szenvedélyei, 

önszeretetük, önzésük, anyagiasodásuk ellen. És amíg nem győztétek le magatokat, hogyan beszélhettek 

őszintén a szeretetről, az engedelmességről, az alázatról és a lelkesítésről a testvéreiteknek? 

20 Ismerd fel, hogy a legerősebb ellenséged önmagadban van. 

Amikor legyőztétek, a hétfejű sárkányt, amelyről János apostol beszélt nektek, a lábatok alatt fogjátok 

látni. Csak akkor leszel képes igazat mondani: "Felemelhetem az arcom az Uramra, hogy azt mondjam 

neki: Uram, követni foglak Téged". Mert akkor nem csak az ajkak fogják mondani, hanem a lélek is. 

21 Ha a tested szemei egy pillanatra láthatnák a saját szellemedet, elkápráztatna, hogy ki vagy és 

hogyan vagy. Tisztelnéd és kegyelmeznél magadnak, és mély fájdalmat éreznél, ha látnád, hová vitted ezt 

a fényt. 

22 Ma azért jöttem, hogy elmondjam nektek, kik vagytok, mert nem ismeritek magatokat. Folyton azt 

mondjátok, hogy van szellemetek, anélkül, hogy tudnátok, mit jelent ez, anélkül, hogy legalább hinnétek 

abban, hogy van szellemetek; mert nem láttátok, ahogyan azt materializmusotokban kívántátok. Ha nem 

ismered, hogyan tudod fejleszteni? 
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Ne légy többé az elméd börtöne vagy hóhérja. Ne a test legyen a tulajdonosa vagy ura. Hadd 

szabaduljon fel, hadd utasítsa el a test világi hajlamait, ahogyan az ember elűzi a farkast, amely minden 

sarkon lesben áll rá. 

23 Azok, akik belsőleg úgy érzik, hogy megértettek Engem, és akik úgy gondolják, hogy teljesítik a 

feladatukat, segíteni fogják azokat, akik követnek. De még ne ajánljátok fel nekem a gyümölcsötöket, mert 

az általatok létrehozott mű - nemcsak ebben az időben, hanem minden időben - még nem méltó hozzám. 

24 Ne szégyelljétek ezt, és ne csüggedjetek. Ha azt mondanám neked, hogy már elérted a 

tökéletességet, és hogy a műveidnek nincsenek hiányosságai, vajon tennél-e erőfeszítéseket, hogy tovább 

haladj a szellemi érettséged útján? 

25 Ne álljatok tovább mozdulatlanul, ne ragaszkodjatok a múlthoz. Amit hátrahagytál, az fájdalom, 

könnyek és bűnök. Szodoma városát magad mögött hagytad, ne fordulj többé feléje. Ez volt a bűn városa. 

Menjetek egy új föld felé, amelynek kristálytiszta vizű forrásai és termékeny mezői szép és boldoggá 

teszik az életeteket. 

26 Íme, sok út nyílik meg az emberiség szelleme előtt. Mégis azt mondom nektek, hogy nem látok 

egyetlen tökéletes vallási közösséget sem ezen a világon, még akkor sem, ha némelyik az Én Tanításomra 

épül. Nem jövök ellentétben azzal az Igével, amelyet a Második Korszakban adtam nektek, nem 

tagadhatom meg magam. De kérdezem: Hol van ez az Ige, ez a Tanítás? Az emberek szívében keresem, de 

nem találom. A régi és poros könyvekben maradt fenn, és még az emberek között is akadnak olyanok, akik 

meg merték hamisítani. Ezért mondom nektek, hogy nem találok köztetek tökéletes vallási közösséget. 

Mert szeretet és irgalom, alázat és igazságosság helyett csak rítusokat, hagyományokat és hiúságokat, sok 

szenvedést és tudatlanságot találok. De ezek olyan hibák, amelyek nem érnek el Engem. Csak a szeretet, a 

szelídség, az igazságosság és a türelem ér el Engem. 

27 Aki szeret, az él az Én tanításomban. Aki átérzi embertársai fájdalmát, szenved értük, és vigaszt 

nyújt nekik, az az én tanítványom. Aki az erényt cselekedetekkel, a saját életével tanítja, az a mester. Aki 

igazából szereti a saját testvérét, az az Én méltó gyermekem. 

28 Aki ismeri a törvényemet, és elrejti, nem nevezheti magát tanítványomnak. Aki csak a szájával, és 

nem a szívével adja tovább az igazságomat, az nem vesz rólam példát. Aki szeretetről beszél, és tetteivel 

az ellenkezőjét bizonyítja, az tanításaim árulója. 

29 Aki tagadja Mária tisztaságát és tökéletességét, az bolond, mert tudatlanságában kihívja Istent és 

megtagadja hatalmát. Aki nem ismeri el az igazságomat a Harmadik Korszakban, és tagadja a lélek 

halhatatlanságát, az még mindig alszik, és nem hallgat a múlt idők próféciáira, amelyek bejelentették 

azokat a kinyilatkoztatásokat, amelyeknek az emberiség ebben az időben tanúja. 

30 Ez az oka a Harmadik Kinyilatkoztatásomnak. Nem jelentem meg zsinagógák vagy templomok 

kebelében, mert ezek nem az én házam. Az emberek keze által épített kőtemplomok nem lehetnek az Én 

templomaim, hanem maga az emberek szíve, ahol szeretetük oltára, hitük fénye és érdemeik áldozata van. 

31 Keresem a szíveket és a lelkeket, hogy kinyilatkoztassam magam bennük. 

32 Ha azt akarjátok, hogy az igazság bennetek éljen, gyakoroljátok a szeretetet, terjesszétek a fényt 

szavakkal, cselekedetekkel és gondolatokkal, gyógyítsátok meg azokat, akik lélekben és testben betegek. 

33 Ha egyesek ellenségemként támadnak fel, én nem tekintek rájuk úgy, hanem csak mint 

rászorulókra. Azokra, akik azt hiszik, hogy tudósok, és tagadják a létezésemet, szánalommal tekintek. 

Azokat, akik el akarnak pusztítani Engem az emberek szívében, tudatlanoknak tartom, mert azt hiszik, 

hogy hatalmuk és fegyvereik vannak ahhoz, hogy elpusztítsák Azt, Aki az élet szerzője. 

34 Csak egy olyan lény, aki olyan mindenható, mint Én, tudna harcolni Velem. De azt hiszitek, hogy 

ha egy istenség belőlem származna, az ellenem lenne? Vagy úgy gondolod, hogy a semmiből is létrejöhet? 

- A semmiből semmi sem származhat. - Én vagyok Minden és soha nem születek. Én vagyok a kezdet és a 

vég, az Alfa és az Omega minden teremtett dolognak. 

35 El tudjátok képzelni, hogy az általam teremtett lények egyike fel tudna nyúlni Istenhez? Minden 

teremtménynek vannak korlátai, és ahhoz, hogy Isten legyünk, szükségszerű, hogy ne legyenek korlátaink. 

Azok, akik a hatalom és nagyság álmait dédelgették, saját büszkeségük sötétségébe zuhantak. 

36 Bennem nem létezhet önzés. Ezért, mivel Isteniségemben nagy vagyok, az volt az akaratom, hogy 

ti is nagyok legyetek. Tudom, hogy amíg kicsik vagytok, gyengék lesztek, és nem lesztek képesek követni, 

megérteni és szeretni Engem. Ezért kereslek fel titeket, hogy tanítsalak benneteket, és naggyá tegyelek 
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szellemben és megértésben. Szeretlek és közel akarom érezni magam hozzád. Egy apa soha nem lesz 

boldog, amíg tudja, hogy a gyermekei hiányoznak, és ráadásul szenvednek is. 

37 Az én Atyám háza elkészült nektek. Ha eljutsz hozzá, akkor élvezni fogod az igazságban. Hogyan 

élhetne egy apa királyi lakosztályban és élvezhetné a finom ételeket, amikor tudja, hogy a saját gyermekei 

olyanok, mint a koldusok a saját háza kapujában? 

38 Gyermekeim, törvényem megsértésével ítéletet készítettetek magatoknak. Megbotlottatok az 

ösvényen, azt hittétek, hogy Én fenyítettelek meg benneteket, és könyörtelennek neveztetek Engem, 

elfelejtve, hogy akit igazságtalannak és könyörtelennek neveztek, az a ti Mennyei Atyátok. 

39 Nem ismertétek fel az Atya szeretetét az első korszak szigorú bírájában? És nem fedeztétek fel az 

Atyát a Második Korszak szerető Mesterében? Emlékezzetek, hogy azt mondtam nektek: "Aki ismeri a 

Fiút, az ismeri az Atyát". 

40 Ma, amikor Szentlelkem szól hozzátok, valóban az Atya Bölcsessége és a Fiú Szeretete szól 

hozzátok. 

41 Nem akarlak megalázni titeket nagyságommal, és nem is akarok dicsekedni vele, de mégis 

megmutatom nektek, amennyire ez az én akaratom, hogy a legnagyobb örömöt érezzétek, hogy a minden 

hatalommal, bölcsességgel és tökéletességgel rendelkező Isten az Atyátok. 

42 Örüljetek annak a gondolatnak, hogy soha nem fogjátok megtapasztalni hatalmam végét, és minél 

magasabbra fejlődik a szellemetek, annál jobban fogtok Engem felismerni. Ki ne értene egyet azzal a 

tudattal, hogy soha nem fogja elérni az ő Urának nagyságát? Nem állapodtatok meg a földön, hogy a földi 

apátokhoz képest fiatalabbak lesztek években? Nem adtál neki szívesen tapasztalatot és tekintélyt? Nem 

örültél, hogy nálad erősebb férfi volt az apád - büszke, bátor és erényekkel teli? 

43 Tanítványok, soha ne használjátok ezt a fényt, amelyet belétek helyeztem, gonoszságra. Erre azért 

mutatok rá nektek, mert megnyilvánulásomnak ez a formája hamarosan véget ér, és a kegyelem, amelyet 

kiárasztottam közétek, olyan nagy, hogy egyesek, amikor látják, hogy eltávozom, ésszerűtlenségükben 

szabadnak fogják érezni magukat, hogy hatalmukat és szellemi ajándékaikat csak arra használják, hogy 

magukat az emberek előtt felmagasztalják. 

44 Mert jaj azoknak, akik hízelgést, hiúságot és pénzt keresnek! Mert a fájdalom és a 

megpróbáltatások arra késztetik majd a testvéreiket, hogy eljöjjenek és leboruljanak előttük egy csepp 

gyógyító balzsamért. De jaj azoknak, akik isteneknek hiszik magukat, és nem veszik észre, hogy a 

hatalmuk rosszra fordult, és a fényük sötétséggé vált! Jaj jó tanítványaimnak, mert szenvedniük kell majd 

miattuk, mert zűrzavar támad! 

45 Amikor tudni akarjátok, hogy az általatok követett út a felfelé haladás útja-e, kérdezzétek meg a 

lelkiismereteteket, és ha abban béke van, és a testvéreitek iránti szeretet és jóakarat otthon van a 

szívetekben, akkor biztosak lehettek benne, hogy a fényetek még mindig világít, és a szavatok vigasztal és 

gyógyít. De ha felfedezed, hogy a kapzsiság, a rosszindulat, az anyagiasság és a testiesség gyökeret vert a 

szívedben, biztos lehetsz benne, hogy a világosságod sötétséggé, megtévesztéssé vált. Azt akarjátok - 

amikor az Atya elhív titeket -, hogy aranyló búza helyett tisztátalan termést mutassatok be? 

46 Tartsd meg ezeket a szavakat legbensőbb lényedben, hogy kitörölhetetlenek legyenek. Teljesítsd (a 

parancsot) az életedben szelídséggel, és békességed lesz. Azt akarom, hogy a kenyér édes legyen a 

szátokban, hogy otthonotok ne legyen törékeny csónak, hogy egylelkűek legyetek, hogy amikor azok 

jönnek hozzátok, akik nem hisznek ebben az igében, ne söpörje el hiteteket szavaik viharos szele és 

gonosz szándékaik. 

47 A Második Korszakban sokan megdöbbentek Jézusban való jelenlétemtől, mert az megosztottságot 

okozott a családok kebelében. Öt emberből, akik egy házban éltek, három kettő ellen volt, kettő pedig 

három ellen, és míg három követett Engem, kettő elutasított Engem. Ugyanez történik most is. Vannak 

olyan otthonok, ahol az apa felismert Engem, és a társ és a gyerekek fellázadtak ellene. Máshol a feleség, a 

családanya jött hozzám, és könnyes szemmel mondta nekem: "Mester, én Téged követlek, és azt akarom, 

hogy az enyémek is Téged kövessenek. De ők, a saját gyermekeim, rosszul ítéltek meg engem." 

48 Milyen ritkák azok a családok, ahol mindenki tökéletes összhangban követi az utasításaimat! 

49 Így ez a nép elviseli a rokonok és szomszédok meg nem értését, megtagadják tőle a kenyeret, 

bezárják az ajtókat az orra előtt, lesből támadnak rá, rágalmakat és hamis tanúvallomásokat zúdítanak rá. 
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Ne féljetek, legyetek erősek, mert azok lesznek azok, akik a legjobban félreismertek benneteket, akik 

bűnbánattal keresik majd az utat, amelyet követtek. 

50 Szeretlek és mindig meg foglak menteni, és az Én kegyelmem lesz az, amit életutadon kapni fogsz, 

ami által még a hitetlenek is meglepődnek majd, amikor látják, hogy békesség van a szívedben, kenyér az 

asztalodon és erő a lelkedben. 

51 Hogy segítsek nektek, gyengéd simogatásomat küldöm nektek, ó tanítványok. Amikor Isteni 

Sugárzásom visszatér Hozzám, Békém bennetek marad. De ma a Mester azt mondja nektek: Ébredjetek, 

emberek! Ez nem az alvás ideje. A viharok minden pillanatban ostoroznak benneteket, és erősnek kell 

maradnotok. Ez az ítélet és az elmélkedés ideje: dögvész, éhínség, háború, halál és minden látható és 

láthatatlan csapás és csapás elszabadul. Imádkozz és dolgozz csendben. Ne oltsd ki a lámpádat, és ne 

rejtsd el az ajándékodat. Legyetek mindig készen arra, hogy fogadjátok azt, aki bekopogtat az ajtótokon, 

akkor példaképetekké válnak példabeszédem hűséges szüzei - azok, akik égő lámpással várták a 

tisztaságos házastársat. 

52 Lelkesedésetek befolyásolni fogja mindazok gondolatait, akiknek segíteni akartok. Így képesek 

lesztek megvilágítani testvéreitek útját, akik a földön kormányoznak benneteket. Nyitva tartják szívük 

ajtaját, és befogadják az idegent, és továbbadják neki a béke üzenetét, amelyet én adok nekik. 

53 Ennek a nemzetnek nehéz küldetést kell teljesítenie a föld többi nemzete között. De ehhez előbb 

minden gyomot gyökerestől ki fogok tépni. El fogom érni, hogy az emberek levetik a képmutatás álarcát, 

és szívüket őszinteséggel, testvériséggel és világossággal töltik meg. Spirituális kérdésekben is példát kell 

mutatnia ennek a nemzetnek; de szükséges, hogy spiritualizálja Isten imádatát, és felszámolja a vallási 

fanatizmust és a bálványimádó kultuszokat. 

54 Tanításomat nektek kell megélnetek, hogy a többiek elhiggyék; de amikor ez a nép szellemileg 

felemelkedik, megvilágosodott emberek fognak megjelenni a föld minden részén, hogy terjesszék 

tanításomat. Akkor hálásak lesznek Nekem, mert nem érzik majd magukat egyedül, és rájönnek, hogy 

mindenki rendelkezik a kegyelem ajándékaival. Mielőtt ugyanis a földre jöttek volna, Atyai jóságomtól 

kapták azokat, a küldetésük teljesítésére tett fogadalom miatt. 

55 Boldog az, aki kibontakoztatja lelki ajándékait, csak lelkiismerete belső hangja által vezérelve, 

mint János próféta, akit ti Keresztelőnek neveztek, aki az Úrtól kapott fénytől megvilágosodva járta útját. 

Ki más taníthatta vagy szólhatott volna hozzá a sivatagban? 

56 Keljetek fel új életre, ó emberek, ne essetek romlásba! Ne felejtsétek el, hogy mindig is a "fény 

gyermekeinek" hívtalak benneteket. Engedd, hogy legalább egy szikra fény ragyogjon a lelkedben minden 

nap. "Hogyan történhetett ez?" - kérdezi a szívetek tőlem. Erre azt válaszolom, hogy az emberiség tele van 

rászoruló emberekkel, és te adhatsz nekik valamit abból, amivel rendelkezel, mint szellemi gazdagsággal. 

Már régen erre a feladatra szántalak benneteket, és amit most tettem, amikor megjelöltem a homlokotokat, 

az csak annak a sorsnak és szellemi ajándékoknak a megerősítése, amit tőlem kaptatok létetek kezdetétől 

fogva. A béke, a hatalom, az örök fény, az összezavarodott lelkek feletti hatalom, a gyógyítás ajándéka, a 

(belső) szó, a lelki ima és megannyi ajándék, amely a lelkedet ékesíti, azok a fegyverek, amelyekkel 

megteremtheted ennek a nemzetnek a békéjét, amely termékeny föld lesz a próféták, küldöttek, mesterek 

és a jó apostolai számára. 

57 Ha egyszer mindezek a próféciák beteljesednek, és az emberek keresni fogják a szentírásokban az 

ezekre vonatkozó bejelentéseket, akkor meglepődve fogják tapasztalni, hogy minden sarkon egyértelmű 

utalást találnak mindarra, amit a szemetek ebben az időben látott, és amit az elkövetkező (időkben) látni 

fog. Akkor az emberiség azt fogja mondani: "Valóban, ez a Harmadik Idő, az Úr Második Eljövetele! 

58 Egyesek számára úgy tűnhet, hogy ez a nép kiváltságot élvez; de később az egész világ tudatára 

ébred majd annak, hogy az Úr Lelke kegyelem nélkül kiáradt az egész egyetemes családjára. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 74  
1 Ez a kegyelem órája, amelyben megnyilvánulásomat az emberek között teszem érzékelhetővé a ti 

lelki felemelkedésetek érdekében. Amikor meghallotok Engem, elfordultok a világtól, hogy lelkileg 

összegyűjtsétek magatokat. 

2 Valóban érezzétek, hogy az én asztalomnál ültök, és arra vártok, hogy kiosszam nektek a kenyeret 

és adjam nektek a bort. Tudjátok, hogy átvitt értelemben beszélek hozzátok, emlékeztetve benneteket a 

Második Korszak Szavamra, mert a kenyér az Én Szavam, a bor pedig az isteni lényeg, amely az Igében 

van. 

3 Kenyér és bor, test és vér, manna és víz, mindezek a szavak, a szeretet és az élet jelképei, amelyek 

a ti lelketek örök táplálékát jelentik. 

4 A sivatagi manna és a sziklavíz az ő idejükben a Lélek kenyerét és borát jelképezte; ugyanezeket a 

jelképeket használtam az Utolsó Vacsorán, amikor tanítványaimmal körülvéve azt mondtam nekik: 

"Egyetek és igyatok, ez az én testem és ez az én vérem.". Ezzel a tanítással egy új korszakot nyitottam az 

emberiség számára, a szeretet korszakát. 

5 Ma új tanítványok gyűlnek körém, és a tömegek ismét követik lépteimet. De az eszköz, amellyel 

érthetővé teszem számotokra az isteni tanításokat, már nem csupán az allegória vagy a példázat; ez már a 

félreérthetetlen Ige, amely olyan isteni lényeggel szól az elmétekhez, amelyet csak a szellemmel tudtok 

érzékelni. 

6 Gondolkodjatok el ezeken a tanításokon, tanítványok, és végül meg fogjátok érteni, hogy az 

allegóriák és szimbólumok ideje a végéhez közeledik, mert szellemi fejlődésetek és mentális 

kibontakozásotok lehetővé teszi számotokra, hogy jobban megértsétek az igazságot. 

7 Itt vagyok közöttetek, még akkor is, ha nem tudtok megérinteni Engem a kezetekkel, vagy látni 

Engem a halandó szemeitekkel. Szellemben jövök, hogy beszéljek hozzátok, és megtanítsalak titeket, 

hogyan keressetek Engem az imáitokban. 

8 Nem fogok anyagi nyomot hagyni új megnyilvánulásomról, ahogyan a Második Korszakban sem 

hagytam, bár köztetek éltem. Az emberiség hajlamos a bálványimádásra, és arra, hogy az anyagi dolgokat 

megszentelje, isteninek gondolja őket, és imádatának tárgyává tegye. Mit tett volna az emberiség, ha 

megőrizhette volna Testemet, vértanúságom keresztjét vagy a tanítványaimmal együtt elköltött Utolsó 

Vacsora kehelyét? De mindent eltöröltem, hogy csak az Én Isteni Lényegem maradjon meg az emberiség 

lelkében. 

9 Még a régmúlt időkben is eltávolítottam az emberek szeme elől mind a tárgyakat, amelyek 

szimbólumként szolgáltak, mind pedig az ige hírnökeit vagy hirdetőit. Az első alkalommal, amikor Mózes 

a hegyen volt, eltűnt a népe elől, amely bálványozta őt. Illés, a tűz prófétája eltűnt egy "felhőben", amely 

elvitte őt a földről. Jézushoz hasonlóan mindketten csak műveik nyomát hagyták a lelkekben szellemi 

lényegként. 

10 Most itt vagyok, egyik ígéretemet beteljesítve, hogy minden nemzedéket egy népben egyesítsek, és 

a különböző fajú embereket egy és ugyanazon apostolságban. 

11 Az emberiségre hagyok egy másik, fénnyel és tisztasággal teli testamentumot. Nézzétek, hogy a 

vallási fanatizmus egyes gyermekeimben elérte a legmagasabb fokot, míg másokban az anyagiasság és a 

hit hiánya zsákmányul ejtette a lelküket. Nagy és véres küzdelem vár mindkettőre, amíg a fény újra fel 

nem ragyog az emberek között, és meg nem érezteti velük az igazi békét, amely egyesek mások iránti 

szeretetéből fakad. 

12 A szenvedélyek és világnézetek valódi káoszával szemben az embereknek ki kell majd lépniük a 

nyilvánosság elé, mint új tanításaim tanúi és hordozói. Ahhoz, hogy megtalálják a hitet, fel kell készülniük 

és alázattal, engedelmességgel, lelkiséggel, erővel és irgalommal kell felöltözniük. 

13 Ne féljetek a vihartól, szeretett tanítványok, mert én veletek leszek a csónakban, és ha hisztek 

bennem, nem fogtok elveszni. Teljes hittel fogtok harcolni, tekintve, hogy ahogyan ti is részesültök az 

áldásban, hogy megkapjátok az Igét, úgy minden testvéretek megérdemli, hogy megismerje azt, mert már 

sokan vannak, akik várnak rá. 

14 Ne mondjátok, hogy tanításomat nehéz a gyakorlatba átültetni, vagy hogy kemény 

megpróbáltatásokat ró rátok. Akik szeretettel követnek Engem, nem érzik a keresztjük terhét. 
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15 Ez az Én Igém, nyomjátok be a lelketekbe, mert hamarosan függni fogtok tőle. 

16 A dallamos harangszótól felébredtél, hangja visszhangzott a lelkedben, és akkor eszedbe jutott, 

hogy ez a kegyelem napja, amikor a Mester megjelenik neked. Gyorsan felkeltél azzal a vágyakozással, 

hogy meghallgasd ezt az isteni igét, amely életet ad a lelkednek, és bizalommal tölti el a szívedet. 

17 Valóban, az Én Igém felfedi számotokra az utat, amelyet az élet viharai elrejtettek előletek. 

Értsétek meg, hogy ugyanolyan közel vagyok hozzátok, mint minden emberhez; fényem mindenkivel 

együtt van. - Ebben az időben sok lélek fogja követni a fény útját, és nem fog többé tévelyegni. 

Meglepődnétek, ha látnátok, hogy a keményszívűek és a keménynyakúak azok, akik a leggyorsabban 

követik az Én nyomomat. De ennek az az oka, hogy mindenkinek megadtam a szükséges időt, hogy 

felébredjen a szellemi élet fényére. 

18 Hány bűnben megkeményedett ember jött el, hogy meghallgassa Szavamat ebben az időben, és 

még mielőtt tanító beszédem véget ért volna, könnyek között mondták Nekem: "Te vagy az, Mester!". Ez 

azért történt, mert tiszta, kedves és meggyőző Igém megszólította ezeknek az embereknek a szívét. És 

mondom nektek, hogy aki egyszer már érezte Jelenlétemet, az nem lesz képes hamis ürügyekkel becsapni 

magát. - Ti, akik hallottatok Engem ebben az időben, szereljétek fel magatokat, hogy tudjátok, hogyan 

tegyetek tanúságot Rólam, mert úgy kell előadnotok tanításomat, ahogyan kinyilatkoztattam nektek, és 

nem a kényelem vagy akaratotok szerint. 

19 Ahogyan neked is volt egy barátod életed útján, aki elhozta neked a jó hírt, úgy az egész 

emberiség, amely a fáradságos világban sínylődik, hasonlóképpen megkapja a jelzést, hogy az Úr jelen 

van, és meghallgat Engem. 

20 Mi lenne veletek, ha Én, az Én irgalmasságomban, nem rövidíteném meg nyomorúságotok napjait? 

Már mindannyian elpusztultatok volna. Ebben az időben a bűnösöket keresem, hogy feladatot adjak nekik 

Isteni Munkámban, és elmondjam nekik, hogy Szeretetem soha nem zárta ki őket. Micsoda elégedettség és 

öröm lesz egy napon azokban a lelkekben, akik a szeretet gyakorlása által elérték a lelki felemelkedést. - A 

végtelenségben létezik egy szeretet, amely az Atyáé, és amelynek nincs más vágya, mint az, hogy 

üdvözüljetek, és hogy elnyerjétek az örök békét. 

21 1866 óta újra megnyitottam szeretetem forrását, amely vigasztalásként és kinyilatkoztatásként 

ömlött rátok. Nem vártam meg távozásom napját, hogy megmondjam nektek, hogy kezdjétek el 

tanításaimat a gyakorlatba ültetni, hanem az első pillanattól kezdve, hogy hallottátok őket, azt mondtam 

nektek: "Gyakoroljatok irgalmasságot, vigasztaljátok a betegeket, beszéljetek új kinyilatkoztatásomról, 

hozzátok el a rászorulókat és az elveszetteket. És ez azért van, mert nem akartam, hogy teoretizáló 

tanítványokká váljatok, akik csodálatosan beszélnek a Munkámról, és akik nem képesek kinyújtani a 

karjukat, hogy megérintsék a beteget és enyhítsék a fájdalmát. Nem töltötte-e el a szívedet öröm, amikor a 

halálos beteg ember a gondoskodásod és az imáid által visszatért az életbe, és hallottad, hogy ajkai 

megáldanak téged? 

22 Nagyon közel van az idő, amikor az Én gyermekeim már nem fogják továbbadni nektek az Igémet. 

Elmegyek, és a Mester nem fogja többé ezt az utasítást adni nektek. Szeretném, ha addigra a szívetekben 

megtisztulna a tevékeny szeretet iránti vágy, és a spiritualizáció utat találna az életetekbe. Illés, a ti 

szellemi pásztorotok, bejelentette nektek az Én eljövetelemet, és megjósolta távozásom napját is. 

23 Az én Igém, amely egyszerű és szerény a formájában, mély a tartalmában, és így lesz ez az utolsó 

napig. Ne kérd, hogy válogatott szavakkal szóljak hozzád, mert a lelkednek nincs szüksége rájuk ahhoz, 

hogy megértse az utasításaimat. 

24 Ismerem azokat, akik tanításomat az Én akaratomnak megfelelően ültetik át a gyakorlatba, és 

azokat, akik lényük legmélyéből indulnak ki. Semmi sincs elrejtve bölcsességem elől, és valóban azt 

mondom nektek, ha el akartok érni Hozzám, gyertek fel a szeretet, az irgalom, az igazságosság és az alázat 

létráján. 

25 Ne törekedjetek arra, hogy ezt a szellemi munkát anyagi munkává alakítsátok át abban a 

reményben, hogy annak gyümölcseit itt a földön láthatjátok. Ne kételkedjetek Tanításom győzelmében, 

higgyetek benne, és képesek lesztek a síkságokat hegyekké, a sivatagokat pedig zöld legelőkké változtatni. 

Emlékezzetek, hogy a második korszakban, amikor Jézus meghalt a kereszten, és tanítványai János 

kivételével elhagyták, azt hitték, hogy mindennek vége. Később mégis csírázni kezdett a szívekben az 
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isteni mag, amely nem tudott elpusztulni, mert a vértanúk vére - a szeretet és a hit vére - folyamatosan 

öntözte. 

26 Mondom nektek, ebben az időben isteni magvamat az irgalmasság cselekedeteivel, a bűnbánat és a 

megbékélés könnyeivel kell öntözni. 

27 Ebben az időben egy új rabságból szabadítottalak meg benneteket: a kísértések, az élvezetek, a 

vétkek alól, amelyek olyanok, mint a zsarnoki és kegyetlen fáraó, aki láncra vert benneteket. Holnap az 

emberiség megünnepli ezt az új felszabadulást - nem ünnepségekkel vagy hagyományokkal, hanem az 

egymás iránti spirituális szeretet által. 

28 Az állatáldozatokat, amelyeket Jehova oltárán ajánlottatok fel, elfogadta Ő. Mégsem ez volt a 

legjobb forma arra, hogy lelkét az Úrhoz emelje. Azért jöttem hozzátok Jézusként, hogy megtanítsalak 

benneteket az Isteni Parancsolatra, amely azt mondja nektek: Szeressétek egymást. Most elmondom 

nektek, hogy a tanításokat, amelyeket a második korszakban Jézus művein keresztül adtam nektek, néha 

megváltoztatták, és néha rosszul értelmezték. Ezért jöttem, ahogyan azt nektek is bejelentettem, hogy 

megvilágítsam az Igazságomat. Az én áldozatom akkor sok állatáldozatot megelőzött, és megtanítottalak 

benneteket az Isten tökéletesebb imádatára. Új kinyilatkoztatásom ebben az időben arra fogja késztetni az 

emberiséget, hogy megértse, nem szabad az istentisztelet szimbolikus formáit használni anélkül, hogy 

előbb meggyőződnétek azok jelentéséről, mert ezek nem mások, mint tanításaim allegorikus ábrázolásai. 

29 Mielőtt egy szív megérezné, Illés megjelenik neki, hogy megmondja neki, térjen meg bűneiből, 

mert közeledik az Úr. Ugyanezt tette a második korszakban Keresztelőn keresztül, amikor megparancsolta 

nekik, hogy térjenek meg és tisztuljanak meg, mert közeledik a Mennyek Országa. 

30 Atyai szeretetem eléri sok ember elméjét és szívét, akik ebben a pillanatban hallanak Engem. Ez az 

a meghirdetett idő, amikor az Igazság Szelleme leszáll az emberekhez. Halld meg a hangját a végtelenben, 

ismerd fel Őt a láthatatlanban, érezd Őt a szívedben. Szeretetem és inspirációm segít a lelketeknek 

felemelkedni és befogadni tanításaimat. 

31 Az emberek félreértelmezték törvényemet és eltorzították tanításaimat. Ezért árasztom most 

fényemet minden lélekre és minden elmére, hogy megtanuljátok megérteni a leckét, amit az életen 

keresztül adtam nektek. Ez a világ, amely eddig a tökéletlen lények, a vezeklő lelkek otthona volt, a fény 

és a spiritualizáció helye lesz. Ma igazságosságom megtisztítja a mezőket, és gyökerestől kitépi a 

gyomokat, hogy az engesztelés és a szeretet tüzével elpusztítsa őket. 

32 Az ősidők óta kirobbantott testvérháborúk nap mint nap megráznak. A róluk szóló jelentések 

felkavarják Önt, és a következmények miatt könnyeket hullat. Ezek az emberek, akik hatalomvágyuk és 

gyűlöletük miatt háborúkat okoznak, az Én gyermekeim, akik oltároknál keresnek Engem és 

tabernákulumokban imádnak Engem anélkül, hogy felismernék, hogy a szeretet ajándéka helyett 

áldozataik vérét ajánlják fel Nekem. Ó, vak emberek, akik arroganciájukban úgy érzik, hogy határtalanul 

uralkodnak, elfelejtve, hogy nagyon kicsik az Én Istenségemhez képest! - Az emberi hiúság elérte a 

határait, és szükség van arra, hogy éreztessem velük jelenlétemet és hatalmamat. Nem szükséges, hogy 

mindenhatóságomat felhasználjam, hogy bebizonyítsam nektek nagyságomat. A természet erőinek egy 

gyenge lökése vagy egy könnyű érintése elég Nekem, hogy bebizonyítsam az ostoba és hiú embernek a 

kicsinységét. 

33 Ahogyan az aranyborjút akkor eltörölték, úgy fog eltűnni a gazdagság imádata is ebben az időben. 

És ahogyan a kereskedőket kiűzték a templomból, úgy most is azok fognak szenvedni, akik a gyengeséget 

és tudatlanságot kihasználva hasznot húznak embertársaik fájdalmából. 

34 Az emberek harcba indultak Urukkal, de bármerre fordulnak, mindenhol azt látják, hogy Én állom 

el az utat gonosz tetteik előtt. De azok, akik nem hallgatnak lelkiismeretük szavára ebben a harcban, 

halálra és ítéletre, majd vezeklésre találnak. 

35 Ó tanítványok, akik hallotok Engem - fedezzétek fel a Hatodik Pecsét megnyilatkozását! Ott fogod 

felfedezni mindazt, amit ma látsz, hallasz és tapasztalsz. De ha hisztek az Én Igémben, mérjétek fel és 

őrizzétek meg a szívetekben. Mert már nagyon közel van az 1950-es év, amelynek végén már nem 

halljátok többé hangomat ebben a formában. 

36 Örvény borítja be ezt az emberiséget. De bizony mondom nektek, az Én Igém nem fogja növelni a 

zűrzavart. Ez a fény irányítja a szellemeteket, és megvilágítja a belátásotokat, hogy segítsen nektek a 

spirituális fejlődésben. 
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37 Újra veletek vagyok, és emlékeztetlek benneteket az emberiség közötti szeretet küldetésetekre. 

Eközben Illés mindenhová elmegy, hogy megkeresse az elveszett juhokat, hogy a vállán vigye őket a 

nyájba, hogy megtalálják Teremtőjük szeretetét. 

38 Emlékezzetek arra, hogy én vagyok az Út, amely meghívja azt, aki elfelejtette. Terjesztem 

közöttetek az Igémet, hogy holnap tanúságot tegyetek róla a szeretet cselekedeteivel. Sokan felkeresik 

majd azokat az egyszerű házakat, ahol megnyilvánultam, és emlékeztetni fognak benneteket azokra az 

időkre, amikor a Hanghordozón keresztül beszéltem hozzátok, hogy elmagyarázzátok nekik, hogyan 

nyilvánultam meg, és milyen szeretetteljes tetteket és csodákat tettem közöttetek. Csak az emlék marad 

meg e tetők alatt, mert az Én Szavam és annak visszhangja megmarad a szívetekben. - Jelenleg a fiatalokat 

készítem fel arra, hogy később fogadják azokat, akik még nem hallották az Igémet, és akik szeretetteljes 

segítségre szorulnak. Hányan fognak sírni, mert nem hallottak Engem! De azt is mondom nektek: hányan 

fognak sírni azok közül, akik hallottak Engem, mert nem készültek fel, és amikor rájönnek, hogy az Én 

Igém már nem nyilvánul meg, rá fognak jönni, hogy nem használták fel az Atya szeretetének ajándékát, 

hogy megtanulják az Ő Isteni Tanítását, a végtelen irgalom és szeretet tanítását. Ránéznek majd arra a 

helyre, ahol az Igehordozó leült, hogy átadja az Isteni Igét, és csak ürességet látnak. 

39 Az évek gyorsan múlnak, olyanok, mint a pillanatok; hamarosan már nem hallasz Engem, ezért 

mondom neked: hadd gyógyítsalak meg, hadd simogassalak, hadd vigasztaljalak és hadd adjam át neked 

az utasításaimat. Azért jöttem, hogy felszerelve hagyjalak benneteket, de ha gyenge a hitetek és az 

akaratotok, akkor betegek lesztek, és ki lesz képes a világon úgy beszélni hozzátok, tanítani és 

meggyógyítani benneteket, ahogy én tettem? 

40 Ha azt mondanám nektek, hogy mindig is közvetlenül a szellemetekkel akartam kapcsolatot 

teremteni azáltal, hogy hallhatóvá teszem a hangomat a szívetekben, nem hinnétek nekem. De csak a ti 

földhözragadtságotok és kételyeitek voltak az okai annak, hogy az Úr az értelem bizonyos szervei által 

tette magát ismertté, amelyeket szeretete által készített, hogy így hallhassatok Engem, és képesek legyetek 

felfogni irgalmasságom nagyságát tanításom tanulmányozása által. 

41 Ha azt mondanám nektek, hogy testetek alvása közben lelketek időnként leválik, és a túlvilág 

küszöbét megközelítve Engem keres, kételkednétek benne. De nem volt meg a felszerelésetek és a hitetek 

ahhoz, hogy szellemi hasznát vegyétek ezeknek a pillanatoknak, és látnokokat és prófétákat kellett 

felébresztenem, hogy segítsenek nektek és beszéljenek nektek a reggelről, hogy felrázzanak benneteket, és 

arra intsenek, hogy ébredjetek és imádkozzatok. 

42 Hiszitek-e, népem, hogy ez a személy, akin keresztül megismertetem magam, az, aki az Igét adja 

nektek? Nem, gyermekeim, ez a ti Mesteretek. - Hiszed-e, hogy Isten Lelke ott van az ige hordozójában, 

miközben beszél? Ez sem igaz. - Mondtam nektek, hogy Fényem egy sugara elég ahhoz, hogy 

megvilágosítsa és inspirálja elméjének szervét, és a hitetlenek számára bizonyítékként kimeríthetetlen, 

jelentős tanításokkal teli szavak áradata kerüljön az ajkára. Figyeljetek rám figyelmesen ebben az 

időszakban, hogy erősek legyetek az elkövetkező megpróbáltatások idejére. 

43 Mielőtt fogadtátok volna lelki Jelenlétemet, imádkoztatok Mennyei Édesanyátokhoz, hogy kérjétek 

Őt, segítsen nektek elkészíteni számomra egy szentélyt a szívetekben. Ezért áldalak meg titeket, 

tanítványaim. Halljátok az Én Igémet, amely az út, amely a tökéleteshez, az örökkévalóhoz vezet. 

44 Azt kérdezitek Tőlem: Melyek a tökéletes lények isteni otthonai és élete? Bizony, mondom nektek, 

ne kérdezzetek olyasmit, amit jelenleg nem érthettek meg. Cselekedjetek törvényeim szerint, ez a 

cselekedet lépésről lépésre magasabbra visz benneteket a tökéletességhez vezető létrán, ahonnan képesek 

lesztek látni, csodálni és felismerni, hogy az Atya mennyi mindent tartogat gyermekei boldogságára. 

45 Bár a szellemed a szellemi birodalom lakója volt, nagyon keveset látott és szinte semmit sem tud 

arról az életről. Hogyan fogjátok innen szemlélni annak a küszöbét, amit ti boldogságnak vagy 

mennyországnak neveztek? 

46 Testetek szemei legfeljebb a legközelebbi csillagokat voltak képesek megnézni; tudományotok 

nem vitt sokkal messzebbre, és szellemetek, amely megszüntethetné a távolságokat és feltárhatná az ember 

előtt a láthatatlant, amint önmagában és önmagán kívül érzékeli a körülötte lévő szellemi tudást, hagyja 

magát a világ materializmusa által magával ragadni, beleolvad testébe, és felemelkedés helyett megalázza 

magát, és csodálat helyett kételkedik. 
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47 Néha, amikor a teremtés csodáin csodálkozol, elborultan kiáltod: "Uram, milyen nagy a Te 

hatalmad!", anélkül, hogy felismernéd, hogy mindaz, ami körülvesz, nem más, mint az Örök Élet halvány 

tükörképe. 

48 Igaz, hogy szavaimmal fel akarom kelteni érdeklődéseteket a szellemi élet iránt, de értsétek meg, 

amit mondok nektek: ahhoz, hogy elérjétek ezt az életet, a szellemetek fejlődésén keresztül kell elérnetek, 

és nem csak az értelmetek fejlődésén keresztül. Az értelemnek, a szívnek, az érzéseknek és minden 

képességeteknek egyesülnie kell a szellemmel, akkor eléritek a szükséges magasabb fejlettséget, hogy 

képesek legyetek meglátni Atyátok dicsőségét. De ha a szellem az elme képességére bízza magát, és átadja 

magát neki, akkor a megismerési képessége korlátozott lesz, mint minden emberi dolog. 

49 A menny nem egy bizonyos hely a világegyetemben, az Én dicsőségem mindenütt ott van, a 

szellemi és az anyagi világban egyaránt. Nem azt mondjátok, hogy Isten a mennyben, a földön és 

mindenütt ott van? Értsd meg tehát, amit mondasz, hogy megértsd: ahol Isten van, ott kell lennie az Ő 

dicsőségének is. 

50 Azt akarom, hogy ebben a végtelen Atya-otthonban lakjatok, hogy a szellemi emelkedettség 

állapotába kerüljetek, hogy bárhol is vagytok a világegyetemben, érezzétek az Isteni boldogságát, hogy 

élvezzétek az Örök Életet és megtapasztaljátok a Teremtő jelenlétét. Ezt a hegyi magasságot csak azok 

érték el, akik Engem tekintettek példaképüknek, és a szeretetet választották útjuknak. 

51 Aki megérti ezt a tanítást, annak fel kell ismernie, hogy ez a világ csak egy kis lakóhely, amely 

pillanatnyilag befogadja a szellemet, hogy alapvető tanításokat tárjon fel neki. A legkorábbi idők óta ég a 

hit fáklyája, hogy szellemi fényével megvilágítsa az emberek útját. De milyen kevesen igazodtak ehhez! 

Milyen kevesen maradtak kitartóan az úton, és hányan, amikor eljutottak ahhoz a kereszteződéshez, ahol a 

halál megállítja őket, úgy kellett megjelenniük a szellemi előtt, mintha idegenek lennének, anélkül, hogy 

ismernék a szellemi világ útjait, törvényeit és kötelességeit, amely a szellem igazi otthona! Milyen 

igazságtalanok voltatok magatokkal szemben! 

52 Ma elmagyarázom nektek tanításaimat, hogy megbánjátok, és a célotok tudatában, amit követsz, az 

igaz élethez vezető ösvényre lépjetek. És akkor, amikor a halál eljön, hogy megszabadítson a testtől, a 

lelked képes lesz felemelkedni és elérni a szellemi világot anélkül, hogy a zűrzavar eluralkodna rajtad, ami 

rosszabb, mint a halál. Ha mindezt tudjátok, képesek lesztek abban a meggyőződésben élni, hogy ti csak 

átutazók vagytok a földön, kisgyermekek, akiknek át kellett mennie ezen az iskolán. Ne átkozd meg a 

testedet, amely engedetlen és lázadó, ahogyan van, és ne utáld, hogy el kell viselned e világ életét, amelyet 

csalóka paradicsomnak tekintesz, tele kísértésekkel és szakadékokkal. Mert ez a test, amely a földi életetek 

eszköze, nem lesz akadálya a szellemi felemelkedéseteknek vagy az erényes életmódnak, ha képesek 

vagytok úrrá lenni gyengeségein, szenvedélyein és nehézségein, hogy csak a spiritualizáció magja 

csírázzon ki szívetekben. Akkor ez a föld és az embert körülvevő természet új leckéket és titkokat is 

tartogat, amelyeket a jövő nemzedékek meg fognak ismerni. 

53 Többé nem fogja a Mester fájdalma meggyógyítani az embereket, sem a nemzetek gőgjét sújtó 

háborúk, sem a nyomorúság, amely megtisztítja az emberek szívét. Más, eddig ismeretlen leckéket is 

kapnak majd az akkori emberek, amelyeket ma jelentek be nektek. 

54 Áldd meg fájdalmadat, ne töröld le könnyeidet haragodban, áldd meg kenyeredet, bármilyen 

sovány is az. Mert bármennyire is hosszúnak tűnik nektek a szenvedésetek itt a földön, ha egyszer a lelki 

életben vagytok, úgy fogjátok érezni, mintha csak egy perc lett volna, és rá fogtok jönni, hogy mennyi jót 

tett veletek. 

55 A menny a tökéletesség állapota. Mérhetetlenül nagy és vakítóan fehér városként ábrázoltam 

nektek, amelyet bátorságotokkal, hitetekkel és rendíthetetlen akaratotokkal kell elfoglalnotok. Legyetek 

ennek az ügynek a katonái! Egyesüljetek mindazokkal, akik már ezt a magas célt szem előtt tartjátok, 

haladjatok előre rendületlenül és győzzétek le a csatákat az életben, amíg sikerül elérnetek, hogy az a 

város átadja magát azoknak, akik szeretetükkel meghódították. Ez a város az otthonotok, ez az otthon a 

vég nélküli világegyetem, ahol a Teremtő a gyermekeivel lakik. 

56 Vigyétek az Igét a szívetekben, és szobátok magányában vagy a természet békéjében emlékezzetek 

rá, és járjátok körül. Legyetek jó tanítványaim. 

57 Nektek, akiknek megadatott a kegyelem, hogy ebben a formában hallhattatok Engem, azt 

mondom: Tartsátok meg az Igémet, tanulmányozzátok, alkalmazzátok a gyakorlatban az életetekben, mert 
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hamarosan nem fogjátok többé hallani. Azt akarom, hogy amikor ez megtörténik, maradjatok mesterek, 

akik szilárdan megalapozottak a tanításomban, és ne zavarodott tanítványokként vagy árvának érző 

gyermekként. 

58 Ma még megidézhetitek az embereket, hogy hallják megnyilvánulásomat; holnap, amikor 1950-

nek vége, csak tanítványaim és tanúim hangját fogják hallani. 

59 Ne kételkedjetek az emberekben, bármennyire is makacsnak és fanatikusnak találjátok őket a 

vallásuk gyakorlásában. Minden lélek a fejlődés állapotában van, és mindenkinek eljött a megfelelő idő, 

hogy megkapja ezeket a kinyilatkoztatásokat. 

60 Tanítványok, értsétek meg a feladatotokat, és fogadjátok el azzal a szeretettel és 

engedelmességgel, amellyel Jézus elfogadta a sorsát. Imádkozzatok, figyeljetek, igyátok türelemmel a 

szenvedés poharát, és hordozzátok szeretettel a kereszteteket. Áldj meg mindent belsőleg, és bocsáss meg 

azoknak, akik bántottak téged, szívből és tettekkel. 

61 Boldogok azok, akik könnyek között azt mondják Nekem: "Mester, kezedbe adom fájdalmamat, 

legyen meg a Te akaratod nekem." Az az Akaratom, hogy az Én Békémet kapjátok, ó, türelmes és szegény 

emberek, de néhány pillanatra felejtsétek el szenvedéseiteket, és imádkozzatok a világért, imádkozzatok a 

nemzetekért. Szeressétek egymást! 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 75  
1 Rájöttök, hogy most van itt az ideje, hogy tanítványaimmá váljatok. Megértitek, hogy ez az út 

elvezet benneteket a tökéletes otthonba, amelyet nem ismertek, de amelyről tudjátok, hogy létezik és vár 

rátok. A tested szemei soha nem lesznek képesek meglátni azt, amit csak a szellemed láthat. De végtelen 

csodák maradnak számukra, hogy gyönyörködhessenek bennük, és miközben csodáljátok őket, 

felkiáltotok: "Uram, milyen nagy a Te hatalmad, milyen csodálatos a Te teremtésed, milyen mérhetetlen a 

Te szereteted!". - Bizony mondom nektek: Ne álljatok meg annak határain belül, amit halandó 

szemetekkel meg tudtok nézni, mert mindezeken túl tökéletes és örök élet van. 

2 Ne próbáljátok elképzelni, milyen lesz az Isteni Atya Háza. Várjatok, amíg a szellemetek 

megismeri, amikor saját érdemei révén felemelkedve eléri azt. Bizony mondom nektek, nem fogtok 

csalódni, mert ez az isteni meglepetés az, ami jutalomként van megmentve Isten minden gyermeke 

számára. 

3 Ez a földi élet múlandó, és a felemelkedés lépcsőfokaként és az igazi élet elérésének 

olvasztótégelyeként szolgál. A tanítás, amit felfedek nektek, megmutatja nektek az utat, hogy ezen az 

életen keresztül elérjétek a fényt és a békét, és megszabaduljatok az anyagi béklyóktól, amelyek a világnak 

alávetnek benneteket. Aki már itt előkészíti szellemét erre az átmenetre a testvérei iránti szeretet 

cselekedeteivel, az a szellemi birodalomba lépve úgy fogja érezni, hogy igazi otthonában, igazi hazájában 

van; nem idegen ott. Aki azonban felkészületlenül lép be ebbe a végtelen szférába, az idegennek fogja 

érezni magát egy idegenben. 

országnak éreznie kell. - Vannak, akik nem hisznek ebben az életben, mások hisznek benne, de félnek tőle; 

de vannak olyanok is, akik számtalan szenvedésük miatt szenvedélyesen vágynak rá. Ez utóbbiaknak azt 

mondom: Ne vágyjatok a lelki életre csak azért, mert hiszitek, hogy abban megszabadulhattok 

szenvedéseitektől; mert ennél többet ígérek nektek abban a létben. Tarts ki, viseld el a fájdalmat, imádkozz 

és meditálj, és a távolság, amely elválaszt téged Tőlem, csökkenni fog. A sírásod ezen a világon nem 

örökkévaló, nem azért teremtettelek, hogy súlyos kínokat rójak rád. Értsd meg, hogy minden fájdalomnak 

oka van, és hogy ez az ok a te tökéletlenséged. Ezért igyátok meg e pohár tartalmát, amely sok tanítást fog 

feltárni előttetek. Gondoljátok át mindezt, mielőtt hangom elhív titeket a túlvilágra. 

4 Így szólok az egész emberiséghez. Tanítványaimnak azonban azt mondom: Ti lesztek bátor 

katonáim, azok, akik a szeretet nyomát hagyják maguk után, és a békét, a testvériséget és a jóakaratot 

viszik zászlajukon. Mérjétek fel tanításomat, hogy ne zavarjon össze benneteket a mai világban létező sok 

elmélet és tanítás. De ha valaki végül mégis letér a helyes útról, az annak a jele, hogy nem értette meg az 

Igémet. Ezért mondom nektek: Ha akarjátok, kutassátok kritikusan az Igémet, de ne hagyjátok, hogy a szél 

elragadjon benneteket. Őrizzétek meg szívetekben, emlékezzetek rá magányotokban, és ismételjétek a 

szabad levegő békéjében, és újra érezni fogjátok jelenlétemet, szeretetemet és irgalmamat. 

5 Melyek lesznek a tanításom mesterei? - Értsétek meg, hogy nemcsak az igével kell tanítanotok, 

hanem a cselekedetekkel is, mert ezek lesznek az első dolgok, amelyeket meg kell mutatnotok a világnak. 

Az emberiség belefáradt a szavakba. Áldozat-e ez, hogy teljesítsd a törvényt, amelyet Urad tanított neked? 

Az Ő idejében azt mondtam nektek: "Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket". És Illés most azt 

mondta nektek: "Szeressétek felebarátotokat és szeressétek újra testvéreiteket, és megkapjátok az Én 

Atyánk az Ő teljes dicsőségében." 

6 Ti egy népet, vagy inkább szellemi lények közösségét alkotjátok, akik között most és mindenkor 

kinyilatkoztattam magam. 

7 A Messiás, akit a próféták megjövendöltek és a pátriárkák reméltek, a Mester, aki az Igét és az 

Életét adta a világnak, és megígérte, hogy visszatér, ugyanaz, aki ma megjelent e nép alázatosságában, 

láthatatlanul az anyagi szem számára, de tele dicsőséggel és fenséggel a lélek előtt. Nem azért jöttem, 

hogy megbántsalak téged azzal, hogy szemrehányást teszek neked azért, ahogyan egykor velem bántál. 

Vajon Isten nem láthatta előre a sorsot, amely rá várt, amikor emberré lett? Bizony mondom nektek, az 

Atya készségesen hozta ezt az áldozatot irántatok való szeretetből. Ő tudta, még mielőtt eljött volna, hogy 

a kereszt vár rá, azt is tudta, hogy az Ő áldozata a legtisztább szeretet tökéletes leckéjét fogja nektek adni, 

és megmutatja nektek az utat, amelyen keresztül elérhetitek bűnetek bocsánatát. 



U 75 

128 

8 Értsétek meg, hogy én vagyok a hűséges őr, aki mindenkire vigyáz, az igazakra és a bűnösökre 

egyaránt. Mint a tolvaj, aki várja az éjszakát, hogy meglepje az alvót, úgy lépek be a szívedbe. Onnan csak 

a fájdalmat viszem magammal, meghagyva nektek a Békémet, mint Jelenlétem bizonyítékát. Tanulj meg 

Engem érezni anyagi életed eseményeiben. Érezz Engem, amikor leültök az asztalhoz, hogy megegyétek a 

kenyeret. Valóban, mondom nektek, abban a pillanatban jelen vagyok. Egyetek békében, és én leszek az, 

aki szétosztom kenyereteket - az egyetértés, a béke és az áldás kenyerét. 

9 Mennyire szenved az Isteni Lélek, amikor viszályt, rosszindulatot és szeretethiányt talál a 

családokban! Amikor visszatérsz a szeretet útjára, azonnal érezni fogod Jelenlétem békéjét. 

10 A tanításaim nagyon részletesek, hogy el tudjatok szívni belőlük valamennyit. Amikor azok, akiket 

ti külföldieknek neveztek, eljönnek erre a nemzetre, és megtudják ezt a kinyilatkoztatást, kíváncsian 

fogják kérdezni Tőlem: "Uram, miért szereted annyira ezt a nemzetet, és miért kedveztél neki a 

tanításaiddal?". Erre azt fogom válaszolni nekik: "Én ugyanúgy szeretem, mint ti és az egész emberiség. 

De nem mindegyikük értett volna meg Engem abban a formában, amelyben megismertettem Magamat - 

nem szabad őket idegennek tekintened, asztalodhoz kell ültetned őket, és beszélgetned kell velük; mert e 

szívek között vannak olyanok, akik más népekhez is elviszik majd Szavamat. A maguk módján vetnek, és 

jó katonaként harcolnak. De amint a csata véget ér, és a béke úgy jelenik meg az égbolton, mint egy isteni 

szivárvány, a dicsőítés lelki éneke fog felcsendülni minden gyermekemtől, akik a föld különböző pontjain 

voltak, mégis egyesültek az imában és a harcban. Ez a dicshimnusz az lesz, amely így hangzik: "Dicsőség 

a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek". 

11 Ma még mindig olyanok vagytok, mint a gyermekek, akiknek szükségük van az Atya szeretetére. 

Ezért árasztalak el benneteket simogatásommal, mert én vagyok a ti Atyátok. Behatolok a szívedbe, és 

ismerem mindazt, amit benne hordozol. Senkinek sem lehetnek titkai előttem, mert én bennetek lakom. 

12 Amikor még alig kezdtétek el hallani ezt az Igét, hitetek lángja halvány volt, fénye kicsi. De ahogy 

fokozatosan megértettétek tanításomat, hitetek fénye lángoló fáklyává változott. 

13 Bizony mondom nektek, csak hittel és a Törvényem teljesítésére irányuló rendíthetetlen 

vágyakozással leszel képes átkelni ezen a sivatagon, mint az első korszak erős Izraelje. 

14 Ne vonuljatok vissza az élet megpróbáltatásai elől, és ne dobjátok a szélnek tanításaimat, mert 

azok formálják a lelketeket. 

15 Az erősek azok lesznek, akik a legjobb tanúságot teszik megnyilvánulásomról és igazságomról. A 

gyengék keresni fogják a módját, hogy úgy tegyenek, mintha küldetésüket teljesítenék, miközben a 

valóságban nem tanúskodnak tanításom szeretetéről és irgalmasságáról a cselekedeteikkel. 

16 Még van néhány év, amikor továbbra is hallhatjátok ezeket a tanításokat, hogy kellően 

felkészüljetek tanításaim továbbadására, ha egyszer az Én (szóbeli) Szavam véget ér. 

17 Még most is azt mondom nektek, hogy nem vagytok többek, mint bárki más, hogy az a hiedelem, 

amit tápláltatok, hogy kiváltságos lények nemzete vagytok, tévedés, mert a Teremtő, az Ő tökéletes 

szeretetében minden teremtménye iránt, senkit sem részesít kiváltságban. Azért mondom ezt nektek, mert 

holnap ismertetni fogjátok testvéreitek előtt a Tanítást, amelyet ebben az időben hoztam nektek, és nem 

akarom, hogy azok előtt, akik utánatok jönnek, felsőbbrendű lénynek tűnjetek, és ne tűnjön úgy, hogy az 

érdem tett titeket méltóvá arra, hogy ti legyetek az egyetlenek, akik hallották az Igémet. 

18 Megértő, alázatos, egyszerű, nemes és irgalmas testvéreknek kell lennetek. 

19 Erősnek kell lenned, de nem szabad elbizakodottnak lenned, hogy ne alázd meg a gyengéket. Ha 

nagy tudással rendelkezel tanításomról, akkor sem szabad soha dicsekedned tudásoddal, nehogy a 

testvéreid kisebbrendűnek érezzék magukat melletted. 

20 Tudnotok kell, hogy mindaz, amit a szívetekben felhalmoztatok, nem azért adatott nektek, hogy 

felhalmozzátok, hanem hogy az igazságomat megismertessétek testvéreitekkel, akik közül minden egyes 

munkásnak kiosztottam egy számot. 

21 Miért ismételgetitek magatokban minden alkalommal, hogy bármi jót tesztek, az a lelketek javát 

szolgálja? 

22 Ne tápláljatok önző vágyakat, és ne gondoljatok csak az üdvösségetekre és a jutalmatokra; mert a 

csalódásotok nagyon fájdalmas lesz, amikor belépsz a szellemi világba, mert rá fogsz jönni, hogy a 

valóságban nem érdemeltél jutalmat. 
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23 Hogy jobban megértsétek, mit akarok nektek mondani, a következő példát hozom fel nektek: 

Vannak és mindig is voltak olyan férfiak és nők, akik azt tették magukévá, hogy jótékonykodjanak 

testvéreik között, és mégis, amikor hozzám jöttek, nem tudtak semmilyen érdemet felmutatni nekem a 

lelki boldogságukért. Mi volt ennek az oka? El tudod képzelni, hogy az apjuk részéről elkövetett 

igazságtalanság áldozatai voltak? A válasz egyszerű, tanítványok: nem tudtak jót aratni maguknak, mert a 

cselekedeteik nem voltak őszinték. Mert amikor kinyújtották a kezüket, hogy adjanak valamit, soha nem a 

szenvedő iránti valódi irgalmasságból tették, hanem önmagukra, az üdvösségükre, a jutalmukra gondolva. 

Egyeseket az önérdek, másokat a hiúság késztetett erre, és ez nem igazi irgalom, mert nem volt sem érző, 

sem önzetlen. Mondom nektek, hogy akiben nincs őszinteség és szeretet, az nem vet igazságot, és nem is 

érdemli ki a jutalmat. 

24 A látszólagos szeretet sok kielégülést adhat nektek a földön, ami az általatok kiváltott csodálatból 

és a kapott hízelgésből származik; de a látszólagos nem éri el az Én országomat, csak az igazmondó jut el 

oda. Mindannyian oda fogtok menni, anélkül, hogy a legkisebb szennyet vagy becstelenséget is el 

tudnátok rejteni. Mielőtt ugyanis megjelenhettek Isten előtt, félre kell tennetek a díszes köpenyeket, 

koronákat, jelvényeket, címeket és mindent, ami a világhoz tartozik, hogy egyszerű lelkekként jelenjetek 

meg a legfőbb bíró előtt, akik a Teremtő előtt adnak számot a rájuk bízott feladatról. 

25 Értsétek meg, hogy ti vagytok azok az emberek, akik már az első alkalom óta vándorolnak. 

Egyesítsétek magatokat egy akaratban, akkor képesek lesztek megtapasztalni csodáimat, és elmondani: 

Isten megbocsátott nekünk, az Úr eláraszt minket szeretetével. 

26 Némelyikőtök a gyermek, mások az ifjú vagy a szűz, megint mások pedig az öregember földi 

ruhájában érkeztek ide. Ezekben a testekben csak az Én tekintetem fedezhet fel benneteket. 

Egyedül én tudom, hogy ki milyen terhet hordoz, és milyen engesztelést teljesít. A lábatokba fúródott 

töviseket csak Én látom, és az Én szeretetem az, ami eltávolítja őket, hogy aztán meggyógyítsa sebeiteket. 

27 Azt akarom, hogy az Igém, amelyet 1950-ig kaptok, egyesítsen benneteket, és hogy ez ne 

fájdalmat jelentsen. De amíg azt mondjátok: "Egy ilyen helyen nem az az igazság, amit átadnak", addig a 

szívetekben a megosztottság és a viszály magvait fogjátok ápolni. Arroganciád és hiúságod miatt 

felsőbbrendűnek és elsőnek érzed magad a többiek (testvériségek) fölött; de így nem az Isteni Mestert 

veszed példaképedül. Az Ige, aki egy az Atyával, a bűnösök iránti szeretetből lett emberré, de ti nem 

vagytok képesek elutasítani gőgötöket, hamis önérzeteteket, hogy úgy szeressétek testvéreiteket, ahogyan 

én tanítottalak benneteket. 

28 Ahhoz, hogy megismertessem magam ezzel a néppel, hangomat anyagilag is hallhatóvá kellett 

tennem egy emberi hanghordozó segítségével, aki még csak nem is tiszta elméjű és szívű. Megítélitek a 

testvéreitek cselekedeteit, és ha tökéletlennek találjátok őket, elutasítjátok őket, és elhatárolódtok tőlük. De 

kérdezem: Ezt a tanítást adtam nektek? Egy új Lázárnak azt mondtam ennek a népnek: "Kelj fel és járj!" 

De az élet, amelyet adtam neki, arra szolgál, hogy ugyanezt a felebarátja iránti szeretetre és szolgálatra 

szentelje. De ti nem próbáltátok meg a Bárány szelídségét megélni, ti merev nyakúak, keményszívűek 

vagytok, és ezért van harc és megosztottság közöttetek, ezért vagytok olyanok, mint a háborúban álló 

nemzetek. Emlékezz, hogy azt mondtam neked: Ne ítélkezz testvéred felett, mert Istened és Urad eljön a 

maga idejében, hogy megítéljen téged. Ne kövessétek az emberek rossz példáit, viselkedjetek úgy, mint a 

Mesteretek. Tökéletes példát kaptatok, hogy tanítson benneteket a fejlődésetek útján az Ígéret Városa felé, 

ahol Atyátok szeretete vár rátok. 

29 Akarjátok-e, hogy megjelenjenek köztetek az Első Korszak prófétái, akik az utcákon és a tereken 

jajkiáltásokkal figyelmeztettek benneteket, hogy térjetek meg és bánjátok meg vétkeiteket? Bizony 

mondom nektek, őrültnek gondolnátok őket, és nem hinnétek nekik! Néhányan azonban fel fognak állni, 

és beszélni fognak a tömegekhez a templomok és istentiszteleti helyek kapuinál, ahol az emberek 

összegyűlnek, hogy imádatot mutassanak be Nekem, és leleplezik a bálványok hamisságát, és azt az 

imádatot fogják hirdetni, amit Isten akar a gyermekeitől. 

30 Itt köztetek minden hanghordozó, szellemi eszköz vagy látnok próféta volt. Hangjuk, egyként 

egyesülve, felemelkedett, hogy tanítsa ezt a népet az ima, az irgalmasság gyakorlása és az Isten imádása 

útján (az üdvösség útjára) a testvéreitek iránti szeretet cselekedeteivel. Hogyan lehetséges, hogy néha 

letérsz az ösvényről, még akkor is, ha azt az isteni szeretet vére jelzi? Lehetséges, hogy összetévesztitek 

azokkal az ösvényekkel, amelyeket az emberek a testvérgyilkosság vérével jelöltek meg? 
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31 A lelkiismereted tudja, hogy mennyi okom van arra, hogy így beszéljek veled. De a szíved ellenáll, 

és azt hiszi, hogy túlságosan keményen beszélek hozzád. Akkor bűntudattal és könnyekkel kérdezed 

Tőlem, hogy azok közé tartozol-e, akik foltosan hagyják el ezt az utat, vagy akik fájdalommal töltik el 

testvéreik szívét? Mondom nektek, hogy nem fogtok eltévedni, mert az én utam világos és világító, és aki 

kinyitja a szemét és keresi, hamarosan megtalálja. 

32 Befejezem az Igét, és később távoli országokból jönnek majd emberek, hogy megkérdezzék 

tőletek, igaz-e, hogy Isten eljött hozzátok, és Mesterként szólt hozzátok. Mit fogsz akkor válaszolni, és mi 

lesz a vallomásod? 

33 Hosszú ideje kopogtatok a szívetek ajtaján, és ezért mondtam, hogy közel vagyok hozzátok; de ti 

nem nyitottátok ki az ajtókat, hogy belépjek és bennetek lakjak. Kint maradtam, és továbbra is türelmesen 

kopogtam. 

34 Az egyik legsúlyosabb jellemhiba a képmutatás. Ne beszéljetek hangosan a szeretetről, amíg nem 

vagytok képesek szeretni Engem embertársaitokban. Hányan azok közül, akik elítélték Júdás csókját, nem 

akarják felfogni, hogy ők adták testvérüknek a színlelt testvériség csókját, és ők árulták el őt hátba! Hányat 

látok azok közül, akik azt mondják, hogy a rászorulókat szolgálják, akik pénzért cserébe fényt, igazságot, 

jótékonyságot hoznak? - Amikor valaki megfélemlített téged a kérdéseivel, miért viselkedtél úgy, mint 

Péter a gyengeség pillanataiban, megtagadva Engem, és megerősítve, hogy nem is ismersz Engem? Miért 

félsz az "emberi igazságszolgáltatástól" és nem az enyémtől? De valóban, mondom nektek, az isteni 

igazságosság és a ti bűneitek között Mária, a ti Mennyei Édesanyátok közbenjárása van, aki mindig 

közbenjár értetek. 

35 Megtanítalak titeket arra, hogy vezessétek a tömegeket, bár már a Második Korszakban 

megmutattam nektek, hogyan vezessétek őket anélkül, hogy elfáradnának - nevezetesen úgy, hogy Szavam 

kedvességével élesztitek őket, tápláljátok őket a sivatagban, és csodákat hajtotok végre, hogy hitet 

ébresszetek a szívükben. 

36 Megmondtam nektek, hogy az 1950-es évvel véget ér az Én igehirdetésem, amelyet a 

hanghordozók elméjén keresztül közöltem veletek. De ugyanígy mondom nektek, hogy mielőtt véget 

vetnék neki, lesznek olyan hanghordozók, akiknek az elméjét a jelzett idő előtt bezárom tisztátalanságuk 

és a szellemiség hiánya miatt. De ezt azért fogják tenni, hogy senkit ne zavarjanak össze olyan 

tanításokkal, amelyek nem tartalmazzák az igazságomat. 

37 Az én fényem megvilágít, de nem vakít vagy zavarba ejt. Én vagyok az igazság. Mérd fel ezt az 

Igét, majd ezt a kinyilatkoztatást, és a lelkiismereted megmondja neked, hogy igaz életre tanít-e téged. 

38 Ne feledjétek, hogy az emberiség eddig két korszakot élt meg: Az elsőt, amelyet az Isteni Törvény 

ismeretének fénye világított meg; a másodikat, amelyet az Isteni Szeretet tanításai erősítettek meg, 

amelyeket Jézusban adtam nektek. Már egy új idő kezdi szétteríteni sugarait az emberek fölött, és mégis 

még mindig a gonoszság magvait vetik és aratják, egymást pusztítják, ártanak egymásnak, és testvér a 

testvér ellen harcolnak halálos küzdelemben. 

39 Évszázadok és évszázadok teltek el, és az emberek még mindig nem fáradtak bele, hogy annyi 

rosszat vetnek és aratnak, nem fáradtak bele, hogy annyi könnyet okozzanak, nem fáradtak bele, hogy 

emberi vérrel öntözzék a földet. Milyen keserűségig fogják kiüríteni a fájdalom kelyhét, hogy az 

megállítsa őket kérlelhetetlen útjukon, és visszavezesse őket az igaz útra? Atyátok nem akarja, hogy a 

kehely alján maradt élesztőt igyátok meg. Mégis erre törekedtek büszkeségetekkel és gyűlöletetekkel. 

40 Szeretett emberek, ne feledjétek, hogy az emberek éheznek a békére. Miért nem készültök fel arra, 

hogy szeretetetek cselekedeteivel elvigyétek nekik az örömhírt, hogy felemeljétek őket a hitre és az igaz 

életre? Miért ne nyújthatnánk feléjük testvéri, nagylelkű és őszinte kezünket, és miért ne hívnánk őket 

elmélkedésre és imádságra? 

41 Minden bizonnyal találkozni fogsz a tudósok arroganciájával, akik azt hiszik, hogy mindent tudnak 

és irányítanak, akik azt hiszik, hogy felfedezték a végtelenség titkát. De milyen bölcsességgel és 

igazságossággal fogom őket sújtani, és ez lesz az az idő, amikor ez a nép, amely már tudja, hogyan kell 

tanúságot tenni az Én Tanításomról, a Lélekről, az örök életről és az Istennel való szellemi közösség 

ismeretéről fog beszélni. Szava eljut a föld nemzeteihez, és ez a bizonyságtétel olyan lesz, mint a csírázó 

mag, amely termékeny talajra hull. 
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42 Az emberek kinyitják szellemi szemüket a fényre. De bizony mondom nektek, mielőtt ez 

megtörténik, sok olyan látogatást kell kapniuk a természettől, amely az emberiséget megrémíti és 

megrázza. 

43 Amikor mindez megtörténik, Isten kérlelhetetlen igazságossága megjelenik, és véget vet az ilyen 

nagy gyalázkodásnak és mértéktelen gőgnek. 

44 Amikor a nehéz próbatétel véget ér, sokan azok közül, akik elfelejtettek Engem, az imához fognak 

fordulni, és sokan, akik azt hitték, hogy a természet titkainak felfedezéséhez és megismeréséhez 

elengedhetetlenül szükséges lemondani minden spirituális hitről és Isten iránti tiszteletről, rá fognak jönni 

tévedésükre. Fényem elárasztja őket, és megadja nekik azt, amit szegényes intelligenciájuk soha nem 

fedezett volna fel. 

45 A tudósok nagyon hálátlanok voltak, mert elfelejtették Őt, aki mindazt, amire ma olyan büszkék, 

megteremtette, azt gondolván, hogy ők fedezték fel. 

46 Ostobák és bolondok voltak ők is, mert büszkeséggel és felsőbbrendűségi érzéssel telve azt hitték, 

hogy behatoltak a teremtés ismeretébe, holott csak felületesen ismerik azt. 

47 Senki sem hatolhat be Isten titkos tanácsába, hacsak Ő nem tartja jónak, hogy valamit felfedjen 

annak tartalmából gyermekei előtt. Ebből meg kell értenetek, hogy aki meg akarja tudni, mit őriz az Úr a 

bölcsesség rejtett fészkében, annak az alázat, a szeretet és a lelkesítés útján kell keresnie azt. 

48 A legmagasabb tudás nem a magasan fejlett elmével rendelkező emberek számára van fenntartva, 

hanem a szellem magas fokú érettségével rendelkező emberek számára. 

49 Elég lenne, ha ti, ennek az Igének a tanúi és hallgatói ismertetnétek ezt a tanítást, amire az emberek 

nem gondoltak, és azonnal, szellemük által megvilágosítva, szavaitokban megsejtik az igazságomat. 

50 Szükségem van jóakaratú, bátor és hűséges emberekre, akik érzékenyek az idegen fájdalmakra, és 

buzgón teljesítik törvényemet, hogy küldötteimként átlépjék a határokat, az országokat, és terjesszék 

ennek az isteni üzenetnek az ismeretét - olyan emberekre, akik elmagyarázzák a látogatások, 

igazságosságom, a háborúk, a pusztítás és a fájdalom okát; akik megmutatják a biztos utat a béke és az 

egészség megtalálására, legyen szó a lélek vagy a test egészségéről. 

51 Ebből a népből fognak kikerülni az új Igém hírnökei, prófétái, a szeretet és a spiritualizáció e 

tanításának munkásai és vetői, amiért tisztulásra és ítéletre van szükség köztetek. 

52 Lelkemnek az a kinyilatkoztatása, amelyet a Második Korszakra ígértem, az, aminek ti most tanúi 

vagytok, emberek. Ne feledjétek, hogy a vége már közel van. Használjátok fel minden egyes tanításomat, 

mert 1950 után már nem ebben a formában fogjátok hallani őket. Az Óra meghatározott, és az Én 

Akaratom visszavonhatatlan. Ha nem tartanám meg a szavamat, nem lennék többé az Atyátok, mert 

lesüllyednék azoknak az embereknek a szintjére, akik ma megerősítik magukat egy szándékban, holnap 

pedig elárulják magukat. 

53 Isten tanácsában nem lehet változás, mert mivel Ő ismeri a jövőt, nem tévedhet. 

54 Isten kezdettől fogva mindent előre látott, legfőbb igazságossággal és tökéletességgel. 

55 Értsétek meg, amit mondok nektek, hogy ti is állhatatosak legyetek a cselekedetekben, ahogyan a 

Mesteretek tanított titeket. 

56 Arról a ragyogó fényfelhőről beszélek nektek, amelyet a Második Korszak tanítványaim láttak 

Betániában, és amelyet a látók most láttak. Bizony mondom nektek, még azok sem értették meg e 

megnyilvánulás értelmét, akik láttak Engem a felhők között szétválni. Azok sem értették meg annak 

idején, akik láttak Engem szellemben leszállni, hogy mit jelent az a "felhő", amíg az Én Szavam meg nem 

magyarázott nektek mindent, és szellemi küldötteim részletes és világos szavaikkal érthetővé nem tették 

számotokra. - Még a második korszak tanítványainál is, azokban a pillanatokban, amikor felfogás nélkül 

nézték Mesterük mennybemenetelét, jelen volt egy szellemi lény, aki elmagyarázta nekik, hogy a világ 

látni fogja, amint ez a Jézus, akit ők felfelé lebegni láttak a felhők között, egy új időben ugyanígy, azaz 

szellemben leszáll. 

57 Ez a mostani megnyilvánulás ennek az ígéretnek a beteljesedése, ó emberek. Ha az a mód, 

ahogyan jöttem, túlságosan kevéssé tűnik lenyűgözőnek bármelyik gyermekem számára, az azért van, 

mert nem voltak képesek lelkileg felemelkedni, hogy meglássák azt a ragyogó fényt, amellyel Szellemem 

megvilágítja az új korszakot. 



U 75 

132 

58 A második korszakban is sokan csalódtak, akik a megígért Messiás eljöveteléről álmodtak, amikor 

meglátták Krisztus egyszerű külső megjelenését, és ezért megtagadtak Engem. Nem voltak képesek 

felfedezni a Mennyek Országának, a Fény és Igazság Országának jelenlétét Jézus külső szegénységén 

keresztül. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 76  
1 Ez a kegyelem napja számotokra. Azért jöttök, hogy meghallgassátok szerető Igémet, amely 

szeretettel árasztja el szíveteket. Örömteli ujjongás tölti el a gondolatra, hogy ti vagytok tanítványaim azon 

nemzedékeinek előfutárai, akik hamarosan a földre jönnek. Akkor bevalljátok előttem, hogy túl 

ügyetlenek és gyengék vagytok ahhoz, hogy egy hozzám méltó feladatot végezzetek. Azért kételkedtek, 

mert nem értettetek meg Engem. De nem küldenélek el egy ilyen nehéz küldetésre, ha olyan gyengének 

látnálak, mint amilyen most vagy. Tanításaim nap mint nap jönnek le hozzátok, hogy tanítsanak és 

megerősítsenek benneteket, hogy harcba küldhesselek benneteket, amint megerősödtetek a hitetekben. 

2 Bizony mondom nektek, ha valaki azt gondolja, hogy a bűnösök nem érdemlik meg, hogy 

megmentsem őket, az nem ismer engem. Nem akarom, hogy bármelyik gyermekem meghaljon, és ismét 

kész vagyok áldozatot hozni azért, hogy megmentsem őket, és elvezessem őket az igaz életbe. Értsd meg, 

hogy nem lehetséges, hogy egy olyan lény, aki - egy meghatározott cél érdekében teremtve - képes a 

Teremtő akaratának megváltoztatására; és te azért lettél teremtve, hogy felemelkedj Hozzám az igazság 

útján. Ez az az út, amelyet az emberek materializmusuk miatt elvesztettek, és amelyet szeretetemmel újból 

megmutatok nektek. 

3 El fogom érni, hogy ez az emberiség, akárcsak Izrael népe, megtörje a rabság láncait, és elinduljon 

a hegy lábához, ahol meghallják hangomat, amely megmutatja nekik az utat az Ígéret Földjére. 

4 Nem adtam meg az egész emberiségnek azt a kegyelmet, hogy meghallja Szavamat ebben a 

Harmadik Korszakban; csak azokkal tettem ezt, akik ebben a formában éreztek Engem, és hittek Nekem. 

Ez a megnyilvánulás, ez az Ige előkészületként szolgál arra, hogy később az egész emberiség érezhesse 

jelenlétemet egyetlen formában: a szellemi formában. 

5 Ne féljetek, emberek, legyetek biztosak abban, hogy a végzet eme órájában nem lesztek egyedül, 

mert a természet beszélni fog, és a természet erői tanúskodni fognak, és beteljesítik próféciáimat, hogy az 

emberiség megtudja, hogy ez a Harmadik Idő, a Szentlélek megnyilvánulásának ideje. 

6 Igazságom minden teremtményre eljön, és minden embert megérint, ahogyan az Úr angyala is 

eljött Egyiptomra, és végrehajtotta ítéletemet, amelyben csak azok mentették meg magukat, akik 

bárányvérrel jelölték meg ajtajukat. 

7 Bizony mondom nektek, ebben az időben mindenki üdvözül, aki figyel és hisz a Megváltó, az 

Isteni Bárány Igéjében és ígéreteiben, aki feláldozta magát, hogy megtanítson titeket imádkozni és 

tökéletes szeretettel teljesíteni az engesztelő feladatokat, mert az Én Vérem megvéd benneteket, mint a 

szeretet köpenye. De aki nem figyel, aki nem hisz, vagy aki káromkodik, az szenvedni fog, hogy 

felébredjen letargiájából. 

8 Közeledik az 1950-es év, és hamarosan eljön az ítélet ideje, amelyről beszélek nektek, a világosság 

és a sötétség harcának ideje. Készüljetek fel, emberek, figyeljetek és imádkozzatok, érezzétek testvéreitek 

fájdalmát. látjátok, hogy a testek és a lelkek egyre betegebbé válnak; tele félelemmel a rájuk leselkedő 

veszélyektől, keressetek egy világítótornyot, amely megvilágítja őket, és egy balzsamot, amely 

meggyógyítja bajaikat. Felkészítettelek benneteket, hogy pásztorai legyetek ezeknek az elveszett 

juhoknak, és hozzám vezessétek őket, hogy megtisztítsam a lelküket, meggyógyítsam a testüket, és utat 

törjek nekik, szeretetet és igazságot oltva beléjük, hogy új életet kezdhessenek. 

9 Fényem megjelent ezen a földön, és mindenfelé terjed; körém gyűjti gyermekeimet minden fajból 

és hitvallásból. Ti, akik most halljátok az Igémet, visszanyertétek szellemi ajándékaitokat, 

meggyógyultatok és tele vagytok erővel. Amint az emberiség megtapasztalja ezeket az eseményeket, 

kegyeseknek fog titeket nevezni. Arra fognak kérni, hogy adj nekik egy keveset ebből az igazságból, 

amelyet kinyilatkoztattam neked, és buzgón hallgatják majd a szavaidat. Sokan vannak, akiknek már 

olvasniuk kellene ezt a könyvet, de akik késlekedtek az eljövetelükkel, és akik akkor fognak eljönni, 

amikor Szavam befejeződik. De arra az időre fel kell készülnöd, és szeretettel kell tanítanod őket, ahogyan 

én tanítottalak téged. 

10 Ne féljetek a sötétségtől, amelyben testvéreitek élnek, se a "leprától", se nyelvük kardjától. 

Közeledni fognak hozzád, némelyikük vonakodva, mások megértően, és mindannyiukat szeretettel fogod 

oktatni. Szeretettel beszéltem hozzátok, és Szavaim simogatás és vigasztalás voltak minden gyermekem 

számára. Emberek nagy tömegei elé léptem, nem törődve azzal, hogy egyesek hisznek a szavaimnak, 
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mások pedig tagadják azokat. Kedvtelés nélkül ápoltam az emberi szívet. Ez a szeretetemmel való öntözés 

gyümölcsözővé teszi, és rövid időn belül az ember élete átalakul. Miután Szavam befejeződik, ti továbbra 

is ott lesztek tanítványaimként, és követni fogjátok lépteimet, és műveitekkel tanúskodni fogtok tanításom 

igazságáról. 

11 Erős emberré akarlak tenni, olyan harcossá, aki legyőzi az akadályokat, és eléri küldetése célját, 

hogy elnyerje az általam megígért magas jutalmat. Amikor felkentelek benneteket, megismertettem 

veletek lelki ajándékaitokat, és felkészítettelek benneteket a nagy nap munkájára. Ne tegyétek próbára 

ezeket a lelki ajándékokat, inkább higgyetek bennük, és ne sértsétek meg a hitet. Ne tedd próbára Engem, 

mert ha megteszed, mindig megmutatom, hogy Ki vagyok! De ha próbára tennélek, elgyengülnél. 

12 Ha betegeket akarsz gyógyítani, tedd azt az Én nevemben, és alázattal végezd a feladatodat. 

Amikor nyilvánvalóvá teszem testvéreitek és nővéreitek életének végét, ne kérjétek, hogy hosszabbítsam 

meg a létezésüket. Legyetek vezetői azoknak a lelkeknek, akiket a túlvilágra hívnak, és akiket 

kegyelmedre bízok. De ha az a feladatod, hogy visszaadd a test egészségét, átérezd testvéred fájdalmát, és 

használd szellemi ajándékaidat, adj tanácsot és bátoríts, akkor a szereteted csodákat fog tenni. 

13 Nekem ajánlod azokat a szíveket, amelyek érzéketlenségük miatt nem fogadták el tanításomat. 

Fegyverkezzetek fel türelemmel, mert ha hisztek az Igémben, akkor elvetitek ezt a magot minden szívbe, 

és én megadom a rátok bízott embereknek a meggyőzésükhöz szükséges bizonyítékokat. 

14 Azt akarom, hogy mindig emlékezzetek tanításaimra, mert nem azért jöttem, hogy a semmibe 

beszéljek, hanem hogy fényemet az elmétekbe és a szívetekbe helyezzem. Ne feledjétek: ha nem 

használjátok tanításaimat, sok éhes, aki már régóta vár rám, üres kézzel fog elmenni, mert tudják, hogy el 

fogok jönni, hogy kijavítsak minden hibát. 

15 Kiválasztottaim bölcsen szétszóródtak minden nemzetben, mindannyiuknak küldetést kell 

teljesíteniük Tőlem. Egyesek nyilvánvalóan anyagi okokból érkeznek majd ebbe a nemzetbe: egyesek 

munkát, mások pihenést keresnek. Azt akarom, hogy addigra már felkészüljetek, hogy már most a 

tanítványaim legyetek. Csak így fog az Én Igém hitet találni - a példán és a hiten keresztül, amelyet az 

emberek képesek átadni testvéreiknek. 

16 Én vagyok az Isteni Gondnok, aki a kellő időben kiküld titeket, hogy szétszórjátok a magot. De 

nem akarom hallani a tanítványaimtól a következő szavakat: "Mester, Te mondtad nekem, hogy a földet 

előkészítették és megtisztították, én pedig töviseket és köveket találtam, amelyekbe belebotlottam." 

De én válaszolok neked: Nem egy virágos utat ajánlottam nektek, hanem azt mondtam, hogy ez ugyanaz 

az út, amelyet Jézus járt be a második korszakban, és utána az összes tanítványa. 

17 Mindannyian követhettek Engem, mert tiszták vagytok. Mielőtt magamhoz vontalak volna, 

megtisztítottalak. Ezért méltóak vagytok arra, hogy elvetessétek magvaimat testvéreitek szívébe. A mezők 

előkészültek, mert Illés Lelke olyan volt ebben az időben, mint a harangszó, amely felébresztett mindenkit, 

aki aludt. Ő ébreszt fel benneteket, hogy meghalljátok a hangomat, és ne hagyjátok, hogy a Mester 

magányosan beszéljen a sivatagban. Mindannyian, akik felfrissültök, amikor halljátok az Igémet, ennek a 

szellemi Pásztornak a kegyelme ébresztett fel benneteket. Bizony mondom nektek, amikor látom, hogy 

összegyűltök és engem hallgattok, akkor öröm van bennem, és amikor nem közelítitek meg a fát, hogy 

egyetek a gyümölcséből, akkor szomorúság van Atyátokban. 

18 Azért jöttem, hogy egyesítselek benneteket a világban régóta szétszórtan élő emberekkel; 

egyesíteni akarom a tizenkét törzset, hogy aztán egyet alkossak belőlük, és elküldjem az emberiség közé a 

béke küldetésével. De amikor látom a hálátlanságot ezek között a gyerekek között, csak fájdalmat és 

szomorúságot érzek. 

19 Rád bízom az örök élet fáját, amelynek dicsőséges, édes gyümölcse az egészség, az öröm és a 

béke. Engedtem az embereknek, hogy különböző fákat ültessenek, és láttam, hogy a gyümölcsök többsége 

keserű volt, és a termesztők arra kényszerítették az emberiséget, hogy egyen belőlük. 

20 Az én szavam találkozott az önzéseddel. Ezért mondtam nektek, hogy amit átadok nektek, azt 

tudassátok a testvéreitekkel. De ti csak fel akarjátok frissíteni magatokat az Én megnyilvánulásaimmal, 

anélkül, hogy kötelezettségeket vállalnátok másokkal szemben. De a Mester nem azért hívott el 

benneteket, hogy haszontalan tanításokat tanítson nektek, hanem azt mondta, hogy tanuljátok meg ezt az 

isteni leckét, hogy később az életetekben hasznosítani tudjátok, és a felebarátotokra alkalmazzátok. Ebben 

a pillanatban feltárom nektek, hogy a szellemeteknek régi adóssága van bárkivel szemben, aki 
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szenvedéssel, szükséggel vagy kéréssel fordul hozzátok. Gondoljatok arra, hogy milyen szeretettel 

helyezem őket életetek útjára, hogy jóvátételeteket azzal teljesítsétek, hogy szeretetetek tárgyává teszitek 

őket. 

21 Hosszú ideje szólok hozzátok, hogy e nép kebelében új apostolok csoportját alakítsátok ki. 

Nemzedékről nemzedékre hallották Szavamat, és mégsem fedezem fel azokat, akik állhatatosságukkal 

Templomom oszlopai. 

22 Az 1950-es év meglepően gyorsan el fog jönni számotokra, és ha akkor már nem halljátok az 

Igémet, úgy fogjátok érezni magatokat, mintha árvák lennétek. 

23 Az igazságosságomnak addig kell sújtania titeket, amíg meg nem értitek, hogy egyesülni kell, és 

egy harmóniával és testvériséggel teli népet kell alkotnotok. Ezek az idők közelednek, és most, hogy még 

van időtök felkészülni, szeretettel mondom nektek: ne várjatok alvóként, amíg eljön az óra. 

24 A (különböző közösségek) egyesülése nehéznek tűnik számotokra, és lehetetlennek tűnik a föld 

minden népével való megbékélésetek és testvériségetek. De tényleg, mondom nektek, az emberek végre 

fel fogják ismerni és szeretni fogják egymást. 

25 Amint az emberek szabad akaratukat alávetik lelkiismeretüknek, és az isteni akarattal összhangban 

dolgoznak, úgy fogják érezni, hogy az élet terhei könnyebbé válnak, és semmi sem fárasztja sem a testet, 

sem a lelket. 

26 Mennyire vágyik az Atya arra, hogy mindannyian gyermekként érezzétek magatokat irántam, és ne 

vádoltként! Valahányszor elhagyjátok a földet, és elém álltok, hogy számot adjatok életfeladatotok 

teljesítéséről, úgy érzitek, hogy nyomaszt titeket a lelkiismeretetek által megfogalmazott vád. De most itt 

az ideje, hogy diadalmas és örömteli dalt énekeljetek a túlvilágra érkezésetekkor, mert azt mondhatjátok 

Atyátoknak: "Uram, minden beteljesedett!" 

27 Ha az út széles lett volna, az egész emberiség már elérte volna a hegytetőt. De mivel az út tele volt 

megpróbáltatásokkal, és a kapu szűk volt, szükség volt arra, hogy érdemeket szerezzünk ahhoz, hogy 

előrehaladhassunk rajta. 

28 Lehetetlen, hogy már ebben a világban elképzelésetek legyen arról, hogy mi vagy hogyan van az 

Én országom, mennyországom és dicsőségem. Azt akarom, hogy elégedjetek meg azzal, hogy tudjátok, 

hogy ez a lélek tökéletességének egy olyan állapota, amelyből kiindulva megtapasztalja, érzi és megérti a 

szellem csodálatos életét, amelyet jelenleg sem felfogni, sem elképzelni nem tudtok. 

29 Mondom nektek, hogy még azok a lelkek sem ismerik annak az életnek a valóságát, akik 

magasabb síkokon élnek, mint amin ti vagytok. Tudod, mit jelent "az Atya kebelében" élni? Ha egyszer ott 

élsz, csak akkor tudhatod meg. Csak egy homályos előérzet, a titokzatosság halvány sejtése érinti meg a 

szívedet, ami ösztönzőleg hat a fejlődésed útján. 

30 Jöjjetek az Atyához a szeretet keskeny útján, ami az irgalom, ami a megbocsátás, ami az alázat, és 

el fogjátok venni tőle a bánatát. 

31 Emberek, láttalak benneteket sírni a világ felett. Légy áldott! A szíved kezdi érezni az idegen 

fájdalmat. Láttam, hogy az éjszaka csendjében hozzám emelted gondolataidat, hogy békét és balzsamot 

kérj tőlem az emberiség számára. Bizony mondom nektek, nem is tudjátok, mennyi mindent kap a világ az 

imátok által! 

32 Ne aggódjatok, ha ebben az életben nem tapasztaljátok meg kéréseitek és könnyeitek eredményét 

azokért, akiket nem is ismertek. A fájdalom vésője kisimítja a szíveteket, és az Én Igém minden 

pillanatban szeretetre késztet benneteket. Ma megértitek, hogy milyen hatalommal rendelkeztek a 

gondolkodás képességén keresztül, valamint más képességeken keresztül, amelyeket eddig nem 

műveltetek. Benned létezik egy még ismeretlen élet. 

33 El tudjátok képzelni egy szellem fájdalmát, amikor a szellemi völgybe visszatérve rádöbben, hogy 

nem tudta betölteni feladatát a világban, és nem tudta megmutatni képességeit és tulajdonságait a húsvér 

testnek? Ebben az időben újból átadom nektek tanításaimat, bár már átadtam őket nektek abban a 

tanításban, amelyet a Második Korszakban adtam nektek, de akkor nem tudtátok felfogni őket. Mindazt, 

amit nem tudtál teljesen megérteni, rejtélynek tekintetted, és fátylat terítettél rá. Ezt a fátylat tépem most 

szét fényemmel, hogy a misztériumok megmutathassák nektek valódi természetüket. 

34 Ezért mondtam neked, hogy nem ismered fel a gondolat erejét. Ma azt mondom nektek, hogy a 

gondolat hang és hallás, hogy fegyver és pajzs. Egyszerre teremt és pusztít. A gondolat lerövidíti a 



U 76 

136 

távolságot azok között, akik távol vannak egymástól, és megtalálja azokat, akiknek a nyomát már 

elvesztette. Ismerd meg a fegyvereidet, mielőtt a csata elkezdődik. Aki tudja, hogyan kell felkészülni, az 

erős és legyőzhetetlen lesz. Nem lesz szükség arra, hogy gyilkos fegyvereket használjatok. Kardod legyen 

a tiszta és hangos gondolat, pajzsod pedig a hit és a szeretet. Hangod még a csendben is a béke 

üzeneteként fog felcsendülni. 

35 Ez az a tanítás, amit most tanítok nektek, és bizony mondom nektek, hogy szavaim nem vesznek 

el, ahogyan a Golgotán kiontott vér egyetlen cseppje sem volt haszontalan. Csak néhány pillanatot veszek 

el abból az időből, amit az anyagi életetekre szántam nektek, amin keresztül elérhetitek az örök életet. 

Ezek a pillanatok felbecsülhetetlenek. 

36 Még csak nem is kértem, hogy higgyetek Bennem, amikor ide találtatok. Én voltam az, aki 

megelőztelek benneteket, és bizonyítékot adtam nektek azzal, hogy meggyógyítottam a fizikai 

betegségeiteket, békét adtam a szellemeteknek, vagy olyasmit, amit elérhetetlennek gondoltatok. Azután, 

amikor hittetek Bennem, és hűségesen elköteleztétek magatokat Törvényem teljesítésének, mindenkinek 

megjelöltem a feladatát, hogy ne térjen le az útról, és csak azt vegye magára, ami jár neki, és adjon 

irgalmat és szeretetet testvéreinek, ahogyan én is tettem veletek. 

37 Azt hiszed, hogy mindenki, aki tanít, mester? Azt hiszitek, hogy mindenki, aki Isten szolgájának 

nevezi magát, az Én küldöttem, vagy hogy Én adtam nekik azt a feladatot, amit végeznek? Gondolod, 

hogy mindazok, akik a világban uralkodnak, kormányoznak és parancsolnak, rendelkeznek a szükséges 

képességekkel e feladat elvégzéséhez? Nem, emberek! Milyen kevesen vannak azok, akik a rájuk bízott 

küldetést igazságosan végzik! Míg egyesek olyan pozíciót foglalnak el, amely nem az övék, addig azok, 

akiknek ezt a pozíciót kellene betölteniük, megalázva és lealacsonyítva látják magukat. - Nekem, aki az 

Istenetek vagyok, azért kellett jönnöm, hogy szellemi közösséget kínáljak nektek, és nekem, aki a 

Királyotok vagyok, azért kellett jönnöm, hogy kormányozzalak benneteket, hogy a lelketek haladjon előre 

az evolúció útján. 

38 A múltban csak szavakat halmoztál fel, amelyeket senki sem tanított meg megérteni vagy 

értelmezni, és amelyek csak összezavartak téged. Ki az közületek, aki - miután magként megkapta az Én 

Igémet és az Én Fényem gyümölcsöző harmatát, amely mindent megmagyaráz neki - még mindig hisz a 

pokol örök tüzében? - Nincs. Ma már tudjátok, hogy nem a büntetéstől való félelemnek kell 

engedelmeskednetek Törvényemnek, hanem a szívetek legmélyéből fakadó szeretetnek. Azok az idők, 

amikor a lelked reszketett a félelmetes és könyörtelen Isten igazsága előtt, elmúltak. Amit a múltban 

képletesen kinyilatkoztattam nektek, azt félreértelmeztétek. Azt akarom, hogy tudjátok a következőt: 

Amikor a bűnös lelkiismeretének sikerül elfordítania a lelket az anyaghoz való ragaszkodásától, és 

megmutatja neki minden hibáját, hálátlanságának felfogása bűnbánatra fogja késztetni, és az elszenvedett 

szégyen olyan erős lesz, hogy ehhez képest az anyagi tűznek mint a lélek tisztító elemének hamis 

elképzelése gyenge lesz számodra. 

39 A lelkiismeret Isten fénye, és ez a fény a szeretet tüze, amely minden tisztátalanságot felemészt. 

Íme, ez az a "tűz", amelyben a lélek újraolvad, hogy újra felemelkedjen, tele fénnyel. 

40 Azt is mondom nektek, hogy ahogyan a lelkiismeretben is létezik az a tűz, ami nem anyagi tűz, 

úgy a lélekben is létezik sötétség és elhagyatottság, ami nem olyan, mint ami a világban van, és nem is 

olyan, mint amit elképzeltek. 

41 Hogyan hihetnétek, hogy az Ítélet Napján a halottak teste feltámad és egyesül a lelkükkel, hogy 

belépjenek Isten Országába? Hogyan tudod így értelmezni azt, amit máskor tanítottak neked? 

42 A test e világból való, és ebben a világban marad, míg a szellem felszabadul, és visszatér abba az 

életbe, ahonnan jött. "Ami a testből születik, az test, ami pedig az én Lelkemből születik, az szellem." A 

"test feltámadása" a lélek újbóli testet öltése, és ha egyesek azt hiszik, hogy ez egy emberi elmélet, mások 

pedig azt hiszik, hogy ez egy új kinyilatkoztatás - bizony mondom nektek, én az emberiség kezdetétől 

fogva elkezdtem ezt a kinyilatkoztatást megismertetni a világgal! Ennek bizonyítékát megtaláljátok a 

Szentírás szövegében, amely az Én műveimről tanúskodik. 

43 De ebben az időben ez a kinyilatkoztatás akkor jutott el szellemetekhez, amikor az a fejlődés 

magasabb fokán állt, és hamarosan joggal fogjátok elfogadni, mint a Teremtő egyik legigazságosabb és 

legszeretőbb törvényét. Utasítsátok el az "ítélet napjáról" alkotott elképzeléseteket; mert az nem a ti 
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napotok, mert az egy időszak, és a "világ vége" nem annak a bolygónak a vége, amelyen éltek, hanem 

annak az önző életnek a vége, amelyet ti teremtettetek rajta. 

44 Bizony mondom nektek: Ti már most is a Napban éltek. 

Uram", akkor már az Ő ítélete alatt állsz. Az élők és a holtak jelenleg megítélés alatt állnak, a múltbeli és 

jelenlegi tetteket mérlegelik ezeken a mérlegeken (az ítélet mérlegén). Nyissátok ki a szemeteket, hogy 

tanúi lehessetek annak, hogy az isteni igazságosság mindenütt érezteti hatását. 

45 Most erősnek kell maradnotok, mert a vihar elszabadult, és a kísértések minden sarkon leselkednek 

rátok. Hagyjátok el Szodomát és Gomorrát - a bűnös városokat - és ne fordítsátok vissza az arcotokat, mert 

meghívnak benneteket (maradni), és mivel már megszabadultatok, ne süllyedjetek vissza a kebelükbe, 

mert lehet, hogy utána már nem lesz erőtök elválni tőlük. Menjetek el késlekedés nélkül a béke városa 

felé, az a város, amely a szívetekben fog megtelepedni, amikor eljön az idő. 

46 Meddig tart az ítélet? - Nem tudjátok, de valóban mondom nektek, hogy a megtisztulás idejét 

Isteni Irgalmasságom lerövidíti. - Nektek, régieknek, akik mélyen elszomorodtatok, mert elmétek azt 

mondja, hogy a földön már nem fogjátok megtapasztalni Törvényem győzelmét, igazat mondok: Ki 

mondhatja meg nektek teljes bizonyossággal, hogy nem fogtok visszatérni a világba, hogy tanúi legyetek 

Királyságom eljövetelének, és hogy újabb lépést tegyetek a fejlődés útján? Azoknak, akik nem térnek 

vissza, azt mondom, hogy a túlvilágról szemléltetni fogom velük igazságosságom győzelmét, és e lények 

hangja és jelenléte érezhető lesz a földön. 

47 Új tanítást adtam nektek. Ezzel téves elképzeléseket semmisítettem meg, mert ti a korábbi 

tanításokat földi-materiális módon értelmeztétek. Ismerjétek fel, hogy különböző formákban beszélek 

hozzátok. Ugyanazt a tanítást különböző módokon mutatom be nektek, hogy ne maradjon senki, aki ne 

értené meg Szavamat. Ne feledjétek, hogy mindazokban, akik Engem hallgatnak, sem a szellem, sem az 

elme nem egyforma mértékben fejlett. Tudom, mire van mindenkinek szüksége; ezért emberszabásúvá 

teszem és korlátozom Szavamat, amíg érthetővé nem teszem azt minden egyes gyermekem számára. 

48 Miután átadtam nektek az utasításaimat, és hogy a helyes következtetéseket vonjátok le belőlük, és 

értelmezésetek helyes legyen, elküldöm nektek szellemi küldötteimet, Szavam hírnökeit és tolmácsait, 

hogy segítsenek nektek tanulmányozásotokban, és megtaláljátok kinyilatkoztatásaim értelmét. 

49 Azt akarom, hogy megértsétek, milyen fontos az Én Igém tanulmányozása és megértése, mert 

minden kijelentés kinyilatkoztatást vagy próféciát, ítéletet vagy utasítást tartalmaz a szellemetek számára. 

50 Azok, akik Munkámnak megadják azt a fontosságot, amit ebben a Harmadik Korszakban kap, és 

akik elmélyednek Szavam tanulmányozásában, látni fogják sok olyan ajándék kivirágzását és 

kibontakozását, amelyek el voltak rejtve a lényükben. Boldogok azok, akik felébrednek Uruk szavára, 

mert amikor elindulnak, hogy elvégezzék feladatukat, rá fognak jönni, hogy nem számkivetettek és nem 

nyomorultak, ahogyan eddig hitték, és ráadásul megtudják, hogy Atyjuk soha nem feledkezett meg róluk. 

51 Azok, akik ostobaságból, hitetlenségből vagy materializmusból nem fejlesztik szellemi 

adottságaikat és képességeiket ebben az időszakban, minden egyes fordulóban el lesznek nyomva a nagy 

események és a látogatások által, amelyeknek ebben az időszakban kell bekövetkezniük. Ezért mondom 

nektek: Készüljetek, figyeljetek és imádkozzatok, ébresszétek fel az emberiséget! 

52 Megfigyelted a spirituális ébredésedet? Meg vagy győződve arról, hogy valóban aludtál? Akkor 

tegyétek meg testvéreitekkel, amit az Én Szavam tett veletek, és képesek lesztek párbeszédet 

kezdeményezni szellemtől szellemig. 

53 Amikor rólam beszélsz és tanúságot teszel, beszélj világosan, hogy ne keverj össze senkit. Titkok 

mögé rejtve vagy sötétségbe burkolózva jöttem? 

Valóban szellemben jöttem, emberi szemetek számára láthatatlanul, de a szellem nem jelent misztériumot 

vagy sötétséget, hanem fényt, igazságot és tisztaságot annak, aki előítélet nélkül tud figyelni és jóakarattal 

vizsgálódni. 

54 Hagyom, hogy ez a nép, amely tanúja volt az emberi értelem szervén keresztül történő 

megnyilvánulásomnak, tudja: Annak érdekében, hogy az az idő, amelyet erre a tanulmányozásra szentelt, 

és a küzdelem, amelyet azért folytatott, hogy állhatatos maradjon az emberek között, holnap érdemeihez 

méltó gyümölcsöt teremjen, amikor ez az Ige már nem hangzik el a hanghordozón keresztül, fel kell 

halmoznia szívében minden tanításomat, hogy képes legyen tanúságot tenni erről az igazságról. 
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55 Az én népem azt mondja Nekem a szívében: "Mester, sok éven át hallgattuk Isteni Szavadat 

anélkül, hogy sikerült volna behatolnunk tanításod lényegéig. Hogyan érhetnénk el tehát abban a néhány 

évben, amíg még hallhatunk Téged, azt a felszerelést, amit Te megkövetelsz tőlünk?" De mondom nektek, 

ha még nem jutottatok el odáig, hogy megértsétek kinyilatkoztatásomat, az csak azért van, mert hiányzik 

belőletek a belső gyűjtőmunka és a szemlélődés, hogy jobban megértsétek az általam eddig adott 

tanításokat. 

56 Olyan kegyelmet akarok adni nektek, amely által magatokévá tudjátok tenni mindazt a 

bölcsességet, amelyet az Igémben adtam nektek. De ne gondoljátok, hogy ez a kegyelem a nálatok való 

tartózkodásom meghosszabbításából áll. Nem! Mi értelme lenne tovább maradni, miután már mindent 

elmondtam és a feljegyzésekben hagytam? Az a kegyelem, amelyről beszélek nektek, azonnal eljön 

hozzátok, miután az Én Szavam megszűnik hangzani 1950-ben. Akkor megadom nektek az időt, hogy a 

tőlem kapott számtalan tanítás elolvasásának szenteljétek magatokat. Elmélyült elmélkedésnek és 

tanulmányozásnak fogjátok szentelni magatokat, amely segít felfedezni mindazt a szellemi tartalmat, 

amelyet az Ige az Ő igehirdetésében kiárasztott az emberekre. 

57 E tanulmányozás révén fokozatosan spiritualizáljátok magatokat, és növekedni fogtok a 

tudásotokban és a felszerelésetekben. Akkor örömmel fogtok felkiáltani: "Uram, légy áldott, mert 

lehetőséget adtál nekünk, hogy felhasználjuk a fénynek azt a gazdagságát, amelyet te hoztál nekünk, és 

amely már eltűnt a szívünkből". 

58 Ez az Egyszülött Isten Harmadik Testamentuma, aki a kinyilatkoztatás három különböző 

formájában és három különböző időszakban ismertette meg magát az emberiséggel. 

59 Nem tagadhatjátok, hogy megnyilvánulásom idején kegyelmi ajándékaim veletek voltak, bár 

igazságosságom is jelen volt. Mindez segített megérteni, hogy ez valóban isteni kinyilatkoztatás volt, és 

biztos, hogy az emberiség számára új korszak köszöntött be. 

60 Ó, áldott nemzetek, bár nem érzitek jelenlétem közelségét, és nem is vagytok tudatában annak, 

hogy beléptetek az új korszakba, amely a fény és az igazságosság korszaka, szeretetemet, 

megbocsátásomat és áldásomat adom nektek. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 77  
1 Üdvözöllek benneteket, szeretett munkások, akik a harcban és a munkában társaimmá váltatok. 

2 Örömmel kínálják Nekem munkájuk gyümölcsét azok, akik szeretettel vállalták ezt a keresztet, 

mert boldogok, hogy tudják, hogy Atyádat szolgálják. Mások szomorúan és csüggedten jönnek hozzám; 

ők azok, akik, amikor hallották, hogy eretnekeket, árulókat vagy varázslókat kiáltanak utánuk az utcán, 

félelem és szégyen fogta el őket, és azóta elrejtőznek embertársaik tekintete elől, és amikor végre 

beszélnek Munkámról, azt röviden, félelemmel és bizonytalansággal teszik. Milyen gyümölcsöt tudnak 

majd teremni ezek a félelmes szívek, és milyen békét hozhat számukra az a tudat, hogy e tanítás 

tanítványai? 

3 Azt akarom, hogy tanítványaim minden alkalommal uraknak érezzék magukat, hogy tanításom 

igazságáról tanúságot tegyenek testvéreik előtt a szeretet cselekedeteivel, felemelt arccal és békességgel a 

szívükben, mert mindez bizonyíték lesz az igazság szilárd meggyőződésére, amelynek átadták magukat, és 

bizonyságtétel a hitről és méltóságról testvéreik körében. 

4 A gyengékhez és félelmetesekhez olyan szavakkal fogok szólni, amelyek felemelik lehangolt 

lelküket, és lángra lobbantják hitüket. Meg fogom győzni őket arról, hogy a világon senki sem tud 

tökéletesebb és spirituálisabb tanítást nyújtani nekik, mint amit most nektek kinyilatkoztattam. 

5 Ha ez a bizonyosság átjárja a szívüket, nem fognak többé elbújni testvéreik tekintete elől, nem 

fognak szégyenkezni, és nem fognak tovább hallgatni. Felemelik arcukat, cselekedeteikbe beleviszik azt a 

fényt, amelyet az Én tanításom sugároz, és nem fognak félni senki ítéletétől, mert megbékéltek a 

lelkiismeretükkel. 

6 Adtam nektek egy tanítást, és könnyen érthető szavakkal magyaráztam el nektek, hogy hamarosan 

gyakorolhassátok. Olyan elveket tanítottam nektek, amelyeket, mivel kitörölhetetlenül a szívetekbe 

vésődtek, életetek minden pillanatában szem előtt tarthattok, hogy félelem nélkül, és félelem nélkül 

tanúskodhassatok az igazságomról, amikor az emberek bizonyítékot követelnek tőletek. 

7 Nem a világ trónjait, koronáit vagy kincseit ajánlottam nektek, hanem a szellem képességeinek 

ismeretét. De bizony mondom nektek, a szellem eme ajándékai közül egy többet ér, mint a föld minden 

országa. 

8 De én azt mondom nektek: bár tudjátok, hogy amit én adtam nektek, az végtelen értékű, ne 

legyetek hiúak emiatt. Tudjátok meg, hogy én, a ti Királyotok, minden teremtett dolog tulajdonosa, 

alázatosan és dicsekvés nélkül jöttem hozzátok. 

9 Aki meg akarja ismerni Országomat, hogy benne lakjon és birtokolja gazdagságát, annak a szeretet 

és az alázat által kell elnyernie azt. 

10 Lelkem mindenkit meghív Királyságomba, nemcsak ennek a földnek a lakóit, hanem minden 

nemzet népét. Magom szétszóródott az egész világon; azok, akiket a Bárány Vére megjelölt, eljöttek és el 

fognak jönni az emberiség közé, hogy megosszák az Örömhírt, hogy felrázzák az embereket 

letargiájukból, és hogy kikövezzék az utat. Nagy tömegeket fognak felébreszteni, és megmutatják nekik a 

spiritualizációhoz vezető utat. Meg fogják előzni a nemzeteket, mint az a csillag, amely a második 

korszakban a bölcseket vezette, és megmutatta nekik a Megváltó születésének helyét. 

11 Az a sorsom, hogy megjelöltjeim mindegyikén keresztül megnyilvánuljak, és megnyilvánulásaim 

tele lesznek fénnyel, erővel és vigasztalással. Ők lesznek az Én útkeresőim, prófétáim, ihletőim, ők 

lesznek a spiritualizáció apostolai, orvosok, vezetők és tanácsadók. Mindez, amiről beszélek nektek, már 

meg volt írva és előre látható volt. 

12 Itt volt a harmadik korszak hírnöke, akinek a száján keresztül Illés beszélt, aki előkészítette az Új 

Korszakot; itt voltak a hanghordozók, akiknek közvetítésével az Én Igém hangzott el. 

Más területeken különböző formákban kapjátok majd meg az üzenetemet, ami a lelki felkészülést 

szolgálja, ahogyan ez az igehirdetés is ezt tette veletek. 

13 Az üzenet rövid lesz, de amikor átadják, azoknak, akik megkapták, el kell indulniuk, hogy a 

szeretet cselekedeteivel kövessék azt. 

14 Az emberiség spirituálisan egyesülni fog ezeken az üzeneteken keresztül, mert mindannyiuk 

lényege egy lesz: Az én igazságom. 
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15 Senki se torzítsa el vagy változtassa meg kinyilatkoztatásaim jelentését, hogy amikor eljön a 

találkozásotok órája, ne sértődjetek meg az eltérő értelmezéseken. 

16 Ti, akik világos és átfogó kinyilatkoztatásban részesültök, mint az Én fénysugaram, amely az Igévé 

vált, ebben a Korszakban ti vagytok a legfelelősségteljesebbek e Munkáért és az emberiségért. Boldogok 

azok a tanítványok, akik hűségesek az én tanításaimhoz, boldogok azok, akik szorgalmasan keresik az én 

Igémet, mert bennük bölcsesség lesz. 

17 Néhányan megszokásból vesznek részt gyűléseimen, és miközben Igém a szívükhöz szól, elméjük 

máshová vándorol, vagy nehéz gondokkal, vagy haszontalan tervekkel van elfoglalva. Azt mondom 

nektek: ne aludjatok tanításaim alatt, mert nem tudjátok, mikor hívlak titeket egy nehéz küldetés 

teljesítésére. 

18 megkérdezed Tőlem, hogy miért nyilvánulok meg egy tudatlan ember közvetítésével, és azt 

mondom neked, hogy a tudatlansága a képzetlen elméjében van, de nem a szellemében, amely már fejlett. 

- Egyesek azt mondják: "Uram, milyen pontossággal válnak valóra a Te jóslataid" mások szívükben 

szomorúsággal mondják Nekem, hogy félnek attól, hogy olyanok lesznek, mint az áruló az apostolaim 

között, akiket a földi gondok és kötelességek nehéz terhe kényszerít. De én azt mondom nektek: Nézzetek 

rám, figyelnem kell az összes világ és a világegyetemet alkotó összes lény szükségleteire, mégis lejövök 

hozzátok, hogy fényt, reményt vagy egy csepp gyógyító balzsamot hozzak nektek. 

19 Egyszer megígértem nektek, hogy visszatérek az emberiséghez, és most itt vagyok, hogy 

teljesítsem ezt az ígéretemet, még akkor is, ha már sok évszázad eltelt. Lelked a béke iránti vágyában, az 

igazság utáni éhségében, a tudás utáni vágyakozásában vágyott jelenlétemre, és Lelkem leszállt, hogy 

engedje, hogy halld a tanítást az idők szerint, amelyekben élsz. Hogyan akarhatnak az emberek továbbra is 

úgy élni, mint eddig? Nem felel meg többé a kornak, ha továbbra is a szellemi stagnálásban, vagy a rítusok 

és hagyományok gyakorlásában való szellemi tétlenségben maradunk. 

20 Az embereknek már jobban meg kellene ismerniük Atyjukat, szívükben érezniük kellene 

felebarátaik fájdalmát, és a szellem szemével kellene nézniük a fény nélküli lényekre, akik a térben 

bolyonganak, és megtestesült testvéreiket fájdalommal és sötétséggel töltik el, hogy imáikkal a szellemi 

felemelkedés útjára vezessék őket. 

21 Jobbra és balra tőled ott vannak a rászorulók, még a kegyelmi élet számára halottak is, és te 

hagyod őket elmenni, mert nem tudod, mit kezdj velük. De ha nem tudjátok, hogy mit tegyetek egy 

testvéretekkel, mit fogtok tenni, amikor világháborúk törnek ki, és a fájdalom megszaporodik és 

elhatalmasodik? Túl jelentéktelennek és erőtlennek érzed magad ahhoz, hogy valahogyan segíts a 

szenvedőkön. 

22 Szükséges volt, hogy a fájdalom idején eljöjjek, hogy emlékeztesselek benneteket az elfelejtett 

tanításokra, és hogy új tanításokat tárjak fel nektek. Nem lesz szükség arra, hogy csodákat tegyetek, 

ahogyan azt elképzeltétek. Bizony mondom nektek, gyakran valódi csodákat tesztek, amelyekről csak én 

tudok, mert még ti sem vagytok tudatában. 

23 Csak azt kérem, hogy legyen nagy a hitetek, gyakoroljátok a lelki imát, és maradjatok állhatatosak 

a jóban, akkor a szemetek nagy csodák tanúja lesz. 

24 Megígértem az emberiségnek, hogy egy másik időben visszatérek, és itt vagyok, teljesítem 

ígéretemet. Újra el kellett jönnöm, hogy befejezzem azt a tanítást, amelyet két korszak alatt 

kinyilatkoztattam nektek, és amelynek utolsó részét erre a Harmadik Időre tartogattam. 

25 Nem a ti szívetek várt Engem, mivel nem volt tudomása a visszatérésem ígéretéről, mert Szavam 

és a Második Korszakra vonatkozó próféciáim alig ismertek. A ti szellemetek volt az, amely befogadott 

Engem, mert megtartotta magában az ígéretemet, és képes volt megérezni a Teremtő jelenlétét a  

lelkiismeret ébresztő hívásán keresztül, és értékelte az isteni Ige lényegét, amikor megérintette szívetek 

gyengéd húrjait. 

26 Ez volt a kegyelem ideje, amelyben akaratom szerint nagyon közelről kellett éreznetek a szellemi 

jelenlétét, mivel emberszámba vettem Szavamat, megengedtem a szellemi világ használatát a földi 

ügyekben egy bizonyos határig, és megengedtem, hogy a szellemi látás ajándéka révén lássatok valamit a 

túlvilágból és a jövőből is. 

27 Mindezek a szellemi megnyilvánulások rövid időre elvakították elmédet, mert úgy látom, hogy 

összezavarodtál. Halljátok az Igémet, és bár világos, mégsem értitek meg a jelentését. Tudjátok, hogy ez a 
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tanítás Tőlem származik, minden emberi befolyástól mentesen, mégis összekeveritek a bálványimádók és 

fanatikusok kultuszaival és szertartásaival. Elég jól tudjátok, hogy ez a tanítás spirituális, és azt 

szeretnétek, ha valami kézzelfogható vagy az anyagi szemmel látható lenne. 

28 Elvakított a fény áradata, amely elöntötte a szellemeteket. Még nem vagytok képesek felfedezni 

ennek a kinyilatkoztatásnak a lényegét. De valóban, mondom nektek, ez a zavar csak átmeneti lesz, és 

amint behatoltok az Igém magjába, el fogjátok nyerni az igazság és a spiritualizáció ismeretét, mind a Tan 

értelmezésében, mind a gyakorlatban. 

29 Nem minden volt bennetek tökéletlen és tisztátalan, volt valami, ami lehetővé tette számotokra, 

hogy érzelmileg megragadjátok a Harmadik Korszak üzenetét, és ez a valami a spirituális iránti 

érzékenységetek volt, ezért neveztelek titeket a spiritualizmus úttörőinek a föld népei között. 

30 Ez az üzenet, amelyet Mesteredtől a hanghordozón keresztül kaptál, egy előkészítő útmutatás volt, 

mert az ilyen formában történő igehirdetésem hamarosan véget ér, és akkor elkezdesz Velem egyesülni 

szellemtől szellemig, és elindulsz a népek és nemzetek felé, hogy átadd a spiritualizáció üzenetét, amely 

azt hirdeti az emberiségnek, hogy a Harmadik Korszak beköszöntött, hogy a spirituális korszak 

elkezdődött. 

31 Amíg nem értitek és nem értitek a spiritualizmus tanítását, addig nem engedem, hogy prédikálni 

kezdjetek, mert az Én Igém isteni búza, amelyet soha nem szabad más maggal vagy pelyvával keverni. 

32 Mielőtt fény lesz az elmédben, harcok lesznek közöttetek. De szükséges, hogy ez a küzdelem 

fellángoljon, hogy arra kényszerítsen benneteket, hogy elmélkedjetek és elmerüljetek Munkámban, amíg 

pontosan és világosan fel nem ismeritek azt, amíg fel nem fedezitek igazságát és lényegét. Akkor, amikor 

ez a küzdelem véget ér, amikor a kedélyek lecsillapodnak és a forgószél elül, az emberek a sötétségből a 

világosságba lépnek át, és a béke tanának, az isteni erkölcs tanának és a mély és igaz bölcsességnek a 

hírnökei lesznek, amely a legváratlanabb titkokat tárja fel az embereknek, amelyek segítenek nekik, hogy 

szellemileg nagyok, bölcsek, erősek és emelkedettek legyenek. 

33 Keressétek a lélek halhatatlanságát a Szeretet Tanításom gyakorlásával. A földek megfelelő 

állapotban vannak ahhoz, hogy elvethessem rájuk magvaimat. Ismerjétek fel a zűrzavart mindenütt, az 

emberek olyanok, mint a szél, amely nem tudja, honnan jön, és hová tart. Szükség volt arra, hogy Fényem 

megjelenjen az emberiség útján. A fény már felragyogott, én küldtem ki, az embereknek csak a szemüket 

kell kinyitniuk. Jelenleg arra készítelek fel benneteket, hogy megtaníthassátok testvéreiteket arra, hogy 

szemüket a végtelenbe emeljék, ahol megpillanthatják az Isteni Fényt. 

34 De őszintén mondom nektek, milyen keményen és hidegen sújtom szíveteket, bár óráról órára 

hallják ezt a Mennyei Utasítást; irgalmasságotok kapui még nem nyílnak meg. Megtanítottalak titeket arra, 

hogy látogassátok meg a betegeket az ágyukban, hogy látogassátok meg a börtönöket és a kórházakat, 

hogy a fény sugarát vigyétek a vezeklés e helyeihez. Megtanítottalak arra, hogy bölcs tanácsot vagy igaz 

vigasztaló szót adj. Tudjátok, hogy milyen célból küldelek titeket, hogy meglátogassátok azokat a 

helyeket? Hogy azok, akik képesek átérezni embertársaik fájdalmát, gyakorolhassák a szeretetet, és hogy a 

kőszívűek, amikor szembesülnek a fájdalom e képeivel, meghatódjanak, és az együttérzés és az irgalom 

magja csírázni kezdjen a szívükben. 

35 Gondoskodj róla, hogy földi léted gyümölcsöző legyen, hogy egy napon, amikor belépsz 

jelenlétembe, ne kelljen bűntudattal bevallanod, hogy nem tudtad, hogyan használd ki az időt, és hogy 

életed szellemileg terméketlen volt. 

36 Ez az a pillanat, amikor a lelkiismereted megszólal és megmondja, hogy tisztán dolgoztál-e vagy 

sem, hogy harmóniában éltél-e egymással, hogy szeretettel és irgalommal fogadtad-e a rászorulókat, a 

betegeket és a szegényeket. 

37 Imádkozzatok, szeretett tanítványok, hogy mindig jó sugallatok kísérjenek benneteket, és hogy 

holnap ne essetek kísértésbe. Azt akarom látni, hogy egyesültök Munkámban, szeretitek egymást, és úgy 

éltek, hogy testvéreiteket szolgáljátok. 

38 Minden gyülekezőhely, ahol szeretetedet felajánlod Nekem, olyan, mint egy ág; mindannyian 

együtt egy hatalmas fát alkotnak. Egyes ágak nagyok és erősek, mások még kicsik és gyengék, de mind 

jelentősek, mert egyesülésükből származik a frissesség, az árnyék és a menedék az úton lévők számára. 

Mindenki vigyázzon a saját ágára, mert közelednek a forgószelek, amelyek hevesen és dühösen fogják 

megrázni a fa lombját. Erre a próbára azért van szükség, hogy a száraz levelek és a rothadt gyümölcsök 
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lehulljanak, hogy a nálatok menedéket kereső tömegek jótékony árnyékot találjanak fáradt tagjaiknak és 

érett gyümölcsöket, hogy éhségüket csillapítsák. 

39 A száraz levelek és a rossz gyümölcsök mindazok a rituális cselekedetek és szokások, amelyeket ti 

vezettetek be a Munkámba, noha nem tartoznak hozzá - és amelyeket, mivel kitartóan gyakoroltátok őket 

napról napra és évről évre, végül úgy tekintetek rájuk, mintha maga a Törvény lenne. 

40 Azt akarom, hogy nyissátok meg szemeteket az igazságra, hogy tudatára ébredjetek tanításom 

tisztaságának, és fokozatosan megszabaduljatok minden felesleges dologtól, amit vallási szokásaitokhoz 

hozzáadtatok. 

41 A vihar közeledik, de nem azért jön, hogy elpusztítson benneteket, hanem hogy nagyon nagy 

hasznot hagyjon nektek, ha megfontoltak maradtok, és tudjátok, hogyan használjátok fel a tanításait. De ha 

fanatizmusod miatt ragaszkodsz a szokásaidhoz, és nem használod ki a próbát, akkor mély stagnálásba 

fogsz esni, amiről nem tudod, meddig fog tartani. Utána egy újabb, még erősebb forgószél fog jönni, hogy 

kiszakítson téged az álmodból, a hibáidból és az engedetlenségedből. 

42 Gondoljátok át alaposan új megnyilvánulásom célját, és arra a következtetésre fogtok jutni, hogy 

azért jöttem, hogy megszabadítsalak benneteket a világ urai, a tudatlanság és a fanatizmus láncaitól, 

amelyekkel felszabadítottam szellemeteket, hogy segítsek neki felemelkedni Hozzám, és szellemi 

képességeinek felhasználásával szolgálni felebarátját. De miután megadtam nektek ezt a szabadságot, 

akartok-e újból a sötétségbe és egy még szomorúbb igába esni? Gondolkodj el ezen egy fejlett és tanított 

lélek érettségével, hogy fel tudd mérni a következményeket, amelyeket egy újabb engedetlenség okozhat 

neked. 

43 Már most győződjetek meg arról, hogy nem új szimbólumok imádására hívtalak benneteket, 

hanem a szeretet tanításának megtanulására. Értsétek meg, hogy még csak nem is az az akaratom, hogy 

mindig együtt maradjatok e találkozóhelyek melegében, hanem amint megerősödtetek, induljatok el, hogy 

a megtanult leckét tettekre váltsátok. Nincs jelentősége annak, hogy eltávolodjatok azoktól, akik veletek 

együtt hallgattak a Mesterre, mert végül is a szellemiekben örökre egyesültök. 

44 Ne feledjétek, hogy megmondtam nektek, hogy tudósok, teológusok és filozófusok jönnek majd 

hozzátok, hogy megkérdőjelezzenek benneteket, és hogy nem szabad méltatlan istenimádattal és zavaros 

szavakkal elrejtenetek annak a fénynek a ragyogását, amelyet lelketekben meggyújtottam, és nem szabad 

elfednetek egy olyan hibátlan mű őszinteségét, mint amilyen a rátok bízott mű, hanem mutassátok meg a 

kérdezőknek azt a bölcsességet, amelynek birtoklására én adtam benneteket. 

45 Gondoljatok gyermekeitekre, a holnap nemzedékeire, akik kiváltságos lényekként fognak rátok 

tekinteni, mert abban a páratlan szerencsében volt részetek, hogy a Szentlélek hangját hallgathattátok az Ő 

hanghordozóin keresztül, és akik természetesen azt az erényt és tisztaságot, lelkiséget és bölcsességet 

akarják majd látni a műveitekben, amit tőlem örökségként kaptatok. Gondoltál már minderre? - 

Mindazonáltal, ha felkészültök, mindannyian szolgálhattok Engem, mindannyian jók lehettek és 

felemelhetitek magatokat Hozzám. Ha nem így lenne, nem hívtalak volna titeket a Harmadik Korszakban. 

46 Most emberek vagytok, de én angyalokat fogok csinálni belőletek, akik a Fény Királyságomban 

fognak élni. Ma próbatétel előtt álltok, megtisztítjátok magatokat a látogatások eme olvasztótégelyében, 

amelyből tisztán és erősen fogtok kikerülni. 

47 Ahogyan rámutatok a hiányosságaitokra, hogy kijavíthassátok őket, úgy áldom és dicsérem a jó 

tulajdonságaitokat és jó cselekedeteiteket is. Azt hiszed, nem láttam, hogy imádkozol a betegekért? Azt 

hiszitek, hogy nem vettem észre az erőfeszítéseiteket, hogy terjesszétek Tanításom ismeretét, és hogy nem 

vettem észre a megújulásotok érdekében tett erőfeszítéseiteket, valamint a lemondásaitokat és 

áldozataitokat, hogy kiérdemeljétek Kegyelmemet? Mindezt tudom, mindezt látom, és a bizonyíték az, 

hogy minden jó cselekedeteddel békét és mély elégedettséget ébresztek benned, mert jót cselekedtél. 

48 Ezekben a pillanatokban hallom, hogy azt mondjátok nekem: "Atyám, mennyi fájdalmat hagy 

maga után a háború az emberiségben. A betegeket, akik elérhető közelségben vannak, megkenhetjük, de 

mit tehetünk azokért, akik távoli országokban szenvednek?" A Mester azt mondja mindazoknak, akik 

képesek sírni testvéreikért: Továbbra is látogassátok és "kenjétek fel" azokat, akiket el tudtok érni, és 

imádkozzatok azokért, akik távol vannak, mert én megteszem azt, amit ti nem tudtok megtenni. 

Hamarosan eljön az idő, amikor szét kell majd terjeszkednetek a világban, és el kell vinnetek a 
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nemzeteknek a lelki szabadság, a béke és a megváltás üzenetét; hamarosan eljön az idő, amikor hírnökeim 

éreztetik az emberiséggel, hogy gyógyító balzsamom lágysága az Én Igém lényegében rejlik. 

49 Egyetek most mindannyian az Igém kenyeréből, és érezzétek Atyátok megbocsátását, mindannyian 

üljetek le az asztalhoz. Nem kérdezem, hogy ki mosott kezet a kenyér vétele előtt, és ki nem. Azt akarom, 

hogy mind az, aki tudja, hogyan készítse elő a szívét, hogy meghallja az Igémet, mind az, aki e felkészülés 

nélkül jön, örüljön az isteni kenyér evésének, mert mindannyian az Én gyermekeim, és mindannyiukat az 

Igazság apostolává fogom alakítani. A fa, a forrás és az út mindenkié. 

50 Íme, itt van az Igazság Szelleme a 20. században, és elmagyarázza azt, amit a második korszakban 

mondott, és amit ti nem tudtatok értelmezni. Az akkori apostolaim zavarba jöttek, amikor Engem 

hallgattak, és egymás között vitatkozva azt mondták: "Úgy tűnik, hogy a Mester időnként ellentmond 

önmagának". De eljött az idő, amikor megteltek a Szentlélekkel, és felismerve az Én Szavam nagyságát, 

megértették, hogy az emberi nyelv túl szegényes ahhoz, hogy kifejezze az Istenit, és ezért néha azt hitték, 

hogy a Mester hibázott, amikor tanította őket. 

51 Folytatták megváltó munkámat, és a szeretet és alázat cselekedeteivel a Mesterük neve mellé írták 

a nevüket, és így tanúságot tettek az igazságomról. 

52 Íme, mennyi idő telt el azóta ezen az emberiségen, amely Krisztus-hívőnek nevezi magát, és 

apostolaimat a Mester utódaiként ismeri el, mégis egyre inkább eltávolította szívéből ezt az élet lényegét 

és magvát, és csak az Én Nevemet hagyta meg, amelyet nem tudja sem tisztelettel kiejteni, sem 

cselekedeteivel tisztelni. 

53 Keressétek nevemet a földön, és az emberek többségének ajkán fogjátok megtalálni; keressétek 

jelenlétemet, és csak emberi kéz által készített képeken fogjátok megtalálni. Keressétek a nyomomat, és 

nem fogjátok megtalálni az emberek szívében, mert ott már kioltották. 

54 Ez a nép hallgatott Rám a jelenben, és hallotta azt a kinyilatkoztatott mondatot, amely azt mondta 

nektek: "Ti és azok (a régiek) egyformák vagytok." Aki megérti e mondás értelmét, az azt mondja 

magának: "Hogyan lehetséges, hogy hálátlanságomban kitartok, és örökre elzárkózom az önzésemben?". 

De erre az elmélkedésre felébred, és nekilát küldetése teljesítésének. 

55 Mondom nektek, az embereknek tudniuk kell, hogy lelkük már sokszor jött a földre, és még nem 

értették meg, hogy az Én Törvényem útján kell felemelkedniük, hogy elérjék a hegy csúcsát. 

56 A jelen század közepén fogom befejezni ezt az Igét, amely gyümölcsöző mag lesz ma bennetek és 

holnap minden gyermekemben. 

57 Tanulmányozzátok Igémet, és keressétek annak magjában az élet isteni lényegét, akkor 

megtapasztaljátok majd a legfőbb boldogságot, hogy vetők lehettek az Úr mezején. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 78  
1 Utasításaim világossága és egyszerűsége bátorságot adott nektek, hogy megtegyétek az első 

lépéseket a Harmadik Korszakban, és máris elkezditek dadogni isteni szavaimat. Kezditek felismerni, 

hogy felüdülést jelent a szívnek, ha egy embertársunk fájdalmát megszüntetjük, és szeretetet és irgalmat 

mutatunk neki. 

2 Ne nevezzetek Engem igazságtalannak, ha fájdalom és megpróbáltatások sújtanak benneteket egy 

rövid ideig. Tudnotok kell, hogy ezek erősítik a lelket, és hogy ez a nép ráadásul mindenkor az Én 

akaratom eszköze volt, hogy általa példát mutasson az emberiségnek. Legyetek erősek, hogy a 

látogatásaitok alkalmával tanúbizonyságát adjátok a szeretetnek és az Akaratomnak való 

engedelmességnek. 

3 Mérjétek fel és értsétek meg az összes tanítást, amit most adok nektek, és ne használjátok fel őket 

rosszul, mert akkor szakadt ruhákkal és keserűséggel teli szívvel fogtok visszatérni, mint a tékozló fiú a 

példázatban. Tegyétek a szíveteket magtárrá, és tartsátok ott az isteni magot. Ha eljön az idő, összehívom 

az embereket, és meghívom őket, hogy jöjjenek ebbe a nemzetbe, amely megnyitja kapuit az idegenek 

előtt, a hajléktalanok előtt, akik békét, fényt és egészséget keresnek. És szíveitek ajtajai akkor nyitva 

lesznek, mint a Második Jeruzsálemé, a Szellemi Városé, amelynek vakító fehérsége fényesebb a 

hópelyheknél, és amelynek kapui az örökkévalóságtól fogva nyitva állnak az Úr gyermekeinek 

várakozására. 

4 Nagy a szellemi küldetése e föld lakóinak. Ezért készítsétek fel szíveteket arra, hogy minden 

hozzátok közeledő embertársatoknak menedéket adjatok, fajra, bőrszínre vagy külső megjelenésre való 

tekintet nélkül. 

5 Szellemed még nem képes felfogni a most kapott kinyilatkoztatás teljes nagyságát, de a szíved 

érzi, hogy valami nagyszerű jött le hozzád. Régi világotok eltűnt, mióta hallottátok az Igét, mert önzésetek 

lelepleződött általa. Az a világ kicsi volt, mert a személyes hajlamokra korlátozódott, arra, amit a földön 

birtokolsz, és arra a tökéletlen elképzelésre, amit Isten törvényéről alkotsz. Most a horizontotok a 

végtelenségig kitágult, és ebben egy ismeretlen világot érzékeltek, amelyet végül meghódítotok majd a 

spirituális felfelé ívelő fejlődésetek révén. Ma minden emberi lényben testvért, és minden emberi lényben 

Isteniségem gyermekét látjátok. Ma úgy tekintetek az emberi életre, mint egy lépcsőfokra a Teremtő felé 

vezető végtelen létrán. Ma tudjátok, hogy Isten nem felejti el azokat, akik ebben a siralomvölgyben 

szenvednek, hogy mindenki megkapja szeretetének fényét. 

6 Tanítványok, maradjatok abban a békében, amelyet én adok nektek, ne hagyjátok, hogy a világ a 

maga kísértéseivel elragadja tőletek, mert imádkoznotok kell felebarátotokért. De hogyan gondolhattok 

rájuk, ha nincs béke a szívetekben? Győzd le életed nehézségeit, ne tartsd őket leküzdhetetlennek; az 

emberben lévő erő nagy; ami hiányzott, az a hit. Tartsatok ki a hitben, a jó cselekedetekben, és azok által 

hegyeket fogtok megmozgatni. 

7 Ne gondoljátok, hogy az életetek terméketlen, ha azt gondoljátok, hogy nem végeztetek nagy 

tetteket. Ha tiszta, akkor valami jót értetek el, mert megmondtam nektek, hogy az "elsők" által fognak 

Engem megismerni az "utolsók". Fogadja el ezt a feladatot örömmel. 

8 Fogadom néhány szív siránkozását, amelyben előadják Nekem, hogy rokonaik között vannak 

hitetlenek, akik eltévedtek. Azt mondják Nekem, hogy sokat beszéltek velük, és semmit sem értek el. Azt 

mondom nektek, hogy meg kell tanulnotok cselekedetekkel beszélni, akár hallgatással is, hogy 

érzékenynek kell lennetek, hogy ne legyetek ügyetlenek. Ha felkészültök, ha kitartóak vagytok, a 

tekintetetek áthatóvá válik, és akkor nem fogjátok elszalasztani a megfelelő pillanatot, amikor a 

"vésőtökkel" végső formába kell öntenetek ezt a szívet. A győzelmetek megmutatja nektek, hogy azok, 

akiket erősnek hittetek a makacsságukban, valójában gyengék voltak. Vigyétek isteni tanácsaimat a 

gyakorlatba, és hamarosan tanúságot fogtok tenni az igazságomról. Megadom nektek ezt a kegyelmet, 

mert többet tudok adni nektek, mint amennyit kérnetek kell tőlem. 

9 A rokonaid között vannak olyanok, akik nyelvükkel gyakran tépték meg Munkámat, és vérzésre 

késztették a szívedet. Nem fogok bosszút állni rajtatok, mert igazságosságom tökéletes; de hamarosan meg 

fogom őket sújtani, mert eljött az idő, amikor "minden szem engem fog látni". 
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10 Kérdezzétek meg magatokat: Itt lennétek-e és hallgatnátok-e rám, ha nem érne benneteket 

fájdalom? Voltak, akik káromoltak, akik szidtak és elutasítottak Engem; de a fájdalom erősebb volt náluk, 

és meghajlította őket. Aztán eljöttek ide a megnyilvánulásomhoz, és bűnbánatukban sírtak. Ma áldják azt a 

fájdalmat, ami miatt hozzám jöttek. 

11 Nektek kell imádkoznotok azokért, akik ma megtagadnak Engem. Értesítsd meg velük, hogy 

lelketek után vágyakozva jövök, mert látom, hogy éheznek és szomjaznak isteni életerőmre. Nem fordulok 

a te ügyedhez, mert a földön minden megvan, amire szüksége van. 

12 El kell mondanom nektek: Ne gondoljátok, hogy a léleknek feltétlenül szüksége van az emberi 

testre és a világban való életre ahhoz, hogy fejlődni tudjon. De a leckék, amelyeket e világban kap, nagy 

hasznára válnak a tökéletességének. 

13 Az anyag segíti a lelket fejlődésében, tapasztalataiban, vezeklésében és küzdelmeiben; ez a 

feladata, és ezt megerősítve találhatjátok Istenségemnek az emberen keresztül történő 

megnyilvánulásában, amelyben felhasználom az agyát, és befogadó eszközként használom üzenetem 

továbbítására. Értsétek meg, hogy nemcsak a lélek rendeltetése a spirituális, hanem az anyagon belül még 

a legkisebb dolog is spirituális célokra lett teremtve. 

14 Egy gondolatébresztő impulzust és egy felhívást intézek a lelketekhez, hogy felülírja az anyag 

befolyását, amely uralja azt, és az intuíció ajándékát felhasználva adjon fényt a szívnek és az elmének. 

15 Ez az Én fényem jelenti lelked számára a felszabaduláshoz vezető utat, ez az Én Tanításom kínálja 

az eszközöket, hogy az emberi élet fölé emelkedjen, és hogy minden művének irányítója, érzéseinek ura 

legyen, és ne legyen az alantas szenvedélyek rabszolgája, sem a gyengeségek és szükségletek áldozata. 

16 Amikor a lélek hagyja, hogy mindannak a hatása uralja, ami a földön körülveszi, végül olyan 

mértékben eggyé válik a testével, hogy elfelejti valódi természetét, hogy olyan távol kerül a Szellemi 

Élettől, hogy idegenné válik tőle, és így történik, hogy amikor a teste meghal, szükségszerűen 

összezavarodik és megzavarodik. 

17 Milyen könnyen meghal a test, de milyen nehéz a léleknek, amely nem tudta, hogyan kell 

felkészülni, kiszabadulni a mélységes zűrzavarból. 

18 Míg egyesek zavarodottságukban halott testükhöz kötődnek, mások, lelkükben megőrizve testi 

burkuk lenyomatait, továbbra is azt hiszik, hogy emberi lények, és nem tudnak felemelkedni a nekik 

megfelelő otthonba, ahhoz kötődve, amit a világban szerettek. 

19 Nincs keserűbb pohár a földön, és nincs erősebb fájdalom, mint a megzavart lelkeké. Az 

akadályok, a képtelenség felfogni, ami körülöttük történik, a bűntudat, a honvágy az elhagyott dolgok 

után, a magány, a csend és a felemelkedésre való képtelenség azt a tüzet jelképezik, amelyben meg kell 

tisztulniuk, amíg elérik a fényt. 

20 Túlzásnak tartjátok, amikor azt mondom nektek, hogy lelkek milliói hagyják el ezt a világot a 

zűrzavar állapotában? Ez az emberek tudatlanságának eredménye, ami a spirituális elmélkedés és imádság 

hiányából fakad. 

21 A Második Korszak Tanításom feltárta az embereknek a Spirituális Életet, de ahelyett, hogy 

Tanításaimat megismernék és parancsaimat teljesítenék, vallási közösségeket hoztak létre Tanításaim 

körül, amelyek a külső rítusok és szertartások betartására korlátozódtak, ami nem adott lelküknek több 

fényt, hanem elvitte őket a spirituális feladataik teljesítésének útjáról. 

22 Néhányan azt kérdezik Tőlem, hogy sötétségbe esnek-e, amikor elhagyják ezt az életet. Erre azt 

mondom nekik: Ha nem tanulmányozták Igémet, és nem gyakorolták azt, akkor semmit sem használ 

nekik, ha e tömegek között vannak, akik hallgatják az Én világossági tanításomat. 

23 Amit a lélek dédelget, azt le is fogja aratni; ez a törvény és az igazságosság. 

24 Én, a Megváltótok, mindig megmutattam nektek az igaz utat, és feltártam nektek az eszközöket, 

hogy elkerüljétek a fájdalmat, a zűrzavart és a sötétséget. 

25 Ma ismét e feladat teljesítésével jövök hozzátok, hogy megvilágítsam bizonytalan utatokat, 

felrázzalak benneteket letargiátokból, és emlékeztesselek benneteket, hogy lelketek új otthonra vár, ahová 

felszerelve kell érkeznie, hogy ott lakhasson és örökké élvezhesse azt. 

26 Azért jöttem hozzátok, hogy felébresszelek benneteket, és megkérdezzem tőletek: Ki az, aki 

közületek a saját akaratának tanítványa? Senki, én vagyok az, aki elhívott titeket. Ahhoz, hogy újra 
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halljátok az Igémet, többször kellett a földön lennetek. Az egyik megtestesülés és a következő között 

szünetet engedélyeztem nektek az elmélkedésre és az új földi életre való felkészülésre. 

27 Amíg a lélek az anyagban van, addig osztozik annak fáradalmaiban, és szüksége van a csata utáni 

pihenőidőre, valamint az elmélkedésre, hogy kialakítsa a követendő tervet, mielőtt új csatába indul. Ezen 

szünetek vagy pihenők nélkül az utatokon nagyon kevés előrelépést érnétek el az utatokon. De szükséges, 

hogy egy tisztességes és tiszta tanítás teljes világossággal megtanítsa nektek ezeket a leckéket, hogy 

szívetek, meggyőződve erről az igazságról, elnyerje sok olyan jelenség és esemény okának ismeretét, 

amelyeket kinyilatkoztatásom nélkül soha nem lennétek képesek megérteni. Irgalmas szeretetemben rejlik 

mindennek az ideje, az élete, a sorsa, semmi sem kerüli el hatalmamat. 

28 Először úgy ismertetek meg Engem, mint Atyát, aki könyörtelenül igazságos a vétkeitekkel 

szemben. Ez az Atya a legkedvesebb és legszeretőbb Mesterré változtatta magát felétek. Mégsem 

értettétek meg, hogyan kell helyesen értelmezni a tanításait, és azt hittétek, hogy örök tűzzel bünteti 

azokat, akik nem szeretik Őt. Most megmutatom nektek, hogy az Atya nem utasítja el a gyermekeit csak 

azért, mert azok nem szeretik Őt; megmutatom nektek, hogy az isteni szeretetnek nincsenek határai, és 

hogy ez a szeretet és ez az igazságosság az újbóli megtestesülés törvényén keresztül fejeződik ki, amelyet 

elmagyaráztam nektek. Most már meg fogjátok érteni, hogy ezen isteni törvény miatt nincs olyan vétek, 

bármilyen súlyos is legyen az, amely egy lélek örök büntetését érdemelné. Ahhoz azonban, hogy hozzám 

jöhess, először jóvá kell tenned ezt a vétket. 

29 Mit érnék el veletek, ha valóban örök tüzet adnék nektek büntetésül? Hogyan káromolnál örökké 

egy olyan Istent, akit igazságtalannak, kegyetlennek és bosszúállónak ítélnél! 

30 Atyai kötelességem, hogy minden alkalommal lehetőséget adjak nektek a tökéletességre, és 

tökéletes tanításokon keresztül mutassam meg nektek a helyes utat. Megtanítottalak benneteket arra, hogy 

bocsássatok meg ellenségeiteknek és szeressétek őket, és azt mondtam nektek: Tegyétek embertársaitokkal 

azt, amit én tettem veletek a saját tapasztalatotok szerint. Adnék-e erre példát, ha megtapasztalnátok, hogy 

örök kárhozattal büntetem azokat, akik nem szeretnek Engem? Azt hiszitek, hogy nincs hatalmam arra, 

hogy megszerettessem magam azokkal, akik gyűlöltek Engem? Ők azok, akiknek nem adok örök 

büntetést, hanem elég időt, hogy fény, megújulás és végül szeretet törjön ki belőlük. Ahogyan az ember 

várja, hogy a föld termékeny legyen, hogy a mag kicsírázhasson benne, úgy várom, hogy teljesítsétek 

parancsolatomat, amely azt mondja nektek: 

"Szeressétek egymást." 

31 Ki ismerheti meg a lelkedet ebben a világban? Nem a vallási közösségek papsága, mert mivel ők 

nem ismerik önmagukat, még kevésbé képesek megismerni másokat. Szüleitek minden empátiájukkal 

együtt aligha képesek átlépni a szívek küszöbét. Keveset, nagyon keveset tud az emberiség a szellemről, 

mert titokzatossággal vette körül ezt a fényt; de ott nincs titokzatosság, csak tudatlanság. Ki vezethetné 

tehát a jövőben az emberek szellemét a fény útjára? Ki tudná megszabadítani nagy hibáitól? Csak az Én 

tanításomat, ezt a tanítást, amelyet a lelketekben fogok megírni. Ebből tör elő a fény, amely megmutatja 

nektek az utat, a hang, amely vezet benneteket. De tudjátok, hogy aki nem figyel erre a hangra, amely 

szeretettel teli szívében hallatja magát, az megtagadja teremtett lényének eredetét. Abban a pillanatban, 

amikor Lelkemtől megszülettem őt, meggyújtottam benne ezt az isteni szikrát, amely a lelkiismeret, hogy 

egész létezése során azt ismételgesse, hogy ő az Én gyermekem. 

32 Bizony mondom nektek, a bűn és a zavar a lélekben csak átmeneti az örökkévalósághoz képest, 

ezért a megtisztulás és az ítélet nem lehet örökkévaló. 

33 Most tudatosul benned, hogy mit tettél a lelkeddel és a tanítások kincsével kapcsolatban, amit nem 

használtál fel. A lelkiismereted hangja tisztábbá és hallhatóbbá válik, beszél hozzád a múltról, a jelenről, 

és felkészít a jövőre. Tanuld meg felismerni ezt a hangot, mert benne szólok hozzád, és ha hallod, higgy 

benne. Jaj neked, ha kételkedsz! Ez a hang mindig a jóra fog vezetni; de ha olyan hangot hallasz, amely 

rosszra csábít, az nem a lelkiismereted hangja - ez a szenvedélyeid hangja, amelyet az érzékek világának 

hatása közvetít számodra. 

34 Holnap harcolni fognak ellened, mert hiszel ebben a tanításban. Mert ahogyan ti sietitek és 

igyekeztek megfejteni ezt az Igét, úgy készülnek majd az emberek is arra, hogy harcoljanak ellenetek. Az 

emberi tudás és ügyesség csodáit fogják végrehajtani, hogy bebizonyítsák nektek, hogy birtokában vannak 
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az igazságnak. Nektek viszont a testvéreitek iránti szeretet cselekedeteivel, dicsekvés nélkül, lelki csodákat 

kell tennetek. 

35 Illés, az úttörő, újból hirdeti az emberiségnek az Úr szellemi jelenlétét, az Igazság Szellemének 

eljövetelét, aki tisztázza és feltárja az újbóli megtestesülés misztériumát. 

36 Azért adom át nektek ezt a tudást, mert a világ körülvesz benneteket, és nem hagyja, hogy keletre 

vagy nyugatra, északra vagy délre meneküljetek. Akkor éljetek az általam adott hatalommal, hogy 

megszabaduljatok elnyomóitoktól. 

37 Ne féljetek, mert nem ti vagytok az egyetlenek a világon, akik a lelketek felszabadítására 

törekedtek. Ebben az időben az emberek felemelkednek a fény, az igazság és a szellem felfelé irányuló 

fejlődésének vágyában. 

38 Emlékezzetek Illésre, aki az első korszakban bizonyságot tett az igaz Istenről. Halljuk: 

39 Izrael népe bálványimádásba esett, és pogány istent imádott. Hogy meggyőzze őket tévedésükről 

és istentelenségükről, Illés így szólt a bálvány papjaihoz az összegyűlt nép jelenlétében egy hegyen: 

"Állítsatok égőáldozati oltárt száraz fából, és tegyétek rá az áldozati állatot. Egy másik égőáldozati oltárt is 

készítek ugyanígy. Akkor hívjátok a ti isteneitek nevét, én pedig az én Uram nevét fogom hívni, és azt az 

istent, aki tüzet küld le, hogy feleméssze az áldozatot, ismerjük el igaz istennek." 

40 A bálvány süket maradt papjainak könyörgéseire. Illés így szólt hozzájuk: "Kiáltsatok 

hangosabban, hogy Istenetek meghalljon benneteket, hogy felébredjen, mert talán alszik". Amikor a 

bálványimádók hiábavalónak tartották erőfeszítéseiket, a próféta imádságra adta magát, és kérte Urát, 

hogy mutassa meg magát élő és igaz Istennek. Illés alig fejezte be imáját, amikor egy sugár szállt le az 

égből, és felemésztette az égőáldozatot. 

41 A nép felismerte Baál papjainak csalárdságát, és ugyanakkor rájött, hogy Jehova, Illés Istene az 

egyetlen igaz Isten. 

42 Ez az Illés, akinek akkoriban ígéretet tettek erre az időre, ismét köztetek van. Az Isteni Mester 

megígérte nektek a Második Időt, és eljött a kellő időben. 

43 Legyen Illés mindannyiótokban, különösen akkor, amikor próbatételben találjátok magatokat. De 

akkor emlékezzetek arra, hogy Illés csupa szeretet, hit és alázat, hogy utánozhassátok őt, és akkor a 

prófécia valóra válik bennetek. 

44 Sokféle bálványimádás létezik napjainkban. A tudomány, a háború, az arany, a hatalom, a vallási 

fanatizmus, az élvezetek számos más bálvány, amelyeknek az emberek szívesen alávetik magukat. 

45 Tápláljátok magatokat az Igémmel, hogy erősek legyetek. Tartsátok észben, hogy sok olyan szót 

kell majd hallanotok, amelyek ellentmondanak annak, amit tanítottam nektek, és egyik sem szabad, hogy 

összezavarjon benneteket, vagy kétségekbe ejtsen. 

46 A könyv nyitva van, olvassatok benne, mert ahogyan Atyátok a bölcsesség könyve, úgy ti is a 

tanítás és a tapasztalat könyve lehettek testvéreitek számára. 

47 Az élet, amely körülvesz benneteket, az Isteni Könyv egyik lapja. Ezért mondtam nektek már 

sokszor: tanuljátok meg a mindennapi leckét, amit az élet ad nektek. Ebben az időben jó tanácsadókká kell 

válnotok, akik szavakkal és tettekkel is beszélnek. Tudnál-e megújulásról beszélni, ha a testvéreid 

meglepnének téged árnyékos helyeken? Meg tudnád-e tanítani őket békében élni, ha rájönnének, hogy 

nincs harmónia az otthonodban? 

48 Látom, hogy ennek az embereknek a szívei közül sokan még mindig alszanak, és nem akarják 

megérteni, hogy már közel van az a nap, amikor abbahagyom tanításaim átadását ebben a formában. De 

amikor látják, hogy a könyv bezárult, sírni fognak a megértés hiánya miatt; de akkor már túl késő lesz. 

49 Boldogok azok, akik felkészülnek és késznek találják magukat arra, hogy engedelmeskedjenek 

Mesterük akaratának, mert tudni fogják, hogyan egyesüljenek Velem gondolatban az új időszak kezdetén, 

és felkiáltanak majd: "Uram, a Te Könyved még mindig nyitva van.". 

50 Szavamat a búzaszemhez hasonlítottam, amelyet végtelen szeretettel vetettem el a szívetekbe. A 

szív az a talaj, ahol csírázni kezd, mert a szívetek érzékenységgel van felruházva; de annak benyomásait 

továbbítja a szellemnek, amely igazságban megőrzi az Én Igémet. Még ha a szív el is felejti Atyját, és nem 

dobog többé az életért, ez a mag megmarad a lélekben, és eljön az idő, amikor kicsírázik. Ez az idő lehet 

közeli vagy távoli, attól függően, hogy a lélek mennyire ébred rá a Teremtő szeretetére. De mivel a lélek 

fejlődése az örökkévalósághoz tartozik, az Atyában nincs türelmetlenség. Nektek kell - akár emberi, akár 
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szellemi lényként - siettetnetek lépteiteket, hogy a jó gyakorlása révén elkerüljétek a szomorú 

tapasztalatokat. 

51 Az isteni bölcsesség hét pecséttel lezárt könyvét a Bárány nyitotta ki. Az isteni Mesternek az 

emberiség iránti szeretete volt az, ami miatt rejtett tanácsának titkait feltárta előttük. A Hatodik Pecsét 

ebben az időben tárja fel tartalmát, és mély igazságokról beszél, megismerteti veletek világotok jövőjét, és 

megnyitja az utat a szellemi örökkévalóság felé. 

52 Megtanítottam nektek, hogy a bölcsességet ima által nyerhetitek el, de nem akarom, hogy 

elhúzódjanak az imáitok. Ötperces imát kértem tőletek, és ez alatt azt értem, hogy röviden imádkozzatok, 

hogy ezekben a pillanatokban valóban Atyátoknak szentelhessétek magatokat; a fennmaradó időtöket 

azonban a testvéreitek iránti lelki és anyagi kötelességeiteknek szenteljétek. 

53 Vessétek el életutatokon a szeretetet, az irgalmasságot és a jó cselekedeteket, és akkor, amikor 

elhagyjátok az anyagot és megszabadítjátok tőle a lelketeket, ahelyett, hogy a vezeklés alföldjeire 

ereszkedne, felemelkedik azokba a világokba, ahol a fény szellemei között vetett vetésének minden 

gyümölcsét learatja. Ha nem így viselkedsz, fájdalmat fogsz aratni az utadon, és ezért nem hibáztathatsz 

Engem, hiszen nem Én teremtettem a fájdalmat, bár mindent, ami körülvesz téged, Én teremtettem. A 

fájdalom a te teremtésed, a te tökéletlenségeid eredménye. Csak azért engedem, hogy kiürítsétek a 

szenvedés poharát, mert tudom, hogy csak akkor tudjátok tökéletesíteni magatokat, ha ismeritek 

cselekedeteitek eredményét, mert a gyümölcsről ismeritek fel a fát. 

54 Tanítványok, készítsetek az Én Igémből egy emlékkönyvet, amely által felfrissíthetitek a 

lelketeket, és hogy holnap ezt a bizonyságtételt és boldogságot hozhassátok el testvéreiteknek. Igémnek el 

kell érnie a világ végéig, és meg kell érintenie minden lelket, át kell alakítania az emberek életét. Az Én 

Igém fogja elvégezni a béke visszatérésének csodáját erre a földre. 

55 A természet erői csak azért mutatkoznak ellenségesnek és erőszakosnak, mert nincs harmónia 

közöttük és az emberek között. Amint az emberek ugyanabban az engedelmességben élnek törvényeim 

iránt, amelyben a többi teremtmény él, fel fogják ismerni ezen a bolygón az Örök Élet képét, azt a 

Paradicsomot, amely kebelében menedéket nyújt azoknak, akik megtisztítják magukat és felemelkednek a 

szeretet útján, amelyre Krisztus állandóan rámutat. 

56 Jelenleg Izrael népe új életre kel a földön. Ma még mindig bebörtönözve él, de az Én fényem most 

kiszabadítja. Az utat és az isteni ígéretet mutatják meg előttük, arra hívva őket, hogy fűzzék fel 

szandáljukat, vegyék fel a sétapálcát, imádkozzanak Jehova előtt, és vonuljanak vissza a pusztába, 

vágyakozva az isteni hang, Isten törvénye és csodái után. 

57 Már kezdődik az ébredés, már hallottátok Illés, az új Szabadító hangját. Elvitt benneteket az új 

Sion hegyének lábához, amely e Harmadik Korszakban a szellemetek előtt emelkedik, hogy az emberi 

értelem szervén keresztül halljátok az Úr élő hangját. 

58 Az Isteni Hang elragadtatásában maradtatok, amikor meghallottátok, de az bejelentette nektek, 

hogy megnyilvánulása rövid lesz, hogy elindulhassatok, hogy folytassátok a megkezdett utat, amely a 

szellemeteket az Ígéret Földjének kapujához vezeti. 

59 A világ más részein is ébredeznek most a népek, mert Illés kopogtat az ajtajukon. 

60 Azért hívtalak titeket Izraelnek, mert ti fogjátok összegyűjteni a Harmadik Korszak 

kinyilatkoztatásainak lényegét, mert ti lesztek azok, akik spirituális és helyes értelmezést adnak majd az 

Igémnek, és mert veletek megismétlődik annak a népnek a történelme - a megpróbáltatásaival, 

küzdelmeivel és csatáival, hogy elérje az Ígéret Földjét, és végül a diadalával, amely egy eszmény 

meghódításában és birtoklásában állt. 

61 Tudjátok, hogy Izrael vagytok, emlékezzetek arra, hogy Isten népe vagytok, tegyétek magatokévá 

ezt az eszményt, hogy bátrabbak legyetek a hosszú zarándoklaton; de ne hirdessétek, hogy Izrael fiai 

vagytok, mert nem fognak megérteni benneteket, hanem inkább kigúnyolják szavaitokat. Ki fogja azt 

gondolni, hogy az Új Izrael a Lélek szerinti Izrael? 

62 Tartsátok meg ezt az Atyátok által kinyilatkoztatott tudást a szívetekben. De amikor a cserkészek 

és a tudatlanok odajönnek hozzátok, és megkérdezik tőletek: "Ti vagytok Izrael népe?" Válaszoljatok 

nekik úgy, ahogyan én válaszoltam a farizeusoknak és a tudatlanoknak, amikor megkérdezték Tőlem, 

hogy én vagyok-e az Isten Fia: "Ti mondtátok.". 
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63 Miután ezt elmondtam nektek, tudjátok, hogy ez a nép, amely még alig kezd gyülekezni, meghív 

majd más közösségeket, hogy csatlakozzanak hozzájuk az útjukon - nem annyira szavakkal, mint inkább 

példamutatással hívva őket -, és hogy megtisztítják a szellemi utat a tövisektől, hogy azok, akik követik 

őket, megműveltnek találják az utat; mert a világ minden népéhez és nemzetéhez intézem a felhívást, 

mivel Izrael Új Népét minden faj, osztály és hitvallás emberei fogják alkotni. 

64 Tévednek azok, akik azt hiszik, hogy Izrael igazi népe az első korszak népe volt; az csak annak a 

népnek a képe volt, amely az idők folyamán Isten igazi népévé válik, amelyben minden embernek össze 

kell olvadnia, szeretve Atyját embertestvéreiben. Így szólt a törvény az első korszakban: "Szeresd Istent 

teljes szívedből és teljes lelkedből. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat." Így szólt Krisztus a második 

korszakban, amikor egy új parancsolatot tanított az emberiségnek: "Szeressétek egymást". Azoknak, akik 

teljesítik ezeket a legfőbb parancsolatokat, Illés ebben az időben azt hirdette, hogy meg fogják látni az 

Atyát az Ő teljes dicsőségében. 

65 Mindenki feladatot kap, és mindenkinek megmutatkoznak a lelki ajándékai, hogy mindenkinek 

meg legyen bennük az eszköz a jó vetésére és a világosság terjesztésére. Azokban a napokban is minden 

egyes törzsre feladatot bíztak, és a szellemi ajándékait kinyilatkoztatták, hogy minden egyesült törzs az 

átadás, a harmónia és a hit gyümölcsét ajánlja fel az Atyának. 

66 Szeretett népem, mindent megadok nektek, amire szükségetek van a vándorláshoz. Az utazótáskád 

tele lesz az áldásaimmal, és nem kell attól tartanod, hogy elfogynak. De ha a szűkösség mégis megpróbálja 

a hiteteket, ne feledjétek, hogy Izrael az első időkben Mózestől megtanulta, hogy aki az Úrban bízik, az 

soha nem vész el. 

67 Figyelj és imádkozz, Izrael! Ó, nép, amelynek az a rendeltetése, hogy a spiritualizáció zászlaját 

végigvigyétek a világon, tanuljátok meg, hogy szívetekben hordozzátok a hajlékot, szellemetekben a 

szövetség ládáját, és lelkiismeretetekben a törvényt. 

68 Induljatok el és hirdessétek testvéreiteknek, hogy eljött a szabadság órája, és hogy az éjszaka 

csendjében hallható hang Illés hangja, aki a világ egyik végéről a másikra siet, és felébreszti az elalvó 

lelkeket. Ne féljetek testvéreitek gúnyolódásától és megvetésétől, de ha a világ gyűlöl titeket, tudjátok, 

hogy engem gyűlölt, mielőtt titeket gyűlölt volna. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 79  
1 Néhányan korán hallották Szavamat ebben az időben, mások későn jöttek, de valóban mondom 

nektek, nem az az idő hossza vagy rövidsége, amióta hallgattok Engem, az fogja megadni nektek a 

szellemi fejlődést és haladást, hanem az a buzgalom és szeretet, amivel befogadjátok Tanításomat, és a 

cselekedeteitekben jelenlévő irgalom. 

2 Jöjjetek hozzám, akik fáradtak, szomorúak és szeretetre éhesek vagytok, akiket az emberiség 

rosszul kezelt. Jöjjetek hozzám, akik betegek vagytok. Éreztetni fogom veletek Irgalmasságom édes 

szeretetét. Eltávolítom bánatotokat, és a béke, a világosság és a hit gyermekeivé teszlek benneteket. - Azt 

kérdezitek, miért jöttem hozzátok: Mert látom, hogy elfelejtettétek az utat, hogy visszatérjetek abba az 

anyaméhbe, amelyből előjöttetek, és én újból megmutatom nektek. 

3 Az ösvény az Én törvényem, és azt követve a lélek eléri a halhatatlanságot. Megmutatom nektek a 

kaput, amely ugyanolyan keskeny, mint az út, amelyet annak idején az utasításaimmal mutattam nektek. 

4 Jelenleg újjáépítem a templomot, amelyre utaltam, amikor azt mondtam tanítványaimnak, akik 

csodálattal szemlélték Salamon templomát: "Bizony mondom nektek, egy kő sem marad meg belőle a 

másikon, de én három nap alatt újjáépítem." Azt akartam mondani, hogy minden külső kultusz, 

bármennyire is pompásnak tűnik az emberek számára, el fog tűnni az emberek szívéből, és helyette fel 

fogom emelni Istenségem igazi, szellemi templomát. Most van a Harmadik Idő, vagyis a Harmadik Nap, 

amikor befejezem Templomom újjáépítését. 

5 Tanítványok, az Én Igém úgy ömlik az elmétekre, hogy amikor eljön az óra, amikor már nem 

halljátok, nem lesz éhség vagy szomjúság a szívetekben, hogy meghallgassatok Engem. 

6 Szeressétek egymást már itt a földön, és ne feledjétek, hogy mindannyian felbonthatatlan szellemi 

kötelékkel vagytok összekötve, és hogy elkerülhetetlenül eljön az idő, amikor mindannyian egyesülni 

fogtok a szellemi világban. Ne csak önvádakat okozzatok ezért az életért, és ne várjátok meg, amíg 

szégyenkeznetek kell azok előtt, akiket megbántottatok. 

7 Azok, akik kifejlesztették a látás ajándékát, tanúságot tehetnek Jelenlétemről; de azok, akik nem 

voltak képesek kifejleszteni azt, és akiknek nincs hitük, azt mondják: látni akarom, hogy higgyek. 

8 Azt akarod, hogy megmutassam neked a sebemet, hogy szemléld meg, és hogy belemélyeszd az 

ujjaidat. De mondom nektek: Tamás kérte ezt a bizonyítékot, és meg is kapta, de utána sírt a hit hiánya 

miatt, és az életét adta, hogy tanúságot tegyen az Én Tanításomról. Ha megadnám neked ezt a kegyelmet, 

úgy tennél, mint az a tanítvány? 

9 Az a nap, amikor utasításomat adom nektek, a kegyelem napja, mert Lelkem békéje kiárad az 

egész világegyetemre. Mint minden teremtett dolog korlátlan Ura, jelenlétemet mindenben érzékelhetővé 

teszem, és minden lénytől és teremtménytől megkövetelem, hogy megmutassa nekem feladatának 

teljesítését. Végül, az ember szívében keresem templomomat, hogy benne lakozzam. 

10 Azok az emberek, akik hallják az Igémet, nem tudják, hogy műveik, amikor elém tárják őket, 

tetszeni fognak-e Nekem. Ó, bárcsak félelem helyett örömet éreznétek, amikor Isteni Sugárságom leszáll. 

De a hitetek kicsi, és az előérzetetek még nem szólt nektek a közelgő csatáról, ezért szükséges, hogy 

elmondjam nektek, hogy a hatodik pecsét által terjesztett fény alatt a föld összes hite, vallása és szektája 

egyesülni fog, hogy egyfajta imádatot ajánljon fel az egyetlen Istennek, akit mindenki keres. 

11 Ezekre a száraz mezőkre a fájdalom gyümölcsöt hozó esője hullott, és hamarosan fogékonyak 

lesznek a szellemi mag befogadására. Jelenleg egy olyan népet alkotok, amely napról napra növekszik. 

Minden fajból származó emberekből fogom megformálni, és első feladata az lesz, hogy a szeretet 

műveivel barázdákat vájjon a földbe, hogy később elvethesse igazságom magvait. 

12 Mennyire szükségetek van még arra, hogy elgondolkodjatok tanításomon, és felkészítsétek 

szíveteket arra, hogy igazi tanúságot és példát nyújtsatok testvéreiteknek a szeretet és irgalmasság 

cselekedeteivel! 

13 Használjátok ezeket a tanításokat, mert ez az a pillanat, amikor az Én fényem, amikor eléri a 

hanghordozó elme szervét, szavakká válik az ajkán, és beszél hozzátok a Szellemi Királyságról, amelybe 

mindannyian meghívást kaptatok, hogy lakjatok. 

14 Ahhoz az emberhez szólok, akinek lénye Isten teremtő forrásából ered, és aki, miután szellemében 

megkapta az Isteni Lélegzetet, képes megérteni Atyját és szellemi közösséget tartani Vele. 
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15 Én vagyok a ti Atyátok, az Én Lelkemtől jött az ötlet, hogy életre keltselek benneteket, és ez az 

ihlet megvalósult. Az Én Lelkemben volt az akarat, hogy megteremtselek benneteket, és az ember 

megteremtődött. Azt akartam, hogy hasonlítsatok Hozzám, ahogyan annak lennie kell egy apa és 

gyermekei között, és szellemet adtam nektek, és e szellem által ti lesztek a legközelebb hozzám minden 

teremtmény közül. 

16 A szellemre bíztam egy feladatot az anyagi világban, hogy abban széles mezőt találjon 

fejlődéséhez, a tapasztalatok, a kisebb-nagyobb próbák világát, amely létra, próbakő és vezeklési völgy 

lesz. 

17 Az emberi testet azért bízták a szellemre, hogy a szellem benne találja meg a leghatékonyabb és 

legtökéletesebb eszközt önmaga fejlesztésére - egy olyan testet, amelyet agyvelővel láttak el, hogy a 

szellem rajta keresztül nyilvánítsa ki intelligenciáját; egy érzékeny idegek hordozóját, hogy minden testi 

érzést érzékelhessen. A szívet is a testbe ültették, hogy a szeretetnek és minden jó érzésnek, amely belőle 

árad, emberi közvetítője legyen. De azt akartam, hogy ez az Atya által annyi kegyelemmel felruházott 

teremtmény, amely a benne megtestesülő lélek támaszául szolgál, gyenge legyen, hogy a lélek küzdhessen 

benne, és soha ne engedje át magát a test hajlamoknak. 

18 A test a maga gyengeségében önző és érzéki, szereti az alantas dolgokat, és ezért kell irányítani. Ki 

lenne alkalmasabb e feladat elvégzésére, mint a lélek, amely erővel, fénnyel, értelemmel és akarattal van 

felruházva? - Annak érdekében, hogy a lélek fejlődése és fejlődése Isten és önmaga előtt is érdemdús 

legyen, szabad akaratot kapott, hogy a jó vagy a rossz útját válassza, hogy önmagán keresztül emelkedjen 

vagy süllyedjen. 

19 Így alakult ki a harc az emberben, a lélek és az anyag harca. Ki kerül ki győztesen a csatából? - A 

léleknek nem voltak fegyverei, mert még csak a fejlődés útjának kezdetén állt; a világnak és az anyagnak 

viszont sok fegyvere volt, hogy legyőzze, sok kísértés, hogy leterítse, és sok csapda, hogy tönkretegye. 

20 Az Atya - előrelátóan és irgalmasan, a lélek győzelmét és üdvösségét szem előtt tartva - egy fényt 

gyújtott benne, amely egész úton világítótoronyként kellett, hogy szolgáljon, és vezesse a sötétségben - 

egy belső bírót minden elvégzett munkánál, egy tanácsadót, aki mindig a jóra ösztönözte az embert, és így 

megakadályozta, hogy hibákat kövessen el. Ez a fény, amely a lélek által eléri az ember anyagi részét, a 

lelkiismeret, az isteni szikra, amely soha nem alszik ki, a bíró, amelyet soha nem lehet megvesztegetni, a 

jelzőfény, amely soha nem változtatja meg a helyzetét, az útmutató, amely soha nem téveszti el az utat. 

21 Ez a három rész alkotja az embert, vagyis a három természet - az isteni-szellemi, a lelki és az 

anyagi tökéletes egységben, hogy a lélek győzedelmeskedhessen a megpróbáltatások, a szenvedélyek és a 

világ viharai felett, és végül birtokba vehesse a Szellemi Királyságot. 

22 Ha figyelembe vesszük, hogy a bűn, a tévedések, a szenvedélyek és a gonoszság minden formája 

mindig is uralkodott az emberek között, gondoljuk-e, hogy azt lehet mondani, hogy a szellem elvesztette a 

csatát, vagy hogy a lelkiismeret nem hallgattatott meg? - Egyelőre ezt el tudjátok fogadni, mert ezek nem 

kis megpróbáltatások voltak, amelyeknek az emberek ki voltak téve, és ezért sokan nem mentek át rajtuk, 

és szükség volt arra, hogy bukásukban kiürítsék a szenvedés poharát, hogy felébredjenek és meghallják azt 

a hangot, amelyet oly sokáig hallgattak. 

23 Most van a lelkiismeret, az ítélet és a végső elszámolás ideje, ahogyan a Második Idő a 

spiritualizáció hajnalának ideje volt, az Első Idő pedig a természeti törvényeké. 

24 Három különböző formában nyilatkoztam meg az emberiségnek, de ez a három forma egyetlen 

lényeget képvisel; ezért egyesek három istenséget látnak ott, ahol csak egy van. 

25 Én Egy vagyok, és csak akkor engedem meg, hogy Háromságot tulajdonítsatok Nekem, ha 

megértitek, hogy az Első Időben Igazságban nyilvánultam meg, hogy a Második Időben kinyilatkoztattam 

nektek Szeretetemet, és hogy a Bölcsességet erre az utolsó Időre tartogattam. 

26 A bölcsesség az a könyv, amely ma megnyílik előttetek, és megmutatja nektek a végtelen fény, az 

elképzelhetetlen kinyilatkoztatások és a soha el nem ért tudás tartalmát. Csak ott fogjátok megtudni, hogy 

mi létezik rajtatok túl, és akkor képesek lesztek megmagyarázni magatoknak a jelen és a múlt idők számos 

tanításom okát. 

27 Mit tudsz a túlvilágról? Mit tud az ember arról, hogy mi lesz az élet után? Mit tudsz arról, hogy 

miért születsz és miért halsz meg? 
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28 Mindazt, amit Isten igazságtalanságának vagy a sors iróniájának neveztek, amit igazságosságnak 

kellene neveznetek, világos magyarázatot fogtok adni magatoknak, amikor a Bölcsesség Könyve által a 

harmadik korszakban a lelkiismereteteken keresztül kinyilatkoztatott leckéket megtanuljátok. 

29 Nem azt jövendölték meg nektek, hogy minden szem meglát Engem ebben az időben? Ezzel azt 

akartam mondani nektek, hogy mindannyian megtudjátok az igazságot, ami vagyok. 

30 Hogyan feltételezheted - bár a Szentlélek világosságában voltál -, hogy örökké sötétségben 

maradhatsz? 

31 Nézd meg, ahogy az emberek egymást pusztítják és gyűlölik, ahogy elragadják egymástól a 

hatalmat, nem riadva vissza a bűntől, a csalástól és az árulástól. Vannak emberek, akik milliószámra 

halnak meg embertársaik áldozataként, és vannak, akik a bűn hatása alatt pusztulnak el. Van bennük fény? 

Beszél-e a bennük élő szellem? Ami ott van, az sötétség és fájdalom, ami annak az eredménye, hogy 

visszaéltek a szabad akarat ajándékával, és nem hallgattak a belső hangra, és mert nem fordították 

figyelmüket Isten azon szikrájának fényére, amelyet mindannyian hordoztok lényetekben, és amely az 

isteni fénysugár, amit ti lelkiismeretnek hívtok. 

32 Az ember a szakadékba süllyedt, és a lelkiismeret elkísérte őt oda, várva a megfelelő pillanatra, 

hogy meghallgassák. Hamarosan ez a hang olyan erőszakkal fog megszólalni a világban, amit még el sem 

tudtok képzelni. Ez azonban arra fogja késztetni az emberiséget, hogy felemelkedjen a büszkeség, az 

anyagelvűség és a bűn szakadékából, hogy bűnbánata könnyeinek folyamaival mossa meg magát, és 

elkezdjen felfelé fejlődni a spiritualizáció útján. Minden gyermekemnek segíteni fogok, mert Én vagyok a 

Feltámadás és az Élet, aki feltámasztja a "halottakat" a sírból. Ebben az életben, amelyet ma felajánlok az 

emberiségnek, az emberek szeretetből fogják tenni az Én Akaratomat, és lemondanak a szabad akaratról, 

meggyőződve arról, hogy aki az Atya Akaratát teszi, az nem szolga vagy rabszolga, hanem Isten igazi 

gyermeke. Akkor megismeritek az igazi boldogságot és a tökéletes békét, ami a szeretet és a bölcsesség 

gyümölcse. 

33 Emberek, bocsánatot kértek tőlem minden hibáért, amit elkövettetek, mert az Én Szavam mélyen 

megérintette a lelketeket. De kérdezem: Miért nem érzel ugyanilyen lelkiismeret-furdalást, amikor a 

lelkiismereted rosszallja valamelyik cselekedetedet? Vajon ez a belső hang és az, ami ezeken a 

hanghordozókon keresztül nyilvánul meg, különbözik egymástól? Gondolkodjatok és értsétek meg, hogy 

nem mindig ebben a formában hallotok Engem, hogy megbánásra késztesselek benneteket. Szükséges, 

hogy apránként spiritualizáljátok magatokat, és hogy napról napra tisztábban halljátok lelkiismeretetek 

hangját, amely a bölcsesség és a szeretet könyveként létezik bennetek. 

34 Értsétek meg, hogy bár a teremtés befejezettnek tűnik, minden fejlődik, átalakul és tökéletesedik. 

Megszökhet-e a lelked ettől az isteni törvénytől? Nem, gyermekeim. Senki sem mondhatja ki az utolsó 

szót a szellemről, a tudományról vagy az életről, mert ezek az Én műveim, amelyeknek nincs vége. 

35 Megtanítalak benneteket arra, hogy méltó módon foglaljátok el a helyet, amelyet mindenkinek 

szántam, és hogy engedelmesen és ugyanakkor állhatatosan kövessétek azt az utat, amelyet Atyai 

szeretetem kijelölt számotokra. Mennyei Szavam megvilágosítja mind azt, aki a mester pozícióját tölti be, 

mind azt, aki az alárendelt feladatát látja el; olyan, mint a nap fénye, amely mindenkire rásüt. 

36 A földi emberek még nem végezték el legnagyobb műveiket, azokat, amelyek Atyai Szívemnek 

isteni elégedettséget adnak. Műveik, amelyek emberi szempontból csodálatosak, még mindig kicsinek 

bizonyulnak, ha szerzőik az Én szeretetem törvényeivel ítélik meg őket. Ez az oka annak, hogy sok tudós 

nem akar a szellemi dolgokkal foglalkozni, mert tudják, hogy ott van az, aki mindent tud - aki mindent lát 

és mindent megítél. Inkább tagadják létezésemet, azt gondolván, hogy ezzel elhallgattatják lelkiismeretük 

hangját. 

37 Ne gondoljátok, hogy rosszul ítélem meg gyermekeimet azért, mert meg akarják ismerni a 

természet titkait. Nem, az Én bölcsességem az isteni örökség, amelyet gyermekeim számára tartok fenn. 

De megítélem a tudósok célját vagy szándékát, amikor ez a szándék nem egyezik meg azokkal a célokkal, 

amelyek miatt a természet titkai feltárultak előttük. 

38 Amikor azt mondom nektek, hogy az Én bölcsességem a tiétek lesz, azt hiszitek, hogy egyetlen 

földi élet elegendő lehet ahhoz, hogy megismerjétek mindazt, amit ki kell nektek tárnom? Ha azt mondom 

nektek, hogy az emberi tudományt nem tudjátok elsajátítani a fejlődés hosszú útjának bejárása nélkül, 

akkor a szellemi tudást még kevésbé tudjátok elsajátítani a szellem teljes fejlődése nélkül. 
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39 A spiritualizációt nem állítom szembe a tudománnyal, mert ez a tévedés az emberek hibája volt, 

soha nem az enyém. Éppen ellenkezőleg, én arra tanítalak benneteket, hogy a szellemi és az anyagi, az 

emberi és az isteni, a mulandó és az örökkévaló összhangba kerüljön. Mindazonáltal elmagyarázom 

nektek, hogy ahhoz, hogy az élet ösvényein járhassatok, először is ismernetek kell az utat, amelyet a 

lelkiismeretetek kijelöl számotokra, és amelynek szellemi törvénye az Isteni Szellemtől ered. 

40 Az ember azt hiszi, hogy akarata szerint cselekszik, azt hiszi, hogy szabad minden rá gyakorolt 

felsőbb befolyástól, és végül úgy véli, hogy független és saját sorsának alakítója, anélkül, hogy sejtené, 

hogy eljön az óra, amikor mindenki megérti, hogy az Én akaratom valósult meg rajtuk. 

41 Az isteni igazságosság sok műve lesz látható a földön; ezek között tanúi lehettek annak is, hogy a 

tudósok felkeresik a tanulatlan, egyszerű embereket, akik szívükben hordozzák a spiritualizáció magvát, 

vagy akik kifejlesztették a szellem és a szellem közötti párbeszéd ajándékát, hogy rajtuk keresztül hallják 

meg azokat a kinyilatkoztatásokat, amelyeket az elméjük nem fedezett fel. 

42 Nektek, emberek, akik rám hallgattok, még egyszer mondom, hogy figyeljetek tanításaimra, mert 

közeledik az idő, amikor ez a megnyilvánulás véget ér, és akkor erős lesz az, aki táplálta, megtanulta és 

megtartotta a szellemi jót; de gyenge lesz az, aki nem értette meg, vagy nem értelmezte tetszése szerint. 

43 Látjátok, milyen sokaság vesz körül Engem a megnyilvánulásnak ebben az időszakában az emberi 

értelem szervén keresztül? Bizony mondom nektek, 1950 után kevesen lesznek, akik követnek Engem. 

44 Ma még nem értitek, amit mondok nektek, de majd megértitek. 

45 Szemléld meg lelkeddel a létrát, amely előtted emelkedik a végtelenbe. Olyan ez, mint egy fényes 

út, amely meghív benneteket, hogy eljussatok az Atya kebelébe, amely a béke és a kimondhatatlan öröm 

kebele. 

46 Elveszettnek találtalak benneteket, mint iránytű nélküli hajótörötteket, mint eltévedt vándorokat a 

sivatagban; de küldtem nektek egy fényt, amely segített nektek megtalálni a reménységgel, hittel és 

vigasztalással teli utat, amely bátorította és életerővel és energiával töltötte fel a szellemeteket, hogy az 

ígért cél felé haladjatok. 

47 A létra végén, ott a csúcson van egy otthon, ahová mindannyian el vagytok szánva, de amelyet 

érdemek, hit, nagy szeretet és határtalan irgalom révén kell elérnetek, akadályokat lebontva, 

megpróbáltatásokat legyőzve és ellenségeket legyőzve, míg végül megérkeztek az Új Ígéret Földjére, 

amely nem e világból való. 

48 Ez a létra egy egyenes ösvény, ahol nincsenek buktatók vagy útvesztők, amiből azt akarom, hogy 

megértsétek, hogy nem fogtok nehézségekkel találkozni Törvényem teljesítése során. 

49 Járj szilárdan ezen az úton, küzdj a felemelkedésedért, én erőssé teszlek. Értsd meg: Ha nem az Én 

hatalmammal és az Én világosságommal - milyen fegyverekkel fogtok harcolni és védekezni? Ha nem 

adnám nektek a fénykardomat - mivel győznétek le a kísértéseiteket? Ha nem takarlak be titeket a 

köpenyemmel - hogyan tudnátok megszabadulni ellenségeitektől? De bizony mondom nektek, még az Én 

védelmemet és a kardom fényét is az érdemeiddel kell elnyerned! 

50 Lábnyomotoknak láthatónak kell maradnia az előttetek megnyíló spirituális úton. A jó 

cselekedetek, lemondások, nemes cselekedetek, nagy szeretet és határtalan irgalmasság példaképei kell, 

hogy legyenek. 

51 Mindenki sorsát a szellemi és az emberi feladata határozza meg. Mindkettőnek összhangban kell 

lennie egymással, és ugyanarra a célra kell irányulnia. De bizony mondom nektek, nem csak a lelki 

cselekedeteket veszem figyelembe, hanem az anyagiakat is, mert a szellem azokon keresztül is szerezhet 

érdemeket, ha szeretet és irgalom van bennük a testvéreitek iránt. 

52 Nem leszel egyedül a vándorlásodban; sok lény van előtted - némelyik nagyon közel, mások 

távolabb -, akik szintén lépésről lépésre haladnak előre, és akik figyelnek és imádkoznak azokért, akik 

mögöttük vándorolnak. Nem az a vágyuk, hogy egyedül érkezzenek meg, vagy hogy ők legyenek az elsők, 

hanem hogy előkészítsék az utat testvéreik számára, hogy egy napon az elsők öröme mindenki öröme 

legyen. 

53 Milyen dicsőséges ez az út az Én szememben! Mennyire felfrissül a lelkem, amikor látja 

gyermekeim fejlődését és a tökéletesség új fokozatainak elérésére irányuló erőfeszítéseiket! 
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54 Minden világból és túlvilági szférából vannak lények, egyesek szellemben, mások megtestesülve, 

és mindannyian különböző feladatokat látnak el. A végtelenben (túlvilági világokban) van az otthonod, 

hogy élvezhesd a szellem holnapi békéjét. 

55 Amíg még mindig a cél felé tartotok - nyugtassátok le elméteket, amely néha viharra emlékeztet, 

és hallgassátok meg az Én Igémet, figyeljetek rá és mérjétek fel, mert ez a világítótorony fénye a ti 

üdvösségetekhez. Sokan hajótöröttként jöttek hozzám, de én megadtam nekik Békémet, amely olyan volt, 

mint egy mentőcsónak, és újból a tengerre küldtem őket, hogy megkeressék tévútra tévedt testvéreiket. 

56 Azok, akik biztosak voltak abban, hogy elpusztulnak, és hirtelen úgy érezték, hogy egy gyengéd 

kéz megmentette őket a mélységből, természetesen megértik embertársaikat, amikor ugyanabban a 

helyzetben látják őket, és kezet nyújtanak nekik. 

57 Aki nem ismeri szeretetemet, az nem lesz képes azt testvérei számára érzékelhetővé tenni, de aki 

képes egész életében érezni azt, az tanúságot tesz rólam, és mélységes boldogságot talál abban, hogy azt 

teszi testvéreivel, amit az Atya tett vele. 

58 Ó, szeretett emberek, a Mester azt akarja, hogy megértsétek a tanítását, és az Ő útmutatásai szerint 

cselekedjetek. Elmondtam nektek, hogy Tanításom keskeny ösvény, mert ha egyfelől letérsz róla, 

eltávolodsz Szeretet Törvényeimtől, másfelől pedig fennáll a veszélye, hogy fanatizmusba esel, ami 

vakságot és stagnálást jelent. Az ösvény mindkét oldalán vannak kísértések, de az Isteni Fény mindig előre 

ragyog a horizonton, meghívva szellemeteket a felfelé haladásra és a tökéletességre a jóság egyenes és 

keskeny ösvényén. 

59 Valaki a szívében megkérdezi Tőlem: "Feltétlenül szeretni kell-e ahhoz, hogy üdvösséget 

találjunk?". De a Mester válaszol: Nem, nem "kötelező" szeretni ahhoz, hogy az üdvösséget megtaláljuk, 

mert a szeretet nem kényszerből adatik, hanem természetes és spontán módon keletkezik. Aki ezt a kérdést 

feltette, csak azért tette, mert ez az érzés még nem született meg benne; de előbb-utóbb csírázni és 

virágozni fog benne, és akkor megérti, hogy a szeretet a lélekben valami olyasmi, ami vele születik, mint a 

föld gyümölcsei; hogy a legtermészetesebb, hogy a szívében hordozza a magot, amely az élet csírája. Így a 

lélekben lévő szeretet az örökkévalóság magja. 

60 Megértettétek, tanítványok, de azonnal kétségeitek támadnak, hogy ez az emberiség képes-e 

megmenteni magát a szeretet által, hiszen éppen ez az, ami hiányzik belőle. Válaszul azt mondom nektek, 

hogy a szeretet olyan, mint egy isteni mag, amely soha nem halhat el, amely az emberi szív legtitkosabb 

zugában rejtve marad, és ha még nem csírázott ki, az csak azért van, mert nem öntözték meg az igazság 

vizével; mert a víz, amit kapott, csak látszólagos szeretet volt. Önzés, hazugság, képmutatás, üres (színlelt) 

"fény" szavak, ez az, ami nap mint nap fenntartja az emberiség szívét. De lehetséges-e, hogy a szív 

táplálkozzon valamiből, ami nem tartalmazza az örökkévalóság életesszenciáját? 

61 Én, az Isteni Magvető, aki szeretettel művelem a földeket, hogy életet adjak nekik, eljöttem, hogy 

saját Véremmel öntözzem őket, és most, ebben a Harmadik Időben újabb bizonyítékot adok nektek a 

szeretet magjának erejéről és életéről. 

62 Amikor "munkásoknak neveztelek titeket a földjeimen", nem azért mondtam, mert már valóban 

azok vagytok, hanem azért, mert azt akarom, hogy velem együtt dolgozzatok ebben az isteni feladatban, 

hogy szeretetből megmentsétek testvéreiteket. 

63 Messzire vándoroltatok, és most azt mondom nektek: álljatok meg és pihenjetek! Az élet minden 

viszontagságán keresztül hűséges maradtál a pályámhoz. Hagyjatok magatok mögött minden keserűséget, 

amit életetek során tapasztaltatok. Amikor elkezditek szívetekbe szívni ezt a magot (az Igémnek), rájöttök, 

hogy egyre többet és többet adok át nektek, és nem követelek számon tőletek. De tudd, hogy kötelességed 

ápolni ezt a magot az életedben, mert eljön a nap, amikor földjeim intézőjeként megjelenek, és számon 

kérem rajtad munkádat. Dolgozz szeretettel és buzgalommal, de egyszerűséggel és természetességgel is. 

Nem akarom, hogy fanatikusoknak nevezzenek benneteket, nem akarom, hogy a Munkám 

megszállottsággá váljon az elmétekben. Add tovább az igazságomat igaz szeretet által, és ne kérj semmit 

cserébe, mert igazságot fogok szolgáltatni neked. 

64 Legyetek boldogok abban a tudatban, hogy Atyátok gyönyörű feladatot bízott rátok, és mindig 

emlékezzetek arra, hogy amikor nehéz a keresztetek, a Mindenható segít nektek. Másszátok meg a 

meredek hegyoldalt, mert nem feltétlenül a Golgota vár rátok, hanem Atyai szeretetem. 
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65 Vigyázzatok, hogy ezt a kinyilatkoztatást senki ne hamisítsa meg. Tisztítsátok meg áhítataitokat, 

amennyire csak tudjátok, és növeljétek megértéseteket és lelkiségeteket. Munkám minden tekintetben 

tökéletes; de ha valaha is felfedeznétek valamit, amit tökéletlennek tartotok, tudjátok, hogy ez a 

tökéletlenség nem isteni, hanem emberi. - Imádkozzatok a világ minden nemzetéért, vegyétek észre, hogy 

napról napra megtisztulnak a fájdalomtól, és hogy mindig megfertőzi őket a bűn. Imádkozzatok, hogy ez 

világossággá váljon bennük, és hogy - amikor felismerik az időt, amikor tiszták - tudják, hogyan őrizzék 

meg ezt a tisztaságot. Mert akkor méltóak lesznek arra, hogy velük legyek, és elég érzékenyek ahhoz, 

hogy érezzék jelenlétemet. 

66 Megáldok minden népet - azokat, akik szeretnek Engem, és azokat, akik elutasítanak Engem - 

azokat, akik követnek Engem, és azokat, akik eltávolodtak Tőlem. Mindenkit arra hívnak, hogy belépjen 

Jelenlétembe, és előbb-utóbb megtalálják az utat, amely az Atya otthonába vezet, aki szeretettel várja őket. 

67 Mindannyian megérkeztek ahhoz az asztalhoz, ahol az "elsők" felfrissültek, és megtapasztaljátok, 

hogy elég hely és étel vár rátok is. Alkalmazzátok ezt a példázatot az anyagi és a szellemi életben 

egyaránt, és meg fogjátok érteni, hogy azok számára, akik teljesítik az emberi és a szellemi élet törvényeit, 

nincs szükség fájdalomra. Gondolkodj el ezen a tanításon, és szíved legbelsőbb zugára koncentrálva 

hallgasd meg lelkiismereted hangját. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 80  
1 emberek, elhalmoztalak benneteket kegyelmeimmel, hogy visszafogjalak benneteket, és 

rávegyelek benneteket, hogy hallgassátok meg Szavamat. Ünnepséget ünnepeltem az emlékezés eme 

időszakában, hogy ha már nem halljátok az Igémet, fel lesztek szerelve, és az összejöveteleitek olyanok 

lesznek, mint a testvériség bankettje, amelyre azok sietnek, akik nem hallották ezt a hangot, és akik 

eljönnek, vágyakoznak utánatok. De amint az Én Igém teljes tisztaságában és szellemi lényegében eléri a 

tömegeket, felkiáltanak majd: "A Szentlélek valóban fényt árasztott ránk!". és meg fogják érteni az én 

tanításomat, amelyben azt mondtam nektek: "Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, 

amely a kenyérből származik. 

Isten jön." 

2 Nem fognak többé térdelve imádkozni, mert megtanulják, hogy gondolataikat a Mesterükkel való 

lelki közösség utáni vágyakozásban küldjék fel. Lelketek erősödni fog, a küzdelem idején fáradhatatlanul 

terjeszti majd az isteni igét cselekedeteken, szavakon és gondolatokon keresztül. Megkeresi a rászorulókat, 

hogy lelki üzenetet vigyenek neki. Máskor a hálókamrája magányában, a testvéreiért imádkozva teljesíti 

küldetését. 

3 Fájdalmas idők jönnek, amikor sokan, akik azt hiszik, hogy felkészültek arra, hogy lelkileg 

segítsenek az embereknek, nem tudnak semmit, vagy csak nagyon keveset tenni, mert csak azzal 

foglalkoztak, hogy az elméjüket a világ tanulásával és tudományával töltsék meg, és a szívüket üresen 

hagyták. 

4 Nektek, akik hallotok Engem, elő kell készítenetek az utat azoknak, akik lélekben fogadnak 

Engem. Nem a véletlen hozta Jelenlétembe azokat, akik megkapták a tanításomat, mint ahogyan nem a 

véletlen fogja kifejleszteni a Szellem ajándékait azokban, akik emberi hanghordozó nélkül is érzik majd 

Jelenlétemet. 

5 Érzékenység, előérzet, kinyilatkoztatás, prófétálás, ihletettség, látnoki képesség, az üdvösség 

ajándéka, a belső szó - mindezek és más ajándékok a Szellemtől fognak megjelenni, és ezeken keresztül az 

emberek megerősítik, hogy az emberek számára új idők köszöntöttek be. 

6 Ma még kételkedtek abban, hogy ezek a szellemi ajándékok léteznek, mert egyesek elrejtik őket a 

világ elől, félve annak véleményétől; holnap már a legtermészetesebb és legszebb dolog lesz a birtoklásuk. 

Azért jövök hozzátok ebben a Harmadik Időben, mert testben és lélekben betegek vagytok. Az 

egészségeseknek nincs szükségük orvosra, sem az igazaknak a tisztálkodásra. 

7 Atyai Szeretetem elfelejtett minden sértést, amelyet az emberiség rám zúdított, és Szeretetem 

kimeríthetetlenül áradt, hogy életet adjon nekik. Évszázadok teltek el a bűnösök, a testvérgyilkosok sok 

nemzedékén keresztül, és ahogy az ember egyre inkább elveszíti a reményt, hogy megtalálja az 

üdvösséget, Én jövök és továbbra is belétek helyezem a bizalmamat, tudva, hogy végül szeretni fogtok 

Engem. A szereteted megment téged ebben az időben. 

8 Ma az Atya nem kérdezi: Ki képes és hajlandó megmenteni az emberi nemet a vérével? Jézus sem 

fog válaszolni: Uram, én vagyok a Bárány, aki kész arra, hogy vérével és szeretetével utat törjön az 

emberiség engesztelésének. 

9 Én sem fogom elküldeni "Igémet", hogy emberré váljon ebben az időben. Ez a korszak véget ért 

számotokra, és hátrahagyja tanítását és felfelé ívelő fejlődését a szellemetekben. Most a szellemi fejlődés 

új korszakát vezettem be, amelyben ti lesztek azok, akik érdemeket szereznek. 

10 Isten "Igéje", amely Lélek, Fény és Élet, önként szállt le az Ő Királyságából, hogy közvetlenül az 

Ő gyermekeihez szóljon. Krisztus az alázatosság példája volt az emberek között, ami a testi-földi 

természetét illeti; ami a szellemét illeti, Ő volt a tökéletesség. 

11 Amikor "A Bárány" számára elérkezett az utolsó földi pillanat, ugyanazzal a szelídséggel szólt az 

Atyához, amellyel elfogadta küldetését: "Minden beteljesedett". Ez az áldozat a szeretet és irgalom 

legnagyobb leckéje, amit az emberiségnek adtam. Ez a Munka olyan volt, mint egy mag, amely minden 

lélekbe hullott. 

12 Miért várják egyesek az Igazság Szellemét emberként, hogy újra meghozza ezt az áldozatot? 

Ebben az időben szellemben jöttem, ahogyan felajánlottam, hogy ihlet formájában kiárasszam a 
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világosságomat az emberek közé, hogy ők, e fény által megvilágosítva, saját érdemeik által találják meg az 

üdvösséget. Nehéznek tűnik számodra, hogy szeress és segítsenek az életben? 

13 Nem azt kérem tőletek, hogy hagyjatok hátra mindent, ahogyan azt azoktól kértem, akik a Második 

Korszakban követtek Engem. Közülük néhányan elhagyták szüleiket, mások a társukat; elhagyták házukat, 

partjukat, halászhajójukat és hálójukat - mindezt hátrahagyták, hogy Jézust kövessék. Azt sem mondom 

nektek, hogy szükséges, hogy most vért ontjatok. 

14 Mondtam nektek, hogy ahol mindegyikőtök lakik, ott napról napra sokat tehet. Keressétek lényetek 

legbelsőbb részében azt a jó magot, amelyet Isteniségem minden egyes gyermekébe belehelyeztem; ez a 

mag nem a szívhez, hanem a szellemhez tartozik. 

15 Ne felejtsétek el, hogy eredetetek az Én szeretetemben van. Ma a szívetek megkeményedett az 

önzés miatt, de ha egyszer újra fogékonnyá válik minden szellemi sugallatra, szeretetet fog érezni 

felebarátaitok iránt, és úgy fog együttérezni mások fájdalmával, mintha az a sajátotok lenne. Akkor 

képesek lesztek teljesíteni azt a parancsolatot, amely azt mondja nektek: "Szeressétek egymást". 

16 Ez az Én fegyverem: a szereteté, amelyet soha nem rejtettem el előletek, amelyet mindig világosan 

megmutatok a bűn sötétsége elleni harcban. Aki az Én katonám akar lenni, vegye fel a szeretet kardját. Így 

csak egy olyan néphez tudok szólni, amelyet évszázadok és korszakok fájdalma kovácsolt össze. 

17 Lelked elérte, hogy összeálljon, és csak az Én Akaratomban reménykedik és bízik. 

18 Ebben az időben Illés előfutárként jött, hogy előkészítse az ember szellemét a Velem való 

egyesülésre. Illés szava felébreszt, felráz és éberré tesz, mert az ő fénye olyan, mint a villámcsapás. 

19 A szellemetek ebben a jelen időben képes megérteni, hogy ki az az Illés. Már régóta magad mögött 

hagytad a szellemi gyermekkort. A hit és az előérzet az, ami jelenlétemet és minden egyes 

kinyilatkoztatásomat érzékelhetővé tette számotokra ebben az időben, amelyben Tanításom igazi 

nagyságot fog adni az embereknek - nem azt a hamisat, amit a világ ad, hanem azt, ami az alázatból és az 

erényből fakad. 

20 Nehéz feladat vár mindenkire, aki elindul és követ Engem. Kereszt nélkül senkinek sem lehetek 

példaképe; de valóban, mondom nektek, a kereszt, amelyet vállatokra helyezek, nem azért van, hogy 

lenyomjalak benneteket, hanem hogy támogassalak benneteket életetek fájdalmas útján. Aki eldobja a 

keresztjét, annak el kell esnie, aki szereti, az eléri a célt, aki hordozza a földön, amíg ki nem leheli az 

utolsó leheletét, az abban a pillanatban megtapasztalja, hogy a keresztje felemeli, felviszi és elvezeti 

hozzám. Akit meglep a halál, miközben a keresztjét a vállán hordozza, annak nem kell félnie attól, hogy az 

ismeretlenbe zuhan. Ott sok olyan rejtély fog feltárulni, amelyet az ember nem tudott megfejteni. 

Gondolod, hogy az Atya jobban szereti, ha tudatlanok vagytok a földön? Nem, emberek, én vagyok a 

titkok állandó kinyilatkoztatásának forrása az emberek számára. Mégis ragaszkodnak ahhoz, hogy vakok 

legyenek arra, ami kinyilatkoztatva van, és süketek a hangomra. 

21 Akik hisznek bennem, tudják, hogy tiszta és igaz vagyok; de mivel az ember szereti a rosszat, a 

tisztátalanság vonzza őt, és a bűn kísérti. Inkább szenvedélyeinek határtalanságát részesíti előnyben a lélek 

megvilágosodásával szemben. A bűn vonzása az emberre hasonló ahhoz, amit az üresség és a mélység 

mélysége előtt érez az ember. Milyen nehéznek tűnik annak, aki elesett és nem ismer Engem, hogy 

megmentse magát, és milyen könnyűnek tűnik másoknak, hogy megmentsék magukat, hiszen azt hiszik, 

hogy ha életük utolsó pillanatában megvallják vétkeiket, az elég ahhoz, hogy bűnbocsánatot nyerjenek és 

helyet foglaljanak az Úr országában! 

22 Tudd meg, hogy csak a bűnbánat vize mossa le a foltokat, nem pedig az ítélettől való félelem; 

hogy ami közelebb visz az Úrhoz, az a bűnbánó lélek minden vétkét helyrehozza. 

23 Mindenki hisz Bennem, még ha nem is mindenki vallja, nem mindenki szeret Engem. Ne higgy az 

ateistában, nem látok ateistákat, és nem is létezhetnek. A test megtagadhat Engem, de a lélek nem. 

Megtagadhatja-e valaki a fizikai apját, még akkor is, ha nem ismerte őt? A szellem sem tagadhatja meg 

szellemi Atyját, még ha nem is ismeri Őt. Lehet-e olyan gyümölcs egy fán, ami korábban nem volt a fán? 

24 Az idők kezdetétől fogva szeretettel tanítalak és ítéllek benneteket. Ha igazságosságomat 

indokolatlanul büntetésnek vagy kárhoztatásnak nevezitek, akkor azt mondom nektek, hogy szeretettel 

büntetlek és ítéllek benneteket. - Azért beszélek így hozzátok, mert olyan korban éltek, amikor az 

igazságosságomtól való félelem már nem arra késztet benneteket, hogy engedelmeskedjetek 

parancsolataimnak, hanem a szeretetemhez, törvényemhez való odafordulás, mert abban van Atyátok 
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szeretete. De ha azt akarjátok, hogy törvényeim ne ítéljenek meg benneteket, tanuljátok meg őket az én 

tanításom által, és éljetek aszerint. Hogyan akarsz a saját akaratod szerint az ösvényen kívül élni, anélkül, 

hogy váratlan fájdalom érne téged? Aki megszegi a törvényeket, azt azonnal sújtani fogják. 

Akarsz még nagyobb bizonyítékokat a szeretetről? 

25 Ez a természet, amelyet rátok bíztam, az élet és az egészség valódi forrása. Igyál vizet, és 

megpróbáltatások nélkül fogsz élni; erőd, fényed és örömöd lesz életed útján, és szellemed jobban betölti 

majd a sorsát. Hogyan állíthatod, hogy testben és lélekben egészséges vagy, ha nem keresed ezeket az 

előnyöket ott, ahol vannak? A test egészségét a földön keresitek az orvostól, akinek a szíve nem mindig 

irgalmas, és a lélek egészségét keresitek azáltal, hogy megszabadultok valami anyagiaktól, hogy átadjátok 

magatokat a lelkiismeretetek hangja előtt. 

26 Bizony mondom nektek, a természetnek van egy szerető anyához hasonló keble; frissüljetek fel 

nála, amíg benne éltek; mert a lélek is részesül a test örömeiből, amelynek közvetítésével az Úr oly sok és 

oly szép szeretet-tanítást ad neki. 

27 Ma az emberiség távol él minden életforrástól, ezért nyomorúságos. Ennek eredményeként a világ 

azt hiszi, hogy véget kell vetnem az emberek közötti igazságosságomnak, hogy visszatérhessen a béke és a 

jólét, miközben nektek csak annyit kell tennetek, hogy visszatérjetek a Törvény útjára. Az ember azt 

mondja, hogy egy eszményképre törekszik, de én azt mondom neki: lehetséges-e ezt az eszményképet fény 

nélküli úton járva elérni? 

28 Az emberek a saját képzeletük, akaratuk szerint teremtettek világot. Azért hagytam, hogy ne 

fosszam meg őket szabad akaratuktól; de ezt a világot ők maguk fogják elpusztítani, bizonyítékul arra, 

hogy futóhomokra építettek. "Hogyan lehetséges az - mondják a hatalmasok -, hogy ennyi hatalom 

kialudjon?" És mégis, birodalmak, trónok, jogarok, tudományok és gazdagságok fognak elpusztulni. Egy 

halvány szippantás, és csak a történelemírás fogja még összegyűjteni a sok hamis nagyság maradványait! 

29 Hamisnak nevezem a világotokat; mert míg az arcotok nevet, a szívetek, ha nem is tele van 

keserűséggel, de rosszindulattal. És ha ezt már megtetted az emberi életről, mit mondhatsz mindarról, amit 

tettél és elmulasztottál a szellemedre vonatkozó életről és törvényekről? Hagytátok, hogy olyan messzire 

eltávolodjon az örök élet forrásától, az igazságtól, az igazságosságtól és a szeretettől, amely a 

Teremtőtökben van, hogy bár a világban és az anyag felett kellene lennie az úrnak, mégis egy 

bántalmazott és megalázott rabszolgává vált. A szellem ennyire ki van szolgáltatva a test gyengeségeinek 

és hajlamainak. Végül engedett, mert szeretetet érez a test iránt, amelyhez kötődik. A léleknek a világ iránt 

érzett szeretete, a túlzott materializmus ellenére, amit elért, nincs olyan ember, aki ne érezte volna, akár 

csak egy pillanatra is, a vágyat, hogy túlmutasson ezen az életen, a szellemi világba. Nincs olyan, aki ne 

élt volna már át itt egy belső felemelkedés pillanatát, aki ne érezte volna meg ennek az életnek a létezését 

és békéjét. Spirituális kinyilatkoztatásaim ebben a világban meghívást jelentenek országomba. 

30 Eljön a nap, amikor az egész emberiség megismeri majd tanításaimat. Sokan tagadni fogják ezeket, 

és még azt is mondják, hogy a kísértő volt az, aki ezeket a tanításokat adta. De ha valamelyik gyermekem 

hisz bennük és gyakorolja őket, látni fogja, hogy még azok is, akik megtagadtak Engem, jó gyümölcsöt 

fognak teremni ennek az igazságnak a bizonyságaként. 

31 Legyetek egészségesek testben és lélekben, és vegyetek példát a jó pátriárkákról, akik tudták, 

hogyan kell áldozatot hozni az Atyának, és örömmel teljesítették földi kötelességeiket. Hozzátok beszélek, 

emberek, és az emberiséghez beszélek. Hozzátok, Izrael népe, azért szólok, mert bár hallgattok Rám, 

mégsem jártok teljesen a helyes úton, hanem megpróbáltok a jobb lábatokkal az Én utamon járni, míg a 

másikkal mellette. 

32 Azt mondom mindannyiótoknak: Én vagyok az egészség, én vagyok az út, az igazság és az élet. 

33 Illés szelleme vezet benneteket jelenlétembe, és segít nektek méltóvá válni arra, hogy eljöjjek 

hozzátok. Ne utasítsátok el Illést ebben az időben, ahogyan elutasítottátok Krisztust a második időben és 

Mózest az elsőben. 

34 Gondoljatok arra, hogy Illés elvette a fátylat, amellyel sok titkot eltakartatok, hogy meglássátok az 

Atya dicsőségét. 

35 Légy szelíd és engedelmes, hogy lehetőséget adj a szellemednek, hogy betöltse a feladatát. A 

tapasztalat, a fejlődés és a tudás fényének tulajdonosa. 
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36 A szellem Bennem születik, van gyermekkora, fejlődése és teljessége; a "testtel" ellentétben, amely 

öregszik és meghal, mindig növekszik a tudásban és a szeretetben, vagyis a tökéletességben. Tudjátok, 

hogy tőlem jöttetek, de nem tudjátok, hogyan. Azt is tudjátok, hogy vissza kell térnetek az Atyához, de 

nem tudjátok, hogy milyen módon. Ezek az Én magasrendű tanácsaim, ezek azok a titkok, amelyeket 

tiszteletben kell tartanotok. 

37 Nagyszerűséget helyeztem az emberbe, de nem azt, amire a földön törekszik. A nagyság, amiről 

beszélek, az áldozat, a szeretet, az alázat, az irgalom. Az ember állandóan menekül ezek elől az erények 

elől, és ezzel elfordul valódi nagyságától és attól a méltóságtól, amelyet az Atya gyermekeként 

adományozott neki. 

38 Menekülsz az alázatosság elől, mert azt hiszed, hogy az szegénységet jelent. Menekülsz a próbák 

elől, mert a nyomorúság megrémít, anélkül, hogy felismernéd, hogy felszabadítják a lelkedet. Azért is 

menekülsz a spirituális elől, mert úgy gondolod, hogy időpocsékolás elmélyedni ebben a tudásban, és nem 

veszed észre, hogy megvetsz egy minden emberi tudománynál magasabb fényt. 

39 Ezért mondtam nektek, hogy sokan vannak, akik annak ellenére, hogy azt vallják, hogy szeretnek 

Engem, nem szeretnek Engem, és bár azt állítják, hogy hisznek Bennem, nincs hitük. Odáig mentek, hogy 

azt mondták Nekem, hogy hajlandóak Engem követni, de kereszt nélkül akarnak követni Engem. Mégis 

azt mondtam nekik, hogy aki követni akar engem, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Aki 

szeretettel vállalja a keresztjét, az eljut a hegy tetejére, ahol az utolsó lélegzetét is kileheli ezen a földön, 

hogy feltámadjon az örök életre. 

40 A Szellemi Életet, amelyre egyesek vágynak, mások félnek, tagadják, sőt gúnyolják; de 

elkerülhetetlenül mindannyiótokra vár. Ez az anyaméh, amely mindenkit befogad, a kar, amely kinyújtja 

feléd a kezét, a Lélek Atyja - még a tanultak számára is kifürkészhetetlen misztérium. Titkaimba azonban 

be lehet hatolni, ha a kulcs, amellyel ezt a kaput kinyitjátok, a szeretet kulcsa. 

41 Értsétek meg, hogy az Atya az ember létezésének kezdetétől fogva folyamatosan kinyilatkoztatja a 

gyermeknek a titkokat. Örüljetek annak a gondolatnak, hogy ha az ember a ti életetek (földi) korszakaiban 

nem is érte el tudományának határait, örökké új szépségeket, új csodákat, új lényeket, más világokat fog 

felfedezni, amint a spiritualizáció ösvényére lép. Ezek az új tapasztalatok arra fogják késztetni a 

gyermeket, hogy egyre tökéletesebben szeresse Teremtőjét, olyan szeretettel, mint amilyennel én szeretlek 

titeket. Azért lettem emberré, hogy közel legyek hozzátok, mert ez a hangos és nagyszerű érzésem van az 

emberiség iránt. De az áldozat után látom, hogy a mostani idők emberei süketek, vakok és hálátlanok erre 

a szeretetre, hogy olyan világot teremtettek maguknak, amelyben nem kell engedelmeskedniük 

parancsolataimnak, igazságos törvényeimnek, szeretet-tanításomnak. 

42 A mélység vonzza az embereket, a tiltott csábítja őket, a maguk módján élnek akaratuk 

szabadságával. Egy olyan emberiség számára, amely ennyire rabja a szenvedélyeknek, a haszonszerzésnek 

és a földi örömöknek, a bukás elkerülhetetlennek tűnik. A lélek számára nagyon nehéznek tűnik 

megtalálni az üdvösséget, és nem érti, hogy az isteni igazságosságban, az Atya szeretetében megtalálja azt 

az utat, amelyen megtisztulhat, felfelé fejlődhet és megtalálhatja az üdvösséget. 

43 Minden ember hisz a létezésemben, mert rendelkezik szellemmel, és megőrizte azt a mély belső 

tudást, hogy létezem. Még az is hisz bennem, aki megtagad engem, mert jelenlétem benne van és 

mindenben, ami körülveszi. De az ember engedett az anyagi ösztönzőknek és kísértéseknek. És az általa 

így teremtett sötétség az, ami nem teszi lehetővé, hogy az emberiség meglássa azt a ragyogást, amellyel a 

Szentlélek ebben az időben közeledik hozzá. De nem lesz olyan emberi erő vagy szellem, amely 

legyőzhetné az Én Erőmet, az Én Fényemet vagy az Én Szeretetemet. De amikor a gyermekek zokogva az 

Atya elé járulnak, egyesek bocsánatot fognak kérni, és meg is bocsátanak nekik alázatosságukért; mások 

pedig megkérdezik Tőlem: "Atyám, miért büntettél meg engem?". Nekik azt fogom mondani: Én soha 

nem büntetek; ti csak azt arattátok le az utatokon, amit elvetettetek rajta. Nem sikerült megőrizni a test és a 

lélek egészségét; de aki megkérdőjelezi vagy megszegi törvényeimet, az azok alapján ítéli meg magát. 

44 Éljetek harmóniában a természet és a spirituális törvényekkel, és mindig egészséges lesz a testetek 

és a lelketek. 

45 Az emberiség ma sok tudomány birtokában van, de ezzel együtt egy elidegenítő világot teremtett, 

amely elválasztja a természettől, az élet forrásától, a természet azon elemeitől, amelyeket megőrzésük és 

felfrissítésük érdekében rábíztam. Hogyan lehet egészséges testben és lélekben az az ember, aki így él? 
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46 A föld olyan, mint egy anya, aki születésed pillanatától kezdve karjait kitárja, hogy átöleljen; a 

levegő, amit belélegzel rajta, hasonlít az én isteni leheletemhez; a fenséges királyi csillag a maga 

ragyogásában, mint egy tűzfáklya, a Mindenható képe, mert ő a fény, a melegség és az élet. Ebben a ti 

természetetekben van víz is, amely olyan, mint az igazság, mert kristálytiszta, átlátszó és tiszta; oltja a 

kínzó szomjat, megtisztít és megtisztít; hatására a földek termékennyé válnak, és a magok kicsíráznak. Ez 

a négy elem az isteni bölcsesség törvényei által egyesítve, egységükben és harmóniájukban alkotja 

otthonodat. Annak érdekében, hogy élni tudjon rajta, hogy tudatosan élvezze, és hogy törvényei szerint 

éljen, bőségesen felruháztam az embert minden olyan tulajdonsággal, erővel és érzékszervvel, amely az 

élethez szükséges. 

47 Miért mondjátok akkor, amikor biztosak vagytok abban, hogy szeretlek benneteket, hogy 

igazságtalan vagyok, amikor a saját hibátokból szenvedtek, és miért mondjátok, hogy az Atya fenyít 

benneteket? 

48 Az én szeretetem változatlan, nem lehet nagyobb, mert tökéletes, és soha nem is lehet kisebb. 

Bizonyítékot adtam erre, amikor megadtam nektek ezt az életet, amely a ti menedéketek, és amely mindig 

bőkezű és anyai szeretettel fordul felétek. Hiányzott már a nap fénye egyetlen napra is? Volt már olyan, 

hogy a levegő nem tudott feldobni? Kiszáradtak-e a tengerek, vagy megszűntek-e a folyók, amelyeknek 

vize az egész földet elmossa? És a bolygó a maga keringéseiben, kiszabadult-e valaha is a lábad alól, hogy 

a semmibe taszítson? 

49 Nem tévedtem abban, amit teremtettem, de az ember eltévesztette a kijelölt utat és az életet; de 

hamarosan visszatér hozzám, mint a Tékozló Fiú, aki elpazarolta minden örökségét. Tudományával egy új 

világot, egy hamis királyságot teremtett. Törvényeket hozott, trónt emelt magának, jogarral és koronával 

ruházta fel magát. De mennyire mulandó és csalóka a dicsősége: igazságosságomnak egy gyenge lehelete 

is elég ahhoz, hogy alapjait megingassa, és egész királysága összeomoljon. De a béke, az igazságosság és 

a szeretet országa messze van az ember szívétől, aki nem tudta megnyerni. 

50 Azok az örömök és kielégülések, amelyeket az emberek munkájukkal szereznek, csak képzeletbeli 

örömök. Szívüket marja a fájdalom, a nyugtalanság és a csalódás, amely a mosoly álarca mögött rejtőzik. 

Ez az, amit az emberi életből csináltak, és ami a szellem életét és az azt irányító törvényeket illeti, ezeket 

elferdítették, mert elfelejtették, hogy vannak olyan erők és elemek is, amelyek a szellemet éltetik, és 

amelyekkel az embernek kapcsolatban kell maradnia, hogy ellenálljon a próbáknak és kísértéseknek, és 

hogy szembenézzen minden akadállyal és nehézséggel a tökéletesség felé vezető úton. 

51 Ez a fény, amely minden szellemet elér a végtelenből, nem a Királycsillagból származik; az erő, 

amelyet a szellem a túlvilágról kap, nem a földről származó áradás; a szeretet, az igazság és az egészség 

forrása, amely a szellem tudásszomját oltja, nem a ti tengervizeitek vagy forrásaitok; a légkör, amely 

körülvesz benneteket, nem pusztán anyagi, hanem áradás, lehelet és ihlet, amelyet az emberi szellem 

közvetlenül minden dolgok Teremtőjétől kap, attól, aki az életet teremtette és tökéletes és 

megváltoztathatatlan törvényeivel irányítja. 

52 Ha az ember egy kis jóakarattal visszatérne az igazság útjára, azonnal érezné a béke simogatását, 

mint ösztönzőt. De valahányszor a lélek az anyag hatása alatt materializálódik, enged annak karmainak, és 

ahelyett, hogy ennek az életnek az ura lenne, a kormányos, aki a hajóját kormányozza, az emberi 

gyengeségek és hajlamok rabszolgájává válik, és hajótörést szenved a viharokban. 

53 Már mondtam nektek, hogy a lélek előbb van, mint a test, ahogy a test is előbb van, mint a ruha. Ez 

az anyag, amit birtokoltok, csak átmeneti ruházat a lélek számára. 

54 Senki sem született véletlenül, és bármennyire is jelentéktelennek, alkalmatlannak és 

nyomorultnak tartja magát valaki, mégis a Legfelsőbb Lény kegyelméből teremtetett, aki ugyanúgy szereti 

őt, mint az általa felsőbbrendűnek tartott lényeket, és olyan sorsa van, amely őt is, mint mindenkit, Isten 

kebelébe vezeti. 

55 Látod azokat az embereket, akik számkivetettként kóborolnak az utcán, magukkal hurcolva a bűnt 

és a nyomort, nem tudva, hogy kik ők és hová mennek? Ismered azokat az embereket, akik még mindig az 

erdőkben élnek, ragadozók által lesben állva? Atyai szeretetem senkiről sem feledkezik meg, 

mindannyiuknak van feladata, amit teljesíteniük kell, mindannyian rendelkeznek a fejlődés csírájával, és 

azon az úton járnak, ahol az érdem, az erőfeszítés és a küzdelem lépésről lépésre hozzám viszi a szellemet. 
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56 Hol van bárki, aki - ha csak egyetlen pillanatra is - nem vágyott volna békémre, és nem kívánt 

volna megszabadulni a földi élettől? Minden léleknek honvágya van a világ után, amelyben korábban élt, 

az otthon után, amelyben született. Ez a világ minden gyermekemet várja, és meghívja őket, hogy 

élvezzék az örök életet, amelyre egyesek vágynak, míg mások csak a halál megszűnését várják, mert 

zavaros a lelkük, és remény és hit nélkül élnek. Mi késztetheti ezeket a lényeket arra, hogy harcoljanak a 

megújulásukért? Mi ébresztheti fel bennük az örökkévalóság utáni vágyat? Csak azt várják, hogy ne 

legyen többé, csend legyen és vége. 

57 De a "Világ Világossága" visszatért, "az Út és az Igazság", hogy az Ő megbocsátása által 

feltámasszon az életre, hogy megsimogassa fáradt arcodat, hogy megvigasztalja szívedet, és hogy az, aki 

azt hitte magáról, hogy nem méltó a létezésre, meghallja hangomat, amely azt mondja neki: Szeretlek, 

gyere hozzám! 

58 De ahogyan felébred bennetek a vágyakozás az örökkévalóság és a tökéletesség után, úgy mondom 

nektek: Ezért ne higgyétek, hogy azt akarom, hogy semmibe vegyétek az anyagi életet. Ne értelmezzétek 

félre tanításaimat. Minden, amit a földön teremtettek és helyeztek el, a boldogságotokat szolgálja. 

59 A pátriárkák és az igazak példájukkal megmutatták nektek, hogyan éljetek boldogan a földön a 

természeti javak élvezetével és ugyanakkor a szellemi törvény teljesítésével. 

Vegyetek példát róluk, és egészségesek és erősek lesztek. Erős embereket akarok köztetek, akik harcolnak 

és védik az igazságot. Ha azt tanítanám nektek, hogy válasszátok el magatokat a természettől, az ellenetek 

fordulna. 

60 Istennél nincsenek ellentmondások, még akkor sem, ha az emberek néha azt hiszik, hogy találnak 

ilyeneket a tanításaimban. Hogy segítsek nektek megérteni őket, felnyitottam szemeteket a fényre, és 

elmondtam nektek: Ha testetek egészségére vágytok, térjetek vissza Anyátok, a Természet karjaiba, akiből 

fizikai burkotok keletkezett, akinek méhében magatokat bölcsőztétek, akivel egyesülni fogtok, amikor az ő 

bensője újból befogad benneteket. Azt is megmondtam nektek: Ha erős és egészséges lélekkel és az 

általam megígért jutalom elnyerésének reményével akartok rendelkezni, éljétek törvényemet, teljesítve a 

parancsolatokat, amelyek azt mondják nektek: "Szeresd Istenedet teljes szívedből és lelkedből", és 

"Szeressétek egymást". 

61 Törvényem teljesítéséhez nem elég, ha rólam beszéltek, és az sem elég, ha nagy kutatói vagytok 

Munkámnak, hogy elhiggyétek, hogy apostolaim vagytok; mert nagyobb lesz előttem az az egyszerű elme, 

amely nem tudja, hogyan fejezze ki Szavamat, hanem ehelyett tudja, hogyan gyakoroljon szeretetet és 

irgalmasságot testvérei között. 

62 A Második Korszakban három év tanítás és tizenkét ember elég volt Nekem ahhoz, hogy 

átalakítsam az emberiséget. Ma már nem elég a sokéves felkészülés és a tanítványok nagy száma. 

63 Ennek az az oka, hogy túlságosan ragaszkodik az anyaghoz. Csak öt percig gondolsz Rám, az idő 

többi részét pedig világi dolgoknak szenteled. 

64 Új bátorságot csepegtetek belétek, hogy ne álljatok meg a fejlődés útján. Figyeljetek, mert 

hamarosan látni fogjátok a világ urainak végét, és amikor ők lemondanak, nem lesz többé rabszolga. 

Akkor az emberiség egy családnak fogja tekinteni magát. A kölcsönös jóakarat szikrája ki fog lobbanni az 

emberek szívéből, és eljön a béke. 

65 Elveszett lelkek, békétlen és törvény nélküli lelkek, gyertek ide! Nem sötétség vagy semmi vár 

rátok, ez az Én Atyai szeretetem, ez az összes világ és lény harmóniája. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 81  
1 Azért jöttök ezen a napon, hogy emlékezzetek az Atyátokkal kötött új szövetségre. Az ítélet idején 

Lelkem jelen van közöttetek, hogy számon kérje munkáitok, cselekedeteitek első elszámolását, és 

megkérdezze tőletek, mit tettetek azóta, hogy megígértétek Nekem, hogy teljesítitek Törvényemet: hogy 

szeressétek egymást. 

2 E sokaság között itt vannak az "elsők", akikre a "mezők" és a "munkások" felelősségét bíztam, 

akiknek a testvériség kristálytiszta vizét adtam, hogy azzal öntözzék a "fákat". 

3 A lelkiismereted nem tesz neked szemrehányást? Csak azért nyitottad ki a szádat, hogy tanácsot 

adj, taníts és vezess? Vagy megszólalt, mint egy kétélű kard, amely jobbra és balra is sebet ejt? Jártatok-e 

a szellemi úton, és hagytatok-e nyomot az egység, a béke és a jóakarat jegyében, vagy rossz példát 

hagytatok-e rá? 

4 Ha Szavam időnként szigorúvá válik, az azért van, mert nem akarom, hogy hazugság, bűn vagy 

csalás legyen népem kebelében. Ha az, aki a gyülekezetet vezeti, rossz példát mutat, az őt követők 

akadályokba ütköznek. Ebben az ítéletidőben minden pillanatban megmutatom nektek vetésetek 

gyümölcsét. Ne kérdőjelezzétek meg igazságosságomat, emlékezzetek előre arra, hogy Én mindenekelőtt a 

jóság kimeríthetetlen forrása vagyok. 

5 Nem tekinthetek rátok úgy, mint kisgyermekekre, akikre minden tökéletlenséget néznek; mert a 

szellemetek, amikor ebben az időben szövetséget kötött az Istenségemmel, az út nagy részét már korábban 

megtette. Aki az első időben a Törvényem tanítványa volt, a második időben Jézus Tanító Igéjének 

tanítványa, annak a fejlődés jelenlegi szakaszában a Mesterhez kell hasonlóvá válnia. 

6 Rád bízom a jó, kellemes és édes gyümölcsöt, amely életet ad, hogy éreztessem veled az ellentétet 

a keserű ízzel és a pusztítással, amelyet a gonoszság fájáról származó gyümölcs okozott az emberek 

között. 

7 Látom, hogy a földet és a vizeket az emberek vére szennyezi be, látom, hogy az emberek nem 

vesznek tudomást egymásról, mintha különböző fajú lények lennének, és könyörület és szánalom nélkül 

ölik egymást. A nagyravágyó hatalomvágy és gyűlölet e fáját az emberek nevelték, és gyümölcse 

megmérgezte a föld népeit. Ne engedjétek, hogy ez a mag bejusson közétek. 

8 Ma Jézus hangja nem tudott felemelkedni és azt mondani: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem 

tudják, mit cselekszenek", mert a ti szellemetek hordozza a szeretetről szóló tanításom tudását. 

9 Illés megnyitotta egy új korszak kapuját, előkészítette az Úr útjait. Ő készített fel titeket arra, hogy 

megkapjátok kinyilatkoztatásom és tanításaim első gyümölcseit. Felfogjátok tanításaimat, és tegyetek 

tanúságot róluk cselekedeteitekkel. 

10 Ebben az időben a Hatodik Pecsét feloldásra kerül, fénye szétterjed a földgolyón, hogy a hangomat 

halló férfiak és nők időben felébredjenek és harcra keljenek. 

11 Az út egy, ezt már tudjátok. Úgy kell követned, hogy soha ne térj el tőle. Ez az az út, amelyet 

kijelöltem nektek, mióta tőlem jöttetek. A jelen időben megadtam nektek, hogy gyülekezési helyeken 

gyűljetek össze, hogy meghallgassátok szeretet-tanításaimat, és hogy ezekben fogadjátok a rászorulók 

sokaságát, akik nap mint nap kopogtatnak majd ajtótokon, amely az enyém. 

12 Hogyan kell magatokat belsőleg minden új napon úgy beállítani, hogy befogadjátok a 

rászorulókat? Teljes alázattal, nem pedig a hiúság koronájával és jogarával. 

13 Amint ez a nép szellemileg egyesül, az egész világnak be fogom jelenteni. 

14 Rád bízom munkám egy részét, amely fehérebb, mint a hópehely, és tisztább, mint forrásaid vize. 

Azt akarom, hogy ez így maradjon a fejlődési út végéig. 

15 Mintha egy harang szólalt volna meg a szívedben, úgy emlékeztél ma arra, hogy ez a kegyelem 

napja, egy olyan nap, amikor a Mester leszáll, hogy beszéljen a tanítványaihoz. Lelkem megjelenik 

közöttetek, és kinyílik, mint egy bölcsességgel teli könyv. Lelked úgy jelenik meg előttem, mint egy üres 

lap, és erre írom fel utasításaimat. 

16 Szellemem fénye, amely az első időkből származó ígéret teljesítéseként kiáradt minden anyagra és 

szellemre, leszáll e kiválasztottak elméjére, akiket Hanghordozóknak neveznek, hogy hallhatóvá tegyék 

számotokra az Isteni Utasításokat. 
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17 Vannak, akik hittel telve fogadják igehirdetésemet, mások viszont úgy érzik, miközben hallgatnak 

Engem, hogy a szívükben kételyek kerítik hatalmukba. De nem dorgálom meg őket, mert a kétség arra 

fogja késztetni őket, hogy elmélyítsék tanításom tanulmányozását, és ezáltal végül a hitre is rátalálnak. 

18 Új élet vár az emberiségre. Nem arról van szó, hogy a természet átalakul, hanem arról, hogy az 

emberiség, miközben e tanítás révén spiritualizálódik, mindent a szeretet, a hit és az irgalom szemével fog 

nézni, vagyis az ember a szellem által fogja látni az életet. Ma, amikor azt nézed, ami körülvesz, az 

anyagiakra összpontosító elméddel és önző szíveddel érzel és ítélkezel. Ez az élet a könnyek völgyének, a 

bűnök világának, sőt időnként a büntetés helyének kell tűnnie számotokra. A szemed nem fedez fel 

szépségeket, a szellem nem talál magának helyet, sem táplálékot, sem ösztönzést. De ha hagyod, hogy a 

szellemed szárnyaljon, és a magasból szemléli azt, ami körülvesz és beborít, akkor meg kell hajolnod 

Atyád előtt, és be kell vallanod, hogy süket, vak és érzéketlen voltál az ő isteni jelenlétére, amely 

mindenben megnyilatkozik, ami szellemileg vagy anyagilag létezik. 

19 Akkor a keserűség el fog tűnni rólatok, és megismeritek a jóságot, amely minden teremtett 

dologból árad, mert minden az Isteni Fa gyümölcse. 

20 A szenvedés, amelyet az emberiség ma elszenved, szabad akaratának rossz használatából és a 

Törvényemmel szembeni engedetlenségéből ered. Utolsó gyümölcsei olyan keserűek lesznek, hogy 

messzire taszítja őket magától, és ez felnyitja szemét a fényre és szívét a bűnbánatra. 

21 Tegyétek a testet engedelmessé és engedelmessé, hogy ne legyen akadálya a szellemeteknek. 

Hajtsátok alá, amíg a legjobb eszközzé és a legjobb munkatárssá nem teszitek a lelki feladatotokban. 

Engedjétek, hogy a hatodik pecsét által sugárzott fényt a szellem és a test egyaránt szemlélje, mert 

tudjátok, hogy ez a fény minden lényre kiárad. 

22 Értsétek meg tanításaimat, és jó tanítványaim lesztek, akik, amikor eljön az óra, megkeresik 

testvéreiket, és előadják a Hét Pecsét kinyilatkoztatását. Ne álljatok meg lépteitekben, mert azt 

gondoljátok, hogy nem vagytok méltók kegyelmemre testetek cselekedetei miatt. Már megmondtam 

nektek, hogy állítsátok meg ennek a féktelen és gyenge teremtménynek az őrjöngő pályáját, amelyet rátok 

bíztak a földön, és szerezzetek érdemeket ebben a küzdelemben, hogy elnyerjétek kegyelmemet. 

23 Most nincs itt az ideje, hogy szomorkodj vagy szégyenkezz a múltad miatt. Csak ne feledjétek, 

hogy meg kell tisztítanotok a lelketeket. Most van itt az ideje, hogy úgy érezzétek, ti vagytok a 

legszerencsésebbek a földön, mert halljátok az Én Szavam Isteni Koncertjét. Igen, emberek, az Én 

fénysugaram inspirációvá és emberi szavakká válik, hogy jelenlétemet ebben a formában élvezhessétek. 

Ne a múltadra gondolj, hanem a jövődre. 

24 Készítsétek fel a szeretet fegyvereiteket az emberi eszmékkel és elméletekkel való harcra. Erősítsd 

meg szívedet a hitben, hogy ne érezd magad kicsinek, tudatlanul és gyengének azokkal szemben, akiket 

műveltnek és tanultnak nevezel, mert ők talán tudnak valamit a tudományról és a vallásról, de az Én új 

kinyilatkoztatásaimról semmit sem tudnak. 

25 Amikor megújulásra szólítottalak fel benneteket, az azért történt, hogy az elme és a szív, ha 

egyszer megtisztult, visszatükrözze Isteni Fényemet. 

26 Láttam, hogy sokan kutattok és ítélkeztek Szavam felett; mégsem dorgáltalak meg benneteket, 

mert tudom, hogy holnap azok közül, akik ítélkeznek felettem, a buzgó tanítványok fognak felemelkedni. 

Később majd tanítani fogsz a magad módján, és gúnyolódni fognak rajtad. Emlékezzetek tehát a Mester 

útmutatására, és ahelyett, hogy neheztelnétek testvéreitekre kételyeik és gúnyolódásuk miatt, bocsássatok 

meg nekik, tudva, hogy vannak közöttük olyanok, akik megbánják ítéletüket és hitre jutnak. 

27 Senki sem érzi magát arra kényszerítve, hogy az Én Katonám legyen. 

Kövess engem, amint akaratod szilárd, és szereteted arra késztet, hogy tanításaimat tettekre váltsd. Az idő 

el fog múlni, és akkor meg fogjátok érteni és értékelni fogjátok mindazt, amit az Úr adott nektek ebben a 

Harmadik Korszakban, és akkor fájdalmat fogtok érezni, amiért nem voltatok megértőek és engedelmesek, 

miközben én adtam nektek az Igémet. De adok még néhány rövid időt, hogy bepótoljátok a hibáitokat, és 

behozzátok az elvesztegetett időt. 

28 Míg a világ a testetekkel vonz titeket, addig az Én hangom a szellemi szférákba hív benneteket, 

ahová minden szennyeződéstől tisztán és fénnyel telve fogtok belépni. Ott az Én hangom megszólal majd 

a lelkiismeretedben, és megmondja neked, hogy teljesítetted-e földi feladatodat, és hogy feljebb léphetsz-e 

már egy újabb lépcsőfokot a szellemi tökéletességhez vezető létrán. 
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29 A mai napon, amelyet a pihenésnek szenteltél, leszállok, hogy gyönyörködjek benned. Ez az a 

pillanat, amikor jobban felismeritek, hogy nem élhettek csak kenyérrel, hanem szükségetek van az Igémre, 

amely a lelki táplálékotok. Sokan jöttök, hogy meghallgassatok Engem, de nem mindannyian hisztek 

jelenlétemben. Néhányan inkább látnának Engem, minthogy az értelem ezen szervein keresztül halljanak, 

vagy legalábbis hallanák a hangomat a Végtelenben, a Spirituális Térben. De hogyan akarsz Engem 

spirituálisan látni és hallani, ha teljesen a fizikai érzékekhez vagy kötve? Ezért dolgozzatok magatokon, 

hogy elérjétek azt a magas spirituális rezgést, amelyről az emberi lény értelmi szervén keresztül 

tájékoztatlak benneteket. Miután ebben a formában megnyilvánulok, képes leszel arra, hogy szellemtől 

szellemig fogadd az inspirációmat. Ez lesz a tökéletes spirituális kapcsolat. 

30 Meglepődik a tudomány fejlődésén. Ismerjétek fel, hogy néhány évszázaddal ezelőtt nem hittétek 

volna, hogy az ember mára mit ért el a szellem fejlődése és az anyagi természetének kitartása révén. 

31 Miért ne fejlődhetnél lelkileg, ha kitartó vagy? Miért állítjátok, hogy új tanítások fognak feltárulni 

előttetek, amikor még nem értettétek meg a korábbiakat? 

32 A létezésemben hívők és minden idők nem hívői szívesebben láttak volna Engem ma emberi 

szemmel láthatóan, valamilyen formában materializálódva. De miért kell formát tulajdonítanotok Nekem, 

amikor Nekem nincs olyan formám, mint egy szellemnek? Látható és megérinthető vagyok testetek és 

szellemetek szemei számára egyaránt, de szükséges, hogy tudjátok, hogyan kell látni. Igazságtalan azt 

mondani, hogy Isten elrejtőzik a tekintetetek elől - azt mondani, hogy önző vagyok, mert nem engedem, 

hogy meghallgassanak vagy lássanak azok, akiket Isteniségem gyermekeinek nevezek. Mindig készen 

állok arra, hogy Engem lássatok, de mivel vaknak tartjátok magatokat a spirituálisra, bár minden elérhető 

közelségben van, nem vagytok képesek meglátni, és nem tudatosul bennetek Jelenlétem, bár megérintetek 

Engem. 

33 Minden korban el kellett jönnie egy Istentől küldöttnek, hogy megtanítsa az embereket arra, hogy 

keressék Urukat, imádkozzanak, hódoljanak neki, érezzék őt, nézzék, hallják és értelmezzék őt. Ebben a 

korban Illés azért jött, hogy előkészítse az utat, hogy az emberi szellem befogadhassa a Szentlélek 

jelenlétét és kinyilatkoztatását. 

34 Annak érdekében, hogy Illés hangja és léptei hallhatóak és érezhetőek legyenek egy olyan 

világban, amely materializmusa miatt süket minden szellemi kinyilatkoztatásra, készítettem egy olyan 

embert, aki az életben való érettség elérésekor annak a nagyszerű Szellemnek a fényét ismertté teszi rajta 

keresztül, aki inspirálta őt, aki csodálatos tetteket vitt véghez az ő közvetítésével, és aki az ő fényén 

keresztül készítette fel az emberiséget egy új idő eljövetelére. Illésnek kellett kiköveznie az utat, amelyen 

sok tövis, sok gaz és szikla is volt. A vallási fanatizmus, a tudatlanság, minden újszerűnek tartott 

inspiráció üldözése. Illés azonban törvényeket ihletett, szíveket készített elő, és elvetett egy magot, amely 

elősegítette egy isteni kinyilatkoztatás kibontakozását és egy nép szellemi beteljesedését, amely a világ 

legrejtettebb zugában várta a jelzett időt, hogy nekilásson a feladatának. 

35 Azt az embert, akit Én választottam ki, hogy Illés Hanghordozója legyen, Roque Rojasnak hívták. 

1866-ban bejelentette a világnak, hogy az emberiség számára egy új korszak virrad, amelyet ugyanaz a 

törvény fog irányítani, amelyet az Úr a Három Korszakban kinyilatkoztatott, amelyről mindig is beszéltem 

nektek: Szeressétek egymást! 

36 Csak kevesen voltak képesek igazán érezni Isten küldöttjének jelenlétét. Ismét ő volt a pusztában 

hívó hang, és ismét ő készítette elő az emberek szívét az Úr eljövetelére. Így a Hatodik Pecsét feloldódott, 

hagyta, hogy a tartalma láthatóvá váljon, és az igazságosság és a világosság folyójaként kiáradt az 

emberiségre. Így sok ígéret és prófécia teljesedett be. 

37 Illés, akárcsak Jézus és Mózes, megvilágosította a szellemetek szemét, hogy meglássátok az Atyát. 

Mózes azt tanította nektek: "Szeresd felebarátodat, mint önmagadat". Jézus azt mondta nektek: 

"Szeressétek egymást". Illés megparancsolta, hogy egyre jobban irgalmazzatok a testvéreiteknek, és 

rögtön hozzátette: "és meglátjátok Atyámat az Ő teljes dicsőségében". 

38 Az "Ige" az, ami ebben az időben szól hozzátok. Nem lettem emberré, mégis felfedezhettek 

hasonlóságokat korábbi és mostani megnyilvánulásom között: ahogyan a 

Ha Jézus bölcsője szegény volt, és halála a világ bűneinek keresztjén történt, ugyanígy a hely, ahol ma a 

Harmadik Korszak Fénye született, sem lehet szegényebb és alázatosabb, és a kereszt, ahonnan utolsó 

szavamat adom nektek, maga az ember lesz, akin keresztül megismertetem Magamat. 
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39 Ezen a közvetítőn keresztül, akin keresztül hozzátok beszélek, én is gúnyt, ostorozást, kétséget, 

sebet kaptam. Ez volt az én akaratom, mert az én keresztem most ti vagytok. 

40 Ma azt mondom nektek: Mivel a szemetek kinyílt a fényre, ismerjétek fel, hogy világotok, annak 

tudománya, erkölcse és vallási közösségei a létezésük végéhez közelednek. Mindezek közül csak a lélek 

marad meg, amely az elmúlt életének romjain egy új szellemi korszakba emelkedik. 

41 Az összes jel, amelyet az új kinyilatkoztatásom bejelentéseként jövendöltek meg közöttetek, már 

bekövetkezett. Várni fog a világ a további megnyilvánulásokra, és ezért továbbra is várni fog az 

eljövetelemre? Vajon úgy tesz-e, mint a zsidó nép, amely birtokában volt a Messiás eljöveteléről szóló 

próféciáknak, tanúja volt azok beteljesedésének, befogadta a Megváltót a maga körében, de nem ismerte 

fel, és még mindig várja Őt? Ez a tapasztalat túl nehéz és szomorú ahhoz, hogy ez az emberiség még 

mindig megmerevedjen az anyagiasságában. Mivel az előjelek és a látogatások valóra váltak, és nem 

jelentem meg a zsinagógában vagy bármelyik templomban, nem gyanítja-e a világ, hogy hamarosan ki kell 

nyilvánulnom valamilyen helyen, hiszen nem mehetek az Igém ellen? 

42 Tanítványok, ragaszkodjatok tanításomhoz, hogy holnap tanúságot tehessetek rólam. 

43 Ne féljetek a nyomorúságtól, az csak átmeneti, és imádkozzatok benne, és vegyetek példát Jób 

türelméről. Vissza fog térni a bőség, és akkor nem lesz elég szavatok, hogy hálát adjatok Nekem. 

44 Ha egyszer betegség nyomaszt titeket, ó, áldott betegek, ne essetek kétségbe; a lelketek nem beteg. 

Emeljétek magatokat Hozzám imában, és hitetek és spiritualizációtok vissza fogja adni testetek 

egészségét. Imádkozzatok abban a formában, ahogyan én tanítottalak titeket: lelkileg. 

45 Értsétek meg, hogy a Mester fénye a tiétek. Jézus továbbra is tökéletes példa számotokra, akit 

követnetek kell. Sem előtte, sem utána nem lehet hasonló példát találni a világon. 

46 Jézus, a Krisztus volt a legtisztább tanító példa, amelyet a földön adtam nektek, hogy 

megmutassam, milyen nagy az Atya szeretete és bölcsessége. Jézus volt az élő üzenet, amelyet a Teremtő 

küldött a földre, hogy megismerjétek annak magasrendű tulajdonságait, aki teremtett benneteket. Az 

emberek Jehovában haragos és megbocsátatlan Istent láttak, egy szörnyű és bosszúálló bírót, de Jézus által 

megszabadítottalak tévedésetekből. 

47 Lásd a Mesterben az emberré lett isteni Szeretetet. Alázatos, áldozatos és irgalmas életével 

megítélte minden cselekedetedet, de ahelyett, hogy halállal büntetett volna, felajánlotta neked a Vérét, 

hogy megismerd az igazi életet, a szeretet életét. Ez az isteni üzenet megvilágosította az emberiség életét, 

és az Isteni Mester által az embereknek adott szó lett a vallási közösségek és szekták eredete, amelyek 

segítségével az emberek Engem kerestek és keresnek ma is. De valóban, mondom nektek, még nem 

értették meg ennek az üzenetnek a tartalmát. Az emberiség valóban elhiszi, hogy Isten szeretete gyermekei 

iránt határtalan, hiszen Jézusban az emberiség iránti szeretetből halt meg. Még Jézus szenvedése is 

meghatja belsőleg a bírái és hóhérai előtt, és fokozatosan az Atyát is felismeri a Fiúban, de mindannak a 

lelki tartalmát, hatókörét, amit az Úr az embereknek akart mondani azon a kinyilatkoztatáson keresztül, 

amely a szűzben kezdődött és a betániai "felhőben" végződött, a mai napig nem sikerült helyesen 

értelmezni. 

48 Ugyanazon a "felhőn" kellett visszatérnem, amelyen "Az Ige" felemelkedett az Atyához, hogy 

magyarázatot adjak nektek, és megmutassam nektek mindannak valódi tartalmát, ami Jézus születésével, 

életével, cselekedeteivel és halálával tárult elétek. 

49 Az Igazság Szelleme, akit Krisztus annak idején megígért, ez az isteni megnyilvánulás, amely 

megvilágította a sötétséget és megmagyarázta azokat a titkokat, amelyekbe az emberek elméje vagy szíve 

nem volt képes behatolni. 

50 Az én törvényem mindig ugyanaz, nem kevésbé mélyreható egyik alkalommal, mint a másik. A 

lelketek időnként jobban tükrözi az Úr fényét, mint máskor. Ez attól függ, hogy a szellemed milyen 

fejlettségi szintre jutott. 

51 Ma azt mondom nektek: A szellemi lakoma vár rátok, üljetek le az asztalhoz, és egyetek az ételből. 

A kenyérszaporítást is megadtam nektek ebben az időben, mert jelenleg ezrek és ezrek hallgatják szavamat 

sok tartományban. 

52 Örökséget hagyok rátok anélkül, hogy bűneitek miatt méltatlannak tartanálak benneteket. 

Királyságom kapui nyitva maradnak, várva azokat, akik ezután érkeznek. Ott van előtted az Én 

kegyelmem, amelyről nem gondoltad volna, hogy olyan messzire megy, hogy kommunikál veled. 
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53 Most, hogy a világban szeretethiány van - érezzétek Mesteretek tiszta szeretetét, hogy minden 

sebetekből táplálkozhassatok. 

54 Ha a szívetek tele van hiábavaló magvakkal, gyomokkal és tövisekkel, én megbocsátok neki, 

megtisztítom és virágba borítom. Csak azt várom, hogy felfelé törekedjetek, és akkor feltárom nektek 

mindazt, amit még mindig készenlétben tartok a szellemetek számára. De amikor majd birtokába jutsz 

annak, amit ígérek neked, nem fogsz katakombákat keresni, hogy elrejtőzz az emberek tekintete elől; 

ellenkezőleg, ki fogsz lépni a napfényre, és abban a fényességben felfeded ezt az igazságot. Nyisd meg 

szívedet, elmédet és hallásodat, hogy tanításaim behatolhassanak lelkedbe. 

55 Mikorra vársz még, hogy tanulhass tőlem? Az 1950-es évig vársz, hogy felébredj álmodból? Nem, 

népem, mert akkor többé nem halljátok meg az Igémet. Szükséges, hogy abszolút meggyőződésre 

jussatok, hogy azért jöttetek a világra, hogy a testvéreiteket szolgáljátok. 

56 Egymásra néztek, és rájöttök, hogy bűnösökből, tudatlanokból formáltam közösséget, és attól 

féltek, hogy nem fogtok tudni helytállni a megpróbáltatásokban. De én tudom, mit teszek; nektek csak 

annyi a dolgotok, hogy higgyetek, bízzatok és engedelmeskedjetek. Eljön majd a nap, amikor felajánljátok 

Nekem a magot, amit kértem tőletek. 

57 Emberek, készüljetek fel, engedjétek, hogy új tömegek jöjjenek hozzátok. Közülük kerülnek ki 

azok, akiket Szeretetem kiválaszt, hogy közvetítésükön keresztül hirdethessem Igémet; mert nagyon jól 

tudjátok, hogy nem a ti értelmetek az, amelyik ki tudja őket választani. Csak én ismerem mindegyikük 

sorsát és adottságait. 

58 Tisztítsátok meg elméteket, emeljétek fel, hogy ebben a pillanatban egyesülhessetek azokkal a 

tiszta lelkekkel, akik mellettem élnek. Küldjetek fel egy imát, amelyet az Isten iránti szeretet, még a 

fájdalom vagy a bűnök miatti bűntudat is inspirál, valamint a hálaadás a kapott javakért. Ez közelebb fogja 

hozni a lelkedet az Atyához. 

59 Minden, ami körülvesz benneteket, arra irányul, hogy megtisztítson benneteket, de nem mindenki 

vette ezt így. Ne hagyd, hogy a fájdalom, amit a keserűség poharából iszol, meddő legyen. A fájdalomból 

fényt nyerhetsz, ami bölcsesség, szelídség, erő és érzékenység. 

60 Ne féljetek attól, hogy amikor megérkeztek a szellemvilágba, gondolnotok kell majd arra, hogy mit 

vétkeztetek a földön. Ha megengeditek, hogy tisztára mossák a fájdalmatokat, és a bűnbánat kitör a 

szívetekből, ha küzdötök azért, hogy jóvá tegyétek vétkeiteket, akkor méltóképpen és tisztán fogtok 

belépni jelenlétembe, és senki, még a lelkiismeretetek sem meri majd megemlíteni múltbeli 

tökéletlenségeiteket. 

61 A tökéletes otthonban minden szellemnek van helye, amely várja gazdája érkezését az időben vagy 

az örökkévalóságban. A szeretet, az irgalom, a hit és az érdem létráján egyenként fogtok belépni 

Királyságomba. 

62 Mutassatok jó példát gyermekeitek előtt, ami botként szolgál majd nekik a hozzám való 

felemelkedésük folytatásához vezető útjukon. Ne tekintsétek őket szellemileg jelentéktelennek, mert 

testben gyermekeknek látjátok őket. Figyeljétek meg őket, és látni fogjátok, hogy képességeik 

fejlettebbek, mint a tiétek. Tanításaimat rajtatok keresztül fogják megtanulni, de utána megtanítanak majd 

titeket, hogy megfejtsétek őket. 

63 Ti, akik ma fiatalok vagytok, mire eléritek az öregkort, sok csodát fogtok megtapasztalni a 

spiritiszták új generációin keresztül. 

64 Azt mondom a családapáknak, hogy ahogyan aggódnak gyermekeik anyagi jövője miatt, úgy kell 

aggódniuk a lelki jövő miatt is, mert e tekintetben küldetést hoztak a világra. 

65 Ne feledjétek, hogy ezek a lények, mielőtt testet öltöttek volna, már imádkoztak értetek; 

megvédtek benneteket és mellettetek álltak az életért folytatott küzdelmetekben. Most az a feladatotok, 

hogy támogassátok őket az első lépésekben, amelyeket a gyenge test segítségével fokozatosan megtesznek 

a földön. 

66 Jöjjetek hozzám, tanítványok. Itt van a béke, nem a látszatbéke, amit a világ ad nektek, hanem az, 

ami az Én Lelkemből árad. Töltsd meg vele a szívedet, hogy hallhass engem és megérts engem, és aztán 

ültesd át az utasításaimat a gyakorlatba. 

67 Minden egyes munkásomhoz bizonyos számú szív van rendelve. Ez a föld az, amit mindenkinek 

meg kell dolgoznia, hogy gyümölcsöt teremjen, és a végén gazdag termést tudjon Nekem mutatni. 
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68 Senki sem lenne képes olyan templomot építeni, mint amilyet én építek a lelketekben. Az 

Egyetemes Teremtő szeretete végtelen türelemmel építi ezt a szentélyt. Ez a templom elpusztíthatatlan 

lesz, és míg az ember alkotta templomok kőről kőre omlanak össze az idő és a viharok hatására, ez a 

templom rendíthetetlenül megmarad, mert alapjai a lelketekben lesznek lehorgonyozva, és tornyai a 

mennyek birodalmát érintik. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 82  
1 Miért érzik egyes gyermekeim méltatlannak magukat arra, hogy Atyámnak szólítsanak Engem? 

Jöjjetek hozzám, bűnösök, hagyjátok magatok mögött a fájdalom terhét. Emeld fel arcodat és nézz rám, 

Szeretetem méltóvá tesz téged. Ha én nem bocsátok meg neked, ki fog neked megbocsátani? 

2 Éheztél a békére, mert a lelkiismereted vádolt téged a hibáid miatt, amíg el nem jutottál az Igém 

kinyilatkoztatásához, és a sírásod tisztára mosott téged. Csak én tudom, hogy kihez és kikhez beszélek így, 

és csak ők tudják, hogy kikhez szólnak ezek a szavak. 

3 Hosszú ideig nem áldottátok Nevemet; kínjaitok és szenvedéseitek elhitették veletek, hogy a vég 

nélküli pokolban vagytok. Ennek az az oka, hogy szemetek zárva volt az igazság előtt, az előtt a fény előtt, 

amely mindenütt megmutatja nektek Jelenlétemet. A természet dicsősége, amely körülvesz benneteket, 

nem volt elég nektek ahhoz, hogy higgyetek áldásaimban, sem az a csodálatos mód, ahogyan a 

mindennapi kenyér eljutott ajkatokra. Csak sötétséget láttál a környezetedben, és csak a szenvedésed tüzét 

érezted. 

De amikor már közel voltál az összeomláshoz, az Isteni Segítő eljött, hogy felemeljen, hogy segítsen 

neked cipelni a keresztedet. 

4 Szemed egyre inkább megnyílik a fény és a hit életére. Teljes szívedből mondd meg Nekem: 

Uram, milyen vak voltam, milyen zaklatott volt a szívem! Ma minden sarkon és minden helyen látom 

jelenlétedet, és érzem áldásaidat. 

5 Bizony mondom nektek, azok, akik sokat szenvedtek és gyakran bántottak Engem, azok fognak 

Engem a legbuzgóbban szeretni, szívük folyamatosan áldozatot fog árasztani Istenségemnek. Nem lesznek 

anyagi ajándékok, sem zsoltárok, sem földi oltárok. Tudják, hogy a számomra legkedvesebb felajánlás és 

tisztelet a testvéreikért végzett szeretet cselekedetei. 

6 Szeretett gyermekeim, ti, akik úgy jöttetek hozzám, mint a Tékozló Fiú, ne felejtsétek el a 

szeretetet, amellyel fogadtalak benneteket, és az alázatot, amellyel idejöttetek - szomorú lenne, ha hiúak 

lennétek testvéreitekkel szemben, amint újra békében érzitek magatokat az életben, vagy önzők azokkal 

szemben, akik majd felkeresnek benneteket, hogy kérjenek tőletek valamit abból, amit ma birtokoltok, 

mert akkor hálátlan gyermekek lennétek a szememben. Figyeljetek és imádkozzatok mindig, hogy ne 

essetek kísértésbe. 

7 Értsétek meg, szeretett tanítványok, hogy ez a létezés, amit ma élveztek, egy jó lehetőség arra, 

hogy lelketek felfelé fejlődjön. Egyeseknek ez lesz az utolsó inkarnációjuk, másoknak vissza kell térniük a 

Földre. - Ez a megfelelő alkalom, hogy így szóljak hozzátok; senki ne vegye sértésnek vagy 

csodálkozásnak. 

8 Jézus sok ismeretlen tanítást nyilatkoztatott ki nektek abban az időben, és sok olyan cselekedetet 

hajtott végre, amelyek eleinte zavart okoztak, de amelyeket később valódi isteni kinyilatkoztatásként 

ismertek el. Figyeljetek az imént elmondottakra, hogy ne hozzatok meggondolatlan ítéleteket ebben az 

időben anélkül, hogy előbb alaposan tanulmányoztátok volna tanításaimat. 

9 Ha az emberiség képes lett volna megfejteni az Első és a Második Korszak próféciáit, akkor nem 

lenne zavarodott a felismerés előtt. Ugyanez történt a Második Korszakban, amikor a Messiás 

megszületett az emberek között, ahogyan most is ez történik, amikor eljöttem a Szellemben. 

10 Tanításom értelme mindkét időben ugyanaz. Felkészít benneteket arra, hogy ezt az életet 

szeretetteljes, bár átmeneti otthonná tegyétek, ahol az emberek testvérként tekintenek egymásra és bánnak 

egymással, és az igazi testvériség melegségét mutatják egymásnak. - Készítsd fel a lelket arra is, hogy eme 

élet után belépjen azokba a világokba vagy otthonokba, amelyeket az Úr tartogat gyermekei számára. Az a 

kívánságom, hogy amikor eléritek őket, ne érezzétek magatokat idegennek, hanem spiritualizációtok és 

belső tudásotok miatt úgy lássatok mindent, amivel találkoztok, mintha már jártatok volna ott. Ebben sok 

igazság lesz, ha már az ima révén kapcsolatban vagytok az itteni szellemiséggel. 

11 Nyissátok ki szellemi szemeteket, amíg meg nem látjátok a fény ragyogását, amelyet Igazságom 

sugároz, hogy ne érezzétek magatokat sötétségbe burkolózva, amikor átmentek a másik otthonba. 

12 Annyi lakóhely között, amennyit az Atya háza birtokol, nincs egyetlen sötét világ sem, 

mindegyikben ott van az Ő világossága; de ha a lelkek tudatlanságuk miatt bekötött szemmel lépnek be 

ezekbe, hogyan láthatják meg ezt a dicsőséget? 
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13 Ha megkérdezel egy vak embert itt, ezen a világon, hogy mit lát, azt fogja válaszolni: csak 

sötétséget. Nem azért, mert a nap fénye nincs ott, hanem mert nem látja. 

14 Ismerjétek fel, hogy a szeretet, amellyel tanításomat adom nektek, nagyon nagy, még akkor is, ha 

azok száma, akik összegyűlnek, hogy meghallgassanak Engem, kicsi. 

15 Köztetek vannak azok, akik tanúságot tesznek arról, hogy ez a Harmadik Idő, amikor a Szentlélek 

a lelkiismereten keresztül szól minden emberhez. 

16 E sokaságok között vannak azok a szellemek, akik máskor Izrael törzseihez tartoztak, akiket "Isten 

népének" neveztek, mert rájuk bízták a Törvényt és a kinyilatkoztatásokat, hogy terjesszék azokat az egész 

világon. E lények közül néhányan utoljára jönnek a Földre, hogy befejezzenek egy küldetést és egy 

spirituális jóvátételt. Felemelkedésük során ők alkotják majd azokat a lépcsőfokokat, amelyeken testvéreik 

felemelkedhetnek, akik (egyelőre) még a Föld völgyében maradnak. 

17 A fény és a szeretet, amellyel az Én Igém rendelkezik, csodát tett, hogy tiszta és szép virágok 

hajtottak ki a mocsárból; gondoskodjatok arról, hogy a lelketek leváljon a tisztasággal és fénnyel teli 

testetekről, amikor földi porrá válik. 

18 Ó szellemek, akik most fogadjátok tanításomat, legyetek alázatosak és engedelmesek, amikor 

egyszer a jelenlétembe jöttök, és engedjétek, hogy csak az Én Akaratom teljesüljön veletek! Sokszor azért 

inkarnálódtatok a Földre, mert buzgón kértétek ezt az Atyától. Most azt mondom nektek, hogy ne kérjetek 

tőlem többet. Engedjétek, hogy az Én akaratom teljesüljön számotokra. 

19 Valahányszor a világra jöttetek, mert én úgy rendelkeztem, kérlelhetetlenül számon kértem rajtatok 

a munkáitokról, amikor visszatértetek. Mi fog történni, amikor visszatérsz, miután eljöttél (a földre), mert 

ezt kérted az Úrtól? Hogyan fog végződni a tárgyalásotok, és hogyan fogtok válaszolni magatoknak? 

20 Elámultok, amikor tanításomat hallgatjátok, és szívetekben azt mondjátok: "Milyen tökéletesek a 

Mester tanításai. Erre azt mondom nektek, hogy ezek még mindig kicsik, mert mindegyikük célja csak a 

tökéletlen lények kijavítása és formálása. Amikor eléritek a szellemi tökéletességet, akkor hallani fogjátok 

Isten Igéjét a maga teljességében. 

21 Most az elme emberi szerve révén szellemed megtapasztalta az új kinyilatkoztatásom idejét, és 

ezen keresztül érzed isteni jelenlétemet. Megnyilvánulásom ismét a Mester megnyilvánulása volt, én 

vagyok az, aki az útmutatást adom nektek, de vannak szolgáim is, akik utána elmagyarázzák nektek a 

kapott útmutatást. Ők nem emberi lények, mert bizony mondom nektek, a földön nincs senki, aki helyesen 

tudná értelmezni új kinyilatkoztatásaimat. A fény szellemi világa az, amely segítségetekre siet, hogy ne 

essetek tévedés áldozatául, és ne alkossatok új titkokat a tanításokból, amelyek olyan világosak, mint a 

napfény. 

22 Minden elő van készítve ennek a szellemi munkának a megvalósításához. Nemcsak a szellemed 

készült fel arra, hogy belépj erre az útra, hanem a tested is, a föld, amelyen jársz, a környezeted, minden 

úgy lett előkészítve, hogy az Én fényem ragyogjon lényed mélyén. 

23 A lélek megtisztult a túlvilágon a korábbi inkarnációkban kapott foltoktól, a test fájdalomban és 

könnyekben mosakodott meg, a föld visszanyerte eredeti tisztaságát az emberektől, a környezetet pedig 

könyörgések és imák árasztották el. A tökéletesség létráján az Úr leereszkedett népéhez, és elérte azt a 

lépcsőfokot, amelyen ti álltatok, és onnan hallatta hangját hozzátok hírnökein és hanghordozóin keresztül. 

24 Hány tanítást, hány utasítást adtam nektek attól a pillanattól kezdve, hogy először 

megnyilvánultam nektek. Ezeken keresztül, akaratom szerint, meg fogjátok érteni, hogy Én nem 

szétválasztom, hanem egyesítem az embereket. Nektek, akik vallási közösséget vallotok, azt mondom: 

olvassátok el az Isteni Szeretet és Bölcsesség Könyvemet, hogy megtanuljatok lélekben egyesülni minden 

testvéretekkel, függetlenül hitvallástól, vallástól vagy ideológiától. 

25 Ez eleinte nehéz lesz számotokra, de ha egyszer megértitek ezt a tanítást, igazából minden emberi 

lénnyel azonosulni fogtok, mert érezni fogjátok, hogy minden egyes szomszédotok legbensőbb lényében 

vibrál egy szellem, aki Isten gyermeke lévén, a testvéretek kell, hogy legyen. 

26 Tanuljatok, szeretett emberek, hogy a Harmadik Korszak tanítványává válhassatok, akit a 

spiritualizáció jellemez. 

27 Gondolkodjatok, és meg fogjátok érteni, hogy a megfelelő időben éltek ahhoz, hogy Tanításomat 

tanulmányozzátok. Jöjjetek tanítványok, jöjjetek hozzám, mert megkönnyítem keresztetek terhét. Segíteni 
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fogok nektek, hogy elnyerjétek azt a helyet, amely mindannyiótok számára elkülönítve van az Ígéret 

Földjén. 

28 Érezzétek szeretetemet lényetekben, hogy megértsétek, hogy létezem, és érezzétek az isteni 

vágyat, hogy megmentselek benneteket. Fényem az egész emberiségre kiárad, mert egyetlen teremtmény 

sem menekülhet a tekintetem elől. 

29 Mi lenne az emberekkel, ha megtagadnám tőlük szellemi világosságomat a megpróbáltatások és 

fájdalmak jelenlegi idején? A sötétség elhomályosítaná értelmüket, gondolkodásuk összezavarodna, és - 

egyszer csak remény nélkül - az emberiség a halál felé rohanna, és a mélységben pusztulna el. De ha az 

emberek titokban táplálják az üdvösség reményét a káosz ellenére, amelyben fáradoznak, az azért van, 

mert Isteni Fényem a lelkükön keresztül bizalmat ébreszt bennük, és megtanítja őket arra, hogy mindent a 

Mindenható Isten végtelen hatalmától várjanak. 

30 Bizony mondom nektek, az Én Igém át fogja alakítani a jelenlegi világotok és az egész életetek 

jellemét. A mai emberek számára a világ és annak örömei jelentik életük értelmét. De hamarosan többre 

fogják értékelni a szellemet, mint a testet, és a testet, mint a ruhát, és ahelyett, hogy a világi dicsőségek 

után futnának, a lélek halhatatlanságát fogják keresni. 

31 Eleinte fanatizmus lesz a spirituálisért, az arra való törekvés a végletekig fog fajulni; de aztán a 

szívek megnyugszanak, és a spiritualizáció az igazsággal és tisztasággal telve fog kivirágozni. 

32 Amikor a világot nézitek, amint háborúk rázzák meg, éhségtől sanyargatják, vagy a természeti erők 

erőszakossága rázza meg, mindig vannak, akik azt mondják, hogy az Én igazságosságom az, ami 

elpusztítja az emberiséget; de valóban azt mondom nektek, hogy nem azért jöttem, hogy elpusztítsalak 

benneteket, hanem hogy megmentselek benneteket. Azok, akik úgy vélik, hogy életük csak az anyagi 

testükben gyökerezik, és akik nem hisznek a lélek fennmaradásában, a túlvilágra lépést létük végének 

tekintik, és ezért Engem könyörtelennek és kegyetlennek tartanak. 

33 Bárcsak megértenétek, hogy gyakran meg kell halni a világnak ahhoz, hogy a szellemi életben 

élhessünk tovább, és hogy néha csak egy súlyos fájdalom vagy egy kegyetlen halál képes felébreszteni és 

felrázni az anyagiasan elernyedt lelket. 

34 Mit tudsz az életről és a halálról? Mit tudsz a szellemről? Nagyon kevés, és ezért tanítalak titeket, 

hogy tudjátok, hogyan éljetek harmóniában a benneteket körülvevő élet dicsőségével. 

35 Ebben az időben éhség van a világban, a test és a lélek éhsége. A test éhsége jobban gyötör, és ez 

arra késztet, hogy ezt mondjátok nekem: "Uram, a múlt időkben leküldted népedre a sivatagi mannát, hogy 

ne pusztuljanak el. Azután áldásokban gazdag földet bíztál rájuk, Jákob kútjának vizéből ittak gyermekei, 

unokái és sok más nemzedék, és amikor eljöttél a világba, hogy igéddel taníts, és elvitted a sokaságot a 

pusztába, megszántad fáradtságukat és éhségüket, és csodákat tettél, hogy legyen kenyerük és haluk, hogy 

ehessenek. Miért nem hat meg téged ma éhségünk és nyomorúságunk, amikor látod, hogy annyit 

szenvedünk, hogy megszerezzük a mindennapi kenyeret?" 

36 Ha azt mondanám nektek, hogy a válasz mindezekre a kérdésekre a lelkiismeretetekben van, nem 

hinnétek el. Ezért beszélnem kell hozzátok, és el kell mondanom nektek, hogy nem fosztottalak meg 

titeket semmitől, amit a világon adtam nektek a táplálékotok és a fenntartásotok érdekében. Minden ott 

van, de ha nem ér el mindenkit, az azért van, mert önzéssel és romlottsággal öntöztétek meg a magokat a 

testvériség esője helyett. 

37 Ezért szükséges, hogy az igazságosság fénye szálljon le a lelkekre, és ez az Én inspirációm, amely 

minden emberi lényre kiárad ebben az időben. 

38 Amint az emberek megunják az általuk termelt keserű gyümölcsöket, és felém fordítják 

tekintetüket, felfedezik, hogy a Szellemi Élet és az anyagi természet soha nem tagadta meg gyümölcseit az 

Úr gyermekeitől. Minden teremtményben jelen vannak, és az ember az, aki szemet hunyt az értelem és az 

örök élet előérzete előtt. Akkor azok, akik eddig káromolták, be fogják vallani, hogy az élet pusztájában 

soha nem volt hiány mannából, hogy Jákob kútja még mindig kristálytiszta vizet ad, és hogy az Úr nap 

mint nap csodát tesz, hogy az emberiség ne pusztuljon éhen vagy szomjan. 

39 Amikor az emberi szellem kinyitja szemét a fényre, egy új életet fog meglátni abban az életben, 

amelyről eddig azt hitte, hogy tökéletesen ismeri, és amelyet a valóságban sohasem értékelt igazán. 

40 Úgy jövök hozzátok, mint az Isteni Orvos, aki a testben és lélekben betegekhez fordul, hogy 

visszaadja elveszett egészségüket. Új életre támasztom azokat, akik meghaltak az igazságért és az igaz 
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életért. Kegyelmem kész felszárítani azok könnyeit, akik sokat sírtak. Mindannyiukat megkenem egy 

gyógyító balzsammal, ami a szeretet balzsama. 

41 Üdvözlöm a szegényeket, a sírókat és azokat, akik éheznek és szomjaznak az igazságosságra a 

földön, és akik mindent türelemmel elviselnek, mert őket keresem, hogy megjutalmazzam önátadásukat és 

hitüket. 

42 Ez a korszak egy lehetőség a szellem felfelé irányuló fejlődésének elérésére. Minden, még a 

szenvedés is azon dolgozik, hogy az emberiség elforduljon a materializmustól, amely rabszolgasorba 

taszította. 

43 az emberek fel fognak menni a Szent Hegyre, amelynek csúcsán találkozni fognak Velem; de 

előttük én már egy új Golgotát jártam be az emberek szívében, és még egyszer odaszögeznek engem 

küldetésem keresztjéhez. 

44 A bűnökre, gyűlöletre és gonoszságokra nem fogok új világot építeni, a megújulás, a tapasztalat és 

a bűnbánat szilárd alapjaira fogok építeni, mindent átalakítok bennetek. Még a sötétségből is világosság 

tör elő, és a halálból életet teremtek. 

45 Bár az emberek bemocskolták és megszentségtelenítették a földet - holnap jó cselekedeteikkel 

méltóvá teszik ezt az otthont, amelyet az ígéret földjeként ismernek majd el, ahová nemes feladatok 

elvégzésére érkeznek. Ki kételkedhetne tehát a világ átalakulásában? 

46 Azt mondom neked: Ha ez az emberiség istentelensége, az igazságtól és jóságtól való elfordulása 

miatt még inkább ellenem fordul, akkor dicsőséggel telve fogok megjelenni az útján, ahogyan Saul előtt is 

tettem, és meg fogom hallatni velük a hangomat. Akkor látni fogjátok, hogy azok közül, akik anélkül, 

hogy tudatában lennének ennek, üldöztek Engem, hányan fognak átalakulva és megvilágosodva elindulni, 

hogy kövessenek Engem a jóság, a szeretet és az igazságosság útján. Nekik azt mondom: "Állj meg, 

vándor, és igyál ebből a kristálytiszta vizű forrásból!". Pihenjetek az általam rátok rótt nehéz életútból. 

Bízd rám bánatodat, és engedd, hogy tekintetem mélyen behatoljon lelkedbe, mert kegyelemmel akarlak 

betölteni és megvigasztalni téged. 

47 Ki tudná közületek elmondani a Mesterének, hogy nem visel bánatot, hogy békesség van a 

szívében, hogy győzedelmeskedett ebben a küzdelemmel és látogatásokkal teli életben? Látom, hogy a 

megpróbáltatások tengerében cirkálsz, és ezért akarlak bátorítani téged. Tanuljatok meg olvasni az élet 

könyvében, amelyet örökre elétek helyezek, mert holnap urak lesztek. Mindegyikőtök vegyen példát 

rólam, és teljesítse a törvényt, hogy lélekben és testben egészséges legyen. Sok olyan tanítással fogsz 

találkozni az utadon, amelyek nem vezetnek el hozzám; én megmutatom neked az egyenes utat, a 

legrövidebbet, a spiritualizáció útját. 

48 A Második Korszakban csak három évre adtam nektek az Igémet, és ezekben az években 

készítettem fel tanítványaimat. Ebben a Harmadik Korszakban már sok évvel régebben beszéltem 

hozzátok, de tanítványaim nem haladtak előre, és apostolaim sem hagyták maguk mögött a világot, hogy 

kövessenek Engem. 

49 Aki követni akar engem, az tegyen egyszerű szandált a lábára, és ne vigyen magával egy második 

utazótáskát, mert az én utamon nem fog hiányt szenvedni. 

50 Fejlesszétek szellemi látásotokat, hogy a Harmadik Korszakban láthassátok, mi történik a szellemi 

régiókban. Akkor hirdethetitek a világnak, hogy azért jöttem le, hogy megvilágosítsak minden szellemet. 

Készítsétek fel magatokat belsőleg, hogy érezhessetek Engem, és megértsétek, hogyan fogadjátok el, amit 

adok nektek. Egy könyvet hagyok az emberiségre, és minden egyes lapja a szeretet bizonyítéka lesz. Ezt a 

könyvet egyesíteni fogod Mózes és apostolaim korábbi írásaival, és minden idők tanítványaim munkái is 

bele lesznek írva ebbe a könyvbe, amely az én bölcsességemet tartalmazza. 

51 Ha még nem tudtok nagy aratást nyújtani Nekem, imádkozzatok és kérjetek Tőlem erőt. Figyelj, 

hogy lámpásod nagyobb fényességgel ragyogjon, és megvilágítsa utadat. Láttalak sírni, amikor azt 

tapasztaltad, hogy az akadályok nem engedik, hogy dolgozz. Azt mondtad nekem: "Mester, tisztítsd meg 

az utunkat a tövisektől, hogy előrehaladhassunk." - Tegyétek szeretettel engedelmessé testetek burkát, 

amelyet én adtam nektek, és ne mutassátok magatokat gyengének vagy elutasítónak. Ne mondjátok 

nekem, hogy gyengék vagytok, mert én erőssé tettelek benneteket. Ne mondjátok, hogy küldetésetek 

teljesítése áldozat. Dolgozzatok szeretettel, és műveitek megmaradnak írásban. Másszátok meg a 

tökéletesség hegyét, amíg meg nem találjátok Jelenlétemet. Támaszkodjatok a botra, amelyet Illés kínál 
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nektek, nézzetek az ő példájára. Ő, akit egy botra támaszkodó idős férfi szimbolizál, egy pillanatra sem 

pihen, mindig az elveszett juhait keresi, hogy megmentse őket, és elvezesse őket az Én Jelenlétembe. 

Lelke nem inog meg az engedetlenséggel és az ellenszegüléssel szemben, buzgalma és kitartása nem 

lankad. Ti is így lesztek. Indulj el, és ne félj a világtól vagy a kísértéstől. Legyetek erősek a Lélek által, 

amelyet adtam nektek. 

52 Sok föld már előkészítve várja a munkásokat, de ők még nem tanulták meg, hogyan teljesítsék 

feladatukat. Amint átérzed küldetésed teljes jelentőségét, szívesen fogod járni az utat, és beteljesíteni a 

sorsodat. Ne szabjatok határt a tevékeny szeretetnek ebben az időben, de ne menjetek el az önfeláldozásig; 

lehet, hogy elfáradtok és elhagyjátok a keresztet. 

53 Amikor meggyógyítottad a betegeket és eltávolítottad a sötét gondolataikat, a szunnyadó lelkük 

felébred és új életre kel. Mindig megvédelek benneteket, ha Törvényeim szerint éltek, mert a tudósok 

felkeresnek majd benneteket, és számon kérik rajtatok, hogy meggyógyítottátok a betegeket anélkül, hogy 

doktori fokozatot szereztetek volna a világ iskoláiban, és a nemzetetek sorsát irányító emberek szintén 

megkérdezik tőletek, hogy mi a Törvényetek, és akkor beszélnetek kell majd az ebben az időben történő 

megnyilvánulásomról és kinyilatkoztatásaimról. 

54 Hogy tanúságot tegyetek tanításomról, dicsőítsétek nevemet műveitek által, és áldozatotok hozzám 

fog érkezni. 

55 Jönnek hozzám a betegek, a leprások, a szenvedők, azok, akiknek nincs békesség a szívükben, és 

azok is, akik vétkeztek vagy káromoltak; mindnyájukat meggyógyítom testben és lélekben. 

56 Bizony mondom nektek, az a beteg ember, aki tudná, hogyan kell megtartani, megismerni és a 

gyakorlatba átültetni az Élet Szavai közül egyet, meggyógyulna, mert a szívében tartaná Isteni Balzsamom 

egy cseppjét. 

57 Bizonyítékot adtam nektek hatalmamról és szeretetemről, hogy bizalommal járhassatok az úton. 

Fogadjátok el ezt a reményteli üzenetet, hogy erősek lehessetek ebben az időben, amikor a bűn ragályos 

betegségként terjed. 

58 Egy nem fizikai jellegű lepra terjedt el a földön, amely megrágja a szíveket, és elpusztítja a hitet és 

az erényt. A lelki rongyokba burkolózva élnek az emberek, tudják, hogy senki sem tudja leleplezni ezt a 

nyomorúságot, mert az emberek nem látnak túl azon, ami az anyag. De a lelkiismeret órája közeledik, ez 

ugyanaz, mintha azt mondanátok, hogy az Úr napja, vagyis az Ő ítélete az ajtó előtt áll. Akkor egyesekben 

szégyen, másokban pedig bűnbánat támad. 

59 Azok, akik meghallják ezt a forró és könyörtelen belső hangot, érezni fogják magukban a tüzet, 

amely felemészt, amely elpusztít és megtisztít. Az ítélet tüzének nem tud ellenállni a bűn vagy bármi, ami 

nem tiszta. Csak a lélek képes ellenállni neki, mert isteni erővel van felruházva. Ezért, amikor átment 

lelkiismerete tüzén, újból fel fog támadni, megtisztulva hibáitól. 

60 A múltban gyakran beszéltem nektek erről a tűzről, erről az ítéletről, erről az engesztelésről; de az 

allegóriákat, amelyekkel ezeket a tanításokat bemutattam, anyagi értelemben vettétek, és képzeletetek 

leértékelte e kinyilatkoztatások valóságát. 

61 Hány hamis értelmezést adtak az emberek ezeknek az isteni tanításoknak. Megdöbbentő 

kegyetlenségű bírónak állítanak be Engem. Hány abszurditást teremtett az emberi elme, majd a 

legmagasabb igazságként erőltette rájuk. 

62 Ma azért jöttem el szellemben, hogy megértessem veletek isteni tanításaimat, és hogy megéljétek 

azokat. 

63 A madarak imája az énekük, az emberek imája a hangosabb gondolataik, amelyek felemelkednek 

Hozzám. Minden teremtett dolognak van egy ajándéka a Teremtő számára. Az Atyának minden egyes 

teremtménye számára is van egy ajándék. Mégis van nyomorúság, nyomorúság és fájdalom az emberi 

fajban. Ez az eredménye annak, hogy a szabad akaratot a lelkiismeret hangjára való hallgatás nélkül 

használják, ez az isteni és az anyagi közötti harmónia hiánya az emberek életében; de mindez a fájdalom, 

amely ma a világot éri, arra fog szolgálni, hogy felrázza azt mély álmából. Egy napon, amikor az 

emberiség felismeri az igazságot, és ennek megfelelően igazítja életét, felfedezi a szellemi és az őt 

körülvevő anyagi természet harmóniáját. 

64 Új Igém el fogja érni az emberiséget, mint a fény üzenete, amely eloszlatja a tudatlanság 

sötétségét. 
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65 Ebben az időben készítem fel a lelkek új halászait, akik majd kimentik a hajótörötteket a háborgó 

hullámokból. Ezek között a halászok között lesznek azok, akik ebben az időben hallják Szavamat, és 

lesznek olyanok is, akik anélkül, hogy hallottak volna Engem, felébresztették magukban a belső érzékelés 

és inspiráció adományait, hogy befogadják kinyilatkoztatásaimat. A Föld különböző pontjain fognak 

megjelenni, és tudni fogják, hogyan kell egyesülni és összefogni, hogy erősek legyenek a harcban. 

66 Új tanítványaimnak sokféle módja és eszköze lesz ennek az áldott magnak a terjesztésére; de soha 

ne feledkezzetek meg az alázatról és az egyszerűségről, mert így jöttem el hozzátok, és ugyanígy kell 

megközelítenetek a szíveket, otthonokat és népeket. Ha így jöttök, akkor egy spirituális üzenet 

hírnökeiként fognak felismerni benneteket, és küzdelmetek meghozza a valódi spiritualizáció, a megújulás 

és a testvériség gyümölcseit. 

67 A második korszakban, amikor Jézus a kereszten befejezte isteni küldetését, a végtelen felé 

fordította tekintetét, és azt mondta: "Minden befejeződött". 

68 Amikor ebben a Harmadik Korszakban az emberi értelem szervén keresztül adom át nektek az 

utolsó Szavamat, ugyanazokat a szavakat fogom megismételni, ahogyan utoljára fogom kimondani őket, 

amikor egyszer mindannyian lélekben az Ígéret Földjén lesztek, ahol látni fogtok Engem, amint leszállok a 

Megváltás Keresztjéről, hogy újból azt mondjam nektek: "Minden beteljesedett". 

Az én békém legyen veletek! 
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 Elme, de érett szellem  5 

 Jézus meghalt közöttünk, hogy örökké a szívünkben éljen  13 

A jó gondolatok és imák révén 

 békét teremtve még a távolban is  14 

 Amikor a test pihen, a lélek tegyen jó cselekedeteket  15 

 Az Istenről szóló tanítás védelmének rossz módja18 

 A helyes hozzáállás a veszélyes előrejelzésekhez  20 

 A közbenjáró ima ereje  21-22 

 Az isteni kinyilatkoztatások eszközei ...  33-35 

 Isten törvénye és az ember kudarca  41 

 A 144000 pecsétje  44 

 A fény világít a sötétségben  49 

Isarael a szellem szerint - az isteni ígéretek örököse. Ígéretek 
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 a kiválasztott nép számára  50 

 A helyes hierarchia: elme - lélek - test  51 

 Fájdalom - Isten igazságosságának figyelmeztető jele  52 

 Amit az ember vet, azt le kell aratnia, hogy tanuljon belőle  68 

 

Utasítás 59 
 Miért szenvedünk, amikor Isten szeret minket?   4 

A spirituális Izrael fejlődési útja 

 isteni szemszögből  6-15 

Az eltérő hiedelmek oka  16  

A "hegy" szimbolikus jelentése  17-18  

Mit kér Isten a gyermekeitől?   19  

A "harmadik korszak" új tanítványai  25-28 

Isten Igéje Jézuson keresztül és ma is a 

 "Hanghordozók" egységet alkotnak  37-39 

Ahol nincs szeretet, ott nem lesz sem igazság, sem 

nem adhat igazságot, még kevésbé békét 46-49 

A szavazatszedő feladata a 

 Isteni kinyilatkoztatások  57-58 

Izrael nem lehet közömbös a 

 Az emberiség eseményei  84-87 

 

Utasítás 60 
A népek egysége megvalósul 

 spiritualizáció révén  7-9 

A rejtély megoldása: 

 Az Atya ─ Krisztus ─ Az Ige  12 

Nem kultikus istenimádat, hanem inkább 

 Istentisztelet a Lélekben  13-15 

 Buzdítás az Úr szőlőjében munkálkodóknak  17-38 

 Az utolsó idők eseményei  39-41 

 Isten Szentháromsága nem rejtély  43 

 Szellemi Izrael a "három időben"  48-56 

Illés, a fáradhatatlan Isten-harcos a 

 Eretnekségek és sötétség  71 

 Az isteni kinyilatkoztatások ellenfelei  84 

 Krisztus második eljövetele a Lélekben  85-88 

A nép megálmodott egysége csak úgy valósulhat meg, hogy 

 Isten szeretete valósuljon meg95 

 Hamis próféták és megsemmisítő háborúk - ébredj!  98-99 

 

Utasítás 61 
 Felelősségünk a szomszédunkért ...  4-5 

Emellett a jótékonyság a tett is, hogy a 

 jó gondolatok és nemes érzések  6 

A tanítványoknak adott isteni megbízás, Isten igéje. 

  továbbítani 9 

Az isteni szellemszikrával rendelkező emberi lény magasabbra áll 

 mint minden, ami körülveszi  17 

 Találkozhatunk-e újra szeretteinkkel a túlvilágon?   31 

Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az 

Istennek, 
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mi Isten  

A küzdelem közelebb került: Szeretet és fény 

 

35 

a gyűlölet és a sötétség ellen   

42-43 

Az isteni megnyilvánulások az emberi elmén keresztül az elragadtatás állapotában (1866-1950 között) 

és az isteni ihlet által. 

Párhuzam Jézus korlátozott földi tartózkodási ideje 

között 48 

 

62. utasítás 

A vallási fanatizmus megakadályozza a szellemi fejlődést   8 

Ki éri el szellemének boldogságát?   13-14 

 Krisztus második eljövetele  26-33+46+53 

 A hét pecsét és titkuk feltárása30 

Isten szavának igazi értelme: Inkább egy teve fog 

a tű fokán keresztül, mint egy gazdag embernek, hogy bejusson a 

 A mennyek országa belép  65-67 

 A 144000 elzárt küldetése  68 

 

Utasítás 63 
 Gondolatok és magyarázatok a "Totem napjáról"  4-11 

Isteni megbízás a megnyilvánulások leírására 

 és terjeszteni  25 

 A Lélek ajándékai  26-29 

Egyedül az Istentől ihletett szeretet a felebaráti szeretetben. 

 megvalósult, a mi üdvösségünk  49 

 Isten Szentháromságának misztériuma nem  50-51 

A lelkiismeret isteni hangját hallja minden 

Az emberek és különösen az összes 

 Felelősségre vonás a felelősöktől  60-62 

 "Izrael" népe - sorsa és kudarca  65-67 

 Izrael a Lélek szerint - Isten igaz népe69 

A reinkarnáció a szerető törvénye 

 Isten igazsága  76 

Krisztus szellemi visszatérésének jelei és bizonyítékai 79-82 

 Krisztus, az "Atya Igéje" a harmadik korszakban  86-87 

 

64. utasítás 
 A szellem és a lélek elmúlása a túlvilágon ....  2-5 

Isten megbocsátja a hibáinkat, de nekünk kell 

 kárpótolni  14 

 A keresztény erények gyakorlása az üdvösséghez vezető út  16 

 Kétféle vizsgálat  44 

 A lelki béke titka  45-50 

 Izrael szellemi népe  52-57 

 Eljött az isteni igazságszolgáltatás ideje  67-68 

 A gyermekek tanítása  70+73 

 

Utasítás 65 
Csak egy lépés őszinte bűnbánat választja el a bűnöst a bűntől. 

 Mennyei Atyjától  10 

Joel próféta ígérete most beteljesedik (Joel 3:1) 13-14 

Az igazság hirdetése miatt és az igazság miatt 
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Krisztust mint a szeretet példáját elutasították, 

 és tanítványai is ugyanezt fogják tapasztalni  24 

 Igazi ima lélektől léleknek  30 

 Az új özönvíz - amit maga az ember okoz  31-32 

Megtört emberiség - a jelek a 

 Közelgő káosz  47 

 Hogyan emlékezzünk meg Jézus szenvedéséről50-51 

 

Utasítás 66 
Sem a fanatizmus, sem a vallási szimbólumok bálványimádása  7 

A hallgatók közül sokan már tanúi voltak a tanításnak. 

Jézus csodái és csodái a földi életében  11-12 

Isten művét nem lehet az értelemmel megérteni, hanem csak a Lélek által megvilágosított szívvel. 27-

28 

Az emberiség teremtése óta Isten beszélt nekik arról, hogy 

és általuk szólt a mai napig 39 - 42   

Az isteni Szentháromság magyarázata 43+45  

Jákob létrája, a spirituális felemelkedés szimbóluma 49 

A spirituális Izrael küldetése a  

Mexikói nemzet  

Jövő látogatási idők és 

 

53 

fájdalom, hanem a csodálatos segítség.... is. 

A kereszténység félreértelmezte Krisztus tanításait. 

56 

és hamisított 63 - 65   

A férfi és a nő isteni rendeltetése 68 - 69 

 

Utasítás 67 
A spirituális végső csata után egyetlen 

 

 

 

 

Maradjon a tanítás   7 

 A legtökéletesebb kapcsolat az isteni Mesterrel  10 

A mennyország kulcsa  

Az a társadalmi környezet, amelybe egy személy 

beleszületik,  

 

18-19 

nem véletlen   26 

Az isteni kommunikáció sokfélesége  

Nem tudományos kifejezésekkel, hanem 

 33 

A reinkarnáción keresztül az isteni szeretet és 

igazságosság lehetőséget ad a 

 44 

Az elme és a lélek továbbfejlesztése  

A nagy lelki küzdelem a közösségben 

 

46+48 

a láthatatlan házigazdák  

 

Utasítás 68 
A lelki Izráel felszólítása, hogy ne kövesse el a hibákat. 

 

53-58 

Izrael ősi népének  

A Szentlélek kinyilatkoztatásai 

 4 

Rázza meg a vallási közösségeket  

Mindenkinek vannak lelki ajándékai, amelyeket fel kell 

ébreszteni és fejleszteni kell. 

 6 

a felebarátaink iránti szeretet cselekedetein keresztül   23 

Krisztus lelki átváltoztatását a kenyér és a bor 

megnyilvánulásában az úrvacsorában felváltotta a 

 24 
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hűséges befogadása az isteni szó a megnyilvánulások 

Most Krisztus határozza meg a még hiányzó a 

 27 

144,000 kiválasztott lelki inspiráció által 30 - 31  

Izrael szellemi népét az Úr fogja vezetni a következőktől 

 a föld minden nemzetéből alakult  38+44-45 

 Az Úr és küldöttei munkájának példázata  47-54 

 

Utasítás 69 
 Felhívás felebarátunk irgalmas segítésére  2-3+13 

Tiszta gondolataink egyesítése imában 

 a fény szellemeivel együtt  6-7 

A mai hallgatók közül sokan hallották már a 

 akkor Jézus szavai  15-16 

A nő a férfi oldalán áll a 

 új apostolkodás  17 

 Krisztus második eljövetele a Lélekben  18 

Jézus áldozati halála és az új kenyér Krisztus mai igéjében 19-21.  

Krisztus bejelentéseinek átirata az Ő rendje szerint  26  

A krisztusi kinyilatkoztatások elleni küzdelem....  30-31  

Az emberiség újból keresztre feszítette Jézust34 

Krisztus buzdításai új apostolainak 

 a méltó utódlásról  40-53 

 Isten igazságossága és ítélete  54-59 

 Szabad akaratunk helytelen használatának következményei  60 

 

Utasítás 70 
Földi előkészület a visszatérésre 

 a lelki életbe  10-18 

Nem kényszer, hanem önkéntes szeretet a spiritualizmusban  21-23  

Krisztus missziós megbízatása a 

 Lelki Izrael  29-31,35-36,65-72 

Csak az érdemek és lemondások révén lehetséges a lelki fejlődés 51-52 

 Igazságosság és Isten szeretete a reinkarnáción keresztül  62-64 

 

Utasítás 71 
 Az isteni igazságosság és az engesztelés kötelessége  6-10 

A harmadik korszak új apostolainak sokrétű feladatai 15-21 

 Isteni igazságosság a szeretetben  22-26 

A gonoszság elviselhetetlenné fokozódik és 

 kikerül az emberek ellenőrzése alól  30 

A védő és segítő szellemlények serege 

 a fény körülvesz minket  37-39+41 

 Szellemi Izrael, nagysága és felelőssége  61-67 

 

Utasítás 72 
 Az igazi tanítványok szeretnek Engem a felebarátjukban  4-6 

A Harmadik Korszak kihirdetései a 

 A legnagyobb materializmus ideje  17 

 Az emberi szív érzéketlen a spirituális  18 

 Az isteni üzenet néhány szóval  21-24 

 Ma nekünk is keresztet kell hordoznunk Krisztus segítségével  33 

 Mindenki eléri a célt  34-37 

Minden szem engem fog látni.  
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 Hogyan kell ezt megérteni?   38-39 

 A fenevad feletti győzelem a Jelenések könyvében János  43. fejezete 

Egy olyan kereszténység, amely nem ismeri Krisztust és nem követi Őt 47 

 Az új tanítványok feladatai Isten akarata szerint  54-58 

 Mexikó mint nemzet jövőbeni feladata  59-63 

Utasítás 73 
 Az emberiség nagy átalakulása minden szinten  3-7 

 Nekünk magunknak is hozzá kell járulnunk valamivel az üdvösségünkhöz  8-13 

 Legyetek az ige cselekvői  17-18 

 A legerősebb ellenség bennünk van  19-20 

A szellem magasztossága az emberben és a 

 a rabság  21-22 

 Egyetlen vallási közösség sem tökéletes Isten előtt  26-30 

 Isten nagyszerű önvallomása  33-37 

 Az isteni Szentháromság magyarázata  39-42 

 Az Úr komoly figyelmeztetései az önvizsgálatra  43-46 

Felhívás az éberségre, mert ez a 

 Az ítélet időpontja  51 

A Lélek ajándékai már azelőtt is léteztek, hogy 

 a földre jöttünk  54-56 

 

Utasítás 74 
A képletes nyelv ideje a végéhez közeledik 2 - 6  

Az ereklyék imádata bálványimádás 7 - 9  

Minden embernek el kell fogadnia Krisztus új 

kinyilatkoztatását. 

 

ismerkedés 18 - 19    

A mai fáraó rabszolgasorba taszítás 27   

Jézus tanításait részben meghamisították és félreértelmezték 28-31  

Az emberi büszkeség elérte a határt  32 

 A lélek átmeneti leválása a testről alvás közben  41 

A lelki életet csak érett lélekkel lehet élni. 

44 - 48 

A mennyek országa nem egy hely, hanem egy állapot. 

 

a felmérés 49 - 50 

Mi csak zarándokok vagyunk a földön, úton a 

 

Lelki otthon 51 - 55  

 

Utasítás 75 

  

A lelki otthon dicsősége 1 - 3a  

Kitartás ebben a világban a szenvedés és a fájdalom 

ellenére.  

Az étkezés alatt képzeljük el Krisztus jelenlétét...  

 3b 

vizualizálni 8   

Jótékonyság önző indítékokból 22 - 24  

Jézus tökéletes példája elvezet minket a 

 

Az ígéret városa 28 

A természetben bekövetkező nagy felfordulások és 

  

a lelki változás 41 - 44   

Egy komoly szó a materialistákhoz  

Tudósok  

 

44-48 

A tanítványok jellemzői és feladatai a  

Harmadik alkalom  

 

50-51 
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A mennybemenetel és Krisztus második eljövetele a 

a sugárzó fényfelhő 56 - 57 

 

 

Utasítás 76 

Minden ember megváltása 2 

A Bárány vére az Egyiptomból való kivonuláskor 

 

és Jézus vére 6 - 7   

A tanítványok szolgálata a betegek és haldoklók ágyánál   12 

A szó hallása cselekvésre kötelez   20 

A keskeny út és a keskeny kapu 27 + 30   

A gondolat hatalma - jóra és rosszra 32 - 35 

Minden kinevezettnek csak a feladatot kell vállalnia, 

 

amely megfelel az adottságainak  

Nem minden pap, tanító vagy uralkodó 

 36 

Isten hívja őket   37 

Mi a "pokol tüze"?          38 - 40  

Mi a "test feltámadása"?  41 - 42  

Mi az "Úr napja" és "a vég"?  

a világ"? 43 - 44 

 

A harmadik korszak megnyilvánulásai a következők  

A harmadik testamentum  

 

Utasítás 77 

 

58-59 

Félelem és szégyenérzet nélkül tanúskodni 1 - 6   

A lelki ajándékok felbecsülhetetlen értéke 7 - 8  

A Krisztus által megjelöltek küldetése 10 - 17   

Képzetlen elme, de fejlett szellem 18 

Fénytelen, földhözragadt lények, akik az űrben 

bolyonganak...  

 20 

 Krisztus szellemi visszatérése  19+24-28 

Isten új Igéjét nem szabad összekeverni más tanításokkal. 

 keverednek  31 

A munkán belüli vita 

 mélyebb ismereteket nyújt ugyanarról a  32 

Felhívás a tevékeny szeretetre és több lelkiségre 34-37 

A rituális cselekmények szükséges megtisztítása 

 és szimbólumok  38-44 

Jézus tanításának eredeti értelme és szelleme 

  52-53-ra veszítettek 

 

78. utasítás 
 Mexikó spirituális küldetése3-7 

Az isteni kinyilatkoztatások továbbítása megköveteli  

 Empátia és türelem ...  8-11 

 Az anyagban való élet a lélek fejlődését szolgálja  12-13 

A lélek materializálódása mint ok 

 a túlvilági zavaros mentális állapotok  16-24 

 Magyarázatok a reinkarnációról  26-28 

 Nincs örök kárhozat  28-30 

 A lelkiismeret hangja Isten hangja ...  31-33 

 A bálványimádás modern formái  44 

 Az isteni bölcsesség könyve  46-51 
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 A spirituális Izrael kialakulása  56-67 

 

Utasítás 79 
Jézus próféciájának spirituális magyarázata a 

 Salamon temploma  4 

 A kételkedő Thomas  8 

A közelgő összecsapás a  

A vallási közösségek egyesüléshez vezetnek 

 ugyanannak az Úr munkájában  10-11 

Betekintést nyerhetünk a Teremtő indítékaiba és szándékaiba. 

 az ember teremtésében és fejlődésében  14-21 

A "Szentháromság" mint a 

 Isten Kinyilatkoztatásának fázisai  23-26 

 Szabad akarat és lelkiismeret  31-33 

A teremtés és vele együtt minden lélek fejlődik 

 és folyamatosan tökéletesíti magát  34 

 A hitetlen tudós  36-37 

A "mennybe vezető létra" - a lelki életünk szimbóluma. 

 Fejlesztési útvonal  45-54+58 

 A szeretet magja, mint az örökkévalóság magja59-61 

 

Utasítás 80 
 A lelki ajándékok  4-6 

 Az embernek magának kell elnyernie az üdvösséghez vezető utat  8-14 

 A szenvedés keresztje a fénybe vezet  20 

 Csak az őszinte bűnbánat moshatja le a szégyen foltjait  21-22 

 Istenért nincsenek ateisták23 

Aki megsérti a spirituális törvényeket, az lesz 

  24-27+43 

Az emberek által épített világ 

 is elpusztulnak általuk  28 

Az egész emberiség meg fogja ismerni a spirituális tanítást  30  

Élet a természet elemeivel harmóniában 44-46+59-60 

 A modern világ fényes homlokzata törékeny  49-50 

 

Utasítás 81 
 A gonoszság fájának gyümölcse  6-7 

Az élet a szellem szemszögéből - és a 

 földhözragadt elme  18-19 

Az ember lelki vaksága miatt 

 Isten jelenlétének fel nem ismerése  29-32 

Elias, a harmadik korszak úttörője, felfedte, hogy 

 magukat Roque Rojason keresztül  33-37 

 Krisztus eljövetele - Egykor és ma  38-41 

Jézus, az élő üzenet és megtestesülés 

 Isteni szeretet  45-48 

Nyílt fájdalom, bűntudat és jóvátétel 

 nekünk a fény országába vezető szellemi kapukat ....  60-61 

 

Utasítás 82 
 Isten igaz imádata és a legkedvesebb áldozat  5 

 Reinkarnáció  7-8+16-18 

Az ígéretek beteljesülése volt és van 
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 eltér az emberek elvárásaitól  9 

Felhívás a lelki otthonok előkészítésére 10-12  

Az embereknek Isten gyermekeinek kell tekinteniük magukat, függetlenül a különböző vallási 

meggyőződéseiktől. 

szolidaritást éreznek egymással  24-25  

Az emberi élet újraértékelése  30-31 

A lélek üdvössége felette áll a szenvedésnek, 

 Fájdalom és halál  32-34 

 Miért van hiány, szükség és éhség a világban?  35-38 

Az emberiség Krisztushoz való megtérése ─  

 még mennyei jelenés által is  44-46 

 Szellemi lepra terjed az emberek között  57-61 
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