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Előszó  
Örömmel és hálával mutatjuk be az "Igaz élet könyve" sorozat IV. kötetét. Ismét gondosan és 

érzékenyen lefordítottuk spanyolról németre. Mint mindig, most is azt javasoljuk, hogy csak kisebb 

részeket olvassunk el belső gyűjtéssel, és minden esetben elmélkedjünk az olvasottakon, hogy Krisztus 

szavainak lelki értelme teljes mértékben feltárulhasson. 

Ha egy olvasó először ezen a IV. köteten keresztül kerül kapcsolatba a Mexikói Isteni Kiáltványokkal, 

akkor azt szeretnénk neki mondani: ahhoz, hogy Krisztus tanításait az "Igaz Élet Könyve" köteteiben 

tanulmányozhassa, nem feltétlenül szükséges a köteteket sorrendben olvasni, azaz az I. kötettel kezdeni, 

mert nemcsak minden egyes kötet, hanem már minden tanítás tartalmaz egy-egy önálló és érthető tanítói 

megszólítást Krisztustól. 

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

Lelke kinyilatkoztatta magát Roque Rojas elméjén keresztül, mondván: Én vagyok Illés próféta, a Tábor-

hegyi átváltoztatás prófétája. Megnyitotta az egybegyűlteknek, hogy a "harmadik korszak", a Szentlélek 

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

1884-ben mutatta meg magát először választott eszköze, Damiana Oviedo emberi elméjén keresztül. 

Hagyjuk, hogy maga Krisztus beszéljen nekünk ezekről a rendkívüli eseményekről: 

U 236, 50: "Tudtok-e arról a felhőről, amelyen tanítványaim láttak engem felemelkedni, amikor 

utoljára megmutattam magam nekik? ─ Akkor helyesen van megírva, hogy újból eljövök a felhőn, és én 

teljesítettem azt. 1866. szeptember 1-jén Lelkem eljött a jelképes felhőn, hogy felkészítsen benneteket az 

új tanítások befogadására. Később, 1884-ben kezdtem el nektek adni a tanításaimat. Nem emberként 

jöttem, hanem szellemileg, egy fénysugárban korlátozottan, hogy ugyanezt az emberi elmére is ráterítsem. 

Ezt az eszközt választotta az Én Akaratom, hogy ebben az időben szóljak hozzátok, és jóvá fogom írni 

nektek az ebbe az Igébe vetett hitet, mert nem Mózes lesz az, aki átvezet benneteket a sivatagon az Ígéret 

Földjére, sem Krisztus mint ember, aki meghallgatja veletek az Élet Igéjét, mint az üdvösség és a 

szabadság útját. Most ezeknek a teremtményeknek az emberi hangja jut el a fületekhez, és szükséges, hogy 

spiritualizáljátok magatokat, hogy megtaláljátok az isteni értelmet, amelyben jelen vagyok; ezért mondom 

nektek, hogy az ebbe az Igébe vetett hiteteket Én ismerem el, mert tökéletlen lényeken keresztül adjátok.". 

Isten akarata szerint a mexikói igehirdetések 1950 végéig tartottak. Az igehirdetési időszak utolsó 

éveiben az Isteni Mester tanításait lejegyezték; az átiratokat később összegyűjtötték, és 1956-ban a 

nagyszámú átiratból elkezdték kiadni az első kötetet. A kiválasztott tanítások összesen 12 kötetet tesznek 

ki, és azon a spanyol nyelven íródtak, amelyen a tanítás elhangzott. Ebből eddig 4 kötetet fordítottak le 

németre és adtak ki; Ön az utolsó kötetet tartja a kezében. 

A fordítók 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevezetés  
Az Igaz élet sorozat IV. kötetének bevezető szavai 1995 márciusában íródtak. Krisztus 1866 és 1950 

között Mexikóban tartott tanításaiban tett jóslatai szerint ebben az évben folytatódni fognak a természeti 

katasztrófák és látogatások az egész világon, amelyek az elkövetkező években fognak tetőzni. 
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Már 1995 elején folytatódott az előző évek természeti katasztrófáinak sorozata, hiszen Japánban már az 

első hetekben heves földrengés történt Kobe és Oszaka városok térségében, amely több mint 5000 ember 

földi életét kioltotta és nagy károkat okozott. ─ Északnyugat-Európában a patakok elhagyták szűkös 

medrüket, elárasztva a mezőket, falvakat és városokat, számos halálos áldozatot és jelentős anyagi károkat 

okozva. ─ Számos háború dúl szerte a világon, lokális és néha kevéssé ismert, a civil lakosságot annál 

kegyetlenebbül sújtó háborúk. A gyógyíthatatlan betegségek sok emberéletet követelnek, különösen a 

fejlődő országokban. ─ A munkanélküliség egyre jobban terjed a gazdag ipari országokban, amire még 

nem találtak gyógyírt. És általában véve nagy a nyugtalanság az emberek között. 

Ezek az állapotok és események még soha nem voltak ilyen változatosságban és vadságban, és nem 

meglepő, ha egyre többen teszik fel maguknak a kérdést: Mi történt a Földünkön? Mert az események már 

nem normálisak. 

Krisztus már mintegy 50 évvel ezelőtt prófétai módon válaszolt a fenti kérdésre a mexikói 

kinyilatkoztatásaiban, és a jelen IV. kötetből idézzük Krisztus egy erre vonatkozó kijelentését: 

U 100, 5-7: "Emberiség, kiengesztelődésedet keresem. Ti nem az Én Törvényemben éltek. A harmónia 

közted, Istened és minden teremtett dolog között megsemmisül. Nem szeretitek egymást testvérekként, és 

ez a boldogság titka, amit Jézus kinyilatkoztatott nektek. De ha elvesztettétek a harmóniát egymás között 

─ gondoljátok-e, hogy meg tudjátok őrizni azt a teremtés természetes birodalmaival? (6) Az ember keze 

hozta magára az ítéletet. Vihar tombol az agyában, vihar tombol a szívében, és mindez a természetben is 

megnyilvánul. Az elemei elszabadulnak, az évszakok kegyetlenné válnak, járványok keletkeznek és 

elszaporodnak, és mindez azért, mert bűneid szaporodnak és betegségeket okoznak, és mert az ostoba és 

elbizakodott tudomány nem ismeri el a Teremtő által elrendelt rendet. (7) Ha csak ezt mondanám nektek, 

nem hinnétek el. Ezért szükséges, hogy kezeddel meg tudd fogni munkáid eredményét, hogy csalódni tudj 

bennük. Éppen most érkeztél el életednek ahhoz a pillanatához, amikor megtapasztalod mindannak az 

eredményét, amit elvetettél." 

A Föld az Isteni Igazságosság időszakán megy keresztül, amelyben az emberiségnek le kell aratnia a 

gonosz magokat. Ezen keresztül éli meg a megtisztulását, mert meg kell változnia, és vissza kell találnia 

Istenhez. A Föld felszíne változásokon fog keresztülmenni, sok ember életét veszti, de a bolygó nem fog 

elpusztulni. 

A hatalmas tisztító vihar után ismét megjelenik a béke szivárványa. Íme Krisztus egy másik kijelentése 

ebből a IV. kötetből: 

U 87, 9: "Emberek, maradjatok állhatatosak Tanításomban, és bizony mondom nektek, három 

nemzedékkel a tiétek után leszármazottaitok szelleme nagyfokú spiritualizálódást fog elérni. Keressétek az 

igazi felemelkedést, és ezután az egész emberiség ezt fogja tenni, mert világotok nem arra van ítélve, hogy 

örökké a könnyek völgye, a bűn földje, a paráznaság és a háború pokla legyen. Az "Úr napja" már veletek 

van, az Igazságosság Kardja lecsap a romlásra. Mi fog történni, ha elpusztítom a gonosz magot, a bűn és a 

büszkeséget? ─ és helyette a béke, az egyetértés, a megújulás és a Bennem való igaz hit magvainak 

nyújtunk menedéket? A világnak meg kell változnia; az ember meg fog változni, amint az Isten iránti lelki 

odaadása és élete jobb lesz." 

A fordítók  
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Utasítás 83  
1 Ez az az idő, amikor, ahogy a próféták hirdették nektek, minden szem látni fog Engem; most 

hozzáteszem: Ez az az idő, amikor minden fül is hallani fog Engem, és minden agy megérti majd 

kijelentéseimet. 

2 A szellem most már képes sok tanítást értelmezni és sok misztériumba behatolni; már nem az első 

idők csecsemője, aki előtt sok tanítást titokban kellett tartanom, hogy ne zavarodjon össze, és akinek 

jelképes képeken keresztül kellett felfednem az összes titkot, amit feltártam neki, hogy elindulhasson a 

szellemi úton. 

3 Minden korszak egy fény, egy új lecke, és ha meghosszabbítottam a fejlődés jelenlegi szakaszát, az 

azért van, hogy a szellemi lények nagy tömegeinek lehetőséget adjak arra, hogy a földi ösvényen járjanak, 

hogy megismerjék tanításaimat és kövessék utasításaimat; így egy lépéssel előrébb jutnak az igaz élet 

útján. 

4 Új Igém megérteti veletek múltatok nagy részét, és ez a megértés lesz az a lámpa, amely 

megvilágítja szellemi utatokat. Ezért mondtam nektek sokszor: "Emeljétek fel arcotokat, és legyetek 

tudatában az időnek, amelyben éltek"; csak így tudjátok kihasználni azt az életszakaszt, amelyet a földön 

rátok bíztam. 

5 A szellemi javak, képességek és lehetőségek sok emberben fel nem ébredtek, másokban csak 

halványan fejlődtek ki, de most eljött az Én Isteni Fényem, és felkavarta a lelkeket álmukban, hogy 

felemelje őket egy magasabb életre, amelyen keresztül tökéletesebb módon tudnak Engem felfogni. 

Vizsgáljátok meg tanításaimat, és mondjátok meg nekem, hogy ez a tanítás belefér-e valamelyik 

vallásotokba; feltártam nektek átfogó vonásait és egyetemes értelmét, amely nem korlátozódik az 

emberiség egy részére vagy (bizonyos) népekre, hanem túllép világotok bolygó körüli pályáján, hogy 

magában foglalja a végtelent az élet minden világával, ahol - akárcsak ezen a világon - Isten gyermekei is 

laknak. 

6 Tanítványok: Ébredjetek fel, nyissátok ki lelki szemeteket, halljátok meg Szavamat, hatoljatok bele 

értelmébe, majd vigyétek el az örömhírt testvéreiteknek. De győződjetek meg róla, hogy üzeneteteket 

mindig az igazság és az őszinteség jellemzi, amellyel hozzátok jöttem. Akkor majd gyengéden 

felébresztitek álmukból mindazokat, akik alszanak, ahogyan én is felébresztettelek titeket. 

7 Jöjjetek hozzám, szeretett népem, jöjjetek, hogy megpihenjetek a földi fáradságtól. Szívetek 

megnyílik, hogy befogadja szeretetemet és erőmet, én pedig elfogadlak és megáldalak benneteket. 

8 Azt akarom, hogy éber szellemmel éljetek ebben a materialista korban, amelyben minden szellemi 

megnyilvánulást megvetnek, anélkül, hogy emlékeznének arra, hogy az ember lényegi része a szellem, és 

hogy ebben az életben ennek kell megerősödnie és saját érdemei által felemelkednie. 

9 Az az Akaratom, hogy ti, akiket szeretetembe burkoltam, tanítsátok és ébresszétek újra a hitet és a 

belém vetett bizalmat testvéreitekben. Nem fogom figyelembe venni a Lelkem iránti közömbösségüket és 

szeretetlenségüket. Senki sem lesz képes megtörni a szent kötelékeket, amelyek az embert és Engem 

összekötik, és senki sem lesz képes megakadályozni, hogy szeresselek benneteket. Miért nem kerestek 

Engem az emberek a fájdalmuk ellenére? Szavaik és tetteik sértik atyai érzékenységemet, nem értékelik 

szeretetemet, és nem érzik áldásaimat. 

10 A megoldás minden problémára, amely a testvéreiteket gyötri, bennetek van. Megadtam nektek a 

béke kulcsát, hogy segítőkészség és szeretet legyen közöttetek. Mindannyian vonzhatjátok Szellememet és 

érezhetitek isteni befolyásomat, ha szeretettel hívtok Engem. 

11 Szeretném látni, hogy a küzdelem után elégedetten mosolyogsz. Szeretném, ha éreznéd, hogy 

nagyon közel álltam hozzád. Ne panaszkodj Nekem, ha a jelenlegi idők kegyetlenek; ha erényes maradtál 

volna, a fájdalom nem sebezte volna meg a szívedet, és nem botlottál volna meg. Azért küldtelek, hogy 

beteljesítsd a szeretet olyan sorsát, amelyet még nem értettél meg. 

12 Közeledik az idő, amikor más országokban kell elkezdenetek dolgozni. Imádkozzatok és 

vigyázzatok minden nemzetért már most is, mert kötelességek kötnek titeket hozzájuk, amelyeket 

teljesítenetek kell. Imádságod megvilágosítja és megmenti a lelkeket. 

13 Hogyan tudjátok nyugodtan nézni, ahogy a testvéreitek visszatérnek a spirituális völgybe, úgy, 

hogy a földön felhalmozott anyagiasság és fájdalom mélyen beléjük ivódott? Sokan közülük újra testet 
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öltenek, és akkor meglátjátok majd az engedetlenségük okozta szenvedés következményeit. Akkor fogod 

megtanulni, hogy a lélek küzdelme csak akkor ér véget, amikor már tökéletesítette önmagát. 

14 Bízzatok kedves Mesteretekben, hogy az igazság ösvényén vezet benneteket, bárhol is vagytok. 

Egyesek az út elején, mások a végén járnak, de mindannyian Én vezetlek benneteket. 

15 Új isteni kinyilatkoztatásaim meglepik majd az emberek szellemét ebben az időben, bár őszintén 

mondom nektek, hogy meglepetésük nem lesz jogos, mert a szellem számára a legtermészetesebb dolog, 

hogy fejlődésének gyümölcsét apránként kapja meg az útja mentén. 

16 Nekem kellett végigkísérnem benneteket az utatokon, hogy megszabadítsalak benneteket a 

veszélytől és megakadályozzalak benneteket a pusztulástól. Mikor fogtok Engem követni, felbátorodva 

attól a hangtól, amely azt mondta Simonnak, Andrásnak és Jánosnak: "Hagyjátok el a csónakotokat és a 

hálótokat, és kövessetek Engem?". 

17 A harc leülepedett a szívedben, hallod, hogy hangom megérinti a lelkedet, és a lelkiismereteden 

keresztül azt mondja neked: Kövess engem, miközben a test és a világ nagy befolyást gyakorol a lelkedre. 

18 Számomra helyes, hogy ez a belső küzdelem létezik, mert ez azt jelenti, hogy a földi kísértések 

ellenére, amelyeknek alávetve érzed magad, még mindig megőrizöd a szeretetet irántam, és tudod, hogyan 

halld meg a szellem hangját, amely a világtól és a testtől követeli a jogait. De jaj azoknak, akik nem érzik 

magukban ezt az ellentétet, mert a szívük hideg lesz, mint a sír, amely egy halottat tart. 

19 Mindent, ami a jelenben történik, prófétáim mondták és írták le. Kutassátok át ezeket a 

Szentírásokat, és megtaláljátok mindannak a várható történetét, amit most a világban tapasztaltok. Mégis 

azt mondom nektek, hogy olyan események következnek még, amelyeket azokban az időkben nem 

jósoltak meg, mert az Úr azokat a próféciákat arra tartogatta, hogy az emberi értelem szervén keresztül 

ezekben az időkben váljanak ismertté. 

20 Talán azt hiszed, hogy már mindent megjósoltak, és hogy nem lesz több próféta a földön? 

21 Értsétek meg, hogy azért jöttem, hogy sok olyan próféciát kinyilatkoztassak nektek, amelyek 

holnap fognak beteljesedni, és hogy ezt olyan teremtményeken keresztül tettem, akiknek az elméje 

kevéssé művelt, és akiknek a szavait nem azért választottam, hogy hatalmam bizonyítékait adjam nektek. 

E próféciák némelyikét, amelyek ilyen egyszerű ajkakról hangzottak el, már láttátok beteljesedni, és a jövő 

emberisége látni fogja, hogy az összes többi beteljesedik, kivéve az utolsót. 

22 Kedves tanítványok, frissítsétek fel magatokat a spiritualizációnak ezzel a légkörével, amely 

körülvesz benneteket az én igehirdetésem rövid időszakaiban. Élvezzétek ezt a kenyeret, és erősítsétek 

meg magatokat vele, mert hamarosan nem halljátok többé az Igémet. Kegyelmemmel és szeretetemmel 

telve hagylak benneteket, hogy siessetek terjeszteni a jó hírt, amelyet ebben a harmadik korszakban 

hoztam nektek. 

23 Gondoskodjatok arról, hogy mindig tisztaság legyen a szívetekben, ebben az edényben, amelyet 

belülről éppoly tisztán kell tartanotok, mint kívülről, mert szeretetem éppen ott telepszik meg, mint az 

örök élet vize. 

24 Tartsátok meg ezeket a találkozóitokat, és tegyétek őket szentáldozássá. Ne gondoljátok, hogy 

Lelkem távol van tanítványaimtól, mert azt látjátok, hogy visszavonulok Szavamtól közöttetek. Mindig 

hagyjatok helyet az asztalnál a Mesternek, mert én mindig elnökölni fogok az összejöveteleiteken, és 

mindannyiótoknak kiosztom a szellemi kenyeret; de mondom nektek, ez a hely a szívetekben lesz. 

25 A tanúságtétel, amelyet visszatérésemről adtok, hangosabb lesz, akkor látni fogjátok, hogy az 

emberek tömegei minden irányból felemelkednek, és hallani fogjátok, ahogyan mondják: "Az Úr újra 

eljött 'a felhőn', ahogyan azt nekünk bejelentette; elküldte hozzánk népét, és mi egyesültünk vele". 

26 Ó, ti sokan, akik ezekben a pillanatokban hallgattok Engem, nem tudjátok, hogy melyikőtök lesz 

az Én holnapi hírnököm! Az emberek hallgatni fognak rájuk, de a hírnökök nem várnak tőlük sem 

jutalmat, sem hízelgést; az egész világon szétszórják magvaimat, szemüket az Úrra szegezve. 

27 Hírnökeimnek nem csak a saját erejükre kell majd támaszkodniuk, különben hamarosan vereséget 

szenvednének a csatában; magasabb hatalommal és nagyobb erővel lesznek felszerelve, ami nem hagyja 

őket elfáradni, és legyőzhetetlenné teszi őket. 
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28 Az általam küldött ember soha nem volt egyedül a csatában, a fénylények légiói kísérték és védték 

őt. Senki se kételkedjen vagy féljen, amikor a prédikálás és a vetés órája közeledik, mert szeretetem 

veletek lesz, hogy bátorságot, hitet és erőt adjon nektek. 

29 A hatodik pecsétet feloldották, és fényét az egyszerű emberek, az alázatosak, a tiszta szívűek látták 

meg. A lámpatartó meggyulladt, de az emberiség még mindig alszik, és ez a nép itt még nem fogta fel a 

kapott kinyilatkoztatás értelmét; ezért félnek attól, hogy ezt közöljék a világgal. Legalább e forrás vize ne 

legyen zavaros, hogy a fáradt és szomjas vándorok, amikor hozzád jönnek, szomjukat olthassák vele, és 

vallják, hogy tiszta. 

30 Megszoktátok ennek a fának az árnyékát, és féltek azon az ösvényen járni, amely más népekhez és 

régiókhoz vezet. De azt mondom nektek, hogy ne várjátok meg az alkonyatot, hogy megosszátok a jó hírt, 

mert akkor mindenki aludni fog. Menj nappal, hogy ne legyenek titkok a munkáidban. Ne siessetek, 

hanem minden alkalommal, amikor felkészültök, tegyetek egy lépést előre, mert közeledik a harc órája. 

Aki azt hiszi, hogy felkészült, és idő előtt elindult, azt megpróbáltatásokkal állítom meg, amelyeket az 

útjába állítok, hogy rájöjjön, hogy még nem érzi Munkámat a szívében, hogy nem tanulmányozta eléggé 

ahhoz, hogy hirdesse, hogy nem fakad szívéből a szeretet érzése, és hogy lelke nincs eléggé megacélozva 

ahhoz, hogy ellenálljon a viharoknak. Bőségesen vannak köztetek példák azokról, akik saját akaratukból 

indultak el, és nem engedelmeskedtek parancsaimnak. Elbuktak az útjukon, és a visszatérésük szomorú 

volt. Akkor miért vagytok hálátlanok gondoskodó szeretetemmel szemben? 

31 Amikor egyesek közületek belefáradtak az életbe, mások bizonytalan utakon tévelyegtek, megint 

mások a sárba süllyedtek - Ki adott nektek segítséget? Talán ember volt? Nem, tanítványok, ami felemelt 

benneteket, az ez az Ige volt, amely életet és reményt ad. Azt, ami voltál, mielőtt megkaptad a Fényemet, 

nem tulajdonítottam neked. De azért, amit most teszel, számon kell kérnem rajtad. Tudjátok, hogy 

tekintetem felfedezte azt, aki elrejtette a testvéri vérrel megfestett kezét, azt, aki elrejtette a "megfosztott 

rózsák szirmait", és azt, aki el akarta rejteni a szívében a lopást vagy a házasságtörést: Mindent láttam, és a 

köpeny fölé, amellyel el akartátok rejteni szégyenletes tetteiteket, kiterjesztettem irgalmasságom fátylát, 

hogy rajtam kívül senki más ne ítélkezzen felettetek, és megbocsátással és szeretettel átalakítottalak és 

megtisztítottalak benneteket. 

32 E hang hallatán fel kellett ébrednetek, és annak láthatatlan jelenlétére, aki hozzátok szól, hinnetek 

kellett. Ismét mondom nektek: Boldogok, akik látás nélkül hisznek. 

33 Az asszonyok szíve mélyen meghatódott Isteni Anyjuk szavára, és Mária minden szava 

harmatcsepp volt a szenvedéstől kiszáradt szívekre. De a fiatal lányokat, a feleségeket, az anyákat, az 

özvegyeket és a lombtalanított virágokat is elvezették a Szűzanya kedves kertjébe, és új illat áradt belőlük. 

34 Mikor leszel kész arra, hogy a kapott tanításokat elvigyed más népekhez? Ismerjétek fel, hogy a 

szeretet és a spiritualizáció magja még nem csírázik az emberiség szívében. A fanatizmus uralja az 

emberek életét - vallási fanatizmus, faji fanatizmus, a világ dicsőségének és hatalmának érdekében 

folytatott fanatizmus és a saját maga érdekében folytatott fanatizmus. 

35 Szükséges, hogy napról napra jobbá tegyétek az életeteket, hogy példává és ösztönzővé váljatok 

felebarátotok életében: teljesítsétek a küldetést, amelyet Atyátok rátok bízott, mert megadom nektek, hogy 

beteljesedni lássátok legmagasabb törekvéseiteket. 

36 De tanulmányoznotok kell tanításomat, és meg kell értenetek; mert ha megkérdeznélek benneteket 

az előző leckéről - meg tudnátok ismételni? Bizony mondom nektek: Nem, de ne aggódjatok, mert ma 

hozok nektek egy másikat, amely emlékeztetni fog benneteket az előzőre, és segít megérteni azt. Ilyen a ti 

Mesteretek, aki türelemmel és szeretettel van felöltözve. 

37 A Második Korszakban az Isteni Ige emberré lett, hogy tanítását a földön hallhassák; ebben a 

Korszakban az Ige a fény, amely leereszkedik az emberi értelem szervére, és az Élet Igéjében virágzik ki. 

38 János próféta abban az időben jelentette be eljövetelemet; most Illés készíti elő szellemi 

megnyilvánulásomat ebben az időben azáltal, hogy szellemileg ismerteti magát az emberekkel; de bizony 

mondom nektek, az egyik és a másik hírnök egy és ugyanaz a Lélek. 

39 Minden egyes új korszak olyan kinyilatkoztatásokkal járt számotokra, amelyek megmagyarázták a 

múltbeli eseményeket, amelyeket még nem értettetek. A végső betakarítás adja meg az igazi bölcsességet. 
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40 Amíg megnyilvánulásom ezeken a hanghordozókon keresztül folytatódik, addig nem fognak 

felismerni az egész világon; el kell telnie egy bizonyos időnek, hírnökeim szívének meg kell tisztulnia, és 

akkor ez az üzenet anyagi befolyásoktól mentesen eljuthat az emberiséghez. 

41 Ez a tanítás az örök élethez vezető út; bárki, aki felfedezi ebben a tanításban a felemelő erőt és 

tökéletességet, tudni fogja, hogyan egyesítse azzal, amit én tanítottam nektek, amikor a földön voltam, 

mert a lényege ugyanaz. 

42 Azok, akik nem tudják, hogyan találják meg a tanításaimban foglalt igazságot, még arról is 

meggyőződhetnek, hogy ezek a tanítások nem ugyanarra a célra vezetnek, mint Jézus tanításai; a rossz 

értelmezések által elvakított vagy a vallási fanatizmus által összezavart lelkek nem lesznek képesek 

azonnal felfogni e kinyilatkoztatások igazságát. A megpróbáltatások útján kell végigmenniük, hogy 

lemondjanak az anyagi gondolkodásmódról, amely megakadályozza őket abban, hogy megértsék és 

teljesítsék parancsolatomat, amely arra tanít benneteket, hogy szeressétek egymást. 

43 Én, a Mester vagyok az egyetlen, aki felfedheti nektek, hogy ezekben a pillanatokban lények 

milliói és milliói mennek keresztül a megpróbáltatások, tapasztalatok és felébredés fájdalmas útján, hogy 

kinyíljon a szemük, és olyan horizontokat keressenek, amelyek túlmutatnak azon, amit szívük és elméjük 

képes volt megteremteni. 

44 "Szomjazom", mondom nektek újra, "szomjazom a te magasságodra és a te szeretetedre"; de senki 

sem adja ajkamra a vizet, amely ezt oltani tudná; inkább kénytelen vagyok nyitva és frissen tartani az 

oldalamon lévő sebet, hogy az ne szűnjön meg az Élet vizét a világra árasztani. 

45 Ez a próféták által spirituális álmaikban és látomásaikban leírt nagy csata ideje; az az idő, amikor 

az emberek erőszakkal szembeszállnak törvényemmel, amikor minden anyagi vagy szellemi lény, aki 

önzést rejt a szívében, harcba száll igazságosságom ellen. Kardom készen áll, ez nem olyan fegyver, 

amely büntet vagy öl - ez az a kard, amely a saját maga áldozataként elpusztuló ember megmentéséért 

folytatott küzdelemben olyan erővel emeli fel, hogy néha még a teste is elpusztul, hogy a lélek örök életét 

elérhesse. 

46 Fogadjátok el helyesen ezeket a tanításokat, és nem lesztek összezavarodva, inkább meg fogjátok 

érteni az emberiség által átélt sok szörnyű megpróbáltatás okát, amit nem vagytok képesek 

megmagyarázni. 

47 Megnyilvánulásom célja, hogy elvezessem szellemeteket a szenvedés útjáról. Kitartóan hívtalak, 

amíg ki nem nyitottad szíved ajtaját; akkor éreztettem veled áldásom és békém gyengédségét, és te 

felkiáltottál: Milyen közel volt hozzám az Úr! 

48 Holnap elhozod ezt az örömhírt az emberiségnek, amely azt hitte, hogy messze van az Úrtól; mert 

amikor Istenről beszél, úgy teszi, mint valami megközelíthetetlen, felfoghatatlan és megközelíthetetlen 

dologról. 

49 Az emberiség felfogása rólam gyermeki, mert nem volt képes felfogni a kinyilatkoztatásokat, 

amelyeket szüntelenül adtam neki. Annak, aki tudja, hogyan kell felkészülnie, látható és megérinthető 

vagyok, és mindenütt jelen vagyok; de annak, akinek nincs érzékenysége, mert a materializmus 

megkeményítette, nehéz felfognia, hogy létezem, és úgy érzi, hogy mérhetetlenül távol vagyok, hogy 

lehetetlen, hogy Engem bármilyen módon érezzen vagy lásson. 

50 Az embernek tudnia kell, hogy Engem hordoz magában, hogy szellemében és lelkiismerete 

fényében az Isteni tiszta jelenlétét birtokolja. 

51 Amikor az emberiség megkapja új üzenetemet, örömteli borzongást fog érezni, amely visszavezeti 

a spiritualizációhoz, amely által közelebb érzi majd magát Urához. 

52 Az egyik ok, amiért anyagilag is hallhatóvá tettem magam, hogy megnyilvánuljak ebben az 

időben, az volt, hogy érezzétek, hogy nem lehetek távol egyik gyermekemtől sem, és hogy a Szellemi Élet 

sincs távol a tiétektől. Hogy ezt megmutassam nektek, megengedtem a szellemi világ megnyilvánulását és 

jelenlétét közöttetek. 

53 Ezek olyan munkák, amelyeket csak én tudok és szabad megtennem, tekintet nélkül arra, hogy az 

emberek milyen ítéletet alkotnak róluk. Tudom, hogy a végén mindenki tökéletesnek fogja elismerni 

műveimet. 
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54 Az ebben az időben történt megnyilvánulások összességét a legnagyobb érdeklődéssel fogjátok 

tanulmányozni, és az emberiség meg fogja találni bennük a nagy igazságokat és a nagy 

kinyilatkoztatásokat, mert semmi sem kicsi az Én Munkámban. 

55 bízzatok abban, hogy ez az Ige biztonságos útra terel benneteket, mert ha egykor Jézus elment is 

mellettetek, és sokan nem érezték Őt, most azonban készítsétek fel szíveteket, hogy befogadjátok az élet 

lényegét, amelyet én hoztam az emberiségnek. A visszatérésre vonatkozó ígéretemet, amelyet 

apostolaimnak adtam, már teljesítettem, de még mindig sok tanítást kell megosztanom veletek. 

56 Miért teszem Magamat ismertté a műveletlenek, az ügyetlenek és a bűnösök között? Bizony, 

akkoriban tudattam veletek, hogy eljövetelemre akkor kerül sor, amikor nagy romlottság lesz a világban.

  

57 Egy nagy zűrzavar is bejelentésre került nektek, és közeledik; szükséges, hogy legyen egy fényes 

világítótorony, amely eligazítja a hajótörötteket, hogy megtalálják a helyes utat. De bizony, mondom 

nektek, ez a világítótorony már meggyújtotta fényét, és megvilágítja a világot: Én vagyok az, aki az ember 

szívéhez közelítek, hogy meghallja hangomat. 

58 Ismét elmondom nektek, hogy aki megtartja az Igémet és követi a tanításaimat, az üdvözülni fog. 

59 Nem azért jöttem, hogy vallási fanatizmust ébresszek az emberekben; az Én Tanításom nagyon 

távol áll a hamis dolgok tanításától; jobbítást, hitet, szeretetet, spiritualizálást akarok. A fanatizmus sötét 

kötés a szemünk előtt, egészségtelen szenvedély, sötétség. Vigyázz, hogy ez a rossz mag ne jusson be a 

szívedbe. Ne feledjétek, hogy a fanatizmus néha a szeretet látszatát kelti. 

60 Értsétek meg, hogy ez a sötétség sújtotta az emberiséget ebben az időben. Ismerd fel, hogy bár a 

pogány nemzetek eltűntek a földről, és az emberiség nagy része azt vallja, hogy az igaz Istent imádja, az 

emberek nem ismernek Engem, és nem szeretnek Engem; mert háborúik, gyűlöletük és a harmónia hiánya 

azt bizonyítja, hogy még nem engednek Engem a szívükben élni. 

61 E vallási fanatizmus és bálványimádás sötétsége felett nagy forgószelek közelednek, amelyek 

megtisztítják az emberiség szellemi kultuszát. Amikor ez a munka befejeződik, a béke szivárványa a 

végtelenben fog ragyogni. 

62 Csak az Én hangom a maga isteni igazságosságában mondhatja meg nektek, hogy nem 

teljesítettétek küldetéseteket sem a földön, sem a szellemi térben, amikor áthaladtatok rajta. 

63 Nincs akadálya annak, hogy kommunikáljak az emberekkel, és hogy akaratomat megismertessem 

velük. Íme, megnyilvánulásaimhoz nem volt szükség igaz emberekre, mert bűnösökön keresztül adtam 

nektek az Igémet, és ebben további bizonyítékot találhattok hatalmamról és irgalmasságomról. 

64 Azt akarom, hogy mindenki, akihez ez az üzenet eljut, tisztítsa meg magát itt a földön e mennyei 

tanítás gyakorlásával, hogy amikor visszatér a túlvilágra, már tiszta lélekkel tegye ezt. 

65 Minden szó, amely tőlem származik, örök életet jelent. Ma az emberi hanghordozón keresztül 

kapjátok meg. 

66 Azt mondom nektek, hogy jó jel, hogy jelenleg az értelem szervén keresztül kapcsolatba kerültetek 

az Atyával; de azt is tudnotok kell, hogy ez a forma nem a cél és nem a tökéletesség csúcsa; hogy az Úr 

korábban és mindenkor az emberek száján keresztül szólt a világhoz. Mégis ez a megnyilvánulás itt, az 

anyagias emberiség és a szellemi iránt érzéketlen világ közepette olyan csoda, amelyet az emberek holnap 

csak annak a szeretetnek tulajdonítanak, amelyet Isten érez irántatok; de ez annak is bizonyítéka, hogy az 

emberi szellem érzi a késztetést a szellemi emelkedésre. 

67 Ez egy új korszak hajnala; az első sugarak kezdik felébreszteni az embereket. Amikor hitetek és 

szellemi emelkedettségetek mélyebb megértéssel fog fel Engem, mint amit jelenleg még mindig 

igazságosnak, örökkévalónak és tökéletesnek tartotok, akkor meg fogtok látni Engem a végtelenségben, 

ahogyan fényemet küldöm minden lénynek. 

68 Istenségem olyan lesz a szellemed számára, mint a fény délben. Mint egy csillag, amely 

megvilágítja a világegyetemet és életet ad neki, úgy fog ragyogni a zenitjén. És a szívek az Atyjukkal 

közösségben, közvetlenül fogják az Ő isteni sugarait kapni a szellem és a szellem közötti tökéletes 

közösségen keresztül, ami az Atya és a gyermekek közötti, valamint a testvérek közötti harmónia célja és 

eszménye. 
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69 Meg kell kérdeznem tőletek, emberek: Mit tettetek a maggal, amelyet rátok bíztam? Mit vetettetek 

a földeteken? Megszabadítottátok az utakat, hogy testvéreitek hozzám jöhessenek? Nagy az a sokaság, 

amely hallgat rám ebben az időben, de kicsi az a rész, amely a valóságban követ Engem. Szíved 

legbelsőbb részébe nézek, és azt mondom neked: ne bíróként kérj Engem, mindig Atyaként és Mesterként 

keress Engem, akkor megnyitom előtted titkos kincstáram, és biztonságban fogod érezni magad. 

70 Új eljövetelemkor, mint a múlt időkben, nyitva hagytam a kincstáramat, hogy sok tanítást tárjak fel 

nektek; mert az Atyának örömet okoz, amikor új tanításokat tár fel gyermekeinek. De jaj nektek, ha ti is 

megkapjátok isteni parancsaimat, de elfelejtitek őket, vagy szeretet hiányában nem teljesítitek őket, mert 

akkor Atyátokat bíróvá változtatjátok! 

71 Hogy sírt Mária a nyomorúságodon! Mennyi mindent köszönhetsz az ő gyengédségének és 

szeretetének! Mindazokat, akik őt hívják, és azokat is, akik nem ismerik el, mindannyian érzik anyai 

melegségét és simogatásának végtelen gyönyörét. Bizony, mondom nektek, mielőtt a lelkek elérnének 

Hozzám, meg kell találniuk Máriát, az Isteni Anyát az útjukon. 

72 Ebben az időben is van egy pásztorod. Mint Mózes, aki kivezetett benneteket Egyiptomból, és 

egységesen a sivatagon keresztül a Sínai-hegy lábához vezetett benneteket, hogy meghalljátok az Atya 

hangját és megkapjátok az Ő törvényét, úgy választott ki benneteket ebben az időben Illés a föld 

különböző pontjairól, hogy a szellemi előkészítés útján elvigyen benneteket az új hegy lábához, ahonnan 

meghalljátok isteni hangomat és megkapjátok kinyilatkoztatásomat. 

73 Íme, itt van Illés, akit a tanítványok Mózessel és Jézussal együtt láttak egy szellemi látomásban a 

Tábor-hegyen. Ez az ő ideje. Erősítse meg lelkedet jelenlétének melegében, és ébredj reményre. 

74 Bizony mondom nektek, a földi döntésnek ez az időszaka az egész világegyetem számára is döntő 

fontosságú, és miközben ebben a formában beszélek hozzátok, más világokban és más szférákban is 

éreztetem magam. Lelkem mindenütt jelen van. 

75 Imádkozzatok, emberek, a béke lelkületével és gondolataival, hogy legyőzzétek a kísértéseket. Ne 

elégedjetek meg otthonotok vagy nemzetetek békéjével. Dolgozzatok minden testvéretek békéjéért. 

"Szeressétek egymást. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 84  
1 Nem tartottalak titeket se kicsinek, se nagynak, ez idő alatt úgy beszéltem mindannyiótokhoz, mint 

a gyermekekhez, akiket ugyanúgy szeretek. Keressétek tanításom szellemi tartalmát, és terjesszétek azt, és 

minél többet adtok át testvéreiteknek, annál többet kaptok. 

2 Irgalmasságom segít elviselni az engesztelésed fájdalmát, amely által megtisztítod a lelkedet. 

Tartsd meg a lelki emelkedettség állapotát a legjobb tudásod szerint, hogy ne törj ki újra zokogásban 

jelenlétemben. 

3 Különböző helyekről tömegek jönnek, akik az Én Igémet keresik; elém hozzák bánatukat és 

mindennapi szükségleteiket. Látom a megpróbáltatásokat és szenvedéseket, amelyeken a nemzetek 

keresztülmennek, és arra kérlek benneteket, hogy küldjetek nekik békeüzenetet imátokkal, mélyen átérzett 

és együttérzéssel teli imátokkal. Kérjetek közbenjárást testvéreitekért; "kérjetek, és megadatik nektek". 

4 Ha hisztek Bennem és bíztok az Igémben, akkor nem lesz háború ebben a nemzetben, és ez egy 

újabb bizonyság lesz arra, hogy Isteni Lelkem leszállt rátok. Az érdemek, amelyeket el kell sajátítanod 

ahhoz, hogy csodák történjenek az utadon: (erkölcsi) megújulás, ima, irgalom, jóakarat és testvéreid iránti 

szeretet. 

5 Ti, akik egy olyan közösséget alkottok, amelynek az a rendeltetése, hogy ebben az időben 

bizonyítékot és tanúságot tegyetek megnyilvánulásomról, ne tétovázzatok, ne engedjétek, hogy 

nemzetetek, piacteretek és mezőitek lássák testvéreitek vérét folyni, és ne legyetek tanúi gyermekeitek 

szomorúságának vagy éhségének. Fényfegyvereket adok nektek, hogy megvédhessétek magatokat minden 

csapda ellen. Azt is megmutattam nektek, hogyan őrizzétek meg a lélek és a test egészségét, hogy erősek 

legyetek. Igen, emberek, ne támadjátok tovább a betegségeket, ne felejtsétek el, hogy mindig az 

engedetlenség nyitja meg előttük az ajtókat. Imádkozzatok magatokért és az egész emberiségért. Azoknak, 

akik könnyeket hullatnak a nemzetek miatt, akik nehéz megpróbáltatásokon mennek keresztül, azt 

mondom, hogy a béke újból visszatér hozzájuk. Azok közül, akik ma egymást gyilkolják és háborúznak a 

testvérek között, holnap előhozom azokat, akik a szeretetet fogják hirdetni és gyakorolni egymás között. 

Hatalmam nagy, ne kételkedjetek benne. Meg fogjátok élni, hogy lássátok, amint egy új világot építek 

ennek az emberiségnek a romjain, ahol nyoma sem lesz annak, ami bűn volt. 

6 Ha sok nemzetet és népet süketnek neveztem, az csak azért van, mert hangom minden szív 

ajtajánál szólt, és ők nem értették meg hívásomat. Azok, akik a szenvedélyek szakadékába zuhantak, 

káromolhatnak Engem itt a világban, de ha egyszer az Én Jelenlétemben lesznek, be kell majd vallaniuk, 

hogy minden emberrel és minden néppel időben együtt voltam, hogy figyelmeztessem és figyelmeztessem 

őket. Senkivel szemben nem mondok előítéletet, mindig azt mondom nektek, hogy a béke szellemében 

hagyjátok gondolataitokat a világot járni, bár figyelmeztetlek benneteket, hogy ne hagyjátok magatokat 

elcsábítani idegen tanításokkal, sem hamis ígéretekkel, hogy ne engedjétek a gyomot, a viszályt és az 

önzést elvetni a szívetekben. Teljesítsd a feladatodat, a többit pedig bízd rám. 

7 Bizony mondom nektek, a természet erői készek elszabadulni az isteni igazságosságnak 

engedelmeskedve. Tisztító munkát fognak végezni. De azt is mondom nektek: Még ha az emberiség el is 

tűnik a földről, Nevem és Jelenlétem soha nem törlődhet ki a lélekből. 

8 Tanítványok, ellenálljatok a gúnynak és a gúnyolódásnak, amíg a világ rá nem jön, hogy nem 

tévedtetek. Rengeteg jelet és bizonyítékot fogok adni neki, hogy felébredjen és kinyissa szemét a fényre. 

De meg kell erőltetned magad, hiszen nem azért küldtelek a világra, hogy aludj. Ma, miután felébredtetek 

Mesteretek hívására, a lehető legtöbbet kell kihoznotok az időből, hogy végül magotok gazdag termését 

mutassátok meg Nekem. 

9 Jöjjetek tanító szavamhoz, és töltsétek meg szellemeteket bölcsességgel. A világotokban uralkodó 

káosz közepette megtaláltátok a béke eme oázisát, ahol halljátok az angyalok hangját, amint azt mondja 

nektek: "Béke a földön a jóakaratú embereknek". 

10 Ha néhány embertársatok megismeri ezeket a tanításokat, tegyék meg. Új tanítványaim 

szétszóródtak az emberiség között, és ha a hitetlenek kigúnyolnak és rágalmaznak benneteket, bocsássatok 

meg nekik, én majd megvédelek benneteket. Sokan azok közül, akik ma rosszul ítélnek meg téged, holnap 
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megáldanak téged. az utatokon mindig tartsátok szem előtt a példát, amelyet a második korszakban adtam 

nektek; ez segíteni fog nektek, hogy türelemmel viseljétek a kereszteteket. Ne feledjétek, hogy amíg a 

földön éltem, nem ismertek fel, és csak jóval a változásom után ismertek fel az emberek között. 

11 Legyetek türelmesek és megértőek, mert nem titeket fog az emberiség felismerni, hanem az Én 

munkámat, az Én tanításomat, és ez örökkévaló. Az Ön feladata, hogy szavaival és tetteivel átadja azt az 

üzenetet, amely megmutatja az embereknek, hogyan tehetnek lépést a tökéletesség felé. 

12 Valóban éhezem és szomjazom szeretetedre és megértésedre. Mindannyian ösztönösen tudjátok, 

hogy létezem, de ki ismer Engem? A valóságban az Istenségemről alkotott elképzelésetek homályos, mert 

a rítusaitok és képeitek által korlátoztatok és torzítottatok el Engem. Annak érdekében, hogy 

megszabadítsalak benneteket ettől a tévedéstől, Szavam továbbra is kimeríthetetlen folyamként fog 

leereszkedni szellemetekbe, egészen az Én akaratom által meghatározott időpontig. Míg tanításaim és 

kinyilatkoztatásaim megmondják nektek, hogy kik vagytok, mi az eredetetek és mi a végső célotok, addig 

önmagatok megismerésével Atyátokat is jobban megismerhetitek. Azt mondom nektek, hogy amit ebben 

az Igében kinyilatkoztattam nektek, és amit még ki fogok nektek nyilatkoztatni, azt a világ egyetlen 

mestere sem tudta volna megtanítani nektek, bármilyen bölcs is legyen, mert csak Én tudom 

kinyilatkoztatni a kifürkészhetetlent, amikor szükséges, hogy megismerjétek. 

13 Így az Én megnyilvánulásom a Harmadik Korszakban olyasvalami volt, amit az emberiség nem 

látott előre, mert elfelejtette a próféciákat, de ma eljöttem, hogy beteljesítsem azokat. A hanghordozók 

nyelve, amelyen keresztül megismertettem magam az emberekkel, egyszerű volt, de e szó lényegében 

benne van szeretetem és bölcsességem. 

14 Aki a Harmadik Korszak Szellemi Tanításomat kifürkészi, és műveivel tanúságot tesz róla, az 

szellemével, szívével és elméjével magába foglalja mindazt, amit Istenségem a múlt időkben 

kinyilatkoztatott, és e tanítások értelmezése helyes lesz. Törvényem újból fel fog támadni az emberek 

között, hogy elpusztítsa mindazokat a hazugságokat, amelyeket gonoszságuk elfedésére és védelmére 

alkottak. Az Élet és Igazság Könyve a föld minden népe előtt megnyílik, és senki sem lesz képes becsapni 

őket. 

15 A farizeusok arcáról lehull a képmutatás álarca, és szájuk, amely mindig hazudott, amikor az 

emberiségnek üdvösséget ajánlott, örökre elhallgat; de ti ne mutogassatok rájuk, és ne fedjétek fel őket. 

16 Amikor az írástudók a házasságtörő asszonyt elém hozták a Második Korszakban, mindannyiuk 

lelkét megérintettem anélkül, hogy nyilvánosan lelepleztem volna őket, miután összezavartam őket az 

ítéletemmel. A mutatóujjam a föld porába írta mindazok bűneit, akik odamentek, hogy lássák, mit írt 

Jézus. Azoknak közületek, akik hallják anélkül, hogy hinnének, ma azt mondom: hallgassatok és 

gondolkodjatok, miközben halljátok ezt az Igét, hogy később ítélkezhessetek, és akkor megértitek, hogy 

ebben az időben adtam nektek szeretetemet, hogy cseppenként ihassátok ezt az erőt, amelyet magatok 

között nem találhattatok. Kevesen vannak, akik követnek Engem, és én felhasználom őket, hogy 

elterjesszem magvaimat. 

17 Én vagyok minden ember, minden vallási közösség és minden szekta Istene, az egyetlen, és amikor 

megnyitom titkos kincstáram és bőségesen szétosztom a kincseket mindenkinek - miért ne ismernének fel 

Engem ott? Senki sem élhet Isten gondolata nélkül, még akkor sem, ha az elképzelése tökéletlen, és így az 

istentisztelete is tökéletlen. Elfogadom minden gyermekem felajánlását, de az Atya most a hozzá méltó, 

helyes adománnyal akarja fogadni. 

18 A tanításom nem rabszolgasorba taszít senkit, csak emeli az életeteket emberileg és szellemileg. 

Aki a cselekedetei miatt akar Isten igazi gyermeke lenni, az nem lesz képes megtartani magának mindazt, 

amit tőlem kapott. Hányan vannak, akik sok tudás birtokában a bölcsesség forrásainak tűnnek, de önzésük 

miatt valójában csak a sötétség gödrei! 

19 Legyetek Jézus tanítványai, és az emberek testvérei lesztek. Érezd, amit teszel és amit beszélsz. 

Aki nem érzi szeretetemet a szívében, az ne beszéljen szeretetről, mert akkor valótlanul cselekszik. A 

szeretetről való beszéddel meg kell várnia, amíg a magom kicsírázik a szívében. Elég időt adok nektek, 

hogy elérjétek a felkészüléseteket, az átalakulásotokat és a teljes átalakulást. Ne feledjétek, hogy sokan 

közületek hitetlenek voltak, amikor idejöttetek, hogy meghallgassátok ezt az Igét. Megnyilvánulásomkor 

egyesek még gúnyolódtak is, mások pedig kigúnyolták a hanghordozókat, akik által azokban a 

pillanatokban beszéltem hozzátok. De megvártalak, beszéltem hozzád a lelkiismereteden keresztül, és 
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utána a bűnbánat könnyeivel kértél Engem, hogy bocsássam meg neked a kételyeidet. Most rendíthetetlen 

hittel követsz Engem, a megpróbáltatások és akadályok ellenére, amelyek gyakran előfordulnak életed 

útján. Én vagyok a vetés, a harcos, aki soha nem pihen. 

20 Azért, hogy kézzelfogható bizonyítékot adjak nektek az igazságosságomról, sok olyan eseményt 

jósoltam meg nektek, amelyek közel álltak ahhoz, hogy megtörténjenek. Így tapasztaltátok, hogy háború 

tört ki, miután bejelentettem nektek a közelgő háborút, amikor még mindenütt béke volt. Amikor azt 

mondtam nektek, hogy a természet erői elszabadulnak, és hogy egyesek számára barátok lesznek, mások 

számára viszont ellenségek, milyen hamar megtapasztaltátok ennek beteljesülését. De egy ígéretet is 

teljesítettem mindannyiótoknak az élete magányában. És ha sok próféciámat nem látjátok valóra válni, az 

azért van, mert azok egy olyan időre szólnak, amely sok generációval utánatok következik. De most már 

tudjátok, mi fog történni ezzel a világgal, az emberrel és a lelkével az eljövendő időkben. Már a régmúlt 

időkben bejelentettem nektek a jeleket, amelyek a jelenlegi korszakot és új kinyilatkoztatásomat hirdetik; 

az előjelek is értelmesen és világosan megmutatkoztak, hogy megerősítsék igazságomat. Már most 

bejelentem nektek azokat, akik megelőzik a szellemi csatát, és utána a béke idejét. A prófécia fénye ismét 

az emberek között van. Igém tele van próféciákkal, az emberek álmokon, látomásokon vagy előérzeteken 

keresztül látják a jövőt. Az ősi próféták megjósolták a prófétáknak ezt az időt. Ezek nem délibábok, 

amiket láttok, hanem jó irányba kell terelnetek lelki ajándékaitokat, hogy a Szentlélek fénye 

visszatükröződjön bennetek. Valódi bizonyítékokat kell adnotok az embereknek, akkor sokan fognak hinni 

e bizonyítékok miatt. Férfiak és nők nagy tömegben fognak jönni ehhez a néphez, más fajú és más 

nyelveket beszélő emberek; mindannyiukat be fogjátok fogadni. Bizony mondom nektek: Mivel az Úr 

házában, az Ő asztalánál nincsenek idegenek és jövevények, ezért ti, akik az Úr gyermekei vagytok, ne 

forduljatok el azoktól, akik a testvéreitek. 

21 Megmutatom neked a feladatodat. Fogadd el az életet úgy, ahogyan én adom neked. Csendesen, 

lépésről lépésre haladj. Így gazdag termést fogtok aratni a földön, még akkor is, ha csak rövid ideig fogtok 

élni rajta. Akkor nem leszel olyan, mint azok, akik - bár hosszú ideig éltek a földön - ugyanolyan 

nyomorultul és csupaszon érkeznek a jelenlétembe, mint amilyenek voltak, amikor elkezdték az élet útját. 

22 Tegyél olyan jó cselekedeteket az életedben, amelyeknek lelki tartalma vagy célja van. Tegyetek 

sok olyan cselekedetet, amelyet nem ismernek vagy nem látnak, mert a szívvel végzitek. 

23 Tartsátok magatok előtt az Utasításom Könyvét, ne hagyjátok, hogy tanításai figyelmen kívül 

hagyjanak benneteket. Bizony mondom nektek, eljön majd a pillanat, amikor megkövetelem tőletek 

mindannak az összefoglalását és magyarázatát, amit kinyilatkoztattam nektek. Az élet is követelni fogja 

tőled ezt a leckét a megpróbáltatásokon keresztül, amelyeket az utadba állít; de ki más az élet, mint Én, aki 

fényt adtam elmédnek, érzékenységet szívednek, ajándékokat és képességeket egész lényednek, hogy 

megértsd lényed mély és örök nyelvét? 

24 Tanításomban megmutatom nektek, hogy úgy éljetek, hogy még az élet legkeservesebb 

helyzeteiben is boldognak érezzétek magatokat, mert tudjátok, hogy Isten gyermekei vagytok; és 

megtanítalak benneteket arra is, hogy értékeljetek mindent, ami körülvesz benneteket, hogy örömetek 

egészséges és valódi legyen. 

25 A világ egy nagy kert, amelyben a szíveket táplálom; de ezúttal minden virágát elszáradtnak 

találtam. Azért jöttem, hogy újból megöntözzelek benneteket, és nem hagyom abba a törekvésemet, hogy 

odaadóan ápoljam őket, amíg be nem szívom ennek a szellemi kertnek az illatát. Amikor egyszer 

kinyílnak a kelyhek, csodálatos jelek és kinyilatkoztatások lesznek az emberek között. 

26 Ezek a hanghordozók itt, akikből az Én Igém ebben az időben tör elő, a fájdalom perzselő napjától 

elszáradt növények voltak; de az isteni eső rájuk hullott, és kivirágoztak. Az ajkukról elhangzó mondatok 

szépsége és nektárja olyan, mint a virágok. 

27 Ez a nép, amely tudta, hogyan kell belélegezni ezt az illatot és megőrizni a magot, szintén 

kivirágzott és gyümölcsöt termett. Ez egy kis kert, amelyből gondoskodó szeretetem kiválasztja a 

legtermékenyebb növényeket, hogy a nagy sokaság hitét megtartsa; mert bizony mondom nektek: Én 

vagyok az örökkévalóság magja. Mária az Isteni Eső. Nézd meg, hogy az isteniben a Teremtő és az Anya 

hogyan őrködik munkája felett. 

28 A Második Korszak szavaim a megváltás útját jelentették azok számára, akik ragaszkodtak 

hozzájuk. Boldogok azok, akik bíznak tanításomban. De ne gondoljátok, hogy mindazok, akik azt állítják, 
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hogy hisznek Bennem, bíznak az Igémben, vagy gyakorolják a Tanításomat. Látom, hogy az emberek a 

megpróbáltatás pillanatában ingadoznak a megbocsátáson, ahogy Jézus tanította, vagy a védekezésen, 

ahogy az ösztöneik tanácsolják. Szívük mélyén úgy érzik, hogy nehéz a Mester tanításait a gyakorlatba 

átültetni. Nekik azt mondom: Amíg nincs hitük és szeretetük a felebarátjuk iránt, addig nem lesz 

lehetséges, hogy tanításom vezesse szívüket. De a föld népeihez erényes embereket fogok küldeni, akik 

bebizonyítják nekik a hit erejét, valamint a megbocsátás, az irgalom és a szeretet csodáit. 

29 Hit nélkül és a Törvény teljesítése nélkül az Én Igém csak olyan, mint egy szunnyadó mag, amely 

nem csírázik ki a vetés után, mert ami ezt a magot gyümölcsözővé teszi, az az erény. Ha ez az Ige egyszer 

minden szívhez eljut, sokan lesznek, akik túl szigorúnak tartják az Úr ítéletét. Ezért azt mondom nektek, 

hogy ti egy olyan világ vagytok, amelynek szüksége van hitre ahhoz, hogy képes legyen érezni és 

megérteni Engem. 

30 Azt mondom mindannyiótoknak, akik a keresztény világ részének mondjátok magatokat, hogy 

ítéletem kedvező, ha figyelembe veszitek, hogy húsz évszázad telt el azóta, hogy isteni üzenetet hoztam 

nektek, hogy azzal legyőzzétek a világot, a testet, a szenvedélyeket és a halált, és mégis azt látom, hogy 

még mindig mindenben a saját erőtökben, az érzés- és gondolkodásmódotokban bíztok. De ha a test 

ösztönei még mindig felülkerekednek a szellem erényein, az csak azért van, mert még mindig inkább 

anyag vagy, mint szellem. 

31 Közeledik a csata; egyesek hite harcolni fog mások kétkedése ellen, egyesek erkölcse mások 

gonoszsága ellen. De mint a múltban, gondoskodó szeretetem a Bennem bízó gyermekekkel lesz, és 

segíteni fogok nekik, hogy csodálatos tetteket hajtsanak végre, ahogyan az csak akkor történhet, ha valaki 

igazán hisz az Istenségemben. 

32 Meg kell értenetek, hogy nem csak azokat keresem, akik hisznek Bennem, hanem inkább azok 

kedvéért jövök, akik kételkednek a létezésemben. A második korszakban, amikor a megígért Messiásként 

jöttem, megjelentem a láthatatlan Istenben hívő emberek között; de az üzenetem nemcsak Izraelnek szólt, 

hanem minden pogány nemzetnek, akik nem ismertek Engem. Nem azért jöttem, hogy egyeseket 

megmentsek, másokat pedig hagyjak elpusztulni. 

33 Egy hatalmas fa kinyújtja ágait, hogy mindenkinek menedéket nyújtson, és gyümölcseit minden 

kegy nélkül kínálja. Emlékeztek-e arra, hogy valaha is népeknek neveztelek titeket, akiknek nem szabad 

elvinnetek az Igémet? Soha nem tanítottalak titeket arra, hogy okokat keressetek arra, hogy bárkitől is 

megtagadjátok a Fényemet. Igazságosak voltatok-e, amikor méltóvá tettelek benneteket arra, hogy 

halljátok az Igémet és fogadjátok kegyelmi ajándékaimat? Bizony, mondom nektek: Nem. 

34 Vétkezve találtalak titeket, és ezért (ahogy voltatok) kiválasztottalak benneteket, hogy elvezesselek 

benneteket a megújulás forrásához, hogy holnap ugyanezt tegyétek testvéreitekkel is. Ez az az idő, amikor 

a bűnösök megmentik a bűnösöket, és amikor a "halottak" feltámadnak, hogy feltámasszák a "halottaikat". 

A megkeményedett szívek, azok, akik özvegyeket, árvákat, éhezőket és betegeket láttak elmenni anélkül, 

hogy szívük húrjait megmozdították volna, most felébrednek a szeretetre, megborzonganak az idegen 

fájdalom láttán, és lerombolják önzésüket. Még önmagukról is megfeledkeznek, hogy osztozzanak 

testvéreik fájdalmában. 

35 Aki nem ismeri a fájdalmat, nem értheti meg azokat, akik szenvednek. Ezért veszem igénybe 

azokat, akik gyakran ittak a szenvedés poharából, hogy képesek legyenek megérteni az emberek 

nyomorúságát, és valódi vigaszt nyújtsanak nekik. 

36 Aki vétkezett, és utána visszatért a jó útra, az soha nem lehet felháborodva felebarátai vétkei miatt. 

Ehelyett megbocsátó és megértő lesz. 

37 Mindenki, aki ennek a fénynek a tisztasága által befolyásolva ébred fel, meg fogja érteni, hogy itt 

az ideje, hogy az emberiségért dolgozzon, és a világra szánt idejéből néhány pillanatot a szeretet lelki 

gyakorlatának szenteljen. Így fogod szeretni Uradat és szolgálni testvéredet. 

38 Ne tartozzatok azok közé, akik, amikor látják mindazt, ami a világban történik, felkiáltanak: "Ez az 

ítélet és a halál ideje, ami után talán a pokol vár ránk!". 

39 Azt mondom nektek, hogy ez a megbékélés és a feltámadás ideje, és hogy utána Mennyországom 

békéje vár mindenkire, aki hisz és elindul, hogy kövesse Szavamat. 
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40 Öröm van a lelkemben, amikor látom magam körülvéve azokkal, akiket tanítványaimnak hívtam 

ebben az időben. Ti vagytok azok, akiket arra rendeltek, hogy spirituális küldetést teljesítsetek ebben a 

Harmadik Korszakban. 

41 Hosszú volt az út, amit végig kellett járnod ahhoz, hogy végül megkapd ezt a kinyilatkoztatást. 

Mégsem érzel fáradtságot, mert az a szellem, amely képes az anyag és a világ szenvedélyei fölé 

emelkedni, soha nem fárad bele, hogy Engem keressen vagy kövessen. Ebben az időben kiárasztottam 

Szeretetlelkemet minden lélekre és minden elmére, hogy kinyissátok szellemi szemeteket, és meglássátok 

az igaz életet annak teljes teljességében. "Minden szem látni fog Engem" - mondtam nektek erre az időre 

vonatkozóan, és valójában minden szem most kezd látni Engem. 

42 Az emberek most ébredeznek és sejtik az igazságot. Sok tanítás közvetlenül a szellemüknek lesz 

kinyilatkoztatva, mert nem emberek lesznek azok, akik ezeket tanítják nekik. Ha a mai emberek egyszer 

meghallják hangomat a szívük mélyén, nem fognak többé eltávolodni Tőlem, mert érezni fogják 

szeretetemet és meglátják igazságom fényét. Ti vagytok a fény gyermekei, a Háromságos-Marian 

Spiritualisták, mert ti vagytok azok, akik megtapasztaltátok a Szentlélek eljövetelét és hallottátok 

kinyilatkoztatását. Helyes lenne-e, ha a világosság gyermekei sötétséget teremtenének az emberek között? 

Nem, gyermekeim. 

43 Szíved nyugtalan, és azt mondja Nekem: "Mester, miért nem hiszel bennünk?" Erre válaszolok 

neked: Azért adom nektek ezeket a jeleket, mert ez a fény ideje egyben a hazugságok, a csalás és a 

veszélyek ideje is; mert körülöttetek a gonosz erői játsszák a játékukat, amelyek az embereket elpusztítják, 

és amelyek elhomályosíthatják a fényeteket, ha nem vigyáztok. Nem azért van a világosság ideje, mert az 

ember gyújtotta meg, hanem azért, mert elhoztam nektek kinyilatkoztatásaimat az ígéretek 

beteljesedéseként. Ez a hazugságok ideje - de nem azért, mert Én eljöttem az emberekhez, hanem azért, 

mert a gonoszságuk elérte a tetőpontját. 

44 Közeledik a végső csata, de nem a ti testvérgyilkos háborúitokról beszélek, hanem a Fény 

csatájáról mindaz ellen, ami hamis, tisztátalan és tökéletlen. Ismerjétek fel az időt, amelyben éltek, hogy 

siessetek felhalmozni a szeretet és a lelki erő fegyvereit. Értsétek már meg, hogy ebben a harcban nemcsak 

a saját hitetekért és üdvösségetekért harcoltok, hanem hogy önmagatokról megfeledkezve azokhoz kell 

fordulnotok, akiket a pusztulás veszélye fenyeget. 

45 Ez az idő a fény ideje, mert az emberi szellem a fejlődése és az élete során szerzett tapasztalatai 

révén fényt halmozott fel. Ne sírjatok többé a múltatok felett, de használjátok fel annak minden tanítását, 

hogy egyre inkább megvilágítottnak lássátok az utatokat, és ne botladozzatok többé, és ne 

bizonytalanodjatok el a keresztutaknál. 

46 Szellemi múltadat nem ismeri a test. Megengedem, hogy a lelkedbe vésődjön, hogy olyan legyen, 

mint egy nyitott könyv, és a lelkiismeret és az intuíció által feltáruljon előtted. Ez az Én igazságosságom, 

amely ahelyett, hogy elítélne benneteket, lehetőséget ad arra, hogy jóvá tegyétek a vétket, vagy 

kijavítsatok egy hibát. Ha a múltat kitörölnétek az elmétekből, akkor újra át kellene mennetek a múlt 

megpróbáltatásain; de ha meghalljátok a tapasztalataitok hangját, és hagyjátok, hogy ez a fény 

megvilágítson benneteket, akkor tisztábban látjátok majd az utatokat és fényesebben a horizontot. 

47 A világ sok örömet ad nektek, amelyek közül néhányat Én adok nektek, másokat pedig az ember 

teremtett. Most megtapasztaltátok, hogy nem tudtátok megszerezni őket, ami egyesekben lázadást, 

másokban pedig szomorúságot okozott. El kell mondanom nektek, hogy ebben az időben sokaknak nem 

adatik meg, hogy elaludjanak vagy elpusztuljanak a test örömeiben és kielégülésében, mert az ő feladatuk 

teljesen más. Igazság szerint azt mondom nektek, hogy az emberiségben nem létezik egyetlen olyan 

szellem sem, aki ne ismerte volna meg az összes gyönyört és ne ette volna meg az összes gyümölcsöt. Ma 

azért jött a lelked (a földre), hogy élvezd az Engem való szeretet szabadságát, és ne legyél a világ, az 

arany, a kéjvágy vagy a bálványimádás új rabszolgája. 

48 Jákob álmának létrája a szemed elé kerül*, hogy feljuss rajta a nagyobb méltóságod és 

tökéletességed iránti vágyadban. Szellemi törvényem nem mentesít benneteket földi kötelességeitek alól. 

Keresnetek kell a módját annak, hogy mindkét törvényt összehangoljátok, hogy beteljesedésetek tökéletes 

legyen Istenségem és a világ előtt. 
* Ez a Jákob létrájának szimbolikus ábrázolására utal ebben és más gyülekezeti termekben. 
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49 A jó katona nem menekülhet a harc elől, nem veszítheti el a bátorságát a háborúról szóló hírek 

miatt. Ebben a világméretű csatában, amely az utatokba kerül, katonáknak kell lennetek. Ügyetek legyen 

az igazságosság, fegyvereitek pedig a szeretet, a jóakarat és a tevékeny irgalom. Anélkül, hogy ennek 

teljesen tudatában lennétek, már hosszú ideje harcoltok az ellenség ellen, amely a háborút és gyűlöletet 

szító gonoszság. Fegyvereid nemcsak a látható elemek, hanem a láthatatlan lények ellen is harcolnak. 

Hogy segítsek nektek ebben a küzdelemben, megadtam nektek a szellemi látás és kinyilatkoztatás 

ajándékait, hogy felismerjétek a farkast, amikor az lesben áll rátok. 

50 Azt akarom, hogy tanítványaim megtanuljanak harmóniában élni az egész teremtéssel, az idővel 

összhangban élni, hogy a megfelelő órában, az általam kijelölt órában érjenek célba, hogy már jelen 

legyetek, és válaszolhassatok nekem, amikor magamhoz hívlak benneteket. 

51 Abban a pillanatban a lelked felemelkedik hozzám, hogy segítségemet kérje. Tudja, hogy olyan 

képességeket adtam neki, amelyek örökkévalóak és vele született képességek. De a test, mint gyenge 

teremtmény, szintén a Teremtőre emeli tekintetét, hogy kérje Őt, és amit kér, azok csak a világgal 

kapcsolatos kielégülések, és ezek közül sokan jelentéktelenek. 

52 Hadd kérjen tőlem az újonnan érkezett; de te - mit kérhetsz tőlem, amivel nem rendelkezel? Azt 

akarod kérni Tőlem, ami már megvan a lényedben? Amikor elmondjátok az általam tanított Miatyánk 

imát, érezzétek és értsétek meg annak lelki tartalmát, majd fejezzétek be azzal az átadással, hogy az Atya 

akarata úgy legyen meg "a földön, ahogyan a mennyben". Merüljetek el tanításomban, és olyan kincseket 

és képességeket fogtok felfedezni magatokban, amelyekről ma még nem is hiszitek, hogy birtokában 

vagytok. 

53 Szükséges, hogy megtanuljatok kérni, várni és kapni, és hogy soha ne felejtsétek el továbbadni azt, 

amit én adok nektek, ami a legnagyobb érdem. Imádkozzatok azokért, akik nap mint nap meghalnak a 

háborúban. Megadom azoknak, akik tiszta szívvel imádkoznak, hogy 1950 előtt mindenki, aki elesett a 

háborúban, lelkileg felemelkedjen a világosságra. 

54 Már Illés szelleme jön, és az elveszett juhokat a juhnyáj békéjéhez vezeti. Ha erős lélekkel 

rendelkezel, nem fogsz többé félni a farkastól, aki vérszomjas állkapcsával fenyeget. Képes leszel 

leereszkedni a mélységekbe, hogy megmentsd az elveszetteket anélkül, hogy félned kellene attól, hogy ott 

maradsz. Képesek lesztek átkelni sártengereken anélkül, hogy foltot hagynátok magatokon, és képesek 

lesztek átkelni viharos tengereken még egy törékenynek tűnő csónakkal is, anélkül, hogy félnétek a 

felborulástól. A hitetek és az erényetek fogja ezt az erőt adni nektek. Nem gondoljátok, hogy a jövőben 

nagy tettekre vagytok képesek? Nem gondoljátok, hogy az új nemzedékek jobban fogják értelmezni és 

megvalósítani tanításomat? Értsd meg: Ha nem így lenne, nem beszélnék hozzátok, nem adnék nektek 

tanácsot és nem oktatnálak titeket. 

55 Nézd meg az embereket, a népeket, a nemzeteket, hogyan adják életüket egy eszményért. 

Küzdelmeik halotti máglyáján pusztulnak el, a világ dicsőségéről, a birtoklásról, a hatalomról álmodozva. 

Meghalnak a föld múló dicsőségéért. De ti, akik kezditek lelketekben meggyújtani azt az isteni eszményt, 

amelynek célja az örökkévaló dicsőség elérése, nem adjátok-e oda, ha nem is az életeteket, de legalább egy 

részét, hogy teljesítsétek testvéri kötelességeiteket? 

56 Láthatatlan csata dúl felettetek, amelyet csak a felkészült tudomásul vehet. Minden rossz, ami az 

emberekből gondolatban, szavakban és művekben árad, az évszázadok összes bűne, a túlvilági emberek és 

lelkek összezavarodása, minden eltévelyedés, igazságtalanság, az emberek vallási fanatizmusa és 

bálványimádása, az ostoba, nagyravágyó törekvések és a hamisság egyetlen erővé egyesült, amely 

mindent lerombol, elfog és áthatol, hogy ellenem fordítsa. Ez a hatalom áll szemben Krisztussal. Nagyok a 

seregeik, erősek a fegyvereik, de nem ellenem, hanem az emberek ellen erősek. Igazságom kardjával 

fogok harcba szállni ezekkel a seregekkel, és harcba szállok seregeimmel, amelyeknek ti is részei lesztek 

akaratom szerint. Miközben ez a csata az élvezeteket hajszoló embereket nyugtalanítja, nektek, akikre 

rábíztam a túlvilági események érzékelésének ajándékát, figyelnetek és imádkoznotok kell testvéreitekért, 

mert így ti is figyelni fogtok magatokért. 

57 Krisztus, a fejedelmi bajnok, már kivonta kardját; szükséges, hogy a gonoszt, mint sarlót, 

gyökerestől kitépje, és sugaraival fényt teremtsen a világegyetemben. Jaj a világnak és neked, ha ajkaid 

hallgatnak! Ti vagytok Jákob szellemi magva, és neki ígértem, hogy általatok a föld nemzetei 

megmenekülnek és megáldatnak. Egy családként egyesítelek benneteket, hogy erősek legyetek. 



U 84 

20 

58 Milyen gyönyörű példája a harmóniának, amit a kozmosz kínál nektek! Sugárzó égitestek, amelyek 

élettel telve vibrálnak a térben, és amelyek körül más égitestek keringenek. Én vagyok a sugárzó, isteni 

égitest, amely életet és meleget ad a lelkeknek; de milyen kevesen mozognak a kijelölt pályájukon, és 

milyen sokan vannak azok, akik messze keringenek a pályájuktól! - Elmondhatnád Nekem, hogy az anyagi 

égitestek nem rendelkeznek az akarat szabadságával, és hogy másrészt éppen ez a szabadság késztette az 

embereket arra, hogy letérjenek az ösvényről. Ezért mondom nektek: Milyen érdemdús lesz a küzdelem 

minden szellem számára, hiszen a szabad akarat adománya ellenére tudta, hogyan rendelje alá magát a 

Teremtőjével való összhang törvényének. 

59 A harc, amit nektek bejelentek, nem fog sokáig tartani, hamarosan eljön a béke, mert 

igazságosságom fénye minden gyermekemre felragyog. 

60 Azzal a néppel együtt, amelyet felemelek, és amelyet kiszakítok a sötétségből és tudatlanságból, 

beteljesítem a múlt időkben adott próféciákat, és bizonyítékaim és csodáim láttán a világ reszketni fog, a 

teológusok és a próféciák értelmezői pedig elégetik könyveiket, és belsőleg felkészülnek e kinyilatkoztatás 

tanulmányozására. A címek, a tudomány emberei, a jogar és a korona emberei megállnak majd, hogy 

meghallgassák tanításomat, és sokan azt fogják mondani: Krisztus, a Megváltó újra eljött! 

61 tanítványok, igyekezzetek felkészülni, mert még nem mondtam el nektek, mennyi mindent kell 

elmondanom nektek, és máris közeledik 1950. 

62 Imádkozzatok igaz őszinteséggel, és egyesítsétek gondolataitokat az angyalok gondolataival, hogy 

felajánljátok áldozatotokat Istenségem előtt. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 85  
1 Boldogok azok, akik mentális imát gyakorolnak, mert érzik jelenlétemet; de valóban, mondom 

nektek, én minden imát fogadok, bármilyen formában külditek is fel hozzám. Figyelek minden hívásra és 

minden kérésre anélkül, hogy megítélném a formát, és csak arra a szükségletre figyelek, amellyel Engem 

keresel. 

2 Miért ne hallgassam meg azokat, akik tökéletlenebbül imádkoznak, hiszen tudom, hogy végül 

mindenki gyakorolni fogja az igaz imát? Most meghallgatlak benneteket a különböző formákban, 

amelyekben elém terjesztitek kéréseteket, mert a lényeg az, hogy Engem kerestek. De bizony mondom 

nektek, nincs olyan ima, amelyet ne hallgattam volna meg. Nekem csak a gyermekeim jóakarata számít. 

3 Tökéletes tanításon keresztül mutatom meg nektek az igazságot. Próbáljátok meg gyakorolni, és 

imádkozás közben érezni fogjátok, hogy látjátok fényemet és halljátok szelíd tanácsaimat. 

4 Még messze vagytok attól, hogy elérjétek a tökéletességet; de törekedjetek rá megállás nélkül, 

álmodjatok küldetésetek magasztosságáról, és tegyétek az igazságot ideálotokká. 

5 Emberek, a ti küldetésetek az, hogy áttörést hozzatok a fény felé, és elvezessétek a ma közeledő 

emberek sokaságát, és az eljövendő nemzedékeket is. 

6 A lelkiismereted vezessen ezen az úton, hogy soha ne engedd, hogy a szívedet a hiúság trónjaként 

használd, mert akkor hiába dolgoznál. 

7 Ne hagyjátok, hogy tekintetetek elkalandozzon a ragyogó céltól, amely felé törekszetek. Ne 

törődjetek az ösvény nehézségeivel, akadályaival vagy tüskéivel; ezek a viszontagságok arra késztetnek, 

hogy még szenvedélyesebben vágyjatok a béke országába való eljutás boldogságára. - Azt kérdezed 

Tőlem: Mester, elengedhetetlen-e, hogy ebben az életben megigyuk a keserűség poharát, hogy 

megkívánjuk és megérdemeljük azokat az örömöket, amelyeket a Te Irgalmasságod ígér nekünk a Lelki 

Életre? Nem, az én 

Gyermekek. Amikor ez az emberiség, folyamatos szellemi fejlődésében egyszer megérti az emberi javak 

valódi értékét, amikor megérti, hogy a földi örömök és javak csak halvány tükörképei annak, hogy mi a 

boldogság a Szellemi Életben, akkor többé nem kell szenvednie ezen a bolygón, hogy elérje a szellemi 

örömöket és gyönyöröket; mert akkor az emberek megtanulnak együtt élni a szerencséjükkel és a 

győzelmükkel anélkül, hogy a mulandóhoz ragaszkodnának, és küzdeni fognak azért, hogy szellemi 

érdemek révén elérjék a magasabb életet, amely elkerülhetetlenül vár rájuk, az igazi életet. 

8 Emberek, ebben a korban újra össze kell gyűjtenetek a hit és a remény nagy gazdagságát, amelyet 

kiűztetek a szívetekből, hogy megmásszátok vele a hegyet, mintha égő fáklyát hordanátok magatokban, 

hogy megvilágítsátok utatokat. 

9 Aki így él és ezen az úton jár, az Isten népének gyermeke lesz; nem számít, hogy a földön hol 

lakik, milyen vér folyik benne, vagy milyen nyelven beszél. Azért lesz a tanítványom, mert tanúságot tesz 

az igazságomról. 

10 Ne higgyétek többé, hogy az izraelita nép Isten népe. Én okoztam, hogy ez a faj szétszóródott a 

világban, mert Izrael valóban nem egy faj, hanem egy szellemi nép, amelyhez mindannyian hivatottak 

vagytok tartozni. 

11 Ha az én népem, Izrael, e világból való lenne, azt hiszed, hogy megengedtem volna, hogy kiűzzék 

őket Júdeából, hogy megengedtem volna, hogy törzseiket szétszórják a nemzetek között? Hiszel abban, 

hogy ha ez igaz lenne, akkor megengedtem volna, hogy Salamon templomát lerombolják és 

meggyalázzák, Jeruzsálem városát pedig lerombolják és felgyújtják, hogy egy kő se maradjon a másikon? 

12 Gondolkodjatok el mindezen, hogy megértsétek, hogy a Szellemi Királyságnak nem lehet alapja 

ebben a világban. Ezért mondtam nektek Jézuson keresztül: "Az én országom nem e világból való". 

13 Isten népének gyermekei, Izrael igaz gyermekei azok, akik szeretik az igazságot, akik teljesítik a 

törvényt, akik szeretik Istent felebarátjukban. 

14 Vizsgáljátok meg az Igémet, teszteljétek, ha akarjátok. Távolítsa el a szemeket a fürtökből, és 

vegye figyelembe a magot. 

15 Azt gondoljátok, hogy e tanításom első szavai miatt, amikor azt mondtam nektek, hogy sokan 

vannak, akik tökéletlen módon imádkoznak, embertársaitok megsértődhetnek? 
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16 Bizony, mondom nektek, szükséges, hogy mindannyian megismerjétek az igazságot, és ez az 

igazság az, hogy az ember Istennel szembeni kultikus cselekedetei hosszú fejlődésen mentek keresztül, és 

szüntelen változásokon mentek keresztül. Az imádság, amely a kultikus cselekedetek középpontjában áll, 

szintén átalakult. Mindig éreztettem veletek jelenlétemet, kegyelmemet és fényemet fejlődésetek egész 

ideje alatt. 

17 Amikor letérdeltél a bálvány elé, hogy mindennapi kenyeret kérj tőle, az nem adott neked semmit, 

mert nem volt benne élet; én azonban meghallgattalak téged, és kenyeret adtam neked. Ezután 

megismertétek az igaz Isten létezését, és ez a hit megerősödött az Ige által, amelyet Krisztus hagyott az 

emberiségre; de az Isten mint Szellem létezésébe vetett hit ellenére az Isten anyagi megjelenítésére való 

hagyományos hajlamotok, hogy közelről érezhessétek és láthassátok az Istenit, arra vezetett benneteket, 

hogy saját kezűleg alkossátok meg Isten képét, amelyet a megfeszített Krisztus testi alakjában 

ábrázoltatok. Az ember alkotta alak előtt térdeltél le imádkozni, és a véres képre szegezted a tekinteted, 

hogy a szíved meghatódjon tőle, és érezd, hogy Engem imádsz. 

18 Most a spiritualizáció időszaka áll előttetek, amelyet a "Tökéletes Imádság Idejének" nevezhettek, 

mert azért jöttem, hogy megtanítsalak benneteket arra, hogy lélektől lélekig kapcsolatba lépjetek Velem. 

Annak érdekében, hogy a szellemetek megtanuljon a saját nyelvén beszélni, egy olyan "nyelven", amely 

ma még ismeretlen az emberek számára, de amelyet Isten és a szellemek jól ismernek és értenek, 

szeretném, ha megértenétek, hogy fel kell hagynotok minden külső kultikus cselekedettel és anyagi 

áldozattal. Most már elég érettek vagytok ehhez, mert tudjátok, hogyan kell alázattal hallgatni Rám, és 

már nem vagytok olyanok, mint amikor először jöttetek ide, és istenkáromlásként ítéltétek el ezt a szót, bár 

keresztényeknek tartottátok magatokat. 

19 Ma megértitek és megerősítitek tanításaimat, meg vagytok győződve arról, hogy csak most 

tanuljátok meg, hogy igazi keresztények legyetek, mivel épp most vagytok azon a folyamaton, hogy 

eldöntsétek, hogyan alkalmazzátok ezeket a tanításokat az életetekben, és egy új időszakot is 

megtapasztalhattok, amely ugyanannak a fénynek a szikráját hozza el nektek, a spiritualizáció üzenetét. 

20 Akkoriban megtanítottalak a legnagyobb erényre, a szeretetre; lelkesítettem a szívedet, és 

érzékennyé tettem az érzéseidet. Most feltárom nektek azokat az ajándékokat, amelyekkel a szellemetek 

fel van ruházva, hogy kifejlesszétek őket, és arra használjátok, hogy jót tegyetek felebarátaitok között. 

21 A lelki élet ismerete lehetővé teszi számotokra, hogy a Mesteretek által véghezvittekhez hasonló 

cselekedeteket végezzetek. Ne feledjétek, hogy azt mondtam nektek, hogy ha fejlesztitek a 

képességeiteket, akkor valódi csodákat fogtok tenni. 

22 Mindazt, amit hallottatok, írásban rögzítjük, hogy az eljövendő időkben megismerhető legyen. 

Hagyok nektek egy könyvet, amely tartalmazza majd minden tanításom lényegét. Ez a könyv azokból a 

lapokból lesz összeállítva, amelyeket az Én diktálásom szerint írtak az erre a célra kiválasztottjaim, akiket 

"aranytollaknak" nevezek. 

23 Ez a toll a lelkiismeret és az igazság tolla, ez az, amelyet Mózes jobb kezébe adtam, hogy megírja 

az első idők könyveit - ugyanezt adtam Márk, Lukács, Máté és János kezébe, hogy megírja az Isteni 

Mester életét és szavát, azt a könyvet, amelyet ti Újszövetségnek neveztek. 

24 Nektek, új tanítványoknak, akik ebben az időben hallottátok Szavamat, azt mondom nektek: nem 

kell küzdenetek azért, hogy ezt a (most íródó) Testamentumot vagy Könyvet egyesítsétek a korábbiakkal, 

mert Én vagyok az, aki ebben a Könyvben egyesítettem a Három Idő kinyilatkoztatásait és tanításait, 

azokból a lényeget merítve, hogy egyetlen üzenetet alkossanak. 

25 Látom, hogy azok, akik meg akarják menteni magukat a közeljövő bejelentett szenvedéseitől, 

elkezdenek készülődni. Azt mondom annak, aki üdvözülni akar: Vegyetek példát rólam, és ha valóban az 

én képmásom akarsz lenni, vedd fel a keresztedet, és kövess engem. 

26 Ha nem tudjátok, mi ez a kereszt, elmondom nektek: az alázat, az engedelmesség, a szeretet 

erénye; aki felvállalja a keresztjét, az tudja, hogy Atyja erre tanította, és ezért a sorsában él. 

27 Emeld fel a lelkedet, javítsd meg az életedet, és képes leszel cselekedetekkel hirdetni a 

Tanításomat. Ne csak a saját üdvösségedre gondolj, jobb, ha arra gondolsz, hogyan tudsz üdvösséget hozni 

a testvéreidnek. Figyeljetek és imádkozzatok, és vessétek ki hálóitokat a tengerbe, amely ez az emberiség, 

és bizony mondom nektek, nagy lesz a fogásotok. 
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28 Ne aggódjatok túlságosan, ha mondataim nem maradnak meg az emlékezetetekben, mert aki 

szeretetet érez felebarátja iránt, az egy kimeríthetetlen nyelv birtokosa lesz: a szereteté, amely minden 

testvére számára érthető lesz. 

29 Néha, amikor így beszélek a hallgatókhoz, van olyan szív, amely csendben azt mondja Nekem: 

"Atyám, ha ezek az ajándékok, amelyeket ránk bíztál, Királyságod igazi ékkövei, miért helyezted őket 

bűnös kezekbe, tudva, hogy megfertőzhetjük őket?". Erre azt válaszolom nektek, hogy az isteni ajándékok, 

amelyeket az embereknek adtam, lényegükben nem változnak meg; a fény mindig fény marad, az igazság 

soha nem szűnik meg igaznak lenni, ami örökkévaló, az nem lesz képes meghalni. Tudom, szeretett 

emberek, hogy megértetek Engem, ezért beszélek így hozzátok. 

30 Szakadék nyílt meg az emberiség előtt, és ettől akarlak megmenteni benneteket ebben az időben; 

ehhez szükséges volt, hogy közel érezzétek Engem a szívetekhez. 

31 Olvasom minden gondolatotokat, és tudom, hogy egyikőtök most is ezt gondolja: Ha Te valóban 

Isten vagy - mit keresel itt a bűnösök között, Te, akinek mindig az angyalok és az igazak között kellene 

lenned? 

32 Ó, az isteni szeretet iránt érzéketlen szív! Ha tudnád, hogy nagyobb örömöt érzek, amikor egy 

bűnös bűnbánó szavait hallom, mint amikor az igazak imáját hallom. 

33 Ismerjetek meg Engem most, hogy közeledtem hozzátok. Értsetek meg engem, amikor azt 

mondom nektek: Boldogok vagytok, akik az Én Igém után vágyakozva jöttök, mert az bezárja szívetek 

sebeit, és oltja az igazság, az igazság és a tudás iránti szomjatokat. A szeretet és bölcsesség kimeríthetetlen 

vizével teli kúthoz érkeztek. Igyatok és vigyetek magatokkal vizet az utatokra, hogy oltsátok testvéreitek 

szomját. 

34 Viharos idők járnak; ne hagyjátok, hogy a bűn beszennyezze a vizet, amelyet ebből a forrásból 

merítettetek. Imádkozzatok, és üdvösséget találtok. 

35 Holnap kimész a tartományokba és a falvakba, és ott sok szomjazóval fogsz találkozni; akkor meg 

fogod érteni, hogy az Én Irgalmasságom vezetett téged, hogy elhozd nekik Mennyei Üzenetemet. 

36 Az Én utam nem látható, mint a földi utak, azt az Én szeretetem jelöli ki a szívetekben. Ha tudod, 

hogyan lépj be a szentélyedbe, ott megtalálod a fényt, amely örökké vezetni fog téged. 

37 Bár a mai napig az emberek az Istenit anyagi tárgyakon keresztül képviselték, holnap a 

Végtelenben, a szellemükben fogják keresni Jelenlétemet. 

38 Az emberiséget fel kell szerelni és meg kell tisztítani; nincs olyan nap, amikor ne történne olyan 

esemény, amely ezt bizonyítja. Szükséges, hogy minden sötétség eltűnjön az emberek életéből, hogy 

megpillanthassák a Szentlélek világosságát. 

39 A hegy tetejéről meghívlak benneteket, hogy másszátok meg, hogy elérjétek keblemet. Ez a nép, 

amely már régóta hallja az Úr hangját a magasból, bizonytalan és botladozó járással, de céltudatos hittel 

közeledik. Volt, akit akkor lepett meg a halál órája, amikor még alig készültek fel a feljutás megkezdésére, 

mások pedig akkor, amikor már csak néhány lépcsőfokot másztak meg a hegyoldalon. Azt mondom 

azoknak, akik még a földön hallanak Engem, hogy fokozzák buzgóságukat, hogy megduplázzák 

erőfeszítéseiket, hogy az ítélet pillanata a lehető legközelebb meglepje őket a csúcshoz. 

40 Ne feledjétek, hogy a ti példátok olyan lesz, mint egy ösvény, amelyen a jövő nemzedékek biztos 

és gyors léptekkel haladnak a tökéletesség felé. 

41 Bizony mondom nektek, az eljövendő időkben az emberek szellemileg nagyon közel fognak járni a 

hegytetőhöz, még a földön is. 

42 Nincs semmi olyan a Teremtésemben, ami a testi halálhoz hasonlóan alkalmas lenne arra, hogy 

minden szellemnek megmutassa az élet során elért fejlődésének csúcspontját, és semmi sem segít annyira, 

mint az Én Szavam a tökéletességre való felemelkedésben. Ez az oka annak, hogy Törvényem és 

Tanításom miért igyekszik mindig és könyörtelenül behatolni a szívekbe, és hogy a fájdalom és a 

szenvedés miért tanácsolja az embereknek, hogy hagyják el azokat az utakat, amelyek ahelyett, hogy 

felemelnék a lelket, a szakadékba vezetik azt. 

43 Fogadjatok szeretettel, akik az emberek ítéleteitől való félelem nélkül, az Én Igém iránti 

vágyakozásból jöttök. Boldogok az "elsők", mert ők könnyekkel és vérrel készítik elő az utat azoknak, 

akik a későbbiekben szellemileg felemelkednek. 
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44 Az isteni harang hangja minden szívhez és minden lélekhez eljutott. De ugyanígy mondom nektek, 

hogy csak kevesen tudták, honnan jött ez a hang. 

45 Amikor az Atya látta, hogy a gyermekek nem képesek felfogni az Ő Szellemének hívását, az 

emberhez jobban illő formát keresett, hogy megismertesse magát, és ezt az emberen keresztül tette. 

Amikor a szívekben egyre nagyobb lett a kétség, hogy vajon a Mester az-e, aki ebben a formában 

nyilvánul meg, csodákkal árasztottam el az emberek útját, hogy felélénkítsem a hitüket és tanúsítsam, 

hogy közöttetek vagyok, mert a bizonyítékokat, amelyeket adok nektek, csak Én adhatom. 

46 Így sokaknak, akik egykor nem tudtak Jézusra hallgatni, most lehetőségük lesz arra, hogy az 

Igazság Szellemének meghallgatásával felfrissítsék a szellemüket. 

47 Tudtotokra adtam, hogy nem mindenki fog Engem ebben a formában hallani, mert ez nem a 

legtökéletesebb; de közeledik a nap, amikor hangomat minden ember hallani fogja szellemi 

megnyilvánulásom által; ez lesz a próféták által megjövendölt idő, amikor minden szem meglát Engem, és 

minden fül meghall engem. 

48 Ha a ti imátok, amely egy bűnös hangja, eljut hozzám, miért ne juthatna el Atyátok tiszta és 

mindenható hangja az emberi szívek mélyére? 

49 Ne felejtsétek el, hogy én vagyok a Pásztor, aki még a legmélyebb szakadékokban is megkeresi az 

elveszett juhokat. Ó, szeretett emberek! Mindig ugyanazzal a bátorsággal és hittel kövessetek Engem, 

amivel ma is követtek, hogy példátok bátorítsa azokat a tömegeket, akik még eljönnek hozzátok, hogy 

növeljétek az Úr népét. 

50 Az első korszakban Izraelnek szüksége volt erre a bátorságra és hitre, hogy kiállja a sivatagon való 

kemény átkelést. Azok az emberek, akik szívükben érezték Jehova hívását, elvesztették a fáraótól való 

félelmüket, és családjukkal együtt elindultak az anyagi és szellemi szabadulás felé. 

51 Gondolkodjon el a nép történelmén. Nem mondtam már, hogy az ő élete isteni kinyilatkoztatások, 

emberi tapasztalatok és példák könyve? 

52 E tömegek kebelében, akik most összegyűlnek, hogy meghallgassák új tanításaimat, azok a 

szellemek is ott vannak, akik követtek Engem a sivatagon keresztül; azért küldtem őket, hogy 

megtanítsanak benneteket arra, hogy legyetek erősek és hűségesek Atyátokhoz az élet viszontagságaiban. 

53 Írjátok le a történelmeteket is; azt akarom, hogy kitörölhetetlen legyen a jó példák révén, 

amelyeket a jövő nemzedékekre hagytok. 

54 Értelmezzétek jól tanításomat, hogy tudjátok, hogyan kell azt a helyes módon a gyakorlatba 

átültetni. Nem akarom, hogy azok, akik apránként megértik tanításomat, hiúvá váljanak, és 

felsőbbrendűnek érezzék magukat ahhoz képest, aki túl lassú ahhoz, hogy felfogja a lényeget. Nem 

akarom, hogy azok, akik félreértették az Igémet, vezessék a nagy igét, mert azt hiszik, hogy megértették 

azt. Nem egy emberi mester az, aki beszél hozzád, nem egy földi bíró az, aki ítélkezik feletted, és nem is e 

világ orvosa az, aki meggyógyított téged. 

55 Értsétek meg, hogy az Én Igém nem tölti meg elméteket hiábavaló filozófiákkal, hanem az élet 

lényege. Nem vagyok gazdag ember, aki világi vagyont kínál nektek. Én vagyok az Egyetlen Isten, aki az 

igaz élet országát ígéri nektek. Én vagyok az alázatos Isten, aki hivalkodás nélkül közeledik 

gyermekeihez, hogy felemelje őket az engesztelés útjára simogatásával és csodálatos Igéjével. 

56 Míg a világban egyesek hamis nagyság után futnak, mások azt mondják, hogy az ember 

jelentéktelen teremtmény Isten előtt, sőt vannak olyanok is, akik a föld féreghez hasonlítják magukat. 

Bizonyára anyagi testetek kicsinek tűnhet számotokra teremtésem közepette, de számomra nem az, mert 

bölcsességgel és felhatalmazással teremtettem. De hogyan ítélheted meg lényed nagyságát a tested méretei 

alapján? Nem érzed benne a lélek jelenlétét? Nagyobb, mint a tested, létezése örök, útja végtelen, 

fejlődésének végét nem ismerheted, ahogyan az eredetét sem. Nem akarlak kicsinek látni, arra 

teremtettelek, hogy elérd a nagyságot. Tudod, mikor tartom az embert kicsinek? Amikor elvesztette magát 

a bűnben, mert akkor elvesztette nemességét és méltóságát. 

57 Már régóta nem ragaszkodtok Hozzám, már nem tudjátok, hogy valójában mik vagytok, mert 

hagytátok, hogy sok tulajdonságotok, képességetek és ajándékotok, amelyeket Teremtőtök helyezett 

belétek, tétlenül heverjen lényetekben. A szellem és a lelkiismeret tekintetében alszotok, és éppen ezek 

szellemi tulajdonságaiban rejlik az ember igazi nagysága. Úgy éltek, mint azok a lények, akik ebből a 

világból valók, mert ebben a világban jönnek létre és halnak meg. 
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58 Minden utat bejártatok, hogy megkóstoljátok a különböző gyümölcsöket. De végül is elhívtalak 

benneteket, és így mondom nektek: Senki sem új az élet útján, senkit sem támadtam meg felkészületlenül 

a kinyilatkoztatásaimmal. 

59 Már ettetek a különböző vallási közösségek által kínált szellemi kenyérből; már megtapasztaltátok, 

mi a tudomány; már hallottatok elég emberi elméletet, most hallgassatok meg Engem: ha utolsó szavam 

meghallgatása után tanításom nem elégít ki benneteket, akkor menjetek és keressétek az igazságot más 

úton. Itt tanításom fénye, szeretete és felemelő ereje fog meggyőzni benneteket, mert nem akarom a 

szellem rabszolgáit! 

60 Ebben az időben Krisztus a Lélekben az, aki tanítást ad nektek, nem Illés az; előhírnökként 

előkészítette eljövetelemet ebben az időben, segít nektek megérteni Igémet, amelyet nektek adok. 

61 Azt kérdezitek tőlem, hogyan cselekedhetnétek Akaratom szerint, és én azt mondom nektek: 

először érjétek el a belső harmóniátokat, és azután éljetek harmóniában minden Munkámmal. Azért 

mondom ezt nektek, mert ha őszintén megítélnétek magatokat, rájönnétek, hogy a szívetek nincs 

összhangban az elmétekkel, hogy a testetek nincs összhangban a lelketekkel, és hogy még a lélek sincs 

mindig összhangban a lelkiismerettel. De ha megosztottak vagytok magatokban, akkor elkerülhetetlenül 

megosztottak vagytok másokkal is, és nem vagytok összhangban a természeti törvényekkel és az isteni 

törvényekkel. Pontosan ez a viszály magja szaporodott el a Földön, és ezért él az emberiség jelenleg 

káoszban. De az Én irgalmasságom segít nektek megtisztulni, és arra kér benneteket: Mikor fogjátok 

mindannyian felismerni magatokat Bennem? 

62 Tanulmányozzatok mindent, amit tanítok nektek, hogy ne érezzétek szükségét annak, hogy 

könyvekben keressétek az igazságomat, mert nagyobb hasznotokra válik, ha bízhattok a 

lelkiismeretetekben, mint az emberek által írt könyvekben. Fényem mindig a lelkiismeretben van, de 

ahhoz, hogy megértsétek az utasításait, jóakaratú emberként kell élnetek. 

63 Milyen boldog lesz a lelked a túlvilágon, amikor a lelkiismerete azt mondja neki, hogy elvetette a 

szeretet magját a földön! Az egész múlt megjelenik majd a szemed előtt, és minden egyes látvány, ami a 

műveidről szólt, végtelen örömet fog okozni neked. 

64 Törvényeim parancsolatai, amelyeket emlékezeted nem mindig volt képes megőrizni, 

hasonlóképpen tisztán és világosan fognak átmenni elméden. Szerezz olyan érdemeket, amelyek lehetővé 

teszik számodra, hogy az igazságra nyitott szemmel hatolj be az ismeretlenbe. 

65 Sok olyan rejtély van, amelyet az ember hiába próbált megfejteni; sem az emberi intuíciónak, sem 

a tudománynak nem sikerült megválaszolnia azt a sok kérdést, amelyet az emberek feltettek maguknak, és 

ez azért van, mert vannak olyan felismerések, amelyek csak a szellemnek szólnak, amikor az már belépett 

a szellemi völgybe. Ezek a meglepetések, amelyek várnak rá, ezek a csodák, ezek a kinyilatkoztatások a 

jutalma részei lesznek. De tényleg, mondom nektek, ha egy szellem bekötött szemmel lép be a Szellemi 

Világba, semmit sem fog látni, hanem továbbra is csak rejtélyeket fog látni maga körül - ott, ahol 

mindennek tisztának kellene lennie. 

66 Ez a Mennyei Tanítás, amelyet ma elhozok nektek, sok szépséget tár elétek, és felkészít benneteket 

arra, hogy amikor egy napon lélekben az Örökkévaló igazságszolgáltatása elé álltok, képesek legyetek 

ellenállni annak a csodálatos valóságnak, amely attól a pillanattól kezdve körülvesz benneteket. 

67 Legyetek hű tanítványai ennek a munkának, és nem fogtok megbotlani, és életetek 

legmagasztosabb pillanataiban is teljes ismerete lesz az igazságról. 

68 El tudjátok képzelni, milyen zűrzavarban vannak azok, akik elszakadnak az anyagtól anélkül, hogy 

tudnák, hová forduljanak? El tudjátok képzelni azoknak a fájdalmát és kétségbeesését, akik bűnökkel, 

vérrel és hibákkal megrakodva érkeznek a szellemi világba? Képesek lesznek-e kinyitni a Titokzatosság 

ajtaját, és elragadtatásban lesznek-e, amikor meglátják Műveim dicsőségét? Azok, akik így jönnek 

hozzám, csak az Én igazságosságomat ismerik meg, amely a lelkiismeretükben van, és amely olyan, mint 

a tűz, amely megperzsel, felemészt és megtisztít. 

69 Használjátok a leckéimet, értsétek meg, hogy Én hozzátok beszélek, tanítványok, akik az Én 

szavamat halljátok hanghordozóim emberi ajkán keresztül, míg Én a ti hangotokat hallgatom, amely 

szívetek legrejtettebb részéből szól hozzám. 

70 Mikor leszel képes meghallani lelki hangomat lényed mélyén...? Amikor tökéletes párbeszéd van 

az Atya és gyermekei között - a szellem és a szellem közötti igazi közösség. 
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71 Ismerjétek fel, hogy az isteni tanítás nem áll meg; időről időre új leckéket adok nektek, amelyek 

elmagyarázzák és kibővítik az előzőeket. Amikor ezúttal hallotok Engem, ne viselkedjetek úgy, mint a 

farizeusok, akik felháborodtak Jézus szeretetből fakadó cselekedetein, amikor meggyógyította a 

megszállottakat, és nyilvánosan kiáltották, hogy az az ember, aki Isten Fiának nevezte magát, hamis 

próféta, aki a mózesi törvénnyel ellentétes tanításokat hirdet. - Ne mondjátok, hogy a mostani tanítás 

ellentétes azzal, amit Jézus hagyott nektek az Ő idejében. 

72 Ha helyesen akarod megítélni ezt a tanítást, először tisztítsd meg a szívedet az előítéletektől, az 

alantas szenvedélyektől, a fanatizmustól, aztán fogj egyet a tanításaim közül, mindegy, melyiket, vizsgáld 

meg, és fel fogod ismerni, hogy milyen fényt tartalmaz, és mennyire segít neked, hogy eljuss hozzám. 

73 Azokat, akiket az igehirdetéseimre kiválasztottam, lelkiismeretükön keresztül felkavarom, hogy 

egy pillanatra se feledkezzenek meg a rájuk bízott küldetésemért viselt felelősségről. Az, hogy milyen 

ragyogást kap az igehirdetésem, a felkészültségükön múlik, és az is, hogy milyen benyomást tesznek az 

ember szívére. 

74 Egyszer, amikor keresztre feszítettek, a sokaság így kiáltott felém: "Ha valóban Isten Fia vagy, 

szállj le a keresztről, és mi hiszünk benned." Ma azt fogják mondani nektek, akik átadjátok az Igémet: Ha 

a szátok valóban Isten Igéjét mondja, adjátok meg nekünk a bizonyítékokat, amelyeket követelünk. 

75 Bocsáss meg azoknak, akik próbára tesznek, és azoknak, akik kételkednek a küldetésedben vagy 

gúnyolódnak rajtad. Leveszem ezt a nehéz keresztet a válladról, amelyet teljes szelídséggel átadsz nekem; 

akkor szíved mélyéből kérd az Atyát: "Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.". 

76 Kegyelmem azt mondja nektek: Szellemek, akik emberi testtel egyesülve jöttek ide, és sokat 

küzdöttek és tapasztaltak, pihenjetek itt a Mesterrel. Egyesek számára az élet teher volt, mások számára 

pedig igát jelentett. Milyen kevesen vannak, akik tudják, hogy az élet egy mély lecke! 

77 Ne essetek kétségbe, hatoljatok bele Szavamba, és a viharokat béke és nyugalom fogja követni. A 

legjobb orvosnak neveztek Engem, és valóban balzsamot öntözök fájdalmaitokra. De nemcsak ezt akarom 

nektek elhozni, hanem azt is el akarom mondani, hogy kiválasztottalak titeket, hogy segítsetek nekem 

abban az isteni küldetésben, hogy megvigasztaljátok és meggyógyítsátok az összes beteget, akit az 

utatokon találtok. 

78 Képtelennek tartjátok magatokat e munkák elvégzésére? Vegyük példának a Második Korszak 

apostolaimat; őket is szomorúnak és betegnek találtam, de szomorúságuk a lelkükben volt, betegesek 

voltak a vágyakozástól, mert ők és népük már régóta várták a megígért Messiás eljövetelét, aki elhozza a 

szeretet Országát, és akinek kenyere kielégíti az igazságosságra való oly nagy éhséget. 

79 Amikor először meglátták a Mestert és meghallották a hangját, érezték, hogy már nem e világból 

valók, hanem abból, amely isteni szavával hívta őket; természetfeletti erővel ruházták fel magukat, és 

mindvégig követték Őt. 

80 Nektek, akik ez idő alatt az asztalomnál ültetek, azt mondom: ne habozzatok tovább, hogy 

teljesítsétek a feladatot, hogy beszéljetek a világnak erről a mennyei lakomáról. Törekedjetek már most 

arra, hogy megkapjátok a Lélek ajándékait, mert ez lesz az egyetlen dolog, amit magatokkal visztek ebből 

a világból. Nem azt mondom nektek, hogy hanyagoljátok el az anyagi kötelességeiteket, de ne aggódjatok 

azon, hogyan fogjátok megszerezni azt, amire szükségetek van az élethez és a megélhetéshez. Mondtam 

nektek egy másik alkalommal, hogy a madarak nem vetnek és nem aratnak, és mégsem szenvednek hiányt 

sem élelemben, sem menedékben. Lehetetlen, hogy tőletek, akik lényetekben Isten egy részecskéjét 

hordozzátok, és akik ráadásul buzgón törekszetek arra, amit a szükségletek megkövetelnek, megtagadják 

azt, amiért erőfeszítéseitekkel, tudományotokkal és néha fájdalmaitokkal dolgoztok. 

81 Nektek csak az életben való hit hiányzik, de abban a magasabb rendű életben, amelyet Mennyei 

Atyátok kínál nektek ebben az igében. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 86  
1 Emberek, igazán szeretnek Engem? Hiszitek, hogy valóban az Én jelenlétemben vagytok? Akkor 

mutassátok meg nekem bűnbánatotokat a javításra irányuló őszinte elhatározásotokkal. A szívetekben 

akarok élni, hogy később lélektől lélekig kommunikálhassatok Velem. 

2 Amikor életutadon egyre nagyobb mértékben találkozol nehézségekkel, úgy veszed, mintha azok a 

spirituális fejlődésed akadályai lennének, és ezt Nekem mondod, anélkül, hogy felismernéd, hogy a 

megpróbáltatások nélküli út olyan út lenne, amelyen nem lenne lehetőséged érdemeket szerezni, hogy 

elérd hibáid jóvátételét. 

3 Amikor a nap sugarai megperzselnek, gyere, és pihenj meg ennek az isteni fának az árnyékában, 

hogy visszanyerd az erődet és bátorságot meríts. Itt feltárom nektek a szeretet erejét, amely megvált, 

megtisztít és békét ad. A szeretet közelebb hoz benneteket egymáshoz, és közelebb visz a Teremtőhöz, 

hogy eggyé váljatok az egyetemes harmóniával. 

4 Gondoljatok arra a boldogságra, amit szellemetek megtapasztal, amikor meghallja Atyja hangját 

belülről, bárhol is legyen. Ezzel bizonyítom nektek, hogy csak arra várok, hogy megmutassam 

dicsőségemet mindenkinek, aki szeretetből fakadó alázattal közeledik hozzám, hogy kérdezzen vagy 

kérdezzen. Ő bennem fog élni, és én is benne fogok élni. 

5 Néha elgondolkodsz azon, hogy lehetséges-e egyáltalán, hogy Isten Lelke benned lakjon. Erre azt 

mondom nektek, hogy elég, ha megfigyelitek, hogy a testetek egy pillanatra sem szenved hiányt a 

levegőben, amit az élethez belélegzett. Hasonlóképpen, ugyanígy az Én Lelkem is áthatja lényeteket, hogy 

birtokba vehessétek az Atya fényét és erejét, amelyek az örök életet jelentik. 

6 Én itt vagyok, hogy megismertessem magam, és a te szádon keresztül beszélek. Ez egy újabb 

bizonyíték arra, hogy bennetek vagyok, és egyben egy lecke azok számára, akik kételkednek abban, hogy 

az Én Lelkem az, aki így adja magát tudtotokra. 

7 A Második Korszakban azt mondtam a farizeusoknak, akik felháborodtak azon, hogy szombaton 

betegeket gyógyítottam: "Az Úr az Úr az idő felett, és nem az idő fölötte; ezért úgy használja az időt, 

ahogyan akarja." Ez az Úr az Úr. Ennek megfelelően a jelen időben azt mondom azoknak, akik nem 

hisznek az emberi értelem szerve által történő igehirdetésemben: "Én vagyok az ember Ura, és nem ő az 

Úr Ura; ezért úgy használom őt, ahogyan akarom". 

8 Néha szükség van arra, hogy elveszítsd, amit birtokolsz, hogy felismerd az értékét. Azért mondom 

ezt nektek, mert sokan kételkedni fognak, miközben emberek száján keresztül adom át nektek az 

igehirdetésemet. De amint ez a hang elhallgat, és a szívek éhséget kezdenek érezni az isteni lényeg iránt, 

rá fognak jönni, hogy ezek a tanítások valóban nem emberektől származnak, hanem az Atya fénye 

világított meg benneteket. 

9 Még most is figyelmeztetlek benneteket, hogy felkészüljetek, mert e tanítások kedvéért sokan 

csalást fognak elkövetni azzal, hogy hanghordozóimnak nevezik magukat, miközben én már megszűntem 

volna, hogy az emberi értelem szervén keresztül ismertessem meg magamat veletek. 

10 Megnyilvánulásom idején senki sem hallgatott, és hangom sem fog elhallgatni; de ha azután valaki 

azt állítja, hogy fényem isteni sugarát kapja, tudván, hogy ezzel nem az Atyának engedelmeskedik, és 

becsapja testvérét, akkor mindig attól kell félnie, hogy igazságosságom eléri őt, vagy mindig óvakodnia 

kell attól, hogy az emberi igazságszolgáltatás elragadja. 

11 Engedelmességet akarok tőletek, azt akarom, hogy hitében és szellemiségében erős népet 

formáljatok, mert ahogyan a Jákobtól származó nemzedékeket arra késztettem, hogy szaporodjanak, annak 

a népet sújtó nagy megpróbáltatások ellenére, ugyanúgy arra foglak késztetni titeket is, akik lélekben 

magatokban hordozzátok ezt a magot, hogy kitartsatok a küzdelmetekben, hogy népetek ismét úgy 

szaporodjon, mint a csillagok az égen és mint a homok a tengeren. 

12 Tudatosítottam veletek, hogy szellemileg Izrael e népének részei vagytok, hogy teljesebb 

ismeretekkel rendelkezzetek sorsotokról. Ugyanakkor azt javasoltam, hogy ne hirdessétek nyilvánosan az 

erre vonatkozó próféciákat, amíg az emberiség magától fel nem fedezi azokat. Mert mivel az izraelita nép 

még mindig létezik a földön, a test szerinti zsidó, megtagadják tőletek ezt a nevet, és nem adják meg 

nektek, bár ez nem ok a vitára. Ők még semmit sem tudnak rólad, míg te sokat tudsz róluk. 

Kinyilatkoztattam nektek, hogy ez a földön bolyongó és lelki béke nélkül, lépésről lépésre és anélkül, 
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hogy tudná, a Megfeszített felé halad, akit Urának fog felismerni, és akitől bocsánatot fog kérni, mert 

olyan nagy hálátlansággal és keményszívűséggel álltak szemben az Ő szeretetével. 

13 Testemet levették a keresztről, de azok számára, akik évszázadokon át megtagadtak Engem, 

továbbra is fel vagyok szögezve, és továbbra is várom az ébredésük és bűnbánatuk pillanatát, hogy 

megadjam nekik mindazt, amit felajánlottam nekik, de ők nem akarták elfogadni. 

14 Itt az ítélet ideje, az adósságok kifizetésének ideje. Nem kerestem az igazakat a világban, mert az 

hiábavaló lenne. Keresem azokat, akik eltévedtek, és megvilágítom az útjukat, hogy visszatérhessenek a jó 

útjára. 

15 Hosszan beszélek a lelketekhez, de az emberek azt mondják Nekem: "Uram, nemcsak a lelkünknek 

van szüksége Rád; nézd, az életünk egy nehéz kereszt." De én azt mondom nektek: legyetek boldogok, 

hogy a földnek ezen a részén éltek, ahová nem jutott el pusztulás, háború, éhség és halál. Nem értékelitek 

kegyelmemet, és ahelyett, hogy naponta megköszönnétek Nekem jótéteményeimet, szűkölködőnek 

tartjátok magatokat, és állandóan panaszkodtok Nekem. 

16 Értsétek meg földi feladatotokat, és ragadjátok meg a csodát, hogy tanúi lehettetek a spiritualizáció 

forrásának, amely e nép kebelében fakad. 

17 Én, Krisztus, vagyok az Atya Igéje és a ti lelkiismeretetek világossága, mert az Isten világossága, 

amely Jézusban túlárad a szeretettől, a ti szívetekben van. 

18 Jöjjetek az Isteni Pacsirta szárnyai alá, ahol ott van a melegség, amely örök életet ad azoknak, akik 

úgy érzik, hogy haldokolnak a hidegtől. Bizony mondom nektek, hidegség van az emberek szívében, mert 

a szeretet eltávozott belőlük. Olyan ez, mint azokban az otthonokban, ahol a szeretet szent lángja kialudt, 

akár házastársak, akár szülők és gyermekek, akár testvérek között. A testük közel van egymáshoz, de a 

lelkük távol van egymástól. Milyen nagy az ürességük, milyen mély a magányuk, és milyen hideg van 

ezekben az otthonokban! 

19 Ha néha azt mondom nektek, hogy látom, hogy reszketve jöttök hozzám a hidegtől, az azért van, 

mert látom, hogy a világtól csak közömbösséget tapasztaltatok a fájdalmaitok iránt, mert csak önzést és 

hálátlanságot tapasztaltatok. 

20 Milyen magányosnak érzi magát a földön, aki szenved, milyen elhagyatott a beteg! Milyen 

haragszanak az emberek arra, aki elesik, és milyen keserű a kenyér, ami a szegényeknek marad! Érezzétek, 

hogy az általam felétek irányított sugárzás melegsége még szívetek legrejtettebb részébe is behatol. 

Vigyétek az embereknek, a szenvedőknek és a betegeknek. A szegények ekkor az élet Teremtőjéhez 

emelik gondolataikat, hogy azt mondják neki: "Uram, már nem vagyunk elhagyatottak ebben a völgyben; 

sokan vannak, akik könnyeket hullatnak értünk, akik felkeresnek minket, vigasztalnak minket, és kezüket 

nyújtják felénk." A szegény embereknek ezután az élet Teremtőjéhez kell fordulniuk. 

21 Még most is azt mondom nektek: "Kérjetek, és adatik nektek"; de most hozzáteszem: Tanuljatok 

meg adni, mert kérni fognak tőletek. 

22 Minden teremtmény legbensőbb lényében ott van a szeretet akkordja, amely, ha megérintjük, 

rezeg. A gyengédség és a szeretet útján kell elérni, hogy felébressze és éreztesse a szívben azt, amit Isten 

minden gyermeke iránt érez: a szeretetet. 

23 Kik lesznek azok a mesterek, akik tudják, hogyan fedezzék fel minden egyes emberben azt az utat, 

amely ehhez az akkordhoz vezet, amelyet az emberek ma olyan mélyen rejtegetnek? 

24 Tanuljatok tőlem, tanítványok, vegyétek észre, hogy egyszerű és egyszerű Szavam hogyan 

mozgatta meg lényeteket. Ennek oka az, hogy lényege az isteni szeretetet tartalmazza, amely melegséget 

és életet jelent a szív és a lélek számára. 

25 Ma, amikor a Mester veletek van, lássátok meg benne minden lény Atyját. Ne hívjatok engem 

többé Názáreti Jézusnak, se galileai rabbinak, se a zsidók királyának; mert nem vagyok a földön 

semmilyen nemzetből vagy helyről való, nem emberként jöttem, hanem Lélekben jöttem, és természetem 

isteni. 

26 Mennyit beszéltek és írtak már földi létemről, de milyen ritkán jutottak az emberek túl az anyagon. 

Az emberek csak azért térdeltek le, hogy tiszteljék azokat a helyeket és tárgyakat, amelyek az Én lépteimet 

jelzik a világban, ahelyett, hogy szavaim vagy műveim isteni lényegét keresték volna. De mint egy 

ragyogó hajnal, új idő virradt fel az emberiség számára, amelyben szellemetek a dél fényében fel fogja 

ismerni azt, ami korábban áthatolhatatlan sötétségbe burkolt misztérium volt számára. 
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27 Ezen a napon az emberek néhány pillanatra elcsendesítik elméjüket, és lelküket hozzám emelik, 

hogy emlékezzenek arra az áldott éjszakára, amelyen a Megváltó a világra jött. Néhányan érzik Lelkem 

békéjét, mert béke van a szívükben, mások szomorúságot éreznek, mert gyermekkorukra és a szeretett 

lényekre gondolnak, akik eltűntek ebből a világból. Vannak, akik elmerülnek a lelki elmélyülésben és az 

imádságban, és vannak, akik a világi örömökkel és ünnepekkel meggyalázzák a szellem igazi örömét. 

28 De kérdezem a szegényeket, a föld szűkölködőit: Miért sírtok? Nem emlékeztek arra, hogy a 

betlehemi egyszerű pásztorok voltak az elsők, akik a Gyermek arcán meglátták Uruk arcát? 

29 szárítsátok fel könnyeiteket, emeljétek fel arcotokat, és nézzétek meg Jelenlétem fényét ebben az 

áldott igében, amelyet az egyszerű emberek is hallottak, amikor először hallották ebben az időben. 

Ünnepeljétek ezt az éjszakát örömmel, és emlékezzetek arra, amikor eljöttem hozzátok, hogy elhozzam 

nektek a világosságomat az örökkévalóságra. 

30 Megáldom otthonodat és kenyeredet, és megmondom neked: Ott leszek az asztalotoknál, és 

mellettem Mária, a ti gyengéd Szellemi Édesanyátok. 

31 Gondoskodj róla, hogy lelked az erény fehér köntösébe öltözzön, még akkor is, ha testedet 

szerényen takarod. Ami az emberben valóban számít, és amit az ember a legalsó helyre szorított, az ebben 

a korban fog feltámadni, amelyet az emberek "a szellem idejének" fognak nevezni. 

32 Nézd meg, hogyan gyűlnek össze a kóbor juhok a Pásztor hívására, hogy a béke kerítésében 

éljenek. 

33 Annak a népnek a törzsei, akik az első korszakban hallották Jehova parancsait, úgy tűnik, eltűntek 

a föld színéről. Ki lenne képes felismerni vagy felfedezni azok közül a szellemek közül, akik most 

szétszóródtak a földgolyón, és különböző fajú férfiak és nők testében reinkarnálódtak, azokat, akik korábbi 

inkarnációikban vérségi kötelékek révén kapcsolódtak hozzá? Csak az Én előrelátó, átható és 

igazságszerető szemem képes felfedezni azt, amit ma megtagadnak az emberektől. 

34 Itt vagyok én, olyan emberek elméjének szervén keresztül beszélek, akik még a saját sorsukat sem 

ismerik, nemhogy másokét. Tudom, hogy sokan gúnyt űznek ezekből a szavakból, mert a hanghordozóim 

képzeletének vagy fantáziájának tulajdonítják őket, akik által beszélek. De bizony mondom nektek, ez az 

anyagiasult emberiség még igazságot fog szolgáltatni ennek az egyszerű szónak, amelyet az ember szája 

mondott ki. 

35 Az első barázdák már korábban elkészültek, a mag már a méhükbe hullott. Ma még csak kevesen 

tudják, hogy veletek voltam; de holnap a világ tudni fogja, és ha majd megismeri, mi történt eljövetelem, 

ittlétem és távozásom idején, akkor be fogja vallani, hogy nem titokban, nem csendben jöttem, és hogy 

keletről nyugatra bizonyítékokat és jeleket adtam a világnak, amelyekkel tanúságot tettem új 

kinyilatkoztatásomról, és ezzel teljesítettem az emberiségnek az ókorban tett ígéretemet. 

36 A kegyelem eme napján szívetek tele van örömmel, mert Jelenlétem ismét köztetek van. Amikor 

elkezditek hallgatni Isteni Igém tanítását, úgy érzitek, hogy szennyezettek és méltatlanok vagytok arra, 

hogy halljátok az Igémet; de amikor a tanításnak vége, tisztának érzitek magatokat. Ez azért van, mert az 

Én Igém, amely a kegyelem folyója, megtisztít és megtisztít mindenkit, aki megmártózik a vizében. 

37 Ti vagytok azok az emberek, akik - újra és újra meghallgatva Engem - megújulást, majd 

spiritualizálódást érnek el. Ez az az idő, és nem más, amikor el kell érnetek ezt a megtisztulást, mert e 

nélkül nem lehetnétek méltó hordozói Törvényemnek vagy hírnökei ennek az Igének. 

38 Ismerjétek fel, hogy nem elég azt mondani: "Az Úr által megjelöltek közé tartozom", hanem 

alkalmazni kell a rátok bízott lelki ajándékokat azáltal, hogy tanításom igazságáról tanúságot tesztek a 

szeretet cselekedeteivel. 

39 Ezek között az emberek között vannak azok, akik felismerik, hogy jelenlétem közöttetek Mennyei 

Kegyelem, az Isteni Szeretet újabb bizonyítéka volt azok számára, akik vétkeznek és szenvednek. Azok 

szívének mélyéből, akik így érzik ezt a kegyelmet, lelki módon törnek elő a zsoltárok, amelyek a 

végtelenbe emelkednek, hogy hálát adjanak Nekem azért, hogy eljöttem hozzátok. 

40 Isten népe szétszóródott a különböző népek és nemzetek között. Igyekeztem egyesíteni őket, de azt 

tapasztaltam, hogy a világ örömeinek hódolnak, süketek a hangomra, érzéketlenek a jelenlétemre, nem 

veszik észre a visszatérésem ígéretét. Ennek a népnek egy részét itt, a földnek ebben a szegletében találtam 

meg, és látva, hogy lelkük vár Engem, hogy szívük megkeményedett a szenvedésben és képes érezni 

Jelenlétemet, elküldtem nekik Illést, hogy felkészítse őket arra, hogy új tanítványaimmá váljanak. 
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41 Amikor ez a nép számban megnő, és spiritualizálódása révén naggyá és erőssé válik, belép az Új 

Jeruzsálembe, a vakítóan fehér, anyagi szemmel láthatatlan Szellemi Városba, amelynek szeretetkapui 

megnyílnak, hogy beengedjék a hosszú zarándoklatokat, amelyek erre vágyakozva érkeznek. 

42 Ennek az otthonnak káprázatos fehér ragyogása azok szellemi harmóniájából fakad, akik teljesítik 

Törvényemet, és mindenki, aki ezen az úton belép e testvériség kebelébe, ezáltal Isten népének gyermeke 

lesz. 

43 Nem mindenki hallgat itt Engem, aki szellemi ajándékokat kapott ebben az időszakban. Nézzétek 

meg, hány üres hely van az asztalnál, mert sok kisgyermekem, miután részesült egy juttatásban, elment, és 

elkerülte a felelősséget és a feladatokat. Ó, ha itt a földön még mindig tudnák, milyen fogadalmakat tettek 

Nekem a szellemek, mielőtt a földre jöttek! 

44 Mielőtt a szenvedés újra összeomlasztaná őket, és a nyomorúság ismét számkivetetté tenné őket - 

keressétek fel őket, mondjátok meg nekik, hogy szeretetem még mindig vár rájuk, de ahhoz, hogy ne 

szenvedjenek, vissza kell térniük az Atyához, mielőtt még elpazarolnák az utolsó örökségükből 

megmaradt maradékot is. 

45 Jöjjetek, jöjjetek, mondja nektek a Mester, az én utamon van az igazi béke; én vagyok az üdvösség 

és az élet. 

46 Szeressétek és dicsőítsétek az Atyát, aki leszáll, hogy meglepjen benneteket földi életetekben, és 

aki tudja, hogyan hatoljon a szívetekbe. 

47 Miután meghallgattátok az Én szavamat, mint Atyát és mint Mestert, ezen a napon a bíróét is meg 

fogjátok hallani. Arra foglak kérni, hogy adj számot mindarról, amit feladatod teljesítéséhez adtam neked. 

48 A fény, az erények és a képességek vezetnek benneteket. Én vigyáztam rád, és rávettelek arra az 

útra, amelyen eljuthatsz hozzám. Most, miután egy ideig próbára tettelek benneteket, megkérdezlek 

benneteket: Mi az ön tisztelete és mi a tudása? Megértetted, hogy mit jelentesz Nekem? Akkor készüljetek 

fel, hallgassatok lelkiismeretetek hangjára, és válaszoljatok a kérdéseimre. 

49 Azt akarod, hogy a világ tökéletlenségeinek keresztjét a vállamon cipeljem, és átvegyem a te 

kötelességeidet, hogy beteljesítsem azt, ami egyedül a tiéd? Most hagyom rátok a Harmadik 

Testamentumot, és még az első kettőt sem értettétek meg. Ha ebben az időben felkészültetek volna, nem 

lett volna szükség arra, hogy Szavamat anyagilag hallgassátok meg, mert akkor lelkileg szólnék, és ti 

szeretetetekkel válaszolnátok Nekem. 

50 Amikor ítéletem hangja érezhetővé válik benned, menedéket és vigaszt keresel Anyádban. Akkor 

Mária kedves és szerető hangja közbenjár és melletted áll a megpróbáltatásban. Ő, akinél nem maradnak 

meghallgatás nélkül a munkáitok, imáitok és kéréseitek, tanácsot ad nektek, és új lehetőséget kér az 

Atyától, hogy a gyermek visszatérjen a jó útra, megújuljon és egész legyen. Jósága úgy borít be téged, 

mint egy köpeny. 

51 Illés is megjelenik előttem, mint egy világítótorony, amelynek fénye vezeti az emberiséget. 

Igazsággal teli hangja megrázza a szíveket, és lelkiismeret-furdalást ébreszt bennük. Megfogadja Nekem, 

hogy vigyázni fog a forrás tisztaságára, amely az Én művem, hogy mindenki, aki odamegy, ott olthassa 

szomját az igazságosság és a szeretet iránt. A bot, amelyet az ember számára biztosítottam, hogy 

támaszkodhasson rá, Illés, a fáradhatatlan Pásztor, aki vezet és irányít benneteket Hozzám, és aki el fog 

juttatni benneteket keblemre, amikor tökéletesítitek magatokat. 

52 Minden egyes időszak, amit nektek adok, minden egyes reinkarnáció egy újabb szakasz, amit a 

szellem elér, és minden alkalommal több fényt szerez. 

53 Gondoljatok arra, hogy milyen szeretettel ajándékoztalak meg benneteket, és milyen bölcsességgel 

adtam nektek utasításokat és inspiráltalak benneteket, hogy sikerüljön magasztos és méltó létet 

teremtenetek a földön, hogy amikor befejezitek a munkátokat, learathassátok a magot, és az Atya beviszi 

azt a magtárába. 

54 Szeretett emberek, vajon figyelmen kívül tudnátok hagyni az utasításaimat és visszaesnétek, 

miután ebben az időben szóltam hozzátok és ismertettem veletek az Akaratomat? Ne hagyjátok, hogy 

Szavam mindennapossá váljon számotokra, és csak azért, mert megbocsátok nektek, ne vétkezzetek újra, 

és ne mulasszátok el figyelni és imádkozni. 
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55 Most gyökerestől tépem ki a gyomokat. Ha lelki békét akartok magatoknak és a körülöttetek 

élőknek a világméretű tisztulás közepette, akkor dolgozzatok a békéért azáltal, hogy szeretitek 

embertársaitokat. 

56 A csapások és a természet elszabadult erői továbbra is tisztítani fogják az emberiséget, és 

mindenkinek nagyszerű bizonyítékai és tanúságtételei lesznek új megnyilvánulásomról ebben az időben. 

Azok, akik buzgalommal és szeretettel telve teszik meg első lépéseiket, nagy csodákat fognak elérni, és 

elsők lesznek, és azok, akik ma elsők, és lelkileg lomhák lesznek, utolsók lesznek. 

57 Ne hibáztassátok az időt boldogtalanságotokért vagy fájdalmatokért; gondoljatok arra, hogy 

amikor az emberiség nem engedte, hogy Törvényem vezesse, és nem dolgozta ki békéjét, akkor 

természetes, hogy learatja a keserű gyümölcsöt, amit dédelgetett. 

58 Új erőt adok nektek, mert látom, hogy elfáradtatok. Mindenki, aki ennek az életfának az árnyéka 

alá lép, megerősödik. 

59 Az Atya segít nektek, mert tanítványokat akar találni közöttetek, nem pedig gyenge gyermekeket, 

akik csecsemők maradnak az idők folyamán. Dolgozzatok magatokon és újuljatok meg, hogy 

megérdemeljétek kegyelmemet. Ebben az időben Igazságosságom ki fogja irtani az új Szodomákat és 

Gomorrhákat, hogy bűnük ne fertőzzön meg más nemzeteket. Bizony mondom nektek, hogy a 

lelkiismereten keresztül értettem el hangomat minden emberhez, ezért érthetitek meg, hogy ha a világot 

sötétségbe burkolja a sötétség, annak nem az az oka, hogy megtagadtam tőle a világosságomat. 

60 Amikor szemed látja a nemzetek pusztulását, és ismered szerencsétlenségüket, szíved fájdalommal 

és szomorúsággal lesz terhes; de amikor azok, akik ma kételkedtek Szavamban, látják beteljesedni 

próféciáimat, ők is sírni fognak, mert hitetlenek voltak. Akkor látni fogod, hogy az "utolsó" hogyan ad 

példát a hitre, a bizalomra és az engedelmességre. 

61 Készüljetek fel erre az évre, amely látogatásokat és csodás eseményeket fog hozni az egész világon 

- csodákat, amelyek közül sokat fogok tenni közöttetek. 

62 Vigyétek a jó tanítást az otthonokba, megújulásotok, erényetek és békétek példájával együtt, hogy 

amikor az idegenek sokasága meglátogatja nemzeteteket, szívben és lélekben felkészült népet lássanak. Ne 

feledje, ha ez nem történik meg, akkor azon kell majd siránkoznia, hogy álmában lepte meg. 

63 Ne féljetek bekopogtatni testvéretek ajtaján, amikor megpróbáljátok megmenteni őt egy veszélytől, 

megvigasztalni őt egy nyomorúságban, vagy tanácsot adni neki egy nehéz helyzetben. Viselkedj úgy, mint 

Jézus, a zarándok, aki egyszer, kétszer és háromszor kopogtat a szívek ajtaján. Világosságot adtam a 

tekintetedbe, és megígértem, hogy az igazság szavait adom ajkadra, amikor beszélned kell. Törekedjetek a 

béke és a fény megőrzésére, mind magatokban, mind otthonotokban, hogy ne adjatok teret az emberiséget 

körülvevő sötétség lelkekből áradó gonosz hatásoknak. Járjatok mindig törvényem útjain, hogy 

megvilágítva lássátok utatokat, és legyőzhessétek a nehézségeket és betegségeket, amelyek útközben 

botlatókövekként találkoznak veletek, és megállítanak benneteket életutatokon. 

64 Javítsd az életedet, emeld fel a lelkedet, ne várd meg, hogy megérkezzen az utolsó, aki megérti 

Tanításom és Kinyilatkoztatásom nagyságát, és azt mondja neked: "Mit tettél az isteni tanítás ezen évei 

alatt?", és aztán hallgass. Bizony mondom nektek, még ha kételkedtek is benne, én választottalak ki titeket 

a Három Időkben. Köztetek vannak azok, akiket valóban elsőszülöttnek nevezhetek. 

65 Ma, amikor szomorúnak látlak, megkérdezem tőled: Miért nem látok örömöt a szívetekben? 

Elfáradtál az élet megpróbáltatásaitól és viszontagságaitól? Kimerített-e téged a nemzetek közötti háború 

okozta zűrzavar? Te is belefáradtál már a figyelésbe és az imádkozásba? Emberek, nem vagytok halálra 

ítélve. Megmondtam nektek, hogy élni fogtok, szellemi ajándékokat adtam nektek, és megadtam nektek az 

időt, hogy betöltsétek küldetéseteket. Láttátok, hogy a könyv, amelyben a lelkiismeretetek minden 

cselekedeteteket rögzíti, nem tiszta, és ez elszomorít benneteket, mert hálátlannak tartjátok magatokat. 

Emlékezetedben újra átéled az eltelt napokat és hónapokat, és egyenként emlékszel a jótéteményeimre. 

Féltek a jövőtől, féltek attól, hogy elveszítitek a hiteteket önmagatokban, féltek attól, hogy továbbra is 

engedetlenek vagytok Velem szemben, és nem tudjátok teljesíteni a feladatotokat. De szeretném, ha az 

utadat fénnyel tölteném meg, hogy felélénkítsem a hitedet és a reményedet, hogy döntő lépést tegyél a 

spirituális fejlődés útján. Egyesítsétek szíveteket egybe, szeretett emberek. 
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66 Elérem, hogy a háborúban elpusztult nemzetek zászlói mind egyesüljenek, amíg egyetlen 

békezászlót nem alkotnak. Azért beszélek így, mert én a békesség Istene vagyok, egy Atya, aki örömöt 

akar gyermekei szívében. 

67 Tanítványaimként akarlak látni benneteket, akiknek kinyilatkoztathatom bölcsességemet azáltal, 

hogy megismertetem veletek a jövőt; de ma azért látlak benneteket elgondolkodva, mert megtapasztaltátok 

Szavam igazságát és az e hanghordozókon keresztül adott próféciáim beteljesülését. Ma hallottátok isteni 

tanításomat, és megrendültetek, mert tudjátok, hogy minden tanításom prófécia és törvény. Mindezt azért 

mondom el nektek, mert sokkal inkább örülnötök kellene, hogy legyen, mert nincs olyan vallási közösség 

vagy szekta, amelyik hozzátok hasonlóan elmondhatná, hogy az Én isteni, élő és közvetlen Igémmel 

rendelkezik, vagy amelyik azt mondhatná, hogy az Úr megismerteti magát velük. Ti, akik az egyetlenek 

vagytok, akik biztosíthatjátok, hogy Krisztus megismertesse magát és megnyilvánuljon ennek a népnek, 

mutassátok meg Nekem a szíveteket, amely mindazonáltal meghajlik a fájdalomtól és a bűntudattól, 

amiért nem teljesítettétek parancsolataimat. Ez megakadályoz benneteket abban, hogy felemeljétek a 

hangotokat, hogy tanúságot tegyetek Jelenlétemről az emberiség körében, és ez azért van, mert a 

lelkiismeretetek érezteti veletek ítéletemet, azt az ítéletet, amely az egész világegyetemet átfogja, és 

minden teremtményt elér ebben az időben. 

68 Szeretetszavammal bizonyítom nektek, hogy a lelketek milyen értékes számomra. Az anyagi 

teremtésben semmi sem nagyobb a szellemednél - sem a királyi csillag a maga fényével, sem a föld a 

maga csodáival, sem egyetlen más teremtmény sem nagyobb az általam neked adott szellemnél, mert ez 

egy isteni szikra, egy láng, amely az Isteni Szellemből fakadt. Istentől eltekintve csak a szellemek 

rendelkeznek szellemi értelemmel, lelkiismerettel, akarattal és az akarat szabadságával. A test ösztönei és 

hajlamai fölé emelkedik egy fény, amely a lélek, és e fény fölött egy útmutató, egy könyv és egy bíró, 

amely a lelkiismeret. 

69 Minden teremtmény hódol nekem, de nem hitből vagy szeretetből, hanem a törvény miatt; a ti 

szellemetek viszont szeretetből hódol nekem. Amikor letérdel és imád Engem, azt hittel és lelkiismerete 

fényénél teszi. Az idő, a terek, a természeti erők, a csillagok, a természet lényei, a növények, mind 

hűségesen követik az általam meghatározott sorsot. De ha megkérdezném tőletek, hogy mit tettetek 

szellemi és anyagi törvényeimmel - ti emberek, akik a földi népeket kormányoztátok, és ti emberek, akik 

az emberiséget a szellem útján vezetitek -, akkor többségében meg kellene mutatnotok nekem áldozataitok 

vérét és sok sötét tetteteket. 

70 Ti uralkodók: Mit tettetek a nemzetekkel? Csak fájdalmat és nyomorúságot látok. Te gazdag: 

Hogyan lehet jó ízű számodra a kenyered, és hogyan élvezheted a gazdagságodat, amikor tudod, hogy 

sokan éheznek? A hatalmatok rabszolgái lesztek, a kenyeretek keserű lesz, és nem lesz békétek. Ez a ti 

munkátok, ez az a mag, amit elvetettetek. 

71 Ahhoz, hogy ez a világ újra észhez térjen, nagyon nagy fájdalomra van szükség. Azért küldöm 

nektek a világosságomat, hogy felismerjétek egymást, és tiszteljétek embertársaitok életét. Hagyjátok hátra 

a testvérgyilkos fegyvereket, és térjetek vissza lelketek Atyjához, akit már régóta nem látogattatok meg az 

Ő szentélyében. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 87  
1 Örömömre szolgál, hogy a legváratlanabb módon lepjelek meg benneteket, hogy próbára tegyem a 

szívetek hitét. Szeretem próbára tenni a lelkierőtöket, hogy példát mutassatok a testvéreiteknek. A te 

lelkedben él Jákob magva, akit Izraelnek neveztem el, ami azt jelenti, hogy "erős". Ezt a pátriárkát azért 

vetettem alá súlyos megpróbáltatásoknak, hogy nagyszerű példát adjon a lélek erejéről. Küldtem neki egy 

angyalt, hogy harcoljon vele, de annak az embernek az erős karját nem lehetett legyőzni. Ettől kezdve 

Izraelnek neveztem őt, és ezen a néven vált ismertté az utókor számára. De ha megkérdezném: Mit tettetek 

azzal a szellemi maggal, amelyet Jákob adott át nektek? Megértenéd a kérdésemet, és tudnád, hogyan 

válaszolj rá? Angyalaim megjelentek az utadon, hogy harcoljanak a tévedéseid ellen, de te nem fogadtad 

őket. A sötétség lényei felkészületlenül találtak benneteket, és gyengék voltatok előttük. 

2 Újra megkérdezem tőletek: Hol van Jákob kardja, buzgalma és ereje? 

3 Megadtam nektek a Fény Lényeinek jelenlétét földi életetekben, hogy megvédjenek, segítsenek és 

inspiráljanak benneteket. Ők, akik nálatok fejlettebbek, azért szállnak alá, hogy teljesítsék a szeretet 

küldetését, azt a küldetést, hogy jótékony és gyógyító balzsamot vessenek a testvéreik közé. A sötétség 

lényei vagy az elveszett lelkek önkéntelenül teljesítik azt a feladatot, hogy próbára tegyék az embereket 

hitük, erényük és a jóra való kitartásuk tekintetében. És amikor végül a lélek erejével és kitartásával 

legyőzik azt, akit megkísértettek, megkapják a megvilágosodást, és újjászületnek az életre és a szeretetre. 

4 Tanítványok, érzékenységet adtam nektek, hogy érzékeljétek szellemi testvéreitek jelenlétét. 

Akinek nincs meg a szellemi látás ajándéka, annak megvan a kinyilatkoztatás ajándéka, vagy az agya 

képes a szellemi világ befogadására, vagy legalábbis megvan az előérzet ajándéka; de hiányzott a szeretet 

ahhoz, hogy kifejlesszétek ajándékaitokat. Ezért azt tanácsolom, hogy éljetek éberen, hogy meghalljátok a 

pásztor és az őrzők hangját, akik védelmeznek benneteket, a juhok jajgatását vagy az aljnövényzetben 

lesben álló farkas kúszását. 

5 Ne aludjatok a lesben állások és veszélyek, a szakadékok és kísértések idején. Értsétek meg, hogy 

akinek szellemi ajándéka vagy küldetése van, hogy szellemi világosságot adjon, azt folyamatosan 

ostromolni és üldözni fogják. Nem azért jöttem, hogy előítéleteket vagy babonákat ébresszek népemben. 

Azért jöttem, hogy megerősítsem a hiteteket a szellemi létezésben, és hogy felnyissam a szemeteket az 

örökkévalóra. Akkor képes leszel messze túl látni az anyagi dolgokon, és megérted, hogy nem minden, 

ami a túlvilágon létezik, van fénybe burkolva; mert még a láthatatlanban is van sötétség, amit fel kell 

oldani, és tökéletlenség, amit magasztos szellemiséggé kell átalakítani. 

6 A tanítás, amelyet azért adtam nektek, hogy életetekben sikerüljön magatokhoz vonzani a 

világosságot, amely a sötétséget világossággá változtatja, arra tanít benneteket, hogy imádkozzatok és 

figyeljetek hittel és kitartással a jó cselekedetekre. 

7 A bűnös életbe esett ember képes a sötétség lényeinek egész légióját maga után vonszolni, akik 

miatt egészségtelen hatások nyomát hagyja maga után. 

8 A világ a tudományával olyannyira eltévedt, hogy ma már nem tud magától visszatérni evolúciós 

útjának kezdeteihez, mert hit és szeretet hiányában nem tudná megkülönböztetni az igazságot a 

hazugságtól, és mert nem ismeri létezésének értelmét; ezért jöttem újra a világba. Boldogok, akik hallanak 

engem, mert megértenek engem, követnek engem és üdvösséget találnak. Erőt adok nekik, hogy 

helyreállítsák mindazt, amit meggyaláztak vagy elpusztítottak. 

9 emberek, maradjatok állhatatosak Tanításomban, és valóban mondom nektek, hogy három 

generációval a tiétek után az utódaitok lelke nagyfokú spiritualizálódást fog elérni. Keressétek az igazi 

felemelkedést, és ezután az egész emberiség ezt fogja tenni; mert világotok nem arra van ítélve, hogy 

örökké a könnyek völgye, a bűn földje, a paráznaság és a háború pokla legyen. Az Úr napja már veletek 

van, Igazságosságom kardja lecsap a romlásra. Mi fog történni, ha elpusztítom a gonosz magot, a bűn és a 

büszkeség magját, és helyette a béke, az egyetértés, a megújulás és az igaz hit magját oltalmazom 

Bennem? A világnak meg kell változnia, az ember meg fog változni, amint az Isten iránti lelki odaadása és 

élete jobb lesz. 

10 Eljön majd az idő, amikor olyan emberek jelennek meg, akik valóban szeretik törvényemet, akik 

tudják, hogyan kell egyesíteni a szellemi törvényt a világ törvényével, vagyis az örök hatalmat az 

időbelivel. Ez nem azért fog történni, hogy rabszolgasorba taszítsa a szellemeket, mint a múltban, hanem 
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hogy megmutassa nekik az utat a fény felé, ami a szellem igazi szabadságát jelenti. Akkor az erkölcs 

visszatér a családok kebelébe, a szokásaitokban valódi nevelési és szellemi helyek lesznek. Ez lesz az az 

idő, amikor a lelkiismeret hallatja majd a hangját, és amikor gyermekeim szellemtől szellemig 

kommunikálni fognak Istenségemmel, amikor a fajok összeolvadnak. Mindez sok különbség és vita 

eltűnését fogja meghatározni; mert mostanáig, bár világotok olyan kicsi, nem értettétek meg, hogyan kell 

egy családként együtt élni, nem voltatok képesek felajánlani Nekem az imádat egységes formáját. Az ősi 

Bábel a népek és fajok eme elkülönülésére ítélt benneteket, de szellemi templomom felépítése az emberek 

szívében megszabadít benneteket ettől az engeszteléstől, és arra késztet benneteket, hogy valóban 

szeressétek egymást. 

11 Ne gondoljátok, hogy csak az utolsó órában választottam ki ezt a nemzetet új megnyilvánulásomra. 

Minden már az örökkévalóságtól fogva előre látható volt. Ezt a talajt, ezt a fajt, a ti lelketek általam lett 

előkészítve, ahogyan jelenlétem idejét is az Én Akaratom határozta meg előre. 

12 Úgy döntöttem, hogy megnyilvánulásaimat a legszegényebbek között kezdem, azok között, akik 

tisztán tartják az elméjüket és a szellemüket. Akkor megengedtem mindenkinek, hogy hozzám jöjjön, mert 

az én asztalomnál nincs különbségtétel vagy kivételezés. A néphez leküldött Szavam egyszerű és szerény 

formában volt, elérhető számotokra, de értelme, tele világossággal, mély volt a szellemetek számára, mert 

bár Én vagyok minden tudás tárháza, mindig egyszerűen és világosan fejezem ki és nyilvánítom ki 

magam. Nem vagyok titok senki számára, a titok és a titok a tudatlanságotok gyermekei. 

13 Vajon ebben az időben is ott van a Tamás, akinek a szívében kételyek vannak? Mit kell még látnod 

és hallanod ahhoz, hogy higgy? Akarjátok, hogy Krisztus újra emberré váljon, hogy köztetek éljen? Add 

vissza a kereszten feláldozott testemet, amelyet elvettél tőlem, és megígérem, hogy emberként jövök 

vissza. Meg tudod csinálni? Nem. Én viszont halottnak találtalak a világosság és a hit számára, és 

szellemileg feltámasztottalak. Elvesztetted a testedet a földben, és én adtam neked egy újat. Csak én 

tehetek ilyen csodákat, de valóban mondom nektek, hogy az élet, amelyet Jézustól elragadtatok a 

Golgotán, az örök élet harmataként terjedt el az egész emberiségre. 

14 Ezért mondom nektek, hogy ti vagytok az Én templomom, az a szentély, amely a lelketekben 

létezik, és ahol keresem az imádatotokat, ahol azt akarom, hogy a hangom visszhangra találjon, ahol az 

oltárom emelkedik, és ahol örökké lakhatok. 

15 Minden tanításom és törvényem nem más, mint felkészítés a lelki életbe való belépéshez. Hányan 

azok közül, akik ebben az időben hallottak Engem, már a túlvilágon élnek, lelkükben örömmel telve, mert 

nem volt nehéz átjutniuk abba a végtelen világba, míg sokan, materializmusukban szkeptikusak, 

ironikusan mosolyognak, amikor a szellemi életről beszélnek nekik. De eljön a halál órája, amikor nem 

lesz olyan szív, amely ne félne, és olyan lélek, amely ne remegne az örökkévalóság közelgő jelenléte előtt. 

16 Figyeljetek és imádkozzatok mindig, hogy ez az élet, amely fölöttetek vibrál és lényetek mélyén 

mozog, felkészülten találjon benneteket. 

17 Rajtam kívül senki más nem tudja megőrizni a lelkedet, mert Én vagyok az élet isteni mannája. 

18 Emberiség, ébredj fel a mély álmodból, amelyben vagy, és nézz az igazság szemébe, Hány emberi 

álom fog összetörni ebben az időben az Én igazságosságom hatására. De azután egy új idő hajnala fog 

felragyogni az emberek számára, amelyben új fényeket fogok felfedni nekik, amelyek a legfőbb igazság 

megismerésére vezetik őket. 

19 Új nemzedékek és új szellemek jönnek majd a Földre, hogy magas küldetést teljesítsenek, és ha 

majd útjuk során felfedezik az elődeik által rájuk hagyott jóságot és példát, akkor sikerülni fog szívükből 

egy tiszta magot kicsíráztatniuk, amely áldás lesz a spiritualizáció és a fény idejének tanítványaim 

számára. 

20 A nemzeteket sújtotta igazságosságom, a tiétek is sújtani fogja; de bizony mondom nektek, ha 

tanítványaim szilárdak maradnak a hitben és a jóságban, nem fognak elpusztulni, mert imáik és a szeretet 

cselekedeteik által el fogják érni az emberiség megbocsátását. 

21 A világ nem tudott és nem is akart Engem érezni, amíg békében volt, ezért a fájdalmon keresztül 

kell érzékelnie Engem; mert csak a megpróbáltatásokban fordul az ember a Teremtőhöz kéréseivel, 

emlékszik Atyjára, és tudja értékelni jótéteményeit és elismerni csodáit. 

22 Értsd meg: Amikor igazságosságom lesújt rád, szeretetem ugyanakkor megvéd téged. 
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23 Szükséges volt, hogy spirituális káosz sújtson le az emberiségre, hogy ebben a küzdelemben 

láthassátok megnyilvánulni azokat az ajándékokat, amelyeket szellemetekre hagytam, és hogy képesek 

legyetek megérteni és megérteni isteni tanításaimat. 

24 Titeket, akik hallottátok hangomat ebben az időben, arra bíztatlak, hogy legyetek védelmezők, 

legyetek éberek, hogy ennek az isteni sugallatnak a tisztaságát senki ne gyalázza meg, aki el akarja 

ferdíteni. Ne alakítsatok ki rítusokat vagy bálványimádó kultuszokat e kinyilatkoztatások köré, mert akkor 

nem azt a szellemi imádatot nyújtanátok Nekem, amit elvárok tőletek. 

25 Szeress engem felebarátodban és imádkozz lélekkel, csak ezt kérem tőled, és ha követed ezeket az 

utasításokat, tökéletes imádatot fogsz nekem nyújtani a tetteid által. 

26 Senki, aki e szellemi tanítás tanítványának nevezi magát, ne panaszkodjon az Atyának, hogy 

anyagi életében szegény, és nem rendelkezik sok olyan kényelemmel, amivel mások bőségesen 

rendelkeznek, vagy hogy nélkülözéstől és nélkülözéstől szenved. Ezek a sérelmek az anyagi természetből 

fakadnak, amely, mint tudjátok, csak egyféleképpen létezik. Lelkednek nincs joga így beszélni Atyjával, 

sem elégedetlennek mutatkozni, vagy morogni saját sorsa miatt, mert minden lélek átment a tapasztalatok, 

élvezetek és emberi kielégülések teljes létráján a földi evolúció hosszú útja során. 

27 A lelkek lelkesítése már régen elkezdődött; ez a fájdalom és szegénység, amelyet szívetek nem 

hajlandó elviselni és elszenvedni, segít nektek ennek elérésében. Minden szellemi és anyagi jónak megvan 

a maga értelme, amit fel kell ismernetek, hogy ne tagadjátok meg egyik vagy másik értékét. 

28 Az lesz a jó spiritualista, aki az anyagi javak minden szegénysége ellenére gazdagnak és 

boldognak érzi magát, mint egy Úr, mert tudja, hogy Atyja szereti őt, hogy vannak testvérei, akiket 

szerethet, és hogy a világ kincsei másodlagosak a lélek gazdagságához képest. Jó spiritualista lesz az is, 

aki az anyagi javak tulajdonosaként tudja, hogyan kell azokat jó célokra felhasználni, és Isten által adott 

eszközként használja őket, hogy betöltse fontos földi küldetését. 

29 Nem szükséges szegénynek, megvetettnek vagy nyomorultnak lenni ahhoz, hogy azok közé 

tartozzunk, akik Engem követnek, ahogy nem szükséges azok közé tartozni, akik szenvednek ahhoz, hogy 

szeressetek. Igazság szerint azt mondom nektek, hogy az Én akaratom szerint mindig erősnek, 

egészségesnek és mindannak a tulajdonosának kell lennetek, amit én teremtettem nektek. 

30 Mikor fogjátok tudni, hogyan legyetek tulajdonosai az örökségeteknek, hogyan értékeljetek 

minden kegyelmet, és hogyan adjátok meg mindennek a megfelelő helyet az életben? 

31 Nézzétek, milyen messzire tévedtek az emberek az igazság útjáról; mégis, mindenhatóságomban 

minden eszköz a rendelkezésemre áll, hogy rávegyem őket, hogy visszatérjenek az igazság útjára. Ezt a 

munkát egy nap alatt fogom elvégezni, de nem egy olyan nap alatt, mint amilyet a Nap határoz meg 

fényének a föld fölötti járásával, hanem egy Szellemi Nap alatt, amelyet beárnyékol Isteni Lelkem fénye, 

és amelyben Én, a Jó Pásztor, továbbra is őrzöm lépteiteket a hosszú zarándokúton. Nem gondoljátok, 

hogy Atyai Lelkemnek fáj, amikor letértek arról az útról, amelyet végtelen szeretetem bizonyítékaként 

vérrel jelöltem ki számotokra? Térjetek vissza, térjetek vissza az ösvényre, szeretett bárányok, mert azon 

fogjátok elérni a béke akadályát. 

32 Jöjjetek hozzám, emberek sokasága, de jöjjetek egységesen! Népem között nem lehetnek sem 

megosztottságok, sem szakadások, mert a testvériség és egység példáját kell mutatnotok a világnak. 

33 "Többet tudok adni nektek, mint amit tőlem kértek" - mondtam nektek gyakran, és kérdezem 

tőletek: Elhiszitek-e, hogy azok a szellemek, akik először lakták a földet, már földi létükben el tudták 

képzelni a természet minden csodáját, amely körülvette őket? Ezek a lények vágytak a megismerésre, a 

teremtésre, a felismerésre, a szabad akarat birtoklására, de soha nem gondolták, hogy ez az élet ilyen 

dicsőséget tartogat. 

34 Most, hogy (hosszú ideig) ebben a világban éltél, amelyet paradicsomból a könnyek völgyévé 

változtattál, vágysz visszatérni a Szellemi Életbe, és arra kérsz Engem, hogy ne legyen hiány a fényben és 

a békében a lelked számára ebben a túlvilágban, nem gondolva arra, hogy nemcsak ezt adom meg neked, 

hanem sok titkot feltárok neked, és megmutatom neked az Élet Forrását, ahonnan szellemileg látni, érteni 

és szeretni fogod Atyád munkáját. Akkor meg fogjátok érteni, hogy az anyagi teremtés, minden 

tökéletességével együtt, csak a dicsőséges és örökkévaló Szellemi Élet tükörképe vagy jelképe. 

35 Ma csak egy kis békét és a fény egy szikráját kértek tőlem; de amikor egy napon, miután testeteket 

a földi kebelben hagytátok, a szellemi élet ragyogása veszi körül magatokat, emlékezni fogtok arra, amit a 
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földön mondtam nektek: "Az Atya többet tud adni gyermekeinek, mint amennyit kérnek tőle". De ne 

feledjétek, hogy meg kell másznotok a mennyei létrát, amely a szellemet a tökéletesség síkjára vezeti, és 

hogy a ti erőfeszítéseitek és szeretetetek vezet majd fel a csúcsra, ahol érdemeitek méltóvá tesznek 

benneteket arra a magas jutalomra, amelyet ígérek nektek. 

36 Fényem a hanghordozó elme szervében ragyog fel, és emberi szóvá válik. Zabolátlan az értelem e 

szerveinek "nyaka", amelyeken keresztül beszélek az emberekhez, kemény a szívük és ügyetlen az ajkuk; 

mégis, amikor fényem megérinti őket, amikor fénysugaram eléri elméjüket, az általuk kimondott 

mondatok mennyei táplálékot jelentenek a szeretetre és igazságra éhezők számára, balzsamot és vigaszt 

jelentenek a szenvedés által átlyuggatottak számára, és az isteni fény könyvét jelentik a bölcsességet 

szeretők számára. 

37 Egyetek és igyatok, mondom lelketeknek; ezúttal kenyér és bor van az asztalon: a kenyér az Én 

Igém, a bor pedig annak szellemi tartalma. 

38 Egyetek és igyatok, mert az 1950-es év végétől kezdve nem halljátok többé ezt az Igét. 

Használjátok ki ezeket az éveket, amelyekben még kapjátok megnyilvánulásomat, mert amikor eljön az 

óra, nem fogtok Engem újra így hallani, és keservesen fogtok sírni, amikor megpróbáltok meggyőzni 

Engem, hogy adjak nektek egy újabb tanítási időszakot; de előre megmondom nektek: Ha egy király 

szavát nem veszik vissza - képzeljük el, mennyivel inkább vonatkozik ez egy Isten szavára! 

39 Az Én Akaratom meg fog történni, mert hamarabb szűnne meg a királyi égitest ragyogni, vagy 

menne el az ég és a föld, minthogy az Én Akaratom megszűnjön. 

40 Sok dolgotok lesz, miután elvettem tőletek az Igémet. Mindazt, amit most nem tettetek meg, vagy 

nem tudtatok megtenni, meg kell majd tennetek azokban a napokban. 

41 Rászoruló testvéreitek meg fognak keresni benneteket, és nem fogjátok elrejteni magatokat. Szíved 

legyen a szeretet és az együttérzés forrása a rászorulók iránt, és keress Engem elméd legmagasabb 

birodalmában, ahol isteni inspirációkat kapsz. 

42 Nem leszel mentes a megpróbáltatásoktól, de ezek arra fognak szolgálni, hogy megacélozzák a 

lelkedet, és megmutassák a kishitű embereknek, hogy mennyire átadtad magad (Isten akaratának) és 

mennyire felemelkedtél lelkileg. 

43 Boldogok azok, akik szelíden és engedelmesen követik Akaratomat, mert bennük lesznek a béke, a 

bölcsesség és a spiritualizáció ajándékai. 

44 Ma azokat keresem, akik nem értették meg az élet értelmét, azokat, akik nem tudják, mi az 

igazság, a gyengéket, akik minden vállalkozásban, minden projektben, minden lépésben kudarcot 

vallanak. És én azt mondom nekik: Gyertek el, hogy meghallgassátok ezt az Igét, és úgy fogjátok érezni, 

hogy megerősödtetek, mint még soha. A hit legyőzhetetlen erőt ad nektek, és az Én Tanításom ismerete 

olyan fényt ad nektek, amely soha nem fog kialudni. 

45 Azok közül, akik így ébrednek fel, senki sem fog újra letargiába süllyedni, vagy megállni a 

fejlődés útján. Aki meglátja ezt a fényt, az elmondhatja majd, hogy hangom mindig hívta őt, és hogy 

jelenlétem az életút minden lépésénél megmutatkozott neki, így soha többé nem állíthatja, még egy 

kritikus pillanatban sem, hogy hiányzott neki a fény. 

46 Boldogok azok, akik a világtól való félelem nélkül igyekeznek ezt a fényt elvinni testvéreiknek, 

így terjesztve az igazságot és vetve a békét. Fel fogják ismerni az utat, amely a mennyek országába vezet. 

47 Az akarat szabadságát, amelyet gyakran használtatok arra, hogy rossz útra térjetek, 

igazságosságom meg fogja sújtani; de eljön az idő, amikor teljes mértékben élvezni fogjátok ezt az 

ajándékot, és csak olyan cselekedeteket fog szolgálni, amelyek méltóak Atyátokhoz. 

48 Sokaságok, higgyetek bennem, és nem lesz vihar, amely szétszórna benneteket. Mert az erény 

megvédi azokat, akik gondolataikat a mennyei magasságokba emelik. 

49 A túlvilágon van otthonom (számotokra); ott lakni olyan lesz, mintha egy könyvet olvasnátok, 

amely tele van kimeríthetetlen csodákkal a szellem számára. Amíg vendégek vagytok a földön, éljetek 

olyan jól, ahogy csak tudtok, és mindig tartsátok be törvényem parancsait. Legyetek tiszták, és 

törekedjetek a tökéletességre, a szépségre, a jóságra; legyetek hasznosak felebarátotok számára. Így 

fogjátok összegyűjteni azokat az értékeket, amelyek, amikor leváltok az anyagról, elkísérik a lelketeket az 

örökkévalóságba való átmenet során. 
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50 Legyetek tudatában ajándékaitoknak, fedezzétek fel erőiteket, értsétek meg küldetéseteket, és aztán 

sietség nélkül haladjatok az úton, amíg el nem éritek oda, ahol Atyai szeretetem vár rátok, hogy megadja 

nektek jutalmatok. 

51 Most, hogy az emberek sokasága vágyik Igémre, ahogyan a Második Korszakban is, vannak 

közöttük olyan lelkek, akik mindkét korszakban hallották Igémet. Lehet, hogy másnak tűnik számukra a 

formája, a megfogalmazása, amikor összehasonlítják azzal, amit Jézus száján keresztül adtam; de bizony 

mondom nektek, a jelentése ugyanaz, és soha nem fog változni. Igém megmutatja nektek azt az utat, 

amelyet mindenkor felajánlottam nektek - egy olyan utat, amelyet azt akarom, hogy szellemetek ragyogjon 

a fényen keresztül, amelyet a Mesteretek küld. 

52 Életed megszokott menetét hirtelen erős viharok fogják ostorozni, de utána, a végtelenben 

felragyog egy csillag fénye, amelynek sugarai megadják a békét, a fényt és a nyugalmat, amelyre a 

megtestesült szellemnek szüksége van ahhoz, hogy az örökkévalóságról elmélkedjen. 

53 Érezzétek jelenlétemet, közel vagyok, nagyon közel, az emberiség szívéhez. Beszélek hozzá, hogy 

felébredjen mély álmából, és kitartóan megvilágítom minden lény útját, hogy elindulhasson kegyelmem 

után vágyakozva. 

54 Megnyilvánulásaim és bizonyítékaim az emberek között olyan világosak és ragyogóak lesznek 

abban az időben, hogy felkiáltanak majd: "Ez az Úr!". Ahogyan azokban a napokban, amikor emberként 

jártam a földön, az emberek csodálkozva kiáltottak fel nagyszerű tetteim láttán: "Ő az Isten Fia!". 

55 Ismét beszélni fognak a némák, a vakok látni fognak, a bénák járni fognak, és a halottak 

feltámadnak. Ezek a csodák egyesek számára a spirituális és mások számára az anyagiak terén is meg 

fognak történni, meg fogom lepni a tudósokat, és amikor megkérdezik azokat, akik ilyen nagy csodákat 

tapasztaltak, hogyan érték el ezt, minden alkalommal azt fogják válaszolni, hogy az ima és a hit által 

történt. 

56 Mindezen csodákról szóló hírek és az igazságukról szóló kézzelfogható tanúságtételek a világ 

minden részén, a nagyvárosokban és a kisebb falvakban egyaránt ismertté válnak. Akkor azok 

megkeményedett szívei, akik érzéketlenek a szellemi megnyilvánulásokra, elkezdik érezni jelenlétemet, 

amíg el nem jön a pillanat, amikor a hit és az ujjongás kiáltása tör ki a szívükből, mert megértik, hogy 

Krisztus visszatért az emberiséghez, és hogy Ő jelen van minden szívben. 

57 Azért tettem magam ismertté értelmi szerveden keresztül, hogy rád hagyjam Üzeneteim Könyvét 

és Isteni Kinyilatkoztatásaimat, amelyeket a megfelelő időben elküldesz az emberiségnek. Mert ebben a 

Mennyei Üzenetben, amelyet a ti közvetítésetekkel küldök a világnak, az emberek sok olyan misztériumra 

találnak majd magyarázatot, amelyet eddig nem voltak képesek megérteni. 

58 Ne induljatok el tanításom követeiként, ha nem fogtátok fel világosan, és ha nem tudtok tanúságot 

tenni embertársaitok iránti szeretetről a cselekedeteitek által, mert akkor nem teremnétek jó gyümölcsöt. 

Olyanok lennétek, mint azok a tanítványok, akik imádkoznak a nemzetek békéjéért, de képtelenek békét 

teremteni a saját otthonukban. 

59 Nehéz a küldetése azoknak a tömegeknek, akik hallották az Úr szavát a harmadik korszakban, mert 

ezt az üzenetet a szívükben kell hordozniuk azzal a tisztasággal, amellyel átadtam, mivel az ő fényüknek 

olyan kell lennie az emberiség számára, mint annak a keleti csillagnak, amely a csillagászokat és a 

pásztorokat Uruk jelenlétébe vezette. 

60 Oltsd szomjadat e kimeríthetetlen forrás kristálytiszta vizével; frissessége segít, hogy türelemmel 

és megértéssel viseld keresztedet. 

61 Én vagyok az élet, amely állandóan kinyilatkoztatja magát a szellemednek; de ne feledd: ahogyan 

te magadban hordozod az életet, úgy jár minden emberi teremtmény mellett a halál is, amely véget vet az 

emberek földi útjainak. 

62 Ezt mondja nektek a Mester, hogy ne hagyjátok elmúlni az órákat, napokat és éveket anélkül, hogy 

létrehoznátok valamit, amit a szellemetek holnap learathat, amikor eljön az óra, hogy átadja a termést. 

63 Nagy hitre, bátorságra és lélekjelenlétre van szükségük az embereknek ebben az ítéletidőben, hogy 

ne bukjanak meg a nagy megpróbáltatásokban. Ezt akarom tanításommal terjeszteni a földön, hogy 

tápláljam az emberiség reményét. Eljött az ítélet ideje, amikor, ha tudnátok, hogyan kell figyelni, 

láthatnátok, hogy a fájdalom és a bűn közepette felemelkedik a fény. 
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64 Anyagi és szellemi erők mozgatják az emberiséget, mind az ítéletről beszélnek, és a nehézkes és 

műveletlen embert éppúgy megrémítik, mint a tudóst. 

65 A világban céltalanul kóborló lelkek légiói, amelyek különböző módon kopogtatnak az emberek 

szívének ajtaján, gyakran hangok, amelyek azt akarják mondani nektek, hogy ébredjetek fel, nyissátok ki a 

szemeteket a valóságra, bánjátok meg hibáitokat és újítsátok meg magatokat, hogy később, amikor 

elhagyjátok testeteket a föld kebelében, ne kelljen sírnotok, mint ők tették, magányosságotok, 

tudatlanságotok és materializmusotok miatt. Ismerjétek fel ebben, hogy még a sötétségből is fény fakad, 

mert egyetlen levél sem mozdul a fáról az Én akaratom nélkül; hasonlóképpen, azok a szellemi 

megnyilvánulások, amelyek napról napra növekednek, végül úgy elárasztják majd az embereket, hogy 

végül legyőzik az emberiség szkepticizmusát. 

66 Krisztus, aki a földhöz kötött lelkeket a megszállottak elhagyására késztette, és aki isteni hatalmát 

az iránta való engedelmességükkel nyilvánította ki, mindig is az Atyában volt, és onnan parancsolja és 

valósítja meg akaratát minden egyes ilyen lényben. Egyesek fényét, sőt néha mások zavarát is 

felhasználja, hogy bölcs tanácsait végrehajtsa szeretett gyermekei sorsában. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 88  
1 Milyen kellemes számomra a madarak éneke és a virágok illata; de bizony, mondom nektek, 

Lelkem jobban szereti imátokat, ha az hangosabb gondolatokba burkolózva és a jobbítás szilárd 

elhatározásával érkezik hozzám. 

2 Kételkedtek abban, hogy eléritek egy madár ártatlanságát vagy egy virág szépségét, mert csak a 

szegényes ruhátok vagy testi burkotok valamely fizikai hibája alapján ítélitek meg magatokat; de nem 

látjátok a szellemet, ezt a szépséggel és mennyei kegyelemmel felruházott lényt. A szellem a fény, az 

értelem, a szeretet, a bölcsesség, a harmónia, az örökkévalóság, és mindez hiányzik a madarakból és a 

virágokból. Keressétek a szellem szépségét, úgy lesz bennetek, mint egy tükör, amely hűen tükrözi a 

Teremtő arcát. Ne törekedjetek annyira a külső szépségetekre, bár azt mondom nektek, hogy semmit se 

hanyagoljatok el lényetekből. 

3 A test tisztasága nem mond ellent a spiritualitásnak, de ne felejtsük el, hogy a szellem előbbre 

való, mint a test. Emlékezzetek arra, amit már korábban is mondtam nektek: Tartsa az edényt kívül és 

belül tisztán. 

4 Ha valaki azt gondolná, hogy az Én Szavam túl egyszerű ahhoz, hogy Istentől származzon, akkor 

azt mondom neki, hogy tartsa szem előtt, hogy az egyszerű és tanulatlan emberek jöttek, hogy 

meghallgassanak Engem, és úgy kell beszélnem hozzájuk, hogy megértsenek Engem. De ha mélyebb 

elképzelésekre és magyarázatokra vágytok, azt mondom mindazoknak, akik szegényesnek ítélték 

megnyilvánulásomat, hogy készüljenek fel belsőleg, és kapcsolódjanak Istenségemhez lélektől lélekig, 

amit az emberektől elvárok. Akkor olyan mélységes inspiráció fogja elérni elméjüket, hogy azt kell majd 

mondaniuk Nekem, hogy ne beszéljek hozzájuk olyan kifejezésekkel, amelyeket csak Isten érthet meg. 

Ismét azt mondom nektek, mint a Második Korszakban: "Földi tanításokat adtam nektek, és ti nem hisztek. 

Hogyan hihetnétek, amikor én mennyeiakat adtam nektek? 

5 Amikor a szívben jóhiszeműség van, és az elme mentes az előítéletektől és a homályos 

elképzelésektől, az ember jobban értékeli az életet, és az igazságot tisztábban látja. Másrészt, amikor a 

szívben kétség vagy hiúság van, és az elmében tévedés, minden homályosnak tűnik, és még a fény is 

sötétségnek tűnik. 

6 Keressétek az igazságot, ez az élet, de keressétek szeretettel, alázattal, kitartással és hittel. 

7 Ne gondoljátok, hogy megbántódom, ha valaki nem hisz jelenlétemben ezen a megnyilvánuláson, 

mert semmi sem fogja befolyásolni az igazságomat. Hány ember kételkedett egy olyan isteni lény 

létezésében, aki a világegyetem minden csodáját megteremtette, és a Nap mégsem szűnt meg fényt adni 

nekik emiatt. 

8 Mennyi kétes utat és mennyi fölösleges gazdagságot kellett hátrahagynod, hogy ezt az ösvényt 

követni tudd! De milyen hamar érezted a békét és az erőt, mint a lemondásod kárpótlását. Ennek az az 

oka, hogy nem tartozhattatok volna az Én követeim közé, ha nem változtattátok volna meg az életeteket 

előzetesen. 

9 A hit lámpásai világítják meg a világot, és azt akarom, hogy ti legyetek ennek a fénynek a 

hordozói. Ó, bárcsak megértenéd, hogy hittel és jó cselekedetekkel mindent elérhetsz! 

10 Készletezzetek "fegyverekkel", mert közelednek a rossz idők. Nézd meg, hogy a gonoszság milyen 

gyümölcsöt termett a világban. A sok rendetlenség és zűrzavar felett Lelkem fénye fényesen ragyog és 

áthatja a föld minden népét. Semmi sem lesz képes elhomályosítani a fényemet. Nézzétek, hogyan 

kísértem az emberek lelkét minden fordulóban, és mutatom meg nekik az igazságot, mint biztos utat. 

11 Tudnotok kell, hogy ez az élet azért adatott nektek, hogy szellemetek sikerrel tegyen egy lépést 

előre a tökéletesség és a fejlődés létráján. De nem elég, ha a szellem ismeri ezeket a tanításokat, ha nem 

talál meghallgatásra, amikor megpróbálja kinyilatkoztatni azokat a testnek. 

12 Ebben az időben a szívek olyan száraz mezők, ahol a Lélek nem tudta kicsíráztatni a magját, és 

ezért, mivel már régen tudtam, hogy az emberiség el fogja érni az anyagiasodásnak ezt a szintjét, ígéretet 

adtam nektek a visszatérésre - egy ígéretet, amelyet jelenleg is teljesítek az emberek között. 

13 Azért jöttem, mint az Isteni Magvető, hogy megkeressem a bűn árnyékában tévelygő lelkedet, 

hogy újból beléje helyezzem a szeretet magját, és megmondjam neki, hogy vetesse el és táplálja azt a 

rábízott szívben. 
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14 Lásd, hogy elborzadsz a háborúban álló nemzetektől érkező hírek láttán, ami imádkozásra késztet 

téged. És azt mondom nektek, hogy jó, hogy imádkoztok, de ezen túlmenően törekednetek kell arra, hogy 

a béke is belépjen a szívetekbe, hogy szeretet és irgalom áradjon belőle, ha meg akarjátok osztani ezeket 

az ajándékokat valakivel. 

15 Ma az a feladatotok, hogy békét teremtsetek az emberek között, hogy megbékélésre bírjátok őket, 

hogy egymás szeretetére bátorítsátok őket; mert e magasztos küldetés hátterében egy ősi adósság áll, 

amellyel Uratoknak és a föld különböző népeiből származó testvéreiteknek tartoztok. Ki tudja, mit vetett a 

múltban? Ki ismeri az előző életekben végzett munkáit? 

16 Az intuitív tudás, amelyet a szellemed engedett a húsodba áramlani, nem volt elég ahhoz, hogy 

gyanút fogj és ezáltal elfogadd a jóvátétel feladatát. Emberivé kellett emberszámba vennem Magamat, és 

emberi lényeken keresztül hallhatóvá kellett tennem a hangomat számotokra, hogy világosan felismerjétek 

mindazt, amit ti feltétlenül titoknak akartatok tartani, és ami olyan természetes, mint a test születése, 

növekedése és halála. 

17 Ha a ti tudományotok fokozatosan feltárja előttetek az emberi élet mélységes rejtélyeit - akkor 

miért ne világosíthatott volna meg benneteket egy magasabb tudomány, mint amilyen az Én Isteni 

Bölcsességem, a Szellemi és Örök Élet ismeretével? 

18 Azzal, hogy elmondtam, hogy kik voltatok és kik vagytok, kezdetnek megadtam nektek, hogy 

képet kapjatok arról, hogy kik lesztek utána. 

19 "Növekedjetek és sokasodjatok" mondtam az embernek, amikor megjelentettem őt a földön. 

Hasonló szavakat mondtam a lelkednek, amikor az élet fényére emeltem. 

20 Most, hogy ezt már tudjátok, ki tudhatja, hogy a lélek meddig juthat el a felfelé ívelő fejlődésében? 

Ki tudja elképzelni közületek, hogy hová jutottak el azok a tökéletességükben, akik nagyon közel kerültek 

hozzám? 

21 A lélek olyan, mint egy mag, amelyet minden emberi lénybe belehelyeztem. Szeressétek, 

hagyjátok növekedni, dédelgessétek; fejlődni fog bennetek, és olyan erényekben és tökéletességekben fog 

szaporodni, amelyek a boldogságotokat és annak dicsőítését szolgálják, aki a létezéseteket adta. 

22 Elfogadom a szeretet tiszteletét és megáldalak benneteket. Azok is jönnek, akik megoldást kérnek 

tőlem a földi problémáikra, azok, akik az anyagi szükségletektől megfáradva elvesztették a lélek békéjét. 

Mindannyian egy csomó gonddal a szívükben érkeznek. De amikor érzik jelenlétemet, elfelejtik bánatukat, 

mert rájönnek, hogy a legjobb gyógyító balzsamot az isteni Ige tartalmazza. Elfogadom mindenkinek a 

felajánlását, ami egyesek számára a hit, mások számára pedig a szeretet. 

23 Itt én vagyok nektek Atyátok és Mesteretek. Lélekben jövök, de ne kételkedjetek jelenlétemben, 

mert emberi szemetek nem lát engem. 

24 A tökéletességből leereszkedem a szellemi fejlődés létráján, amelyet Jákobnak egy 

kinyilatkoztatásban mutattam meg, hogy hangom a létezés minden síkján hallható legyen. 

25 Annak érdekében, hogy az emberiség biztos lehessen abban, hogy szellemileg beszélek hozzá, és 

hogy az Én Mennyei Hangom az, amely tanításait a szellemetekre árasztja, a tudatlan és egyszerű emberek 

elméjének szervén keresztül ismertettem meg magam, így hirdetve meg nektek az Én Szellemtől-szellemig 

tartó párbeszédemet. 

26 Ez az üzenet az egész emberiségnek szól, de most erre a népre bízom, hogy Mesterének 

hírnökeként eljusson a nemzetekhez, népekhez és tartományokhoz. Ez az a fény, amely arra készteti az 

embereket, hogy ne menjenek vakon a harci idők felé. 

27 A világnak nem szabad új Messiást várnia. Amikor megígértem, hogy újra eljövök, azt is 

megadtam nektek, hogy megértsétek, hogy eljövetelem szellemi lesz; az emberek azonban soha nem 

tudták, hogyan készüljenek fel arra, hogy befogadjanak Engem. 

28 Akkoriban az emberek kételkedtek abban, hogy Isten elrejtőzhet Jézusban, akit ugyanolyan 

embernek tartottak, mint a többiek, és ugyanolyan szerencsétlennek, mint bárki más. Mindazonáltal 

Krisztus hatalmas tettei miatt az emberek később elhitték, hogy abban az emberben, aki megszületett, 

felnevelkedett és meghalt a világban, Isten Igéje van. De a jelen korban sokan csak akkor fogadnák el az 

eljövetelemet, ha ember lennék, mint a Második Korszakban voltam. A bizonyítékot, hogy a Szellemben 

jövök, és így teszem magam ismertté az emberiség számára, a tanúságtételek ellenére sem fogja mindenki 

felismerni, mert a materializmus olyan lesz, mint egy sötét szemfedő egyesek szeme előtt. 



U 88 

41 

29 Hányan szeretnék még egyszer látni Krisztust a földön szenvedni, és csodát kapni tőle, hinni a 

jelenlétében vagy a létezésében. De bizony mondom nektek, nem lesz többé jászol ezen a földön, ahol 

emberként születnék, és nem lesz többé Golgota, ahol meghalnék. Most mindazok, akik felemelkednek az 

igaz életre, érezni fogják, hogy megszülettem a szívükben, ahogyan mindazok, akik makacsul kitartanak a 

bűnben, érezni fogják, hogy meghalok a szívükben. 

30 Vigyél át mindent, amit Jézus akkoriban tett, az anyagiakból a szellemi, az emberi dolgokból az 

isteni dolgokba, és akkor az Ő Passiója jelen lesz az életedben. 

31 Néhányan azok közül, akik szenvedélyesen vártak Engem, nem érezték jelenlétemet abban a 

pillanatban, amikor eljöttem hozzájuk, mert előre kialakított elképzelésük volt eljövetelem természetéről, 

és ez az elképzelés nem felelt meg a valóságnak. Amikor itt bemutatkoztam ennek a népnek, előérzettel 

vártak Engem, ami a szellemük intuitív érzése volt; de soha nem döntötték el, hogy milyen formában 

fogok eljönni. Így történt, hogy amikor Illés, az Előretoltó hirdette nekik az Én Igémet - kinyilvánítva 

magát annak elméjének szervén keresztül, aki az akkori idők első elhívottjai közül kiválasztott volt - és 

arra ösztönözte az első megnyilvánulások tanúit, hogy belsőleg készüljenek fel, örömmel és hittel töltötte 

el őket, mert érezték, hogy az Úr eljön az emberekhez, és hogy megjelenésének formája összhangban van 

azzal, amit az első idők prófétái hirdettek, és amit a Mester később megígért. 

32 Szeretett tanítványok, ti, akik sokszor hallottátok hangomat az emberi értelem szervén keresztül 

történő igehirdetésem idején - frissítsétek fel magatokat az általam adott útmutatással, mert holnap el kell 

magyaráznotok azt embertársaitoknak. 

33 Amikor időnként ugyanazt a leckét ismétlem nektek, vegyétek figyelembe, hogy mindig más 

formában adom át nektek, hogy jobban megértsétek. 

34 Valóban, ti mindannyian a világosság gyermekei vagytok, hiszen tőlem születtetek; de míg 

néhányan közületek állhatatosak maradtatok a jóságban, és vigyáztatok arra, hogy fényetek ne 

halványuljon el, mások téves utakra tévedtek, amelyek a lelket sötétségbe vezetik. Az alacsonyabb rendű 

szenvedélyek, az önzés, az arrogancia, az anyagiasság, a tudatlanság és minden bűn azok a sötét erők, 

amelyek elhomályosítják az értelmet, megfojtják az érzékeket, és eltérítik az embert a lelkiismeret hangja 

által mutatott ösvénytől. 

35 Milyen sok lélek tévedt el az én utamtól, és látta, hogy belső fénye kialudt. De eljön majd az óra, 

amikor ők maguk is elindulnak, hogy megkeressék az Én világosságomat, mert belefáradtak a sötétségben 

való bolyongásba. 

36 Szellememből végtelen számban lövellnek ki a fény szikrái, szikrák, amelyek minden egyes 

gyermekemben megtelepednek, mint a manna, amely táplálta az embereket a sivatagban. 

37 Minden, amit most láttok történni, mind a spirituális, mind az anyagi térben, már be volt jelentve. 

38 A múltban voltak emberek, akik megjósolták mindazt, amit az emberiség akkoriban átélt. Ezek az 

emberek az Én prófétáim voltak, a világosság gyermekei, akik figyelmeztették a népeket, hogy a jó útra 

tereljék lépteiket. Ezek a próféták megjövendölték a nyomorúság és a pusztulás sötétségét, ami az 

emberiség közömbösségének következménye volt az Úr hívásai iránt. 

39 Most ti, akik méltatlannak érzitek magatokat kegyelmemre, megkérdezhetitek magatokat: "Hogy 

lehet az, hogy voltak emberek, akiknek Isten megmutatta világosságát, és akiket meghallották hangját, 

amikor üzeneteit közölte velük, másfelől pedig elrejtette magát gyermekei többségének tekintete elől?". 

Erre azt válaszolom nektek, hogy azok az emberek, akik képesek voltak kapcsolódni az Én Szellememhez, 

nem élveztek semmilyen kiváltságot. Csak arra ügyeltek, hogy szellemük fényét tisztán tartsák, hogy Isten 

gondolata és ihletése tükröződhessen az elméjükben. 

40 Nem azt mondtam-e nektek az egyik ilyen megvilágosodott száján keresztül, hogy eljön az idő, 

amikor minden szem meglát Engem? Most azt mondom nektek, hogy az az idő akkor lesz, amikor az 

emberek felkészítik elméjüket arra, hogy érezzék Jelenlétemet. Hol van a kevesek kiváltsága, amikor ezek 

az ajándékok minden szellemet megilletnek? 

41 Ahogyan megtapasztaltátok, hogy emberi tudományotok képes volt átalakítani az emberek életét, 

ugyanúgy meg fogjátok tapasztalni, hogy tanításom rövid időn belül hogyan fogja átalakítani a 

létezéseteket. 

42 Az értelem, az igazságosság és a szeretet átveszi a helyét azok szívében, akik erény nélkül akartak 

élni, noha ez a létezés leglényegesebb tartalma és oka, mind a szellem, mind a test számára. 
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43 De ha az emberek egyszer az igazságban élnek, látni fogjátok, hogy az emberek szívéből egy új, 

egyszerűséggel és szellemiséggel teli istentisztelet fog fakadni. A vallási fanatizmus, az előítélet és a 

bálványimádás el fog bukni, megsemmisül az igazság fénye előtt, amelyet minden lelkiismeret sugározni 

fog. 

44 Az emberek nagyszerűek lesznek az erényben és alázatosak akaratom és törvényem előtt, és 

azoknak, akik azt hitték, hogy ők a földi istenek, mert csak a földi hatalmat keresték, és megvetették a 

szellem kincseit, súlyos próbákon kell majd keresztülmenniük. 

45 Dolgozzatok Velem, mert mindenkit hagyok részt venni a munkámban, és így végül meglátjátok, 

hogy minden valóra válik, amit bejelentettem nektek. 

46 Adj lakhelyet nekem a lelkedben. Értsétek meg, hogy a romolhatatlan templomot keresem, amelyet 

itt kell építenetek Nekem. Szeretnék a szívedben élni, és jelenlétemet minden egyes cselekedetedben 

éreztetni, és vágyom arra, hogy hited kiolthatatlan lámpása égjen ebben a szentélyben. 

47 A harmadik korszak tanítványai: Egyesüljetek mindannyian az Én Szavamban, hogy az indulás 

pillanatában, amikor Tanításom terjesztésére indulok, felkészülten találhassalak benneteket. 

48 Felelősségetek irántam és felebarátotok iránt mérhetetlen. Ragyogtassátok fel az igazságot, éljetek 

érte, és ha kell, haljatok meg érte. 

49 Emlékezzetek arra, hogy Atyátok szeretete Jézusban emberré lett, és hogy az életét az igazság 

hirdetésének és védelmének szentelte. Vedd példának a Mesteredet, de ha túl gyengének érzed magad 

ahhoz, hogy kövessed lépteimet, engedd, hogy belépjek a szívedbe és benne éljek, és biztosítalak, hogy 

jelenlétem megerősít a küzdelemben. 

50 Miért félsz attól, hogy nem leszel hasznos? Fordítsátok tekinteteket a múltra, és gondoljatok arra, 

hogy a második korszakban, bár voltak olyan emberek Júdeában, akiket bölcsnek tartottak, és voltak 

olyanok, akik azzal dicsekedtek, hogy tiszta szívűek, én nem választottam sem az egyiket, sem a másikat, 

hogy megalakítsák apostoli csoportomat. Tizenkét szegény, tanulatlan, egyszerű és alázatos ember volt, 

akik hallgattak a hívásomra, amikor azt mondtam nekik: "Jöjjetek és kövessetek engem." 

51 Most azt mondom nektek, hogy nem a tanultakat vagy az igazakat használom, hanem az 

alázatosokat, azokat, akik éheznek a békére, a szeretetre és a fényre. Menjetek hát ki a föld útjaira anélkül, 

hogy attól félnétek, hogy az emberek hálátlanságukkal, gúnyolódásukkal és durvaságukkal tövissel 

koronáznak meg benneteket, és bízzatok abban, hogy eljön az idő, amikor megértik az üzenetet, amelyet 

hoztatok nekik. 

52 Bocsássátok meg a sértéseket, amelyeket az emberek tesznek veletek, mondván az Én szavaimmal 

a kereszten: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek", és ne feledjétek, hogy az 

emberek olyan nehéz keresztet és olyan fájdalmas koronát hordoznak, amelyet egyikőtök sem tud 

elképzelni. 

53 Hordozzátok szavaitokban, tekintetetekben és szívetekben a hajnalt, amely a szenvedők számára az 

igazságosság idejének hajnalát hirdeti. 

54 A múltban a szíved egy sír volt, amelyben úgy őrizted Nevemet, mint valami élet nélküli dolgot. 

Ma ez a sír oltárrá változott, amelyen a hit fáklyája lángol. Miért ne változhatna az az oltár holnap szellemi 

létrává, amelyen felmész, hogy mindazok, akiket megmentettél, hozzám jöjjenek? 

55 Közeledik a prédikálásotok ideje, és ha felkészülten mentek be, ahogyan az az Én akaratom, 

meglepődve fogjátok hallani magatokat olyan eseményekről beszélni, amelyeket soha nem tapasztaltatok, 

nem gondoltatok, vagy nem hallottatok. 

56 Mindez akkor fog megtörténni, amikor lépteid az igaz élet útján kezdenek biztossá válni, és 

pillanatokra úgy fogod érezni, hogy Isten országában vagy. 

57 Látom, hogy tanítványaim közül oly sokakat éltet a remény, és szilárdan hisznek abban, hogy 

szeretetem erejének és az igazság meggyőző erejének át kell változtatnia ezt az emberiséget. 

58 Mások azonban szkepticizmust tanúsítanak, mert nem értik azt a világot, amelyet most jelentek be 

nektek - olyan emberekkel és nemzetekkel, akik szeretik egymást, és olyan emberiséggel, amely tudja, 

hogyan kell felajánlani Urának a lelki imádatot, minden önámítástól mentesen. 

59 Ha hisztek Bennem, bízhattok abban, hogy az Én hatalmam végtelenül nagyobb, mint az ember 

bűne, és hogy ezért az embernek és életének meg kell változnia, amint a bűn utat enged az igazság és az 

igazságosság fénye előtt. 
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60 El tudod képzelni az életet ebben a világban, ha az emberek egyszer Isten akaratát teljesítik? 

61 Gondolkodjatok, gondolkodjatok mindezen, hogy fokozatosan kialakuljon a szívetekben a vágy, 

hogy ez az idő eljöjjön, még akkor is, ha azok, akik ezt megtapasztalják, nem ti vagytok, hanem a jövő 

nemzedékek gyermekei. 

62 Újra elmondom nektek, hogy nem szabad visszariadnotok a konfrontációtól. Mondjátok el tehát 

embertársaitoknak a legnagyobb természetességgel, hogy az Úr eljött hozzátok. 

63 Mondd el nekik, hogy Ő, aki meghalt a kereszten, Jézus volt, a Test, amelybe Krisztus elrejtette 

magát, az Élő Templom, amelyben Isten Igéje lakott; de Krisztus, az Isteni Szeretet, él, és Lélekben jön 

gyermekeihez, hogy megtanítsa őket az útra, amely az Ő Szellemi Királyságába vezet. 

64 Ha megkérdezik tőled, hogy hol voltam, amíg Eljövetelem órája el nem jött, mondd meg nekik, 

hogy minden lélekben ott voltam, és vártam, hogy az emberek szíve vágyakozzon utánam, és hogy a 

hangjuk hívjon Engem. 

65 Igen, emberek, beszélnetek kell; beszélnetek kell, hogy a süketek hallják, és mindenkinek el kell 

mondanotok, hogy ma nem emberként jöttem, ezért a kedves Mária nem azért jött a földre ebben az 

időben, hogy Anyaként szolgáljon Engem. Ha kérdeznek róla, mondd, hogy a Lelke az Örökkévaló 

Szentélyében lakik, ahonnan végtelen anyai szeretetének sugárzását küldi minden gyermekére. 

66 Olvasok a szívetekben, és míg egyesek azt mondják, hogy nem lehetséges, hogy eljöjjek hozzátok, 

mivel bűneitek miatt méltatlanok vagytok egy ilyen nagy kegyelemre, mások úgy gondolják, hogy éppen 

ezek a vétkek az okai annak, hogy jelenlétem közöttetek van. Nekem tetszik, hogy elmélkedjetek, és hogy 

ne menjetek el figyelmetlenül az Igém mellett, mert elmélkedésetek és tanulmányozásotok függ a 

fejlődésetektől. 

67 Észrevettétek, hogyan olvastam a szívetekben? Ezért mondom nektek, hogy a szempillák távolabb 

vannak a szemeitektől, mint amennyire az Én Jelenlétem távolabb van tőletek. Ezért aki szégyelli bűneit, 

az tudja meg, hogy Én vagyok a megbocsátás, és tisztuljon meg az Én Igémre. 

68 Értékeljétek minden egyes tanításom értékét, figyeljetek rám figyelmesen, ébredjetek fel. 

Maradjatok tudatában annak, hogy az 1950-es évet jelöltem meg távozásom évének. De azt akarjátok, 

hogy még azelőtt véget vessek az Igémnek, mert nem szeretitek és nem érdeklődtök iránta? Ez az év már 

közeledik, és mit fogsz akkor Nekem ajánlani? Újra megtagadsz engem, és keresztre feszítesz engem? 

Figyeljetek és imádkozzatok, és amikor eljön az óra, erősek lesztek. 

69 Ha visszavonnám Szavamat az általam kijelölt idő előtt, akkor okotok lenne arra, hogy árvának 

érezzétek magatokat. De ha 1950-ben véget vetek neki, nem fogtok tudni elégedetlenséget igazolni, hiszen 

mindent megkaptatok a megnyilvánulásom idején. 

70 Jaj azoknak, akik elfelejtik Szavamat, még ha hallották is, mert könnyeket fognak hullatni az Uruk 

utáni vágyakozásban, és csak hamis Krisztust találnak majd az útjukon, akik úgy fognak megjelenni, hogy 

ugyanúgy beszélnek majd hozzájuk, mint ahogyan Én magamat megismertettem, de olyan szóval, 

amelynek nincs lényege az életnek és nincs igazsága, ami zavarba fogja őket hozni. Nem találnátok 

fájdalmasnak, ha egy hamis fény miatt elveszítenétek az utat, amelyet az Én Szavam oly sok szeretettel 

kikövezett nektek? Ezért beszélek hozzátok gyakran, hogy továbbra is tele legyetek az Igémmel, és 

felismerjétek annak lényegét. 

71 Mindannyian bűnösök vagytok, de én tanítványaimmá fogadtalak benneteket. Mert minden az Én 

tanításom volt, és minden, amit hallottam, az emberek panaszai eljutnak Hozzám. Ugyanazzal a szeretettel 

fogadom és meghallgatom szükségleteikben a gazdag fösvényt, a hatalmasat, az uralkodót, az uralkodót 

éppúgy, mint a testvérgyilkost vagy a gonosztevőt, az alázatost éppúgy, mint az igazságra éhezőt. 

Mindannyiuk imáira válaszoltam anélkül, hogy valaha is megálltam volna, hogy megítéljem vallásukat 

vagy hitvallásukat, mert ez is az akarat szabadságához tartozik, amellyel minden szellem fel van ruházva. 

72 Ezért küldöm fényemet mindenkinek, mert mindenki, aki szereti a vallását vagy egy szellemi 

eszményt ápol, az igazságot és az örökkévalóságot keresi. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 89  
1 Keresztedet a hátadon cipelted; az élet problémái teherként nehezedtek lelkedre, de a sorsodban 

lévő szellemi keresztet még nem vetted fel, hogy kövess engem. 

2 Eljött az óra, hogy az emberek felkeljenek, hogy egyre inkább átéljék lelki szenvedélyüket, és 

vállalják keresztjüket. 

3 Az a mondás, amelyet tanítottam nektek, és amelyet Véremmel pecsételtem meg a Golgotán: 

"Szeressétek egymást", végül kivirágzik az emberiség szívében. 

4 Az irántatok érzett szeretetem nem engedhette meg, hogy elveszetté váljatok, ezért örök értékű Igét 

adtam nektek Jézusban, akinek mindenkor segítenie kellett nektek, hogy elérjétek az üdvösséget. Az isteni 

Ige emberré lett, hogy megmentsen benneteket. Tudod-e, hogy a te szellemed nem azért testesült-e meg 

ebben az időben, hogy megmentse a testvéreit? 

5 Jézus volt Isten "Igéje" ezen a földön; minden róla szólt - nemcsak a szavai, hanem a cselekedetei, 

a tekintete, a gondolatai is. A Mestered azért mondja ezt neked, mert utánozhatod ezt a példát. Ehhez nem 

hiányzik a képességetek; elég, ha szeretitek és a szívetek tele van jóakarattal, hogy ezek a lényetekben 

szunnyadó képességek felébredjenek és kifejezzék magukat. 

6 Vedd fel keresztedet, és kövess engem alázatban. Bízzatok abban, hogy miközben valakit 

megvigasztalsz, békét hozol egy szívbe vagy fényt egy léleknek, én figyelek mindenre, ami az anyagi 

életeddel kapcsolatos, és semmit sem fogok elhanyagolni. 

7 Hidd el, hogy amikor a lelkedhez beszélek, a szívedbe is belenézek, hogy felfedezzem benne a 

gondjait, szükségleteit és vágyait. 

8 Az új hajnal megvilágítja az embereket, fénye hitet gyújt az emberek szívében. 

9 Szeretett tanítványok, ne szokjatok hozzá az Én Igémhez, hogy minden alkalommal, amikor 

halljátok, szívetek úgy érezze, hogy ez az isteni mag a legmélyebb érzékenységébe hullott. 

10 Ti lelkek, akik a világosságot keresitek, jöjjetek hozzám, és hallgassátok meg ezt az Igét. Ti 

szomorú szívek, engedjétek, hogy hangom visszahozza a reményt. Ti, akik az élet nehéz útján meghajlított 

testek, keressetek erőt bennem, és egyenesítsétek ki magatokat újra. 

11 Ó, lelkek, akik hallgattok Engem, ne engedjétek, hogy a földi élet problémái nyomot hagyjanak 

rajtatok, még kevésbé, hogy meghajoljanak benneteket. Keressétek a fényt, amely minden próbát 

tartalmaz, hogy segítsen nektek erősnek és mértékletesnek lenni. 

12 Ha a léleknek nem sikerül leigáznia a testet, akkor az meghajlik és uralkodik rajta; ezért a lelkek 

elgyengülnek, és azt hiszik, hogy a testtel együtt halnak meg. 

13 Most a szellemeket keresem, ahogy egykor a szíveket kerestem, hogy szeressék egymást. 

14 Ma azért jöttem, hogy megtanítsalak benneteket egy olyan szeretetre, amely túlmutat az emberin, 

egy olyan szeretetre, amely egyesíteni fog minden világot. 

15 Igém kinyilatkoztatja nektek, hogy sorsotok nem korlátozódik a földi életre, hanem a szellemi 

életben kell folytatnotok küldetéseteket. 

16 Olyan népet formálok, amely nagy seregként fog felemelkedni, amelyet a száznegyvennégyezer 

ember vezet, akiket az én fényemmel jelöltem meg, mint a fáklyák, amelyek megvilágítják az utat. 

17 A béke katonái fogják alkotni ezt a népet, próféták és látnokok fogják hirdetni az eljövendőket; 

emberi tudomány nélküli orvosok fogják gyógyítani a betegeket az irgalom és a szeretet balzsamjával; az 

Én fényem által ihletett tanácsadók fognak beszélni az isteni tanításokról, és az ő nyomuk a világon a 

helyreállításról, a megújulásról és a spiritualitásról fog tanúskodni. 

18 Ez a nép nem csak emberekből fog állni; a fényszellemek nagy seregei is részei lesznek, amelyek 

láthatatlan fegyvereikkel segítik majd a földön harcolókat. 

19 Szeretnél ennek a népnek a része lenni? Halljátok meg hangomat, imádkozzatok, tegyétek le a test 

gyengeségét, és kezdjétek el alkalmazni tanításaimat embertársaitok között. 

20 Hogyan adhatnának át erőt azok, akik fáradtnak érzik magukat? Hogyan gyógyíthatnák a betegek 

az egészségüket elvesztett embertársaikat? Erősítsétek és tápláljátok magatokat Velem, hogy örömmel 

hordozhassátok kereszteteket. 

21 Szeretett emberek, szeretetköpenyemet kiterítem minden szív fölé. 
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22 Jelenleg a végtelenségből világítok, és felkészítelek benneteket, hogy holnap képesek legyetek 

megérteni az Igémet, mert a hitetek még nem valódi. Hányszor kérdeztétek már magatoktól, hogy Jézus 

kisugárzása ebbe a világba és ebbe az időbe valóság-e. Olyan küzdelmet ébresztetek magatokban, 

amelyben, miközben a Lélek azt mondja nektek, hogy kinyilatkoztatásom valóságos, a szívével és kis 

agyával ellenálló test kételkedik, ingadozik és gyakran tagadja jelenlétemet ebben a formában. 

23 Ne féljetek, mert megáldalak benneteket, amikor hisztek és szerettek Engem, és amikor 

kételkedtek Bennem és letértek az útról. Én senkit sem részesítek előnyben vagy különböztetek meg, csak 

azért jöttem, hogy az emberiségnek átadjam a fényt, hogy mindenki megismerhesse az igazságot. 

24 Ez az üzenet, amelyet a Harmadik Korszak hajnalán küldtem nektek, világosságot és 

bizonyosságot fog hozni nektek arról, hogy mit tartogat isteni szeretetem, és hogy mit várhattok tökéletes 

igazságosságomtól. 

25 Én vagyok a Fényvető, és pontosan tudom, hogy mikor a legjobb vetni és aratni. Miután a szelek 

megrázzák a fákat és kiszárítják a földet, eljött a vetés ideje, és ma éppen az az idő van, amikor a szelek 

felkorbácsolják a világot és lombtalanítják a fákat. Ez a fájdalom ideje, amikor elkezded meginni a 

szenvedés poharát. Az anyag és a szellem közötti csata közeleg, a jó harca a rossz ellen, a fényé a sötétség 

ellen, az igazságé a hazugság ellen. 

26 Régóta meg van írva, hogy amikor az emberiség a romlottság csúcsán lesz, amikor a világ bűnbe 

esik, a ti Istenetek eljön, hogy átadja nektek az Ő világosságát. 

27 Míg az emberek gyilkolva diadalmaskodnak ebben az időben, addig én azzal fogok 

diadalmaskodni, hogy életet adok nekik. Az én isteni feladatom a lelkek megmentése, ti még nem tudtátok 

felfogni, hogy mit jelent a "világ Megváltója". 

28 Az élet úgy lüktet a szívetekben, hogy nem éreztek Engem ott, és mégis csodálkoztok, hogy 

Lelkem fényt áraszt elmétekre. Mi furcsa nektek, hogy a Megváltó elveszett lelkeket keres? Gondolkodtál 

már azon, hogy mikor megy a pásztor az elveszett juhok keresésére? 

29 Már a teremtésed előtt tudtam, hogy nem fogsz engedelmeskedni Nekem, és hogy a szeretet által 

meg foglak menteni. Tudtam, hogy Isteni Szeretetemet Jézusban kell megtestesítenem, akinek az emberek 

keresztet adnának a trónra. 

30 Azért voltam Jézusban, hogy megtanítsalak benneteket a szeretet hatalmára, amelynek nincsenek 

határai, és amelyet szavakban, gyógyításokban, Véremmel és megbocsátásommal folyamatosan ontok. Ez 

a szeretet felébresztette Lázárt és megbocsátott Magdolnának. Mégis azt gondoljátok, hogy lehetetlen, 

hogy visszatértem a világba, mert halált adtatok Nekem benne. De én visszatértem az Atya kebelébe, és ti 

nem értettétek meg, hogy többé nem szabad Engem emberi lénynek éreznetek és elképzelnetek, hanem 

csakis Szeretetnek. 

31 Igaz, hogy azokban az időkben az Isteni Szeretet tiszta ajkakon keresztül szólt, mint amilyenek 

Jézus ajkai voltak, és hogy most a bűnösök ajkán keresztül nyilvánul meg, akik által hirdetem nektek 

Szavamat, hogy átadjam nektek Tanításomat. De azt is el kell mondanom nektek, hogy a lényeg mindkét 

esetben ugyanaz, és hogy ebben az időben szeretetem tökéletesebb formában nyilvánul meg, mivel én 

magam teszlek titeket a szócsöveimmé, ezzel bizonyítva nektek, hogy hibáitok miatt nem vethetlek meg 

benneteket. 

32 Míg egyesek azt állítják, hogy azok az emberek, akik által kinyilvánítom magam, káromlók, én azt 

mondom nektek: ők pacsirták, akik énekükkel egy új nap eljövetelét hirdetik. 

33 Már sok leckében megvilágítottalak benneteket az emberekre gyakorolt szellemi kisugárzásomról, 

és még mindig fennáll a kétségetek. Azt szeretnétek, hogy olyan anyagi bizonyítékokat adjak nektek, mint 

amilyeneket a Második Korszakban adtam nektek, amelyeket a kishitű emberek követeltek, hogy 

higgyenek Bennem. 

34 Ha a Nap életfényt sugároz az egész Természetre és minden lényre, és ha a csillagok is fényt 

sugároznak a Földre, - miért ne sugározhatna az Isteni Szellem fényt az ember szellemére? 

35 Most azt mondom nektek: Emberek, menjetek magatokba, engedjétek, hogy az igazságosság 

fénye, amely a szeretetből ered, elterjedjen az egész világon. Hagyjátok, hogy igazságom meggyőzzön 

benneteket arról, hogy valódi szeretet nélkül nem fogjátok elérni a lelketek üdvösségét. 

36 Tudjátok, hogy mit jöttem újból csinálni. Tartsátok magatokat tanításomhoz, amely emlékeztet 

benneteket a helyes útra. Amíg a világ el nem éri az igazi spiritualitást, addig nem fogom abbahagyni, 
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hogy minden anyagi és emberi eszközt felhasználva közeledjek az emberekhez, hogy kommunikáljak 

velük. Várom az inspirációdat és a felfelé ívelő fejlődésedet, valamint az örökkévalóságba való 

megérkezésedet. 

37 Már itt, ebben a számotokra oly ellenségesnek tűnő világban is elérhetitek a szellemi 

felemelkedést, amely valójában megfelelő és kedvező hely azok számára, akik tudják, hogyan használják 

az erényt és a szeretetet. 

38 Sok lélek szenved, sok anya sír, és sok szív tele van gyásszal. A világ tele van vérrel, betegséggel 

és bánattal. Segítsétek az emberiséget, nemesítsétek érzéseiteket, gyakoroljatok több irgalmat. Nyújtsd ki a 

kezed, hogy segítsd felebarátodat, mintha a gyermekeid lennének, hallgasd meg őket, mintha a testvéreid 

lennének, akkor szeretetet fogsz adni a világnak, és szíved mélyén érezni fogod Atyád szeretetének 

visszatükröződését, mint egy simogatást, amely átjár, hogy bátorítson a küzdelem folytatására. 

39 Lépésről lépésre, pillanatról pillanatra közeledik az idő, amikor eljövök, hogy lakozzam 

szentélyemben, amely eddig zárva volt az emberek szívében. 

40 Aki azt gondolja, hogy ahhoz, hogy közeledhessen hozzám, csak az adakozásnak kell szentelnie az 

életét anélkül, hogy cserébe bármit is várna, vagy hogy azonnali jutalom nélkül kell feláldoznia magát, az 

téved; mert mivel olyan vagy, amilyen vagy - tökéletlen és bűnös -, az lesz az, aki felkeres téged, hogy 

kérjen tőled valamit, az lesz az, aki szívességet tesz neked. Mert azzal, hogy szüksége van rád, lehetőséget 

ad neked, hogy az irgalmasság útján közelebb kerülj az Atyához. 

41 Ezért, tanítványok, menjetek ki a világba, hogy elmondjátok embertársaitoknak, hogy ebben az 

időben, ha várják az eljövetelemet, nem fognak Engem emberként látni. Ha megvárják a Mester földi 

eljövetelét, hogy a vakokat, a bénákat, a gyógyíthatatlanokat és a megszállottakat Hozzá hozza, mint a 

Második Korszakban, akkor nem fognak Engem emberként látni, mert jelenlétem az emberek között 

tisztán szellemi. Mindazonáltal hozzám parancsolhatják betegségeiket, elmondhatják nekem bánatukat és 

szenvedéseiket, mert közel vagyok és jelen vagyok minden gyermekemnek. 

42 Ez a fény, ez az Ige, amelyen keresztül tanításomat adtam nektek ebben az időben, meg fogja 

mutatni nektek azt a spirituális és egyszerű módot, amellyel meggyógyíthatjátok egymást, 

megvigasztalhatjátok egymást és segíthetitek egymást az élet útján. Ez lesz az, amikor a betegek az 

egymás iránti szeretet által elérik gyógyulásukat. 

43 Igen, emberiség, meggyújtottátok a szenvedélyek tüzét, és utána az éghez kiáltottatok, hogy 

kérjétek, ne büntessen meg benneteket, anélkül, hogy vakságotok miatt képesek lettetek volna megérteni, 

hogy az Atya nem büntet benneteket. Ti vagytok azok, akik nem értitek, hogyan találjátok meg az utat, 

hogy a gyűlölet és a háborúk tüzét a jóvátétel és az erény kristálytiszta vizével oltsátok el. Mert nem volt 

bennetek ez az erény, és most el kell kezdenetek a tüzet könnyeitekkel, sőt vérrel is oltani. 

44 Én vagyok az, aki meg akartam akadályozni, hogy sírj, hogy fájdalmat érezz. Én vagyok az, aki azt 

akarja, hogy felemelkedjetek és győzedelmeskedjetek önmagatok felett. 

45 Legyen az alázat az egyik legjobb szövetségesed a spirituális felemelkedés eléréséhez. Mert a 

mennyország kapui, amely a szellem országa, teljesen zárva vannak a gőgösök előtt. Soha nem ment át 

rajtuk, és soha nem is fog sikerülni neki, de ha alázatos lesz, Én leszek az első, aki megdicséri őt, és az Én 

kegyelmem lesz az, ami megnyitja előtte az örökkévalóság kapuját. 

46 Azzal, hogy ily módon beszélek hozzátok az értelem olyan szervein keresztül, amelyek képtelenek 

arra, hogy önmagukat inspirálják, a legjobb bizonyítékot adom nektek jelenlétemről és besugárzásom 

igazságáról. Akkor miért követelsz tőlem bizonyítékot tisztességtelen szándékkal? Látjátok, épp most 

mondtam nektek, hogy csak az alázatosok fognak belépni az Én Királyságomba. Legyetek alázatosak, és 

meg fogjátok érteni a szeretetet és a kegyelmet, amelyet Szavam tartalmaz. 

47 Ne hívj ki Engem, mert akkor megkérdezem tőled, milyen jogon tagadtad meg a kegyelmet 

valakitől, aki kért tőled. 

48 Hagyjátok, hogy Szavam kivirágozzon szívetekben; még nem tudjátok, hányan lesztek közületek 

az Én vetőtársaim. Tegyétek félre az emberek előítéletei miatt érzett félelmeteket, mert azok, akiknek ilyen 

félelmet kellene érezniük, nem szolgálnak Engem azzal, hogy elvetik ezt a magot testvéreik szívében. A 

félelem csak az anyagi természet gyengesége, míg a bizalom és a hit a szellem tulajdonságai. 

49 Gondoljatok arra, hogy nagyon hidegek voltatok Krisztus, a ti Mesteretek és Uratok szeretetével 

szemben, de kérlek benneteket: Mi volt az oka ennek a hideg érzésnek? 
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50 A Második Korszakban azt mondtam nektek: "a rókáknak van odújuk, a madaraknak van fészkük, 

de Isten Fiának nincs hová lehajtania a fejét"; és ma, amikor kopogtatok szívetek ajtaján, nem akartok 

kinyitni Nekem. De mindannyiótokat tanítványaimmá teszlek, mert szeretetemet soha nem lehet legyőzni. 

51 Ezt a bolygót, amelyet az Atya a Szellemi Élet képmásaként készített, hogy az emberek csodái 

közepette élhessenek, imádva és dicsőítve Teremtőjüket, az ember később a könnyek és a vér völgyévé 

változtatta. Azóta ez a világ a vezeklés völgye maradt azoknak a lényeknek, akiknek át kellett esniük a 

próbák és megtisztulások tüzes megpróbáltatásain. És mégis - hányan látják még mindig ebben a földben a 

mennyországot és az örökkévalóságot! 

52 Itt az emberi hiúság emelte fel palotáit és trónjait, itt az ember királlyá koronázta magát, és 

vakságában hagyta, hogy imádják, mert azt hitte, hogy ő az Isten. Nem hiúsítottam meg a vágyait, és soha 

nem fosztottam meg a szabad akarat ajándékától. Azt akartam, hogy felfedezze önmagából az igazság 

fényét, és megismerje az élet lényegét. 

53 Az Én Hatalmam soha nem azért teremtett világot, otthont vagy engesztelő helyet, hogy 

megbüntesse a bűnös gyermekeket. Ha a föld a fájdalom és a keserűség olvasztótégelye, az emberek 

műve. 

54 Ismét mondom nektek, hogy ez a világ a maga békéjével, csodáival és kinyilatkoztatásaival 

kezdetben megőrizte hasonlóságát a Szellemi Királysággal. 

55 Tudjátok, mit akartam nektek mondani, amikor a jóvátételről beszéltem nektek?: Visszaadni a 

léleknek és ennek a világnak a tisztaságát, hogy gyermekeim számára az legyen, amit örökkévalóságtól 

fogva nektek szántam: Az emberek közötti testvériség világa, ahol az ember a teremtett dolgokkal való 

harmónia kultuszát és az Úr lelki imádatát gyakorolja. 

56 Én vagyok a bírád vagy sem? Igen, emberiség, ítéletem kegyetlen és szigorú veletek, de annak 

szeretetéből fakad, aki az élet szerzője. Elpusztíthattam volna mindazokat, akik meggyalázták, vétkeztek 

vagy nem engedelmeskedtek Törvényeimnek; de milyen értéket képviselne, ha halál által győznélek le 

benneteket? Az igazságnak és a szeretetnek nincs hatalma? 

57 Nem akarom a halottakat, nem akarom örökké hallgatni azoknak a siránkozását, akik 

engesztelésért sírnak. 

58 Azokban, akik jelen vannak, befogadom azokat, akik nincsenek jelen; holnap, amikor ezt a szót 

már nem hallják, tanúim ajkán keresztül közölni fogom azokkal, akik nem hallották. Szeressétek egymást, 

tanítványok, hogy szívetek olyan legyen, mint a mentőcsónak a testvéreitek számára. 

59 A mostani Jó Hír minden szívbe és a föld minden szegletébe el fog jutni. Az üzenet, amelyet a 

Második Korszakban adtam nektek Jézuson keresztül, már az emberiség tudásanyagává vált. Erre az áldott 

magra hull majd a spiritualizmus gyümölcsöző esője, hogy megvilágítsa és megmagyarázza a múlt korok 

üzenetét. 

60 Ne csak azokat keressétek, akik boldogan élnek, akik keveset tudnak a bűnről vagy a fájdalomról; 

jöjjetek a lepráshoz, az emberölőhöz, a káromlóhoz és ahhoz, aki zűrzavarban van az életében. Ne 

riadjatok vissza a nyomorúságtól, amit az a lény külsőleg mutat nektek, azonnal emlékezzetek arra, hogy 

egy lélek lakik abban a személyben, hogy az Úr gyermeke lakik abban a lényben, aki testvéreitek egyike, 

akit örök és isteni kötelékek kötnek össze veletek. Mindig tartsátok életben bennetek az Igémet, hogy ne 

hagyjátok, hogy a fájdalom elmenjen mellettetek anélkül, hogy átéreznétek vagy megenyhülne. 

61 Aki átérzi felebarátja fájdalmát, aki belsőleg átéli testvére megpróbáltatásait, annak megadatik, 

hogy imája és szavai által feloldódik az a súlyos vezeklés, amely azokon nyugszik, akikért használja 

magát, vagy akikkel együtt szenved. 

62 Gondoskodjatok arról, hogy a rászorulók ne találjanak felkészületlenül, amikor kopogtatnak az 

ajtótokon, mert akkor a lelketek nem lesz képes tanúságot tenni arról, aki azért küldte a földre, hogy ilyen 

nehéz küldetést teljesítsen. 

63 Szellemednek új emberiséget kell teremtenie, és ehhez harcolnia kell a világot körülölelő gonosz 

ellen. Figyeljetek a gyermekekre, erősítsétek a jót a fiatalokban, mert az új nemzedékek lesznek azok, akik 

folytatni fogják nagylelkű munkáitokat. 

64 Azt hiszitek, hogy tekintetem nem fedezi fel a szakadékokat, amelyekbe azok zuhannak, akik élni 

kezdenek, és a veszélyeket, amelyek azokra leselkednek, akiknek nincs fegyverük, hogy megvédjék 

magukat? 
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65 Emberek, ne szokjatok hozzá többé a romlottsághoz, küzdjetek ellene anélkül, hogy a tisztasággal 

dicsekednétek, és ne háborodjatok fel embertársaitok vétkei miatt. Légy tapintatos, pontos és jóindulatú a 

beszédedben és a tetteidben, és a világ hallgatni fog rád, és figyelni fog a tanító szavaidra is. Szükséges-e, 

hogy még egyszer elmondjam nektek, hogy mielőtt továbbadnátok ezt a tanítást, meg kell élnetek azt? 

66 Tanulmányozzátok az Igét, tanítványok, hogy felfedezzétek a lényegét. Titeket teszlek e 

kinyilatkoztatás első őrzőivé, amelyet holnap ismertetni fogtok a világgal. 

67 Úgy tűnik, hogy semmi nagyszerű nincs ebben a kinyilatkoztatásban, de a jövőben látni fogjátok, 

hogy milyen jelentősége lesz az emberiség körében. 

68 E nép között mindenféle tanítványok vannak; egyesek sejtik e mű nagyságát, és már érzik, hogy 

megjelenése milyen megrázkódtatást fog okozni a világban; mások megelégszenek azzal, hogy elhiszik, 

hogy ez egy jó út, és vannak olyanok is, akik nem tudják felfedezni e tanítás nagyságát, és akik 

kételkednek győzelmében és az emberek szívébe való bejutásában. Mondom nektek, ez egy olyan ékszer, 

amelyet rátok bíztam, amelynek isteni fénysugarait nem akartátok felismerni, mert nem értettétek meg 

tanításomat. 

69 Ne felejtsük el, hogy az emberek már az Ő idejében is kételkedtek Krisztus szavában, mert az 

emberek a származása és a ruházata alapján ítélték meg Jézust, és amikor megtudták, hogy egy názáreti 

ács és egy szegény asszony fia - aki később szegény galileai halászok társaságában indult útnak, hogy 

olyan tanítást hirdessen, amely furcsának tűnt számukra - nem tudták elhinni, hogy ez a vándorprédikátor, 

aki faluról falura járva, ruházatának szűkösségét mutogatva, az a király, akit az Úr Izrael népének ígért. 

70 Azért adom nektek ezeket a jeleket, mert az emberek a külső ragyogást keresik, amely 

elkápráztatja az érzékeket, hogy képesek legyenek hinni annak nagyságában, amit csak a szellemmel lehet 

látni és érezni. 

71 Ki kellett ontanom a véremet, életemet kellett adnom és feltámadnom, hogy az emberek kinyissák 

a szemüket. Milyen poharat kell most az én Lelkemnek innia, hogy higgyetek bennem? Emberiség: Mit 

nem tennék meg azért, hogy megmenekülj? 

72 Még mindig van egy rövid időnk, hogy beszéljünk veled. Tudom, hogy azok, akik még nem vették 

tudomásul megnyilvánulásomat, később meg fogják érteni, és akkor sziklaszilárd hittel fogják felvállalni 

küldetésüket. 

73 Türelemmel felfegyverkezve jövök; Tanító vagyok annak, aki a tanításomért jön; Orvos vagyok 

annak, aki csak az egészséget keresi Bennem; elnéző bíró vagyok annak, aki sokat vétkezett, és azután 

alázatosan lehajtott fejjel jön az Arcom elé, hogy bocsánatot kérjen tőlem. Holnap, amikor látják vágyuk 

beteljesedését, az ő ajkuk is beszélni fog, hogy tanítsa a tudatlanokat. Az Isteni Orvoshoz fognak fordulni, 

de csak azért, hogy balzsamot és vigasztalást kérjenek felebarátjuk szenvedéseire, és az Én 

Igazságosságomhoz is fordulnak, hogy közbenjárjanak azért, aki megsértette őket. 

74 Mondtam nektek, hogy ahhoz, hogy mesterekké váljatok, először tanítványoknak és 

tanítványoknak kell lennetek. 

75 Figyelj és imádkozz, hogy ne ess kísértésbe. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 90  
1 Én vagyok a vándor, aki kopogtatok szívetek ajtaján. Kopogtatok, és nem tudjátok, ki az; 

kinyitjátok, és nem ismertek fel Engem. Olyan vagyok, mint a vándor, aki egy faluba érkezik, és senki sem 

ismeri, mint az idegen, aki idegen földre érkezik, és nem értik a nyelvét. Így érzem magam köztetek! 

Mikor fogod érezni a jelenlétemet? Ó emberek, mikor fogtok felismerni Engem, ahogy annak idején 

Józsefet felismerték testvérei Egyiptomban? 

2 Jákob fiát, Józsefet a saját testvérei eladták néhány kereskedőnek, akik Egyiptomba tartottak. 

József még kicsi volt, de máris tanúbizonyságot tett a prófétálás nagyszerű ajándékáról. Az irigység 

elragadta a testvéreit, akik megszabadultak tőle, mert azt hitték, hogy nem látják többé. De az Úr, aki 

vigyázott szolgájára, megvédte őt, és naggyá tette Egyiptom fáraójánál. Sok évvel később, amikor a 

világot aszály és éhínség sújtotta, Egyiptom, József tanácsai és sugallatai által vezérelve, elegendő 

élelmiszert halmozott fel, hogy ellenálljon a csapásnak. Ekkor történt, hogy Jákob fiai Egyiptomba jöttek 

élelmet keresni. Nagy volt az ijedtségük, amikor rájöttek, hogy testvérük, József a fáraó minisztere és 

tanácsadója lett. Amikor meglátták őt, térdre estek a lábai előtt bűnbánatot érezve vétkük miatt, és rájöttek, 

hogy testvérük jóslatai valóra váltak. Akit halottnak hittek, itt volt előttük, tele erővel, erénnyel és 

bölcsességgel. A próféta, akit eladtak, bebizonyította nekik annak a próféciának az igazságát, amelyet az 

Úr már gyermekkorában az ajkára adott. A testvér, akit kínoztak és eladtak, megbocsátott nekik. 

Megértették, emberek? Most már tudjátok, miért mondtam el nektek ezt a napot: Mikor fogtok felismerni 

Engem, ahogy József felismerte a testvéreit? 

3 Egyszer én is adtam nektek próféciákat, engem is eladtak és halálra adtak. De ne feledjétek, hogy 

azt mondtam nektek, hogy újra el fogok jönni. Akkor miért nem fogadsz be Engem most, amikor 

kopogtatok az ajtótokon? Szükséges lesz-e, hogy aszály és éhínség jelenjen meg a földön, mint akkor, 

hogy végre megkeressetek Engem? 

4 Mennyi mindent mondtam nektek és adtam nektek az idők kezdete óta, hogy megmentselek 

benneteket a gonosztól és elvigyelek a tökéletességre. De még időre van szükségetek, hogy elérjétek a 

hegy tetejét, ahol várok rátok, hogy úgy vigyázzak rátok, mint a szeretetemből fakadó és hozzám 

visszatérő ékszerekre. 

5 Minden ember tudja, hogy én vagyok minden teremtett dolog Atyja, és hogy a lények sorsa 

bennem van. Mégsem kaptam sem figyelmet, sem tiszteletet. Ők is alkotnak, ők is urak, és azt hiszik, hogy 

hatalmuk van szomszédaik sorsa felett - miért hajolnának meg előttem? 

6 Ily módon az ember próbára tette türelmemet és kihívást intézett igazságosságom ellen. Időt adtam 

neki, hogy megtalálja az igazságot, de nem akart elfogadni semmit Tőlem. Atyaként jöttem, és nem 

szerettek; aztán Mesterként jöttem, és nem értettek meg; de mivel szükséges az emberiség megmentése, 

most Bíróként jövök. Tudom, hogy az ember fellázad igazságosságom ellen, mert még bíróként sem fog 

megérteni Engem, és azt fogja mondani, hogy Isten bosszút állt. 

7 Bárcsak mindenki megértené, hogy Isten nem táplálhat bosszúálló érzéseket, mert az Ő szeretete 

tökéletes. Én sem küldhetem a fájdalmat; ti magatok vonzjátok magatokhoz a bűneitek által. Isteni 

Igazságosságom a szenvedésetek és még a halálotok felett áll. A fájdalom, az akadályok, a kudarcok azok 

a próbatételek, amelyeket az ember folyamatosan magára ró, és a vetés gyümölcse az, amit apránként 

learat. Nekem elég, ha az élet minden egyes ilyen válságában hagyom, hogy fényem elérje a szellemeteket, 

hogy az elérje a megváltást. 

8 Sokan mondják, hogy nem értik Krisztus tanításait, hogy nem tudják, mitől kell elfordulniuk, és 

hová kell irányítaniuk lépteiket. De megkérdezem tőlük: Nem tűnnek ezek a tanítások túl magasnak 

számotokra? Akkor hallgassatok meg engem most, és meg fogjátok érteni őket. 

9 Tudtam, hogy vissza kell térnem, hogy elmagyarázzam nektek ezeket a tanításokat. Ezért mondtam 

nektek, hogy az Igazság Lelke eljön és elmagyarázza nektek az összes titkot, hogy megértsétek, amit eddig 

nem értettetek. Ez az az idő, amikor az Igazság Szelleme minden test és minden szellem felett lebeg. Elég, 

ha a lelkiismereted legbelsőbb részére koncentrálsz, hogy meghalld a hangomat. De e kor első 

gyümölcseként akartam nektek átadni az emberi értelem szervén keresztül az Én igehirdetésemet, hogy ez 

az üzenet legyen az a mag, amely szilárdságot és hitet ad nektek a fejlődésetek útján. 
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10 Ebben az időben szeretetet, békét és lelki tanítást adok nektek, és szívetek - amely szegény és 

mindezekre rászorul - megtisztul, hogy befogadhassa az isteni ajándékot. 

11 Amit a hatalmasok és a nagy tudásúak elutasítottak, azt az alázatosak befogadják, és amit a 

pompás palotákban megvetettek, az eljut a szegény kunyhókba, és örömmel fogadják. 

12 Ti, akik belefáradtatok a hosszú várakozásba és a sok szenvedésbe, gyertek hozzám. Mindent 

előkészítettem, és minden készen áll erre a pillanatra. A szelet illatokkal láttam el, hogy belélegezhessétek 

élénkítő leheletemet, mert végtelen szeretettel akarok közeledni hozzátok. 

13 A hatalmasok gyermekei azt mondják Nekem, amikor meghallják hívásomat az ajtajukon: 

"Gyertek holnap újra, mert ma nincs hely számotokra", míg az egyszerű elméjű emberek azt mondják 

Nekem: "Gyere hozzánk, Mester, gyere és tiszteld meg kunyhónkat a Te Jelenléteddel. Ne nézd 

szégyenfoltjainkat. Te, aki meglátogattad a bűnös Magdolna házát, add meg nekünk azt a boldogságot, 

hogy láthatunk Téged." 

14 Amikor ez a sürgető, de alázatos hívás eljut hozzám, közeledem és belépek ezekbe a szívekbe, 

amelyek erre az órára készültek, mintha szentély lennének. 

15 Felfedezem közöttetek a fájdalom könnyeivel felkenteket, azokat, akik üldöztetést szenvedtek, 

akik elszenvedték a megaláztatást. 

16 Azért jövök, mert hívtatok Engem (belső) küzdelmeitek és csalódásaitok csendjében; de meg 

fogjátok érteni, hogy hívásotokra késedelem nélkül jöttem, ahogy a pásztor siet, amikor meghallja az 

eltévedt vagy veszélyben lévő juhok nyüszítését. 

17 Nagy hittel hívtál Engem, fáradhatatlanul kerestél Engem, és bizony mondom neked, a hited nem 

tudott becsapni téged. 

18 Legyetek tudatában annak, hogy áldásaimat szeretetáradatként árasztom ki mindazokra, akik 

tudták, hogyan kell hinni és várni. Hallgasd hangomat, amely úgy szól hozzád, mint egy szerelmes dal, 

amely feledteti veled a szenvedéseket, és megbocsát neked mindazt, ami olyan keserű volt, és amit a 

szíved apránként aratott le az élet útján. 

19 Megtanuljátok érezni lelki jelenlétemet szívetekben, és ez a tudás egyesek számára olyan volt, 

mint egy pihenés, mások számára pedig mint egy oázis. Mindenkit keresek, de először azért jöttem sietve, 

hogy megismertessem magam azok között, akik, amikor meghallottak Engem, nem tagadtak meg Engem, 

akik tudták, hogyan kell elviselni testvéreik gúnyolódását, mert Velem vannak. 

20 Legyetek türelmesek a megpróbáltatásokban, és tanúságot fogtok tenni Munkámról; de én is 

tanúságot teszek hűséges tanítványaimról, hogy az emberiség megértse, hogy az Igazságban áll. 

21 Nemcsak ti lesztek majd tanúi Munkámnak, nem csak népem férfiai és asszonyai fognak 

tanúskodni eljövetelemről, hanem minden az Én eljövetelemről fog beszélni, és tanúskodni fog 

Igazságomról, ahogyan az abban a Második Időben történt, amikor a halál órájában a Keresztnél még a 

nap is el volt takarva, a föld megremegett, és egész Jeruzsálem elhagyatott és szomorú volt. 

22 Szeretett tanítványok, ne sírjatok többé értem, könnyeitek boldogsággá fognak változni, mert még 

mindig végtelen örömmel fogtok sírni, amikor megtapasztaljátok tanításom győzelmét a földön, és ezt a 

boldogságot senki sem lesz képes elvenni tőletek. Egyelőre továbbra is foglaljátok el a helyeteket ezen a 

szellemi lakomán, és egyétek az élet édes kenyerét. 

23 Élvezzétek ezt az ünnepet, amely tükröződik a lelketekben, hogy abban a pillanatban, amikor 

eléritek a Velem való közösséget, elfelejtsétek a megpróbáltatásaitokat. Sebeitek begyógyulnak, és 

megpihenhettek a fáradságtól. Szíved, amikor ezek a pillanatok eljönnek, úgy fog ragyogni, mint egy ház, 

amikor ünnepre feldíszítik, és még a föld legkirályibb palotái sem rendelkeznek azzal a ragyogással, ami 

abban az órában a lelkedben ragyog. 

24 Boldogok a szelíd szívűek, mert övék a mennyek országa. 

25 Boldogok azok, akik mélyen szenvednek, amikor a Pásztor megsértődik. De ne értem féljetek, 

féljetek magatokért, akiket a fájdalom valóban le tud nyomni és a kísértés legyőzni tud. 

26 Felfrissítitek magatokat, amikor meghallgattok Engem, és megkérdezitek Tőlem: "Mester, miért 

választottál minket, bár olyan kicsik és gyengék vagyunk?". De én azt válaszolom nektek: a ti Uratok soha 

nem téved. 
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27 Ismerd fel, hogy még mielőtt először jöttél volna, hogy meghallgass Engem, amikor még semmit 

sem tudtál az eljövetelemről, a szíved már akkor is jelezte neked, hogy a Mester hamarosan elküldi az Ő 

Fényét a világba, mint egy világítótorony, amely a vihar közepén vezeti a hajótörötteket. 

28 Azért hívtalak el benneteket, hogy munkásaimmá tegyelek benneteket, és hogy útnak indítsalak 

benneteket, hogy hirdessétek ezt az örömhírt. De előbb azt várom, hogy megtanuljatok megbocsátani 

ellenségeiteknek, mindazoknak, akik töviskoronát tettek rátok, mindazoknak, akik epét és ecetet adtak 

nektek inni, hogy azt mondhassátok, hogy most már elég erősek vagytok ahhoz, hogy kimehessetek és 

szétszórjátok a spiritualizáció magvait. 

29 Amint ez igaz, el fogtok indulni vetni, és bár szenvedésekkel és keserűséggel fogtok találkozni a 

spirituális misszionáriusok keskeny útján, nagy örömök is lesznek, amelyek kárpótolni fognak benneteket. 

Amikor elmentek, hogy elvetjétek szeretetem magját, imádkozzatok és higgyetek. Néha sírni fogtok, de 

másrészt sok olyan dolog lesz, ami örömet fog okozni nektek, ha teljesítitek Törvényemet. 

30 Könnyekkel és örömökkel fogsz találkozni a mindennapi munkád során, amíg el nem éred 

engesztelő utad végét, és meg nem érkezel az Ígéret Földjére, ahol minden békében, harmóniában és 

tökéletes boldogságban telik. 

31 Néha tele lesz a poharad mézzel, máskor keserűséggel, de ismét mondom neked, hogy aki 

imádkozik, figyel és bízik Bennem, az nem fog engedni a gyengeségnek, mert a szíve tele lesz hittel, és 

soha nem lesz képes megtagadni Engem, mert ajkai rendíthetetlenül hirdetik majd Igazságomat a földön. 

32 Fájdalmas és távoli az út, de szeretetem oltja majd szíved szomját. Ne feledjétek, hogy mindig 

akkor jöttem az emberekhez, amikor láttam, hogy közel vannak ahhoz, hogy éhen vagy szomjan haljanak. 

33 Ő, aki mindig is a ti üdvösségetekre jött, ebben a pillanatban szól hozzátok: Krisztus, az Isteni 

Ígéret, aki a Második Korszakban Jézusban emberré lett, az Isteni Ige, aki az ember Igéjévé lett; a Szeretet, 

a Fény, a Bölcsesség Szelleme, amely egy sugárban korlátozódik, amely a lelkiismereten keresztül 

megérinti az ember szellemét és elméjét, hogy megtanítsa őt gondolataim továbbítására. 

34 Néhányan azt mondják Nekem a szívükben: "Uram, hogyan tudtál így leszállni a szívünkbe?" - Ó, 

gyermekeim! Nem láttatok-e olykor anyát bemenni a város egy piszkos részébe, ahol az egyik gyermeke 

sóhajtozva és könyörögve, mocsokban vagy nyomorúságban rohadva áll? 

35 Csak ezek az anyák tudnák elmondani, hogyan érezték az elveszett gyermek szívdobbanásait, 

amint hozzájuk kiált, jelenlétükért és anyai szeretetükért könyörögve, bízva abban, hogy elnyerik a 

megbocsátásukat. 

36 És én, aki Ő vagyok, aki minden szeretet megtestesítője, akiben minden apa és minden anya 

szeretete van, képes lennék érzéketlen maradni a lelked hívására? Tartózkodnom kellene attól, hogy 

odarohanjak - bármi legyen is az -, ahol valamelyik gyermekem a pusztulásnak van kiszolgáltatva, és 

Hozzám kiált? Milyen keveset tudtok rólam, pedig oly sok és oly korlátlan formában nyilvánítottam meg 

nektek szeretetemet! 

37 Nem emlékeztek arra, hogy hány alkalommal mutattam meg szeretetemet, nemcsak azoknak, akik 

hittek Bennem, hanem annak is, aki elárult Engem, és azoknak is, akik üldöztek és elítéltek Engem? Most 

megkérdezhetitek, hogy mi volt az az ok, ami arra késztetett Engem, hogy megengedjem ezeket a 

gúnyolódásokat. De én azt válaszolom nektek: Szükséges volt, hogy teljes gondolati és cselekvési 

szabadságot hagyjak nekik, hogy megfelelő alkalmak nyíljanak arra, hogy kinyilatkoztassam magamat, és 

hogy mindenki megtapasztalja azt az irgalmat és szeretetet, amelyet a világnak tanítottam. 

38 Nem én mozdítottam meg Júdás szívét, hogy eláruljon Engem; ő egy gonosz gondolat eszköze 

volt, amikor a szíve sötétséggel volt tele. De annak a tanítványnak a hűtlensége láttán kinyilatkoztattam 

megbocsátásomat. 

39 Nem lett volna szükség arra, hogy egyik társam eláruljon Engem, hogy példát adjak nektek az 

alázatosságból. A Mester minden alkalommal, amikor az emberek felajánlották neki, megmutatta volna. 

Arra a tanítványra esett, hogy az eszköz legyen, amelyen keresztül a Mester megmutatta a világnak isteni 

alázatát, és még ha azt is gondoltátok, hogy annak az embernek a gyengesége okozta Jézus halálát, azt 

mondom nektek, hogy tévedtek, mert azért jöttem, hogy teljesen átadjam magam nektek, és ha nem így 

történt volna, biztosak lehettek benne, hogy másképp történt volna. Ezért nincs jogod átkozni vagy elítélni 

azt, aki a testvéred, aki a sötétség pillanatában nem tanúsított szeretetet és hűséget, amellyel a Mesterének 

tartozott. Ha őt hibáztatjátok halálomért, miért nem áldjátok meg, tudván, hogy Vérem minden ember 
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üdvösségéért kiontatott? Jobb lenne, ha imádkoznátok és kérnétek, hogy egyikőtök se essen kísértésbe; 

mert az írástudók és farizeusok képmutatása még mindig létezik ebben a világban. 

40 Nektek kell imádkoznotok és figyelnetek, hogy mindig a világosság eszközei legyetek, és soha ne 

szolgáljátok a sötétséget. Mindig lesz lehetőségem arra, hogy megmutassam ennek a hitetlen és anyagias 

emberiségnek mindannak az igazságát, amit kinyilatkoztattam neki. 

41 Ahogyan a múltban, úgy ma is meghagyom az embernek az akaratának szabadságát, hogy éljen 

akarata ajándékával, és önszántából jöjjön el Hozzám. 

42 Szabadnak teremtettelek titeket - nem a gonoszságra, hanem szabadnak, mint a víz folyása, mint a 

növények növekedése, mint a madarak éneke. 

43 Abban az időben nem csábítottam az embereket, hogy hívjanak Engem, vagy keressenek Engem, 

és nem álltam ellen, amikor elutasítottak Engem. Engedtem nekik, hogy megtegyék az akaratukat, hogy 

aztán az Én akaratomat tegyem meg minden teremtett dolog felett. Ezzel azt akarom mondani nektek, 

hogy hagyom, hogy hozzám jöjjetek az akaratotokat felhasználva. Ha ugyanis megpróbáljátok más irányba 

kényszeríteni ezt a csodálatos erőt, amely mozgásban tartja az emberiséget, nem fogjátok elérni a 

tökéletességet. Győződjetek meg tehát arról, hogy akaratotok az enyém, és el fogjátok érni az út végcélját, 

amely Atyám Szíve. 

44 Hívni foglak, ahogy mindig is hívtalak, anélkül, hogy valaha is elfáradnék, és Hangom szeretettel 

fogja ismételgetni nap mint nap: "Gyere hozzám". De hogy halljátok az Én 

Amikor meghalljátok ezt a hívást, meg kell tisztítanotok a szíveteket, hogy az erény, a tisztaság és a jóság 

ellen irányuló baljós erők ne találjanak rokonságot bennetek, és bár kísértésbe ejtsenek benneteket, ne 

dönthessenek meg benneteket. 

45 Királyságom kapui nyitva vannak, rajtuk keresztül nagy fényáradatok áramlanak ki, fényességük 

eléri ezt a világot, hogy szíveket, elméket és lelkeket keressen, amelyeken letelepedhet. 

46 Mindenre előre figyelmeztetlek benneteket, mert már megmondtam nektek, hogy harc lesz, és 

hogy az Én Tanításom ellen sokféleképpen fognak harcolni. Sokan vannak, akik arra fognak törekedni, 

hogy eltüntessék a földről; de mielőtt az Én Tanításom eltűnne, először az utolsó léleknek kell eltűnnie, 

vagyis az utolsó emberi lénynek ezen a világon. 

47 Ne féljetek, ha istenkáromlóknak neveznek benneteket, amikor azt mondjátok, hogy aki a 

Lélekben szólt hozzátok, az maga Krisztus volt. Még akkor is felháborodtak az emberek, amikor Jézus a 

második korszakban azt mondta, hogy Ő az Isten Fia. Megbocsátok hitetlenségüknek, és megengedem 

nekik, hogy úgy hívjanak Engem, ahogy nekik a legjobban tetszik. 

48 Sokan tagadni fogják, hogy bűnös emberek száján keresztül szóltam hozzátok. De akkor azt fogom 

mondani nekik: Ne az edényre összpontosítsatok, hanem a tartalmat értékeljétek, és akkor kiöntöm 

tanításom tisztaságát tagadóim szívére. Felismernek Engem, mert van jelem, hogy hívjam juhaimat, és ők 

felismerik Pásztoruk hangját. 

49 Eljönnek és próbára tesznek Engem, mert be akarják bizonyítani nektek, hogy tévedtek. Ha nem 

mondom meg nekik a nevemet, azt fogják mondani, hogy nem én vagyok, és ha rossz szándékkal feltett 

kérdéseikre válaszolok, még nagyobb buzgalommal fognak megtagadni Engem. 

50 Akkor azt mondom nekik: Aki be akar jutni a világosság országába, annak szívből kell keresnie 

azt. De aki úgy akar élni, hogy nem ismer el Engem, az visszatartja az isteni tudást a saját szellemétől, és 

így minden, ami világos és fényes kinyilatkoztatás, misztérium és titok lesz számára. 

51 Az Én békémet adom nektek, nem azt, amit a világ ígér, mert az nem igaz, hanem csak azt, amit 

éreztetek velem. Vigyétek magatokkal a békémet, mert tudom, hogy az út, amelyen jártok, tele van 

tövisekkel. Az emberiség a szenvedés óceánján hajózik. A bűn elszabadul, és nincs elég erőd, hogy 

megküzdj ezekkel a nehézségekkel. Ezért jöttem, hogy erőt adjak nektek, és kihozzalak benneteket ebből a 

káoszból. Amikor eltévedtek az utatokról, és nyugtalanságot éreztek, mély zavarodottságotokban azt 

kérdezitek magatoktól, hogy ez az Én utam-e. De én azt válaszolom nektek, hogy mindig megmutatom 

nektek a helyes utat. 

52 Néhány hitetlen szív megkérdezi Tőlem ma: "Te vagy az, Mester, aki hozzánk beszél?" És én 

válaszolok neki: Én vagyok az, aki szellemben és igazságban, alázatosan megmutatom magam neked a te 

felfogóképességed határain belül, hogy megismerj engem, és megvilágosodj e fény által, hogy 
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megtisztítson téged és előkészítse a szívedet, felélénkítve azt, és megmutatva neki a szellemi életet, amely 

vár rá. 

53 Ebben az időben nyitom ki az Utasításom Könyvét. Azt akarom, hogy nyitott maradjon a szívetek 

előtt, és fáradhatatlanul memorizáljátok a tanításait. Utasításokat adok nektek, mert most van a szeretetem 

által jelzett óra, amikor birtokosaivá teszlek benneteket a bölcsességnek, amely a tiétek. 

54 Tisztán jöttél ki belőlem, de az idők folyamán bemocskoltad a lelkedet, és a tisztulások és 

nehézségek után eljöttél hozzám, és én visszaadom neked azt az értéket és kegyelmet, amit elvesztettél. 

Fénypecséttel jelöllek meg benneteket, hogy embertársaitok felismerhessenek benneteket. Tanítványoknak 

hívtalak titeket, és azt akarom, hogy a második korszak tanítványait követitek. Nem értesz egyet azzal, 

hogy téged választottalak? - Csendben azt mondjátok Nekem: "Legyen meg a Te akaratod". Még nem 

engedhetem, hogy átvegyétek a helyemet, és nem vagytok eléggé felkészülve a tanításhoz. Mit adhatna 

tovább egy hanghordozó, még ha rendelkezik is az Ige ajándékával, ha az Én Sugárságom nem 

világosítaná fel őt? Még mindig ügyetlenek, és csak arra készültek, hogy befogadják és továbbadják 

sugallataimat; de a szívük még nem az irgalom és a szeretet forrása, mert tapasztalatlanok. Boldogok azok, 

akik hitet éreztek, amikor meghallották Szavamat, és akik anélkül, hogy nagy bizonyítékokat adtam volna 

nekik, hálájukat adják Nekem. 

55 Senki sem jött véletlenül, én hoztalak ide titeket. De ha már beszéltél Velem, akkor tartozol Nekem 

azzal, hogy felismerj és szeress Engem. - Férfiak és nők, akik a mai napig pompás lakásokban éltek, 

akartok-e Engem követni? Nem tudjátok, hogy ti az Én kiválasztottjaim vagytok, és az az Én akaratom, 

hogy az Én Munkámban szolgáljatok? Még ha nagyon szerettétek is a világot, ma a lelki életet kell 

szeretnetek, szolgálnotok kell testvéreiteket és nővéreiteket, és erre kell alapoznotok életörömötöket. De 

ha rokonaid és barátaid félreítélnek téged e lelki beteljesülés miatt, ne érezz fájdalmat, légy erős, és vegyél 

példát rólam. 

56 Amikor a Második Korszakban köztetek éltem, azt tapasztaltam, hogy gyermekeim tudásuk és 

hatalmuk révén elbizakodottá váltak. Azt akartam, hogy az Igém bejusson a szívükbe, de közömbösnek 

találtam őket a Lélek ajándékaival szemben. De nem ezért fordultam el az útjukról. Hogy segítsek nekik 

átalakítani kemény szívüket, megpróbáltatásokat készítettem elő, hogy megvilágosítsam őket. 

57 Egy alkalommal az egyik ember, aki hallotta az Igémet, úgy jött el, hogy nem hitt benne. 

Félelemmel telve érkezett, és arcán tükröződött a kétségbeesés, mert nem találta az eszközöket, hogy 

haldokló feleségének egészségét helyreállítsa. A fájdalomtól legyőzötten fordult Hozzám, miután hiába 

konzultált tudományával, anélkül, hogy gyógymódot talált volna a betegségre, amely véget akart vetni 

társa életének, és azt kérdezte: "Te vagy az, aki gyógyít?". Én pedig azt válaszoltam neki: "Mi az, ami 

kedves a szívednek, jó ember?" Aztán megszólalt, és a felesége gyógyulásáért könyörgött. Azt mondtam 

neki: "Talán a tudásom haszontalan, és a hatalom, amellyel fel vagyok ruházva, hatástalan?". De követtem 

a lépteit, és eljutottam a halálos betegek táborába, és megérintettem a homlokát. A férj hitetlenkedve 

nézett, miközben a nő visszanyerte egészségét. A feleség felállt, meggyógyult, és teljes felismerésében 

örömében sírt, a földre vetette magát, és így szólt hozzám: "Mester, Te vagy az Isteni Orvos, a mi 

Istenünk. Miért nem ismernek fel Téged, és miért nem követnek Téged, pedig ilyen csodákat teszel?" 

"Várj, asszony - válaszoltam neki -, szükséges, hogy elmenjek tőled, hogy megértsenek; de azok, akik már 

felismerték az Igazságomat, kiválasztottak." 

58 Ugyanez lesz a helyzet a Harmadik Korszakban is. Sokan, akik közvetlenül tanúi voltak 

megnyilvánulásaimnak és csodáimnak, nem hittek. De az idő múlik, és a bekövetkező események 

mindezekről a csodákról fognak beszélni és tanúskodni, és még akkor is újabb bizonyítékokat fognak 

követelni. Mások az első pillanattól kezdve követtek Engem, és Velem vannak. Ők azok, akik inkább a 

szellemüknek élnek, mint a testüknek, és akik nem várták meg, amíg megszűnök beszélni, hogy 

megértsék, Ki tanította őket. 

59 Ha ti, tanítványaim, egy kis hittel elindultok és az emberiségért dolgoztok, csodákat fogtok tenni, 

mert arra foglak használni benneteket, hogy akaratom szerint bizonyítékot adjatok azoknak, akik ezt kérik. 

60 Amikor eljön az idő, nem lesznek könyvek az Én kiválasztottjaim kezében, mert hitük és jó 

cselekedeteik elvezetik őket sorsuk beteljesedéséhez. 

61 Senki, aki Engem akar követni, ne féljen a testvérei ítéletétől. Sok félős azt mondja Nekem: 

"Hogyan követhetnélek Téged? Ha szüleim, rokonaim, barátaim megtudják, hogy hallom ezt a szót, nem 
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ismernek többé, kiűznek maguk közül." A Mester megszólítja ezeket a szíveket, és azt mondja nekik: Nem 

mindenki, aki Velem van, van békében a sajátjával; hogy követni tudjanak Engem, szenvedésen mentek 

keresztül. De megkérdezem azokat, akik gyötrelmet okoztak nekik: Mi rosszat tettek veled ezek a 

teremtmények? Miért hoztad őket sírni? 

62 A nagyobb igazságosság és szigorúság ideje jön el. Azt akarom, hogy addigra már elvetettétek a 

jóságot és az igazság cselekedeteit a szomszédaitokban, hogy learathassátok a gyümölcsüket. Ne várjátok 

el, hogy a világ fizessen irgalmassági cselekedeteitekért. Hadd jutalmazzam az emberek iránti szeretetedet 

áldásommal. 

Az én békém legyen veletek! 



U  91  

55 

Utasítás 91  
1 Ti, akik lelki táplálékra vágyva jöttök ide, gyertek közelebb, és ha elfáradtatok, maradjatok e fa 

árnyékában, hogy megerősödjetek. Ha szomorúak vagytok, hallgassátok a fülemüle énekét a fa lugasában, 

és ahogy hallgatjátok, édes vigaszt fogtok érezni a szívetekben. 

2 Ha valakit közületek hitetlenség fog el, nem fogom megróni érte, és nem fogom elítélni azt a 

világnézetet vagy hitvallást, amelyet a szíve mélyén felajánl Nekem. 

3 Hangom eléri a szellemeteket, hogy azt mondjam nektek, hogy menjetek előre és járjatok hittel az 

élet hatalmas sivatagában, mindig az isteni ígéret által ösztönözve, hogy elérjétek az ígéret igazi földjét, 

amely a Szellemi Királyság. 

4 Hallgasd és nyomd be Szavamat a szívedbe, hogy kitörölhetetlen legyen az emlékezete. 

Biztosítalak benneteket, hogy amikor eljön az általam kijelölt óra, amikor a hangomat már nem lehet 

ebben a formában hallani, akkor eljön az utolsó utasítás, amit a hanghordozón keresztül adok nektek. Ezért 

úgy kell őrizned, mint a legértékesebb kincset. Amint elérkezik ez az óra - a Mester és a tanítványok 

számára ünnepélyesen -, a felkészült szellemnek nyugodtnak kell maradnia, elmélyedve a szemlélődésben 

és az imádságban, mert pontosan ezekben a pillanatokban fogja megérteni azt a módot, ahogyan később a 

szellemi sugallatokat kapni fogja. 

5 Azt akarom, hogy még mielőtt ez az igehirdetés véget érne abban a formában, amelyben most 

megismertettem magam veletek, megértsétek mély értelmét és külső formáját, hogy holnap 

elmagyarázhassátok azoknak, akik nem hallottak Engem. A tanúságtételed igaznak fog minősülni, ha azt a 

testvéreid iránti szeretet cselekedeteiddel megerősíted. 

6 Készüljetek fel arra, hogy amikor megnyilvánulásaimat megmagyarázzák, azt mondhassátok, hogy 

nem volt szükség arra, hogy Lelkem teljes teljességében leereszkedjen a hanghordozó elméjére, mert Ő 

végtelen. Az Én fényem egy sugara elegendő volt ahhoz, hogy ihletet közvetítsen az elméjének. Azt sem 

szabad elfelejtenetek elmondani, hogy megnyilvánulásom rövid ideje alatt hanghordozóim a szellemi 

elragadtatás ajándékával rendelkeztek - egy olyan ajándékkal, amely lehetővé tette számukra, hogy 

eszközeivé és közvetítőivé váljanak Igémnek. 

7 Ez volt - röviden és egyszerűen fogalmazva - az a mód, ahogyan hanghordozóim átadták spirituális 

üzenetemet az emberiségnek ebben az időszakban. 

8 De hogy ne essetek fanatizmusba, és ne tartsátok magatokat makacsul azon a véleményen, hogy én 

csak a hanghordozók közvetítésével szóltam a kor embereihez, szeretném, ha tudnátok, hogy minden 

emberi teremtmény, akinek az a feladata, hogy tömegeket, népeket vagy nemzeteket vezessen, olyan 

eszköz, amelyet arra használok, hogy az emberiséghez szóljak. 

9 Szeretetem a vallások, tanok, nyelvek és kultúrák különbségei fölött áll, mivel elégséges 

számomra, ha lelki felkészültséget találok abban, aki arra készül, hogy üzenetet intézzen embertársaihoz. 

Akkor gondoskodó szeretetem őt közvetítőként használja fel, hogy igazságomat rajta keresztül 

ismertessem meg. 

10 Amikor egy szónok ajkáról olyan szavakat hallasz, amelyek mély értelmet hordoznak, vagy 

amelyek megremegtetik a hallgatóság szívének rejtett húrjait, akkor itt a bizonyíték arra, hogy a beszélő 

részéről szellemi felkészültség és jó tehetség volt. De mindenekelőtt bizonyítékotok van arra, hogy Én 

ihlettem őt. Ha viszont olyan szónokokat hallotok, akik valótlanságot tartalmazó szavakat mondanak - 

bármennyire is ragyogó és szépen hangzó a formájuk -, legyetek biztosak abban, hogy nem volt jelen sem 

szellemi előkészítés, sem az Én ihletettségem. 

11 Most már hamarosan abbahagyom, hogy átadjam nektek ezt az üzenetet, amely, ha eljön az ideje, a 

nemzetek szellemi ébredését fogja előidézni azáltal, hogy megtanítom az embereket megkülönböztetni a 

szellemi és a pusztán emberi dolgokat, és elválasztani a hangosabbat, a magasabbat, a tisztát és a fényeset 

mindattól, ami csak tökéletlenséget, becstelenséget vagy hamisságot tartalmaz. 

12 Mesteri szeretetem minden időben gondosan ügyelt arra, hogy az embereknek milyen oktatásra 

van szükségük, és mindig azért jöttem, hogy szellemi érettségüknek és értelmi fejlettségüknek 

megfelelően szóljak hozzájuk. 

13 Azért jöttem hozzátok, mert láttam, hogy az emberek szava és az általatok létrehozott tanítások 

nem oltják szellemetek égő szomját - a fényre, az igazságra, az örökkévalóságra és a szeretetre való 
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szomjúságot. Ezért helyeztem Magamat közétek, és szolgálom Magamat az alázatos, tudatlan és 

műveletlen embereknek, hogy az elme és a szellem elragadtatásába essék, hogy a harmadik korszak 

üzenete áradhasson a szájukból. Ahhoz, hogy méltók legyenek isteni gondolataim befogadására és 

továbbítására, meg kellett küzdeniük a világ materializálódása és kísértései ellen. Ily módon, saját 

személyiségüket visszaszorítva és hiúságukat megfenyítve, elérték lényük teljes átadását azokban a rövid 

időszakokban, amelyekben felajánlották elme szervüket az isteni ihletnek, és így lehetővé tették, hogy 

ajkukról bölcsességgel, gyengédséggel, igazságossággal, balzsammal és békével teli szó jöjjön. 

14 Mindig lesznek olyanok, akik képtelenek felfogni, hogyan lehetséges, hogy a hanghordozók ennyi 

tudást tudnak szavakba önteni, és ennyi életesszenciát tudnak a hallgatók sokaságának elméjébe önteni 

anélkül, hogy Lelkem leszállna az elmékbe, és csak fényem egy sugara világítaná meg őket. Erre mondom 

nektek, hogy még a királyi csillagnak - ahogy ti a Napot nevezitek - sincs szüksége arra, hogy a Földre 

jöjjön, hogy megvilágítsa azt, mivel a fény, amit a bolygótokra küld a távolból, elég ahhoz, hogy fényben, 

melegben és életben fürödjön. 

15 Hasonlóképpen, az Atya Szelleme, mint a végtelen ragyogású nap, mindent megvilágít és 

megelevenít a fény által, amelyet minden teremtményre, szellemi és anyagi teremtményre egyaránt leküld. 

16 Értsétek meg tehát, hogy ahol az Én fényem van, ott van jelen az Én Lelkem is. 

17 Tartsd meg ezeket a magyarázatokat emlékezetedben, mert holnap neked kell majd ezeket a 

példákat felhasználnod, hogy megértesd embertársaiddal az emberi megértés szervén keresztül 

megnyilvánulásom természetét. 

18 Ily módon könnyen megértik, hogy Szellemem, anélkül, hogy bőségesen leereszkedne ezen értelmi 

szervek bármelyikére, hogyan teszi érzékelhetővé jelenlétét azon a szellemi rezgésen keresztül, amelyet 

hanghordozóimra küldök le. 

19 Atyai szeretetem az, ami ebben az időben eljut hozzátok, és emberi szóvá válik, amikor megérinti a 

hanghordozó elméjét. 

20 Nyisd ki a templom kapuit, amelyet lényed legbelsőbb részében birtokolsz, és nézd meg a 

láthatatlant. Örüljetek annak a tudatnak, hogy elérhető közelségbe hoztam számotokra azt a spirituális 

dolgot, amelyről azt hittétek, hogy olyan messze van. 

21 Ó emberek, akik e szellemi tanítás tanítványainak sokaságából álltok, mennyire felfrissítitek 

magatokat Bölcsességem Könyvének lapjain anélkül, hogy valaha is a végére érnétek! 

22 Éppen a bölcsesség a Lélek ajándéka és legnagyobb öröksége, amely megalapozza örök dicsőségét 

és áldását. 

23 Ahogyan emberi elmétek számára a kimeríthetetlen tanítás világát alkottam, úgy teremtettem 

szellemetek számára az örök és végtelen bölcsesség mennyországát. 

24 Az út új szakasza, amelyet be kell járnotok, megmutatkozik a szemetek előtt, és bőségesen hagyom 

nektek az utasításaimat, hogy szilárd léptekkel lépjetek erre az útra, amely az örökkévalóságba vezet 

benneteket. 

25 Jól tudom, hogy nem minden ember egyszerre fogja fel ennek az üzenetnek az igazságát; mert míg 

egyesek azt fogják hinni, hogy ez a megfelelő idő számukra, hogy befogadjanak Engem, mások kételkedni 

fognak az üzenetemben, amikor megtudják, hogy milyen módon fogadták azt. Azt fogják mondani, hogy 

az igazat megvallva túlságosan is meglepő, hogy az isteni Szellem az emberi elmén keresztül tudta magát 

megismertetni. Ezután kérdezd meg őket, hogy nem gondolják-e, hogy az is megdöbbentő volt, hogy Isten 

Igéje Jézusban emberré lett - ezt a tényt mindig is a legfőbb igazságnak tartották. 

26 Látni fogjátok, hogy amint elgondolkodnak rajta, meg fogják érteni, hogy az irántatok érzett 

szeretetem legnagyobb bizonyítékát adtam nektek, amikor emberré lettem a Második Korszakban, és 

amikor most az elme emberi szervén keresztül nyilvánultam meg, az azért történt, hogy elvezesselek 

benneteket a szellem és a szellem közötti párbeszédhez, ami a tökéletes forma lesz, amelyben a gyermekek 

kommunikálni tudnak Mennyei Atyjukkal. 

27 Az Ige szól hozzátok, ugyanaz, aki Jézusban szólt a második korszakban, mert Isten Igéje örök és 

mindenható. Beszéltem hozzátok mind Jézus ajkán, mind a próféták és apostolok száján keresztül, 

ahogyan most is beszélek hozzátok e hanghordozók közvetítésével, és ahogyan közvetlenül a 

szellemetekhez fogok szólni, amikor a szellemi felemelkedés idejébe léptek. 

28 Krisztus, Isten Igéje volt az, aki Jézus, a Tiszta és Hangos száján keresztül szólt. 
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29 Az ember Jézus megszületett, élt és meghalt; de ami Krisztust illeti, Ő nem született, nem nőtt fel a 

világban, és nem is halt meg, mert Ő a Szeretet Hangja, a Szeretet Lelke, az Isteni Ige, a Teremtő 

Bölcsességének kifejeződése, aki mindig is az Atyában volt. 

30 Amikor Krisztus Jézusban megszólalt, az Ő hangját mindenütt hallották, mert az Örök Ige szólt, a 

ti Atyátok hangja. Mindezt meg kell értenetek és át kell gondolnotok, hogy amikor Krisztusra gondoltok, 

vagy akár csak a nevét említitek, azt Mennyei Atyátokra gondolva tegyétek, de soha ne úgy, mintha egy 

másik, az Én Lelkemtől különböző lényről lenne szó. 

31 Az ebben az időben kinyilatkoztatott Igém kardként fog elpusztítani minden hamisságot, amellyel 

az emberek megpróbálták elrejteni az igazságomat; de egyben mentőcsónak is lesz minden hajótörött 

számára, akik félelemmel telve keresik a spiritualizáció fényét. 

32 Tanítványok, Krisztus az Isteni Szeretet legfőbb megnyilvánulása, ő a fény, amely az élet a 

szellem régióiban, a fény, amely áttöri a sötétséget és feltárja az igazságot minden szellemi tekintet előtt, 

feloldja a titkokat, megnyitja az ajtót és megmutatja az utat a bölcsességhez, az örökkévalósághoz és a 

lelkek tökéletességéhez. 

33 A második korszakban Krisztus - ugyanaz, aki ebben a pillanatban hozzátok beszél - emberré lett 

és a földön lakott. Most azonban lélekben veletek van, beteljesítve az emberiségnek tett ígéretét: azt az 

ígéretet, hogy egy új korszakban újra eljön, hogy elhozza nektek a legnagyobb vigaszt és az igazság 

fényét, megvilágítva és megmagyarázva mindazt, ami az embereknek kinyilatkoztatott. 

34 Nézzétek az isteni egy Szellemben, aki a megnyilvánulás különböző fázisaiban mutatta meg magát 

nektek, de aki mindig az Ő igazságosságát, hatalmát és tökéletességét nyilvánította ki. 

35 Soha ne próbáljátok meg emberi értelmetek határain belülre szorítani azt a tudást, amely csak a 

szellemnek van fenntartva, mert akkor egy lecsökkent és tökéletességétől megfosztott Istent látnátok 

magatok előtt. 

36 Jó, hogy Engem mint Legfelsőbb Szeretetet, mint Abszolútumot, mint Teremtőt, mint Mindenhatót 

értetek. De értsétek meg, hogy lelki inspirációt kell keresnetek, hogy mélyebb kifejezéseket találjatok, 

amikor az Úrról beszéltek. Valóban, mondom nektek, hogy hatalmam, bölcsességem és szeretetem 

meghaladja mindazt, amit az emberi elme el tud képzelni, mert mindez túl van azon, amit tudtok, és azon, 

amit tudni fogtok. 

37 Jelenleg a lelketek jövőjét készítem elő; ezért a pelyva* most az Isteni Igazságosság tüzében ég el, 

mert csak két út áll előttetek: az egyik a spiritualizáció, a másik a megtisztulás útja. 
Ez a lélekhez még mindig ragaszkodó vágyakat és gonoszságokat jelenti. 

38 Ebben az időben, aki nem kész megújulni, annak a legnagyobb keserűséget kell megismernie, és el 

kell távolodnia a földről, elveszítve ezzel az értékes lehetőséget, hogy vezekeljen vétkeiért, és kibéküljön a 

Törvénnyel, az Igazsággal és az Élettel. 

39 Azok viszont, akik ebből az anyagi életből a Szellemi Otthonba lépnek át azzal a békével és 

elégedettséggel, amit a teljesített kötelesség ad, úgy fogják érezni, hogy Fényem megvilágosította őket, és 

ha azok közé tartoznak, akiknek újra kell testet ölteniük, felkészítem őket, mielőtt visszatérnének az 

emberi életbe, hogy tisztán, szellemivé és nagyobb bölcsességgel emelkedjenek fel oda. 

40 Többé nem leszel olyan figyelmetlen, hogy elfelejtsd a fogadalmadat, hogy a jóság útján maradsz. 

Mindig meg fogod őrizni a Velem kötött lelki szövetség emlékét, anélkül, hogy letérnél a jóság útjáról - a 

megpróbáltatások és kísértések ellenére, amelyekkel útközben találkozol. 

41 Aki követni akar engem, vegye fel a keresztjét, és kövesse az én nyomomat. Várom a jóakaratú 

embereket, akik vágynak a békére, az üdvösségre és felebarátaik jólétére. A szeretet köpenye alá veszem 

azokat, akik ezzel a nemes eszmével keresnek Engem, és elküldöm őket a világ minden útjára, hogy 

gondolataimat szavakká, szavaimat pedig tettekké alakítsák, és így tegyék általuk ismertté tanításomat. 

Néhányan egyszerű szavakat fognak használni, másokban Az Ige kivirágzik, és szellemi víz áradata fog 

folyni ajkukról, hogy oltsa az emberek igazság iránti szomját. 

42 Ne féljetek beszélni, amikor hírnökeim és apostolaim soraiban vagytok, és ne gondoljatok arra, 

hogy ezt az üzenetet nem értik meg az emberek. 
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43 Azért jöttem, hogy megvilágosítsam elméteket, hogy megszabadítsalak benneteket az 

anyagiasságtól, hogy megmutassam nektek az igaz boldogsághoz vezető utat. Ez az a jó hír, amelyet 

mindenhová magatokkal kell vinnetek. 

44 Készüljetek fel a harcra, mindannyian, akik jóakaratúak vagytok, hogy a megfelelő időben 

eljöhessetek testvéreitekhez. Erre a megfelelő időre adok nektek példát, amikor éppen akkor jövök, amikor 

szükségetek van Rám. Igazságos lenne-e, ha a Megváltó túl későn jönne, még akkor is, ha látja, hogy az 

emberiség a szakadékba zuhan? 

45 Hallgassatok rám, emberek, és járjatok ennek az igének a végére, amikor rájöttök, hogy eddig 

keveset használtátok, mert keveset hittetek, és sokszor a kétségek is beléptek a szívetekbe. Mégis eljön az 

idő, amikor a kishitűek látni fogják, hogy az általam elvetett gyümölcs beérik, és az egész világon 

megjelennek majd a spiritualizációba beavatottak. 

46 Akkor hallani fogjátok majd a hangomat, amint ezt mondom nekik: Szeretett tanítványok, vessünk 

szeretetet az egész világon, a ti műveiteken keresztül engedem be magvaimat a szívekbe. Vessetek példát, 

és hamarosan látni fogjátok, hogy tanításom gyümölcsöt terem. 

47 Ahogyan János, eljövetelem előfutára a Második Korszakban, azt mondta a tömegeknek: 

"Jeruzsálem, Jeruzsálem, készülj fel, hogy megismerd Királyodat", úgy nektek, új előfutáraimnak is ezt 

kell mondanotok a világnak: "Készüljetek fel, hogy lelketekben fogadjátok az Isteni Lélek jelenlétét, aki 

éreztetni akarja veletek az Ő Királyságának dicsőségét". - Néha azt mondod: "Teológusnak kellene lenned 

ahhoz, hogy átlásd ennek a bölcsességnek a mélységét, amelyet az Úr kinyilatkoztat nekünk. Tudósnak 

kellene lenned, hogy megértsd az élet csodáit". Erre azt válaszolom, hogy ha ezeket a tudományokat 

tanulmányoznátok, nem értenétek meg kinyilatkoztatásomat. 

48 Úgy készítettem fel elmédet, hogy szerény felfogóképességének határain belül képes legyen 

megérteni Engem. Mivel így tehermentesen és minden, a tanításomtól idegen befolyástól mentesen 

könnyebben áthatja tanításaimat. Rád bízok egy könyvet, amelyben a szellemed megtanul olvasni és 

megismeri a szellemi bölcsességet. Hiába keresitek ezt a bölcsességet a földi könyvekben, mert a mag, 

amelyet az emberek könyvei tartalmaznak, már nem csírázik ki bennetek. Az önök feladata más, mint 

azoké, akik azért jöttek a Földre, hogy felfedezzék a természet titkait. Ti vagytok az a nép, amelynek az a 

rendeltetése, hogy a szellem fényét elvigyétek a világba. 

49 Nem hallottál még a hét pecsétről? Hogy megértsétek, képzeljetek el egy hét fejezetből álló 

könyvet, egy könyvet, amely az élet tudását és a szellemi bölcsességet tartalmazza, és amely az emberiség 

előtt megnyílt. E hét pecsétből hatot már feloldottatok, ezért most elérkeztetek a hatodik pecséthez, és 

megkapjátok tőle a fényt és a kinyilatkoztatásokat. 

50 Boldog az, aki szeretettel, alázattal és tisztelettel megérti bölcsességem e szimbólumát, mert 

világosság lesz az elméjében. A Hét Pecsét Könyve olyan, mint egy szentély, amelyben a lelked 

megtalálja a létrát, amely a béke és a tökéletesség otthonába vezet. Ez az Én Bölcsességem Könyve, amely 

hét szakaszban adatik az embereknek. 

51 A "nyelv", amelyen ez a könyv íródott, isteni, mert az Örökkévaló Atyátok Lelke volt az, aki 

megírta gyermekei számára. "Az én Igém" emberi nyelvre fordította le neked, hogy az ember 

megismerhesse és megélhesse azt az első oldalaktól kezdve. 

52 Most bevezetlek benneteket ennek a kinyilatkoztatásnak a tanulmányozásába. Holnap, amikor a 

Hanghordozó elhallgat, a szellemetek elkezd felkészülni arra, hogy az isteni tanítások folytatását 

közvetlenül az Atyától kapjátok. 

53 Az az akaratom, hogy amikor a Hetedik Pecsét feloldásra kerül, az emberiség a szellemtől a 

szellemig tartó párbeszédet gyakorolja, hogy közösségben lehessenek Urukkal. 

54 Gondolkodjatok el ezeken a tanításokon, tanítványok, és meg fogjátok érezni e kinyilatkoztatás 

nagyságát. 

55 Üdvözöljük az embereket, akik eljönnek, hogy befogadják Urukat. Üdvözlöm őket, mert 

megértették, hogy a próféciák és ígéretek beteljesedésének idejét élik, amelyeket egy másik időben adtam 

az emberiségnek. 

56 Az új megnyilvánulásom megtalálta a világot béke nélkül. Ma a nemzetek egymást pusztítják, 

anélkül, hogy meg akarnák érteni, hogy mindannyian testvérek vagytok. 
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57 Amikor a legkorábbi idők buzgó keresztényei megtudták, hogy Uruk a háborúk és a gyűlölet 

idején fog visszatérni a világba, nem tudták megérteni, hogy az emberek hogyan nem tudták egymást 

szeretni, miután (Jézus) e magasztos tanítása szájról szájra és szívről szívre járt. 

58 Ó, ha tudták volna, hogy a keresztény nemzetek egymás ellen fognak lázadni, hogy elpusztítsák 

egymást, és hogy az emberek szíve egy hatalmas sírgödörré változik, amelyben eltemetik mindazokat az 

erényeket, amelyeket Tanításom tanított nekik! Az emberiség olyan, mint a sötétségbe, rothadásba és 

magányba zárt lélek, mint a halott a sírkamrájában. De az Én hangom felébresztette ezt a halottat a 

sírjában az igazságra, a szeretetre, a fényre. Hangom, amely a lelkében szólal meg, azt mondja neki: Ne 

aludj, ez a Harmadik Nap, amikor fel fogsz támadni, a Harmadik Idő, amely a szellemnek van rendelve a 

jóvátételre és a felmagasztaláshoz, amellyel minden adósság örökre kiegyenlítődik, és földi küldetése 

befejeződik. 

59 Láttam, hogy vallási közösségeitek nem rendelkeznek a szükséges erővel ahhoz, hogy megállítsák 

a sok gonoszságot, sem elegendő fénnyel ahhoz, hogy megvilágosítsák értelmeteket, és ez azért van, mert 

eltávolodtak Tanításom lényegétől, amely mindenekelőtt a szellemnek szól. 

60 Sokak számára Jézus egy szép és ősi legenda alakja, akinek példamutató cselekedeteit nem lehet 

megérteni és a gyakorlatba átültetni a mai materialista időkben. Erre azt mondom nektek, hogy Jézus 

szava és művei nem múltak el, és nem is lesznek azok soha, mert nem tartoznak sem egy korszakhoz, sem 

egy nemzethez, mivel a világban végzett műveinek lényege a szeretet és az alázat volt, és az emberiségnek 

szüksége van az Ő tanításaira a szellemi fejlődéséhez. 

61 Amikor a halottak - a szeretet szempontjából - feltámadnak az igazi életre, látni fogjátok, hogy 

Nevem és Igém újból megjelenik a világban, és sok ajkatokon hallani fogjátok, hogy ezt mondják: 

"Krisztus feltámadt a halálból!" De akkor azt fogom mondani nekik, hogy mindig is jelen voltam, és hogy 

soha nem voltam halott, míg az emberiség szellemi elfordulása volt az, ami nem engedte, hogy érezzen 

Engem. 

62 Tanítványok, ma fáradtságot érzek a testetekben és nyugtalanságot a lelketekben; ennek oka az, 

hogy embertársaitok bántanak benneteket, mert felkaroltátok ezt a keresztet. De ti vágytok az Én Igémre, 

és abban békét és vigasztalást találtok. 

63 Az első korszakban az emberek imádkoztak a sivatagban, hogy mannát küldjenek nekik. Ma 

felemeled lelkedet, hogy meghalld az Úr szavát, amely eledel és örök élet. 

64 Sokszor kívántátok, hogy ez a szó az egész világon elhangozzon. Erre a Mester azt mondja nektek: 

Csak egy kis tömeg fog Engem hallani az elme szervén keresztül, de utána mindenki megkapja ezt az 

üzenetet. Fényem kiárad minden szellemre és minden testre, vagy ami ugyanaz, a földet előkészítem a 

magnak, hogy behatoljon és gyümölcsöt teremjen. 

65 Csak azok nem fogják érezni Jelenlétemet, akik kitartanak a bűnben. De megértetem a világgal, 

hogy mindenkiért jöttem, és hogy mindenkinek megmutattam magam. 

66 Egy új nap fénye jelent meg a horizonton, és egy könyv nyílt meg a szemed előtt. Spirituális 

tanításom küzdeni fog az árnyékok feloldásáért, és végül az igazsága győzedelmeskedni fog. 

67 Nem szabad dicsekednetek a lelki ajándékokkal, amelyeket rátok bíztam, sem a kegyelemmel, 

amelyet azért kaptatok, hogy rám hallgassatok. A műveidnek kell beszélniük és tanúskodniuk a szeretet 

tanításairól, amelyeket kaptál. 

68 Az emberek próbára fognak tenni benneteket, de akkor teljes hittel bízzátok magatokat az Én 

akaratomra, és Én átsegítelek rajta. 

69 Eléd hozzák a gyógyíthatatlan beteget, hogy meggyógyítsd, elhívnak a haldoklóhoz, hogy 

visszaadd neki az életet, és eléd hozzák az elméjét vesztett embert vagy a megszállottat, hogy világosságot 

adj a lelkének és szabadságot az elméjének. 

70 Ne féljetek a bizonyítástól (gyógyító képességetekről), higgyetek benne, legyetek alázatosak 

embertársaitok iránt, a többit majd én elvégzem. Meg fogom mutatni az embereknek, hogy valóban 

hatalmat adtam nektek. Ez hatással lesz rájuk, és sokan meg fognak térni. De azok, akik ártani akartak 

neked, úgy fogják érezni, hogy legyőzted őket a segítő szereteteddel. 

71 Eljött a küzdelem és a valódi spiritualizáció ideje. A templomokból, templomokból és 

zsinagógákból előjönnek majd azok, akik a külső kultuszoknak engedve felébrednek álmukból, és 

felkeresik az Úr földjeit, ahol a munka, a vetés és a küzdelem folyik. 
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72 Tedd le a tested iránti túlzott szeretetet, és könyörülj a lelkeden, segíts neki megtisztulni és 

felemelkedni. Ha ezt elérted, megtapasztalod, hogy milyen erős leszel lélekben és testben. 

73 Ne feledd: Ha a lélek beteg - hogyan lehetne béke a szívben? És ha a lélekben lelkiismeret-furdalás 

van - élvezheti-e a békét? 

74 Készüljetek, mert bizony mondom nektek, már most sokan vannak, akik várják a Szentlelket. Az 

emberek kutatják és tanulmányozzák a szentírásokat és a próféciákat, és felfedezik bennük, hogy a 

mostani események azt jelzik, hogy az eljövetelemre vonatkozó jeleim most válnak valóra. Az emberiség 

nagy része azonban még mindig alszik. Ha minden nép Engem várt volna, és a próféciákat helyesen 

értelmezték volna, az emberek már elindultak volna az úton a csillag felé, amely feltárja előttük a szellem 

és a szellem közötti párbeszédet. 

75 Ti, akik halljátok az Igémet, azok bírái vagytok, akik által megismertetem magam. De azt, aki a 

legszigorúbb és legigazságtalanabb volt, elhívtam, és neki is megadtam ugyanazt a szellemi ajándékot, 

hogy amikor ő is bírák és hitetlenek előtt találja magát, tisztában legyen azzal a nehéz és súlyos feladattal, 

amely egy hanghordozóra hárul. 

76 Haladjatok előre, tanítványok, ne várjátok meg, amíg az "utolsók" eljönnek, hogy megtanítsalak 

benneteket arra, hogy mi a hit, az engedelmesség és a buzgóság az Én Munkámban, mert kötelességetek 

nyitott ajtókkal, előkészített otthonnal és terített asztallal várni őket. 

77 Mindazokat fogadom, akik az Igémre vágyva jönnek - mindazokat, akik korán felkészülnek és 

elfordítják elméjüket minden haszontalanságtól, mind azokat, akik csak megszokásból jönnek, hogy 

meghallgassanak Engem. Mit gondolsz, melyik fogja jobban kihasználni a tanításomat? Mit gondoltok, 

kik lesznek az erősek, amikor eljön távozásom órája, amikor megszűnök, hogy e közvetítőn keresztül 

ismertessem meg magam veletek? Ők természetesen azok, akik valóban felkészülnek arra, hogy 

befogadják tanításaimat. Ezért hallgassatok Engem lélekkel, tegyétek elfogulatlanná az elméteket, és 

hagyjátok, hogy a szívetek megmozduljon; így érezni fogjátok, hogy Szavam behatol lényetek legmélyebb 

részébe, és nemes érzésekkel tölt el benneteket. 

78 Néhányan, akik nincsenek jelen ezen az igénél, közelebb vannak jelenlétemhez, mint sokan, akik 

helyet foglalnak ezen a megnyilvánuláson, és ez azért van, mert a Mester tanító szava a szellemhez, és 

nem a testhez érkezik. Ó, a világ szenvedélyeitől megfertőzött lelkek, ha tudnátok, hogy azokban a 

pillanatokban, amikor ezt a szót halljátok, egy csónakot ajánlok fel nektek, hogy megmentsen benneteket, 

és egy hálót, hogy megmentsétek veszélyben lévő testvéreiteket! 

79 Végre veletek vagyok, ahogy megígértem nektek, végre megérkeztem, és nem lesz olyan nap, 

amikor ne adnék sokféle módon bizonyítékot jelenlétemről és igazságosságomról. 

80 Az az idő, amikor az emberek arra használták a szabad akaratot, hogy azt élvezeteknek, alantas 

szenvedélyeknek, ellenségeskedéseknek és bosszúnak szenteljék, most véget ér. Igazságosságom elzárja a 

bűn útjait, és ehelyett megnyitja a megbékélés és megújulás útját, hogy az emberek megtalálják a béke 

útját, amelyet hiába kerestek más eszközökkel. 

81 Testvéreknek nevezitek magatokat egymás között, mégis csak ritka alkalmakkor voltatok azok! 

Ezért mondtam nektek ma, hogy készüljetek fel, hogy befogadjátok az Igémet. Mert ebben hallani 

fogjátok gyengéd és szerető hangomat, amely által igazi testvéreknek és nővéreknek fogjátok érezni 

magatokat Istenben. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 92  
1 Számotokra az a nap ünnepnap, amikor halljátok az Igémet. Ti, akik hisztek, felfrissítitek 

magatokat, és ti, akik kételkedtek, gyötrődtek, mert Engem emberi lényként akartok látni, hogy abszolút 

bizonyosságot szerezhessetek jelenlétemről. 

2 De ne aggódjatok - mondja nektek a Mester -, mert még anélkül is, hogy látnátok vagy 

megérintenétek Engem, végül hinni fogtok. Miközben az Én Igém meggyőz benneteket, érzékennyé teszi 

lényetek minden szellemi rostját, és végül közel fogjátok érezni a szellemi kinyilatkoztatásokat, amikor a 

béke kopogtat az ajtótokon, vagy a szeretet közeledik a szívetekhez, amikor a halál leselkedik rátok, vagy 

a kísértés lesben áll. A legjobb örökség, amit rátok hagyok, ez a tanítás lesz, mert aki tudja, hogyan kell 

értelmezni és gyakorolni, ahogyan azt megköveteli, az eléri a legnagyobb lelki békét. De azoknak, akik 

értelmezésében vagy alkalmazásában meghamisítják, keservesen kell majd sírniuk. De ezek nem fognak 

tudni Engem hibáztatni, mert a lelkiismeretük azt fogja mondani nekik, hogy ez a fájdalom annak a 

bizonyítéka, hogy a Törvényen kívül voltak. 

3 A földön is a szüleitek tanítások és tanácsok örökségét hagyják rátok, és azok, akik követik és 

megfogadják őket, következetesen jó gyümölcsöket aratnak az életútjukon. Akik azonban nem hallgatnak 

szavaikra és elfelejtik őket, és akik többre értékelik az örökségük részeként kapott anyagi javakat, mint a 

szeretetről kapott leckéket, azok bukásra és változó sorsra vannak ítélve. Kérdezzétek meg magatokat: 

Igazságos lenne-e ezeknek a tévedő gyermekeknek azt mondani, hogy az Atya az, aki megbünteti őket, 

amikor érzik a nehézségeket és szenvedéseket, amelyek engedetlenségük következményei? Nem, 

gyermekeim, a cselekedeteitek mindig jutalmat vagy büntetést hoznak nektek. 

4 Szeretett tanítványok, jelenleg a Szeretet Tanításomat adom át nektek. E szűkösség közepette, ahol 

megnyilvánulásaim zajlanak, van az Én szentélyem, ez a szellemi templom, ahol nem ünnepelnek 

rítusokat, és nem vakít el benneteket a liturgiák hamis csillogása, ahol csak egy hangot hallotok, amely 

olykor szeretetteljes és vigasztaló, olykor mélyen bölcs, olykor pedig szigorú és igazságszerető. 

5 Ez az oka annak, hogy soha nem fáradtok bele a hallgatásába, és mindig úgy érzitek, hogy 

meghódított benneteket; mert bár tanításaim külsőleg hasonlítanak egymásra, felfedeztétek, hogy 

tartalmilag különböznek, és fokozatosan vezetnek benneteket az igazságom szellemi felismeréséhez. 

6 A föld különböző részeiről jöttök, hogy meghallgassatok engem, és én képviselőnek hívlak 

benneteket. Ha egy család apja vagy anyja vagytok, az otthon képviselőiként fogadlak benneteket; ha 

gyermek vagytok, a család képviselőiként fogadlak benneteket. Ha egy bizonyos régióból jöttök, akkor 

annak képviselőiként fogadlak benneteket, ha pedig egy távoli országból jöttök, akkor a nemzetetek 

képviselőinek nevezlek benneteket. Számomra mindannyian a gyermekeim vagytok, szeretett 

tanítványaim, akiket kegyelem nélkül tanítok. 

7 Azoknak, akik kételkednek Szavamban, azt mondom, hogy várjanak, hogy tartsák meg szívükben 

a kételyt és zárják be ajkukat, de nyissák meg fülüket, elméjüket és szívüket, mert most van a 

meglepetések és csodák ideje, amelyeket csak azok lesznek képesek érzékelni és megerősíteni, akik fel 

vannak szerelve. 

8 Már folyik a végső csata, és szükséges, hogy legyenek fegyvereitek, amelyekkel harcolhattok, és 

pajzsotok, amellyel megvédhetitek magatokat. De mivel ez az ítélet nem olyan, mint amilyenre a világ 

számított, nem tudatosult benne, hogy már benne van. Mindenki, aki felébredt, ha megszánja embertársait, 

figyelmeztesse őket, és tegyen tanúságot közöttük az örömhírről. E nép körében sokakat látok, akik 

hallgatnak, noha beszélhetnének, hogy tanúságot tegyenek; mások azonban, akik nem értették meg 

tanításomat, szüntelenül beszélnek róla anélkül, hogy ismernék annak értelmét és jelentőségét, és ezáltal 

gyakran felelőtlen tévhitekbe esnek. Nekik azt mondom, hogy előzetesen tanuljanak és készüljenek fel, 

hogy ne legyen alkalmuk senkinek sem összezavarodni, vagy rosszul megítélni munkámat. 

9 Arra is felhívom a figyelmeteket, hogy nem nevezheti magát tanítványomnak az, aki az Igémet 

kardként használja, hogy megsebezze embertársát, vagy jogarként, hogy megalázza őt. Az sem, aki 

felizgatja magát, amikor erről a Tanról beszél, és elveszíti a nyugalmát, mert nem fogja elvetni a hit 

magvát. 

10 A felkészült tanítvány olyan lesz, aki, amikor látja, hogy hitét, legszentebb meggyőződését 

támadás éri, tudja, hogyan maradjon nyugodt, mert olyan lesz, mint a világítótorony a vihar közepén. 
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11 Hallgassatok Engem fáradhatatlanul, hogy hitetek növekedjen, és kielégíthessétek lelketek 

emelkedettség utáni vágyát. 

12 Ebben az időben el fogom érni, hogy a tanítást, amit a Második Korszakban adtam nektek, és amit 

sokan nem értettek meg, mások pedig elfelejtettek, mindenki megértse, és ráadásul az új tanításaim miatt 

kövessétek is. 

13 Ti, akik megkaptátok ezeket a kinyilatkoztatásokat, arra vagytok hivatottak, hogy az emberi 

megértés szervén keresztül hirdessétek új megnyilvánulásomat az emberiségnek. Ki más tehetne erről 

tanúbizonyságot, ha nem te? Ha azt várjátok, hogy a vallási közösségek méltóságai vagy papjai hozzák el 

ezt az örömhírt az emberiségnek, akkor tévedtek. Mert bizony mondom nektek, még ha látnának is 

Engem, nem nyitnák ki ajkukat, hogy azt mondják az emberiségnek: "Nézzétek, ott van Krisztus, menjetek 

hozzá!". Nem, tanítványok, nem ők lesznek azok, akik hirdetni fognak Engem, és nem is ők lesznek azok, 

akik új utakat törnek ki e korszak emberei számára. Titeket viszont szüntelenül előkészít az Én Igém, hogy 

hűségesen beszélhessetek arról, amit láttatok és hallottatok, és mindenekelőtt, hogy megerősítsétek azt 

Isten imádatával és embertársaitok iránti szeretetből fakadó cselekedetekkel. 

14 Engedjétek, hogy Igém megtöltsön benneteket erővel, hogy ne legyetek gyengék a 

megpróbáltatásokban. Ne feledjétek, hogy az erény útját néha tövisek és kísértések szegélyezik. 

15 Értsétek meg, szeretett tanítványok, milyen kényes ez a munka, és azt is, hogy mindazt, amit meg 

kell vizsgálnotok és meg kell fontolnotok, nehogy tévedésbe essetek, és ne szítsatok viszályt a testvéreitek 

között. 

16 Tartsátok meg Igémet, és erősek lesztek, mert olyan templomokat építek, amelyek a legerősebb 

viharoknak is ellenállnak. 

17 Senki ne mondja Nekem, hogy túl fáradtnak érzi magát ahhoz, hogy nekivágjon a mai nap 

munkájának, mert nem a szellem fog így beszélni, hanem a test. Azt mondom nektek, hogy elég, ha egy 

kicsit elszakadtok az anyagi világtól, amelyben éltek, hogy szabadnak érezzétek magatokat a terhes 

terhektől. Az érett szellem nem érez fáradtságot, a test az, ami elfárad az anyagi küzdelemben. Ez a 

szeretettel hordozott lelki küldetés nem nehezedik rád, nem fáraszt el, hanem enyhíti életed nehézségeit, és 

erősíti a testet és a lelket. 

18 Azt kell mondanom nektek, tanítványok, hogy aki szeretetet érez a felebarátja iránt, az nem ismer 

fáradtságot. Azt hiszed, hogy ha nem úgy szeretlek, ahogyan szeretlek, akkor elfogadtam volna az ítéletet 

és az áldozati halált, amelynek akkor alávetettél Engem? De az emberiség iránti szeretetem Jézusnak 

hatalmakat adott, és Őbenne végeztem el a megváltás művét. Értsd meg: Amilyen szeretettel viseltetsz 

felebarátod iránt, olyan erős lesz az erőd, amellyel el tudod viselni a sértéseket és a nehézségeket, 

amelyeket a feladatod okozhat neked. 

19 Imádkozzatok, legyetek erősek a jóban, hogy eltávolíthassátok tökéletlenségeiteket, és minden nap 

méltóbbnak érezhessétek magatokat szeretetemre. 

20 Ebben az áldott órában Isteni Sugárzásom megérintette hanghordozóim elméjét a különböző, e 

megnyilvánulásnak szentelt gyülekezési helyeken, és ez a fény életszavakká alakult át népem szelleme 

számára. Ez a megnyilvánulás hasonló ahhoz, ahogyan a manna az éhező népre hullott, és táplálta őket a 

pusztában a nyomorúság napjaiban. Senki ne féljen attól, hogy elhagyatottá válik, mert megtapasztaltátok, 

hogy mindenkor bizonyítékot adtam nektek jelenlétemről. 

21 Nem érzitek, hogy gondoskodó szeretetem fokozatosan elfordít benneteket mindattól, ami 

haszontalan és káros? Azért, mert nekem tetszik, hogy megtisztuljatok a tiszta víz forrásában, amelyet 

tanításaim kínálnak nektek, hogy így megtisztulva méltók lehessetek kinyilatkoztatásaimra. 

22 Halljátok, tanítványok: Az előre megjövendölt idő, amikor Lelkem kiárad minden lélekre és 

minden testre, amikor az emberiségnek szellemi látomásai és szimbolikus és prófétai álmai lesznek, most 

van. Figyeljünk arra, hogy a lelki ajándékok hogyan érvényesülnek a különböző hitközösségekhez tartozó 

emberek között. De mindenki között van egy - ismeretlen és észrevétlen -, akiben a szellemi 

megnyilvánulások tisztán, pontosan és a megfelelő módon jelentkeztek. Mesterként hallattam benne 

hangomat, feltártam e szellemi ajándékok végső célját, és megmutattam neki a küldetése teljesítésének 

biztos útját. 
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23 Ez az Én népem, (Szellemi Izrael), akire kinyilatkoztatásaim leszállnak, annak az ősi népnek az 

utóda, amelyet Izraelnek neveztek az első korszakban, és akik most újra felemelkednek a világban, és 

lelkükben magukkal hozzák a feladatot, hogy igazságomat megismertessék az emberiséggel. 

24 Ez a nép meghallja hangomat ebben az időben, és úgy táplálkozik belőlem, mint az Örökkévaló 

Szőlő ága. Minden gyermeke annak a fának a gyümölcsét adja a világnak, amelyről életet vett. Az Én 

Igém gyümölcsözővé teszi őket, mint a legtisztább vízzel való öntözés, és felkészíti őket arra, hogy soha 

ne lehessen őket tisztátalan vízzel öntözni, mert akkor e nép szellemi gyümölcsének íze és nedve már nem 

az Isteni Fáé lenne. 

25 Az anyagias időkben a szeretetről szóló tanításaim feledésbe merültek az emberiséget beborító 

sötétség miatt. De azt mondom nektek, hogy keressétek őket a lelketekben, ahonnan nem lehet kitörölni 

őket, mert ott minden ajándékotok titokban megmarad, mint egy kiolthatatlan lámpa, amely megvilágítja 

az utat, amelyet követnetek kell, amíg el nem éritek az általam megígért jutalmat. 

26 Most összegyűjtöm népemet, hogy átadjam nekik bölcsességemet. Csak Én tudom felfedezni 

azokat, akiknek szolgálniuk kell Engem. Három korszakban kerestem tanítványokat, hogy tanítsam őket, 

és felkészítsem őket, mint küldötteimet. Mindegyik korszakban más-más formában mutatkoztam be, és 

jelenlétem meglepte az embereket, mert nem tudták, hogyan készüljenek fel arra, hogy várjanak Engem, 

bár tudták, hogy eljött az idő, hogy ezek az események bekövetkezzenek. Amikor szembefordultam velük, 

nem ismertek fel Engem, bár Szavam mindig ugyanazt a lényeget kínálta nekik; mert tanításaim célja 

mindig ugyanaz volt. Azt mondom neked: Bármilyen formában mutatkozom is meg nektek, felismerhettek 

Engem, hiszen mindig megmutatom nektek szeretetemet. A formák, amelyeket arra használtam, hogy 

jelen legyek az emberek előtt, nem álarcot jelentettek, hogy elrejtsenek Engem a tekintetük elől, hanem 

eszköz arra, hogy korlátozzam Magamat, hogy megértsenek, hogy próbára tegyem a hitüket és bizalmat 

ébresszek bennük irántam. 

27 Ti, akik nem vagytok biztosak ebben az igehirdetésben - hallgassatok, amíg egy bizonyos idő után 

meg nem győződtök róla. 

28 Sok kétségetek abból a tényből fakad, hogy tökéletlen lényeket láttok ezekben a hanghordozókban, 

és ez ad nektek ötletet: Lehetséges, hogy az Isteni Szellem ezen az úton szól hozzánk? De kérdezem: Hol 

vannak a tiszta szívűek és az igazak, hogy megismertessem magamat bennük? Nem találom őket a földön, 

sem az öregek, sem a szüzek, sem a gyermekek, de még kevésbé a filozófusok, sem a tudósok, sem a 

különböző vallási közösségek papsága között. Ezért kerestem az egyszerű emberek között azokat, akik a 

fejletlen intellektus mellett kellő szellemi fejlettséggel rendelkeznek, és ők valódi szeretettel szolgáltak 

Engem. 

29 Ha emberi ajkakon keresztül hozom el hozzátok az Igémet anélkül, hogy láthatóvá tenném magam, 

az azért van, hogy lehetőséget adjak nektek arra, hogy érdemeket szerezzetek, és hogy megismételjétek azt 

az Igét, amelyet a Második Korszakban adtam nektek, amikor azt mondtam nektek: "Boldogok, akik nem 

látnak, és mégis hisznek". 

30 Amint megnyilvánulásom ezen időszakai elmúltak, meg fogjátok érteni, hogy titeket választottalak 

a legméltóbb eszköznek - mivel a gyermekeim vagytok -, hogy értelmetek szervén keresztül kifejezzem 

szeretetemet és vágyamat, hogy magamhoz emeljelek benneteket. 

31 Ne kételkedjetek abban, hogy milyen értéket képviselsz számomra. Azóta bizonyítottam irántad 

érzett szeretetemet, amióta elküldtelek téged teremtésem paradicsomába. Ott adtam nektek mindent, amire 

szükségetek van a felfrissülésetekhez és táplálkozásotokhoz, de a szellemi felemelkedésetekhez is. Ebben 

a gyönyörű kertben megismerheted és szeretheted Teremtődet, felfedezheted saját lelkedben annak 

képességeit és tulajdonságait, aki a létezésedet adta. 

32 A földi ember egy fejedelem, akinek szeretetem és igazságosságom adta ezt a címet, és a 

küldetése, amelyet kezdettől fogva kapott, az volt, hogy uralkodjon a földön. 

33 Az akaratszabadság isteni ajándéka fölé egy fényes jelzőfényt helyeztem, hogy megvilágítsa 

életútját: a lelkiismeretet. 

34 A cselekvés szabadsága és a lelkiismeret fénye, hogy megkülönböztessétek a jót a rossztól, a két 

legnagyobb ajándék, amelyet Atyám szeretete hagyott szellemetekre. Az emberben már születése előtt is 

benne vannak, és halála után is. A lelkiismeret vezeti őt, és nem válik el tőle sem a kétségbeesésben, sem 

az értelem elvesztésekor, sem a halál gyötrelmeiben, mert mélyen egyesül a szellemmel. 
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35 Amikor megértitek mindazt, amit tanítok nektek, még mindig azt gondoljátok, hogy méltatlan, 

hogy Lelkem a saját gyermekeimen keresztül ismertesse meg magát az emberiséggel? Milyen rosszul 

ismeritek Atyátokat, és milyen keveset tudtok magatokról! 

36 Ez a meglepetések, jelek és csodák ideje, és ébren kell lennetek, hogy kinyilatkoztatásaim ne 

menjenek el észrevétlenül mellettetek. Figyelj, érezz és gondolkodj. Nemcsak az Isteni Ige szól hozzátok - 

az egész teremtés is szüntelenül a maga nyelvén szól hozzátok, és megmutatja nektek a kötelességeitek 

útját. 

37 Úgy látom, hogy ebben az időben képesek vagytok megérteni a Szellemi Bölcsesség Könyvét, és 

nagy előrelépést tehetitek, ha tudjátok, hogyan kell lényetek legbelsőbb részében koncentrálni, és 

megengedni szellemeteknek, hogy meggyújtsa hitének fényét, és ezáltal megvilágítsa fejlődésének útját. 

38 Ha egyszer azt mondtam nektek, hogy hallgassátok meg a tanításomat, és hallgassatok róla, az 

azért volt, mert tegnap az emberiség megölte a prófétáimat, sőt Jézust, a ti Mestereteket is. De nem telt el 

sok idő, mire az emberek rájöttek, hogy mindazok a kinyilatkoztatások és próféciák, amelyeket ezek rájuk 

hagytak, valóra váltak. Ti, akik már rendelkeztek ezzel a tapasztalattal - meritek-e még egyszer elutasítani 

prófétai szavamat, és ezzel lelki halált okoznátok új szócsöveimnek? 

39 Keressétek a korábbi idők prófétáim tanúságtételében ennek az igehirdetésnek az emberi értelem 

szervén keresztül történő bejelentését, és bizony mondom nektek, ott meg fogjátok találni. Ha az emberek 

eddig nem találták meg ezeket a próféciákat, az csak azért van, mert úgy olvasták, hogy nem értették vagy 

nem értelmezték az isteni Igét. 

40 Mindenkit fogadok, aki hallani akarja tanításomat - mind azt, aki kételyeket, sőt gúnyt rejteget, 

mind azokat, akik életüket adnák azért, hogy megerősítsék, hogy ez az igehirdetés az igazság. De én nem 

ezt az áldozatot kértem tanítványaimtól, csak az állhatatosságukat, ha a jóban való szeretet és kitartás 

tényét áldozatnak nevezitek. 

41 Már közeledik távozásom napja, és fel kell készülnötök. Ne feledjétek, hogy nem hagyok rátok 

anyagi javakat; az én örökségem bölcsességből, szeretetből és erőből áll. Itt hagyom nektek az Igém 

Könyvét, amely tartalmazza mindazt az útmutatást, amelyre szükségetek van ahhoz, hogy életetekben 

megfelelően vezetve legyetek. 

42 Engedd, hogy a hit elkísérjen téged, bárhová is mész. Ha eddig megfeledkeztetek rólam az öröm 

óráiban, most emlékezzetek rám, amikor öröm és béke van a szívetekben, és köszönjétek meg nekem. Még 

a fájdalom óráiban is keresel Engem a magányban, lényed bensőséges felém fordulásával, hogy minden 

sérelmedet rám bízd a szükséges erő iránti vágyadban. 

43 Mindig tisztelnetek kell embertársaitok hitét vagy vallási meggyőződését, és ne feledjétek, hogy az 

ember szíve az Én templomom. Ha be akarsz hatolni a belsejébe, akkor szeretettel kell ezt tenned, és 

imádkoznod kell, mielőtt felemelnéd e szentély fátylát. 

44 Ne viselkedjetek úgy, mint azok, akik tisztelet és tisztelet nélkül átlépik e szentély küszöbét, amely 

a lélek, kioltják lámpását, elpusztítják az áldozatokat és lerombolják az oltárt; mert akkor templomom 

megszentségtelenítőivé és meggyalázóivá váltok. 

45 Sok szívben megtaláljátok a fanatizmus oltárait, amelyeken egy bálvány emelkedik. Ez nem fog 

megzavarni benneteket, meg fogjátok érteni, hogy az áldozat jó, hogy őszinte, és hogy őszinte szívből 

származik, amely felém fordul. - Így tanítom meg nektek a tiszteletet és a szeretetet, az egyetlen kulcsot, 

amellyel meg tudjátok nyitni a szíveket. 

46 Ne feledjétek, hogy most és mindenkor kinyilatkoztattam nektek azt a formát, amelyben imádatot 

kell mutatnotok Atyátoknak. Sokan közületek ezt tanították, de ha belegondoltok, hogy a különböző 

vallási közösségek és szekták hogyan bonyolították az Isten imádatát, gondoljatok arra a küzdelemre, 

amelynek az emberiségben fel kell támadnia, ha a spiritualizáció eszménye meg akarja valósulni a 

világban, és harcolni akar az egyszerűségért és a tisztaságért. 

47 Igaz, hogy a hagyományok iránti fanatizmus, a hamis vallásosság és a bálványimádás mély 

gyökeret vert a népek szívében, de ne bánkódjatok a rátok váró harc gondolatára, mert hitetek szilárd 

marad. Emlékezzetek az Igémre, hogy minden szívet arra hívok, hogy felemelkedjen és közeledjen 

hozzám, és hogy tanítványaimat szeretetem megvédi és megerősíti ebben a csatában, amely az egész 

világon vár rájuk. Senki sem fogja úgy érezni, hogy a saját erejére van utalva, és a hite győzelemre fogja 

vezetni. 
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48 Értsétek meg, miért teszem magamat nektek ismertté kitartó buzgalommal. Nem akarom, hogy 

elaludj, vagy hogy tele legyél félelemmel a képzelt veszélyektől. Keressétek a spirituális fejlődést ebben a 

világban, és ne legyen más elképzelésetek, mint hogy testvéreket és nővéreket kerestek, nem pedig 

ellenségeket - testvéreket és nővéreket, akiknek a testvériség és a spiritualizáció üzenetét kell elvinnetek. - 

Ó tanítványok, akik féltek és gyengék a hitetekben, azt mondom nektek, meg kell értenetek tanításomat, és 

erőt kell merítenetek belőle, hogy erősnek érezzétek magatokat, és ne féljetek a közelgő csatától. 

49 Hogy segítselek a feladatodban, felkészítem a lelkedet és a testedet, hogy bátorsággal, derűvel és 

hittel tudj ellenállni azoknak a szövevényes körülményeknek, amelyekkel az utadon találkozol. 

50 Ne féljetek rokonaitok és barátaitok elutasításától, ne csüggedjetek, ha ezért az ügyért megvetnek 

benneteket. Acélozd meg a szívedet már most az Én tanításomban, amely a legjobb üllő. 

51 Legyetek alázatosak ezekben a megpróbáltatásokban, viselkedjetek méltósággal és küzdjetek 

alázattal, hogy képesek legyetek megbocsátani minden sértést, ha azt akarjátok, hogy a belétek vetett 

magom a szeretet gyümölcseit hozza és kicsírázzon az emberi szív ellenséges és száraz talajában. Ha 

Jézusban Engem akartok példának venni, emlékezzetek arra, hogy emberi lényként rosszul ítéltek meg, 

üldöztek, elutasítottak és kigúnyoltak születésemtől kezdve utam végéig, ami a kereszt volt. Még 

kínszenvedésem órájában is sokan örültek fájdalmamnak és ünnepelték halálomat. 

52 De ez az emlékeztető ne tántorítson el benneteket, ne tűnjön nehéznek számotokra tanításom 

gyakorlása. Az akkori tanítványaim számára is nehéznek tűnt, mégis teljesítették küldetésüket. Látták 

Mesterüket diadalmaskodni a világ felett, legyőzni a halált, az Ő útján véghezvinni a megváltás művét, 

ezért képesek voltak az Ő nyomdokaiba lépni távozása után is, a felebaráti szeretetet tették törvényükké, 

embertársaik iránti szeretetből pedig igazi életükké. 

53 Ők gyönyörű példát mutatnak nektek, a harmadik korszak tanítványai, akiknek azt mondom: 

"Jöjjetek hozzám, testben és lélekben betegek, mert nem utasítalak el benneteket gyengeségetek miatt." Ez 

a harmadik korszak tanítványai. Hallgassátok meg Szavamat, és olyan lesz, mint a balzsam, amely 

begyógyítja sebeiteket. 

54 Hányan vagytok közületek meglepődve, hogy a szemetekben a túláradó érzelmek könnyeit 

fedezitek fel, amikor meghalljátok az Igét, miközben csak pillanatokkal azelőtt a világ hiúságainak adtátok 

át magatokat! 

55 Már hosszú ideje adom nektek ezt az útmutatást, és még nem látom, hogy a tanítványok 

tanítványokká váltak volna, de addig adom nektek a szavamat, amíg jó tanítvánnyá nem teszlek 

benneteket. Örömömre szolgált, hogy a képzetleneket választottam e világ tudására, mert az ő elméjükben 

megvan az az egyszerűség és tisztaság, ami szükséges a szellemi bölcsesség megértéséhez. A szegényeket 

választottam, mert amikor érezték, hogy kegyelmemmel felöltöztek, alázatukban értékelték az általam 

adott lelki ajándékok értékét. De a gazdagok, akik csak a földi hatalomra törekszenek - milyen 

jelentéktelennek tűnnek számukra az Istentől kapott képességek, és milyen kevesen fordultak Hozzám 

áldások és ajándékok után vágyakozva a szellemük számára. De mindig készen állok arra, hogy 

kiárasszam titkos kincseimet minden egyes gyermekemre, amikor felkészülnek rá. 

56 Ezeket a szegényeket, akiket felékesítettem, arra tanítom, hogy ezt a kincset ne csak maguknak 

tartsák meg, hanem osszák meg testvéreikkel. 

57 A szellem, tudván, hogy vannak benne ajándékok, amelyeket az Úr adott neki, örül és küzd, hogy 

megőrizze azokat. Ismeri a fejlődésüket, és arra törekszik, hogy ez a rábízott ékszer ragyogjon. 

58 Ne feledjétek tehát, hogy aki letér az Utamról, miután örökséget kapott, az nem annyira az Urával, 

mint inkább önmagával szemben hálátlan, mert a fejlődés minden egyes szakasza, amelyet elért, 

erőfeszítésébe, szenvedésébe vagy jóvátételébe került. 

59 Nem tudjátok, hogy aki a törvényen kívül jár, az megfosztja magát erényeitől és lelki ajándékaitól? 

Ezért segítettem neked ebben az időben, hogy visszaadd a szellemednek mindazt, amit elvesztett, és ami 

miatt gyengének és segítségre szorulónak érezte magát. Mindannyian fényt fogtok kapni, nem lesz olyan, 

aki ne érezné szellemének ébredését és a vágyat, hogy az emberi fölé emelkedjen. A "növények", amelyek 

paraziták voltak, virágzóvá és gyümölcsözővé válnak. Mivel szeretlek benneteket, mindig meg fogom adni 

nektek a lehetőséget, hogy megmentsétek magatokat. De ne feledjétek, hogy minden egyes lehetőség, amit 

nem használtok ki, még szomorúbbá teszi a visszatéréseteket az üdvösség útjára. 
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60 Ma azért jöttem, hogy elválasszalak benneteket az uralkodó romlottságtól, hogy békében 

hallhassátok az Igémet, és ugyanakkor elgondolkodhassatok rajta és megismerhessétek. Legyetek 

tudatában annak, hogy a lélek szomját csak a szeretet és az irgalom tiszta vizével lehet oltani. 

61 Ha voltak szolgáid a világban, és kitüntetéseket kaptál, akkor mindezekről le kell mondanod, és 

hasznos, szorgalmas és alázatos szolgáivá kell válnod embertársaidnak. Gyakran szolgáltátok a világot, de 

most Istent kell szolgálnotok, engedelmeskedve az utasításaimnak. A világ adott nektek örömöket, de most 

itt az ideje, hogy felkészítsétek lelketek a szellemi világba való belépésre, ahol teljes kielégülést fogtok 

kapni, ha a szeretet törvényemnek megfelelően éltetek. 

62 Használjátok földi tartózkodásotokat arra, hogy szeressetek és kedvességet adjatok a keserűség 

helyett. Figyeljetek ezekre a teremtményekre itt, akik által átadom nektek az Igémet, és látni fogjátok, 

hogy az életükben elszenvedett bosszúságok ellenére, megnyilvánulásom pillanataiban szeretetteljes 

szavakat intéznek hozzátok. El tudjátok képzelni, milyen életadó ereje volt akkor Jézus tanításainak, és 

milyen örömmel hallgatták őt a tömegek? Ez volt a Mennyek Országának hangja, amely előtt a 

tanítványok lelke leborult. Valahányszor az Isteni Mester ajkai megnyíltak, szavai balzsamként hullottak a 

beteg szívekre, és sok sebet gyógyítottak meg. De vajon virágokkal borított út volt-e Jézus útja? Nem, 

tanítványok, az Ő Golgotáig vezető szenvedéseinek útja a betlehemi jászolban kezdődött. Ezért az az Ige, 

amely annak a hangja volt, aki a ti üdvösségetekért szenvedett, sok szívben hozott szilárd elhatározást a 

javításra, és így sok emberi lény létét változtatta meg, akik sötétségben éltek, és akik később 

megvilágosodtak az Ő Igéje szeretetének tüzétől. 

63 Azok, akik halottak voltak a kegyelmi élet számára, reménységgel és hittel teli új életre keltek, és 

az önző, kemény és kegyetlen szívűek bűnbánatot sírtak, és sürgetve érezték magukat, hogy jót tegyenek 

és szeressék azokat, akikre eddig közömbösen, sőt megvetéssel tekintettek. A megtérés e csodái közül 

sokat csak én láttam megtörténni, mert sok tanítványom nem vette észre őket. És most, ebben az időben, 

ez a csoda ismét megtörténik, amikor ennek az Igének az életesszenciája befogadásra kerül. Az Engem 

hallgató tömegek között olyan embereket fedezek fel, akik elmerültek a bűnben, és akik az általuk 

korábban figyelmen kívül hagyott erény gyakorlásával alakítják át életüket és építik újjá magukat. Látom a 

családokat, amelyek egyesülnek, hogy kövessék nyomomat, és a házasságokat, amelyek megerősítik 

kötelékeiket a spiritualizáció eszményében, amelyet Tanításom adott nekik. 

64 Munkásaim között látom azokat is, akik egykor páriák voltak a földön és a bűn rabszolgái, és akik 

ma már megszabadultak tőle, és látom azokat, akik szenvedés terhét hordozták, és akiknek most békesség 

van a szívükben, és tudják, hogyan osszák meg azt testvéreikkel. 

65 Ennek az az oka, hogy az emberi elmén keresztül az Én Igémnek ugyanaz az ereje, lényege és 

meggyőző ereje van, mint annak, amit Jézusban adtam, bár a tanítás, amit ma adok nektek, olyan ajkakról 

jön, amelyek bűnösek és profánok. Milyen lesz a szellemeddel való közösségem, ha egyszer nagyobb 

tisztaságot értél el? Ó tanítványok, tegyetek erőfeszítéseket, fejlesszétek az alázat és a tevékeny szeretet 

adományait, így lehetőséget adtok a lelketeknek, hogy megtisztuljon és felemelkedjen! Ragaszkodjatok 

Hozzám, hogy örökké élhessetek. 

66 Láttam, hogy sokan közületek a halállal a szívetekben vándoroltatok, anélkül, hogy találtatok 

volna egy kezet, amely megmutatta volna nektek az erény és a béke útját, amíg Szavam visszhangja el 

nem ért hozzátok, és hangja nem intett benneteket, nem ébresztett benneteket új életre, és nem 

tapasztaltátok meg a hozzám való visszatérés örömét. 

67 Lelked vak, néma és süket maradt minden szellemi tevékenységre, de lényegében vágyott és 

remélte, hogy elsajátíthatja ezt a tudást. Értelmetek nem értette ezt a belső küzdelmet, és ezért nem 

találtatok magyarázatot a béke és öröm hiányára, amelyben éltetek. 

68 Ekkor történt, hogy Jelenlétem világítótoronyként ragyogott fel lelked sötétségében, és azonnal 

felismertél Engem, és azt mondtad Nekem: "Uram, Te vagy az, akit annyira vártam.". És attól az időtől 

kezdve tanítványaimmá fogadtalak benneteket, és megtanítottalak benneteket e könyv első szótagjainak 

betűzésére, amely napról napra feltárta előttetek lapjainak tartalmát. 

69 Szívetek alázatossága miatt választottalak benneteket, hogy Nekem szentelve magatokat, 

mindenhová elvigyétek Tanításomat, és a romlás és nyomorúság idején elvethessétek szeretetem magját 

embertársaitok szívében, ami a megfelelő terep a szív és az erény megváltoztatására. 



U 92 

67 

70 Azért jöttem, hogy életre keltsem a kegyelemre halott lelkeket, és hogy megtanítsalak benneteket 

arra, amit a tudományokban vagy a filozófiában nem találhattok meg: a spiritualizációra. 

71 A vallások a rutin és a stagnálás évszázados álmát aludták, miközben az igazság rejtve maradt. De 

azoknak, akik ismerik Jehova parancsolatait és az isteni Mester szavát, fel kell ismerniük ebben a hangban, 

amely most szól hozzátok, az Igazság Szellemének ezekre az időkre ígért hangját. 

72 Az emberiség természetfeletti bizonyítékokat követel, hogy higgyen az Én létezésemben és a lélek 

halhatatlanságában, és valóban mondom nektek, hogy meg fogom adni nekik ezeket a bizonyítékokat a 

nagy események és beteljesedések idején. 

73 Az új nemzedékek nem ebben a formában fogják hallani Szavamat, mert számukra a szellemtől 

szellemig tartó párbeszédet biztosítottam. 

74 Elvárom, hogy teljesítsétek a parancsaimat. A hanghordozókon keresztül fogok szólni hozzátok az 

1950-es évig, amikor is ezt a korszakot befejezettnek tekintem. De nem akarom, hogy gyengék legyetek az 

igazságosság napján, mert akkor megosztjátok magatokat, és tévedésbe estek. Legyetek felkészülve arra, 

hogy meghalljátok a lelkiismeret hangját, és felelősséget érezzetek minden feladatotokért. 

75 Gondoskodjon teste egészségéről, gondoskodjon annak megőrzéséről és vitalitásáról. Tanításom 

azt tanácsolja nektek, hogy gondoskodjatok szeretettel a lelketekről és a testetekről, mert mindkettő 

kiegészíti egymást, és szükségük van egymásra a rájuk bízott nehéz lelki feladatban. 

76 Az utam keskeny, de biztonságos. Ne végezzetek többé hiábavaló bűnbánati gyakorlatokat, és ne 

hozzatok terméketlen áldozatokat. Vegyétek el a természetből, ami az anyagi életetekhez szükséges, és 

emelkedjetek fel Hozzám a lelki táplálék iránti vágyban. 

77 Szeretett emberek, hordozzátok magatokban a békét, hogy ahogyan a szomorúság idején 

megvigasztalódtatok, úgy tudjátok, hogyan vigasztaljátok meg azokat, akik elgyengülnek az élet nagy 

megpróbáltatásainak súlya alatt. 

78 Titeket, akik meggyógyultatok és ajándékokat és kegyelmeket kaptatok az Atyától, holnap az 

emberek szellemileg gazdagoknak fognak nevezni. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 93  
1 Üdvözöllek benneteket, ti szívek, akik éheztek és szomjaznak a fényre. Maradjatok Velem, és soha 

nem haltok meg, mert Én vagyok az Élet. 

2 A múltban úgy érezted, hogy haldokolsz, mert elvesztetted a reményt és a hitet. Nem volt fény a 

szívetekben, amely az igaz élet útjára terelt volna benneteket, sem egy hang, amely szeretettel mondta 

volna nektek: "Gyertek közelebb, ez a béke útja", amíg meg nem hallottátok az Én Igémet, amely mindig 

tele van szeretettel és vigasztalással, és annak fénye helyreállította békéteket. 

3 Vakságodat megvilágította a lelkiismereted fénye, és ez mindig imára, tevékeny felebaráti 

szeretetre és javításra int. Így kerültetek Jelenlétembe, és Szavam olyan volt, mint egy ragyogó és üdvözítő 

jelzőfény, amely megvilágította utatokat. Attól a pillanattól kezdve megértetted, hogy ez a fény csakis 

Tőlem jöhet, és azt mondtad Nekem: "Uram, Te vagy az, akit annyira vártam. Ma már tudom, hogy 

szerettelek és szükségem volt rád, Mester". 

4 Igen, tanítványok, itt vagyok, segítek nektek megtenni az első lépéseket a felfelé vezető úton, amíg 

fel nem szereltelek titeket tanításaim és kinyilatkoztatásaim igazi tanítványaivá, hogy később elküldjelek 

benneteket a tartományokba és a nemzetekbe, hogy terjesszétek ezt a hitet. 

5 A konfliktus a legnagyobb bűn, nehézség és fájdalom idején lesz, és nem lesz más erőforrásotok, 

mint a lelkiségetek, sem más fegyveretek, mint az igazság. Szegénynek, műveletlennek és alázatosnak, 

parlagon heverőnek választottalak benneteket, de alkalmasnak arra, hogy gyümölcsözővé váljatok és 

befogadjátok a szellemi magot. 

6 Nem filozófusokat, teológusokat vagy tudósokat kerestem, hanem az egyszerű embereket, akik 

mindig is vártak Rám, és hívásomra sietnek, hogy visszaadják lelküknek az elfeledett vagy rosszul 

használt örökséget. 

7 Az emberiség nem volt képes behatolni az első két időszak kinyilatkoztatásainak lényegébe. De 

ebben, a Harmadikban, az Én Igém megérteti, értelmezi és gyakorolja korábbi tanításaimat, és egyesíti 

azokat a mostaniakkal. 

8 Ebben az időben nem úgy születtem, mint egy ember a világ számára. Lelkem fényében jöttem 

hozzátok, amely az emberek szavává vált, és ebben adom át nektek az életem lényegét, hogy hitet 

ébresszen a szívetekben. 

9 Új életet adok nektek, felébresztelek benneteket, és az e világ sötétsége által elvakított szemeitek 

meglátják az örök igazságot. 

10 Feltárom nektek azt, amit a tudós nem tud megtanítani nektek, mert nem ismeri. Földi 

nagyságában aludt, és nem emelkedett fel Hozzám, hogy bölcsességem után vágyakozzon. 

11 A papság szíve bezárult, akiknek a különböző szektákban és vallási közösségekben azt a szellemi 

tudást kellene tanítaniuk, amely a szellem számára nagyságot és gazdagságot jelent. 

12 Láttam, hogy a törvény és a tanítások, amelyeket a múltban az emberiségre hagytam, rejtve 

maradtak, és helyükbe rítusok, külső kultuszok és hagyományok léptek. 

13 Nektek azonban, akik mélyen tisztában vagytok azzal, hogy ennek az igének a lényege ugyanaz, 

mint amit Izrael a Sínai-hegyen kapott, és amit az emberek sokasága a második korszakban Jézus ajkáról 

hallott, Isten imádatával és cselekedeteivel tanítanotok kell, hogy az isteni törvényt nem szabad elfelejteni 

az ostoba hagyományok követése miatt, amelyek nem vezetnek a Lélekhez. 

14 Tanuljatok tőlem, tanítványok, ne maradjatok tovább titokban, készüljetek fel szellemben és 

lélekben, hogy hamarosan kiléphessetek a fényre, és üzenetemet megismerjék. Lelkesítsétek magatokat, 

hogy akaratomat az ihlet adománya által tudtotokra adhassam. 

15 Azt akarom, hogy Lelkem fénye ragyogjon elmétekben, és hogy az ajkatokon elhangzó szavak a 

Lélektől legyenek. Ne próbálj meg erről a munkáról beszélni, ha nem vagy eléggé felkészült ahhoz, hogy 

átérezd a szavaidat. Lelketeknek, szíveteknek és elméteknek egyesülnie kell lényetekben, ha közvetítőként 

akartok szolgálni Igém átadásában. 

16 Az új nemzedékek már nem fognak Engem abban a formában hallani, aminek most tanúi vagytok, 

mert közeledik az általam megjelölt időpont, amelytől kezdve nem fogok többé ilyen módon 

megnyilvánulni; ez 1950. Annak az évnek az utolsó napjáig adom nektek az Igémet. Fáradhatatlanul szólni 
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fogok hozzátok, bátorítani foglak benneteket, és kegyes hangom, amely tele van élénkítő erővel és 

világossággal, villámárvízként fog leszállni népemre. 

17 Akik a végsőkig hallgatnak rám, azoknak erősnek kell lenniük, és örökké példát kell mutatniuk az 

engedelmes tanítványok példájaként. Nem gyengülnek meg a próbatételekben, nem állnak meg, és nem 

válnak szét. 

18 Mi lesz ebből a népből, ha egyesek a spiritualitásért küzdenek, míg mások a régi és elmaradott 

rituálékban és haszontalan hagyományokban sínylődnek? Együtt kell harcolnotok, hogy ne fáradjatok el a 

mindennapi munkában, és figyelnetek kell, hogy tisztán halljátok a lelkiismeret hangját. 

19 Éljetek éberen, hogy ne legyetek gyenge teremtmények, hanem erős lelkek. Irányítsd lépteidet az 

irgalom, a szeretet és az igazságosság útján. Ne fosszátok meg magatokat attól, amit az egészséges fizikai 

felfrissülésetekhez biztosítottam. Azt is mondom nektek, hogy ne kínozzátok a lelketeket azzal, hogy 

megtagadjátok tőle azt, ami jár neki, hogy a test és a lélek egy akaratot alkosson, és mindezek felett 

őrködjön a lelkiismeret, amely az Én Isteni Fényem. 

20 Nem akarom, hogy a világ az anyagiasságával csapdába ejtsen benneteket, és megfosszon 

benneteket a kegyelemtől, amelyet rátok bíztam, mert akkor visszazuhannátok a nyomorúságos és 

fájdalmas életetekbe, amelytől megmentettelek benneteket. 

21 Ne felejtsétek el, hogy a megváltásotokért jöttem, és segítettem nektek legyőzni gyengeségeteket, 

és széttörni a láncokat, amelyek lefognak benneteket, hogy végre megtapasztalhassátok azt az 

elégedettséget, hogy megszabadultatok a gyengeségektől, betegségektől és nehézségektől. 

22 Mindenki, aki elindul és követi az én ösvényemet, megtalálja bennem az erőt és a segítőt, aki 

elkíséri őt az életút végéig. Aki éhes és szomjas a világosságra és az üdvösségre, az az én munkámban 

megtalálja az örök élet kenyerét és vizét. 

23 Erősítsd meg lelkedet a nehéz válságos időkre olyan mértékben, hogy ha börtönbe kerülsz, mert 

követed az én nyomomat, akkor megerősödj Mestered szenvedéseinek emlékezetében, tudva, hogy én 

veled leszek a megpróbáltatások idején. Amikor látjátok, hogy egy szerettetek a fájdalom ágyán fekszik, 

és közel van ahhoz, hogy kilehelje az utolsó leheletét, fordítsátok gondolataitokat Hozzám, és készségesen 

engedjétek, hogy az Én akaratom teljesüljön. Akkor látni fogjátok, hogy csoda történik, jutalmul az 

átadásotokért és a tanácsaimba vetett hitetekért. Azoknak, akik magányosak maradnak életük útján, 

emlékezzenek Jézusra, aki a Golgota felé sétált, távol az édesanyjától és tanítványaitól, tömeg követte, de 

szívében magányos volt. 

24 Valahányszor tudatára ébredsz ennek az emlékképnek, édes vigaszt fogsz érezni a gondolatra, 

hogy megígértem neked, hogy melletted állok a megpróbáltatásokban, és elfordítom a szenvedés poharát. 

25 A fájdalom megtisztít benneteket, és amikor a megpróbáltatások ideje véget ér, szerencsésnek 

fogjátok magatokat tartani, hogy a Mesteretek után élhettek, és úgy fogjátok érezni, hogy szellemi örökség 

tulajdonosai vagytok. 

26 Tanításomat alaposan tanulmányozzátok, és meg fogjátok találni, hogy egyik tanításom megerősíti 

az előzőt, ugyanúgy, ahogyan a mostani Igém megerősíti mindazt, amit a múltban mondtam nektek. 

27 Kevesen vannak, akik felismerik a jeleket, hogy egy új korszak köszöntött be, és hogy jelenleg 

szellemileg kinyilatkoztatom magam az emberiségnek. Többségük az anyagi haladásnak szenteli életét és 

erőfeszítéseit, és ebben a céljaik eléréséért folytatott kíméletlen és néha véres küzdelemben úgy élnek, 

mint a vakok, elveszítik az irányt, már nem tudják, hogy mire törekszenek, nem látják az új hajnal fényes 

ragyogását, nem veszik észre a jeleket, és messze vannak attól, hogy elsajátítsák kinyilatkoztatásaim 

ismeretét. 

28 Ez az emberiség jobban hitt az emberek tanításaiban és szavaiban, mint azokban a 

kinyilatkoztatásokban, amelyeket az idők folyamán adtam neki. Várjátok-e, hogy az Atya az Ő 

igazságosságában még nagyobb jeleket küldjön nektek, mint amilyeneket mindenütt láttok, hogy érezzétek 

és higgyétek, hogy ez az az idő, amelyet az Igazság Szellemeként való megnyilvánulásomnak 

megjövendöltek? Ó, ti kishitű emberek! Most már értitek, tanítványok, miért mondom néha, hogy hangom 

a pusztában szólít, mert nincs senki, aki meghallaná és igazán odafigyelne rá. 

29 Ébredjetek, emberek, hogy érezzétek, hogy megremeg az igazság e hangja, hogy érezzétek, hogy 

sürget benneteket, hogy hirdessétek embertársaitoknak, hogy a törvény, a világosság, az ítélet és vele 

együtt az emberiség megváltása eljött a világba. 
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30 Ne tekintsétek lehetetlennek a feladatotok teljesítését ebben a küzdelemben. Még most is 

megjósolom, hogy nem csak te leszel az, aki meg fogja váltani ezt az emberiséget, vagy át fogja alakítani a 

nemzetek életét; ezeket a műveket én fogom elvégezni, mert emberfeletti dolgok. Csak azt akarom, hogy 

teljesítsétek a rátok háruló feladatot, és engedjétek, hogy az új nemzedékek tovább vigyék magvaimat, 

mint ahová eddig el tudtatok jutni. 

31 El tudjátok képzelni annak a boldogságát, aki visszatér a Szellemi Életbe, és a földön beteljesíti azt 

a sorsot, amelyet az Atya jelölt ki számára? Az Ő elégedettsége és békéje végtelenül nagyobb, mint 

minden elégedettség, amit a lélek az emberi életben elnyerhet. 

32 És felajánlom nektek ezt a lehetőséget, hogy azok közé tartozzatok, akik örülnek, amikor 

visszatérnek az országukba, és ne azok közé, akik szenvednek és sírnak mélységes megdöbbenésükben 

vagy bűntudatukban. 

33 Sietek meghallani segélykiáltásaitokat, amikor hajótöröttként küzdötök a szenvedélyek e 

tengerének kavargó hullámai ellen, amelyen a kor emberisége hajózik. Könyörgésetek eljut hozzám, és 

irgalmam a béke köpenyeként terjed szét, mint egy másik alkalommal, amikor tanítványaim kíséretében a 

Galileai-tengeren hajózva a habzó hullámok a hajó elsüllyesztésével fenyegettek. A félelemmel teli 

tanítványok félelemmel telve kértek Engem, hogy mentsem meg őket, mert úgy érezték, hogy el fognak 

veszni, és Én bebizonyítottam nekik, hogy aki Velem van és bízik Bennem, az soha nem fog elveszni. 

34 Ebben az időben a hajó az Én munkám, a tenger az élet, a vihar a szenvedélyek, a látogatások, a 

megpróbáltatások. 

35 Boldog, aki ebben a csónakban van, amikor kitör a vihar, mert megmenekül! 

36 Keljetek át ezen a tengeren, és teljes hittel hajózzatok a túlsó part felé, tudva, hogy annak partján 

tökéletes béke van. Ki tévedhetne el ezen az átkelésen, ha a lelkiismerete iránytűje vezetné? 

37 Ha valaki kimerültnek érzi magát, hívjon Engem. Ha valaki más úgy érzi, hogy a hite megingott, 

imádkozik, és én azonnal mellette leszek, hogy segítsek neki. De senki se próbáljon meg visszatérni a 

kiindulópontra, vagy ne törődjön bele, hogy a vihar hullámai közé szorulva elpusztuljon. 

38 Tökéletesítsétek az imátokat, mert meg kell ismernetek az általa közvetített lelki erőt. Ez a 

mennybe vezető létra, amelyen fel fogtok emelkedni Hozzám a szellemek valódi közösségében. 

39 Mennyire elsötétül annak az útja, aki kialszik a hite, vagy elveszíti a belém vetett bizalmát! Ti, 

akik ébren vagytok - imádkozzatok az alvó világért. 

40 Furcsának találod, hogy ilyen buzgalommal törődöm veled? Ez csak azért van így, mert nincs 

valódi tudásotok arról, hogy mi az Én szeretetem irántatok, vagy hogy mit jelentetek Nekem, mert nagyon 

rossz képet alkottatok Atyátokról, mivel némelyek közületek úgy érzik, hogy istenek vagytok a földön, 

míg mások, éppen ellenkezőleg, nem érzik magukat méltónak szeretetemre. Azt mondom nektek, hogy ha 

az anyagi természet bámulatos és csodálatos volt az emberek számára, a szellemi élet még csodálatosabb 

és csodálatosabb, és boldogságotok és örömötökre tudni fogjátok, hogy a létezés mindkét síkjához 

tartoztok. - Így az Én Szavam megtanít benneteket mindarra, amit tudnotok kell Rólam és magatokról a 

felfelé ívelő fejlődésetek érdekében. 

41 Ezen a napon az az akaratom, hogy kinyilatkoztassam nektek, hogy az 1950-es évre az általam 

megjelölt és eleve elrendelt száznegyvennégyezer lélek teljessé válik, hogy elhozza a világnak a szeretet 

magvát. Néhányan megtestesülnek, mások pedig a Szellemi Otthonban lesznek. Mindannyian ébren 

maradnak ihletem fénye alatt, és mindegyikük fáklya lesz, amely megvilágítja nagy tömegek útját, és 

elvezeti őket a Szellemi Királyságba. 

42 Abban az időben, amikor Izrael átkelt a sivatagon az Ígéret Földjét keresve, Lévi törzse volt az, 

amely megtanította a népet Isten imádatára, emlékeztette őket az isteni törvényre, és segített nekik 

megérteni azt. Aztán, amikor a törzsek letelepedtek azon a földön, amelyet hitük és kitartásuk révén 

meghódítottak, Lévi törzse továbbra is a Törvény őrzője maradt. De az idők teltek, az emberi lélek 

fejlődött, és az isteni mag, amelyet Izraelre bíztam, sok néphez eljutott, és most szétszóródott az egész 

emberiségben. 

43 Isten e népe újra feltámadt a földön, tele világossággal, hogy lelkében befogadja az új 

kinyilatkoztatásokat, amelyeket el kell vinnie a nemzeteknek. Ismerjétek fel, hogy most már nem csak 

Lévi törzsének van megbízva, hogy vigyázzon a Törvényre, hanem egy nagyszámú léleknek, akikhez 

mindazok csatlakoznak, akikben felébred a vágy, hogy Isten népéhez tartozzanak. 
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44 Itt, az Én Igém által meghatódva, sokan vannak azok közül, akik azokban a napokban félelemben 

estek össze, amikor meghallották Jehova Mindenható Hangját a Sínai-hegyen, sokan azok közül, akik 

maguk mögött hagyták a fogságot, a könnyeket és a megaláztatást, hogy elinduljanak az áldás és a béke 

földjét keresni. A szemük most egy új fényre nyílt, amely világosan látja a szellemük által azóta megtett 

utat. 

45 Ez a nép itt is azért fog küzdeni, hogy megszabaduljon az Új Fáraótól, amelyet a világ képvisel, 

amely táplálja bálványimádását, nyomorúságát és kísértéseit. Egy olyan sivatagon is át fog haladni, 

amelyben úgy fogja érezni, hogy a többi ember elhagyja és elutasítja, és sok embertársa ellenzi, akik 

megpróbálják majd megakadályozni a fejlődését. De amint elérte a szükséges spiritualizációt, lénye 

mélyén meg fogja hallani az isteni hangot, amely az igazságosság és a szeretet törvényéről szól hozzá. De 

nem a szív lesz az, amelyre ez a fény leszáll, hanem közvetlenül a szellemet éri el. 

46 Ha az emberek ezt a tanítást felhasználják, akkor minden egyes cselekedetük az emberben lévő 

Szellemi Templom építését fogja szolgálni. 

47 Mindannyian, akik ennek a népnek a részévé akartok válni - szemlélődjetek belsőleg, töltsétek el 

magatokat hittel, hogy erősek legyetek a harcban, és méltóvá váljatok arra, hogy Izraelnek nevezzelek 

titeket, ahogyan az Első Korszakban Jákobot "erősnek" neveztem a jóságban, a szeretetben, a 

megbocsátásban; erősnek a törvény iránti buzgalomban és az erényben, erősnek a bűnnel, a fájdalommal, a 

rágalommal vagy a nyomorúsággal szemben. 

48 Miután megadtam nektek ezt az utasítást, tekintetem követni fogja lépteiteket, hogy lássa, milyen 

módon valósítjátok meg utasításaimat a gyakorlatban, és hogy megítélje az igaz szeretet műveiteket. 

49 Lehetőséget adok nektek a munkára azzal, hogy elhozom nektek az árvát, az özvegyet, az élet 

harcában legyőzöttet, a bűn által legyőzöttet, a világosságra éhezőt, az igazságra szomjazót. Ne 

tulajdonítsátok a véletlennek azokat az eseményeket, amelyek folyamatosan érnek benneteket, ne 

feledjétek, hogy a Mesteretek az, aki kopogtat a szívetek ajtaján. Bizony mondom nektek, abban az időben 

vagytok, amikor a szellemeteknek szeretetteljes tevékenységgel kell igazolnia földi létét. 

50 A hangom folyamatosan eléri a lelkedet, és megkérdezi tőled, hogy mit csinálsz, mire használod az 

életedet, és hogy teljesíted-e a küldetésedet. 

51 Értsétek meg, hogy nagy munka vár rátok; ez a munka hosszú elhanyagolás során felhalmozódott. 

Ne gondoljátok, hogy én vagyok az, aki nehéz terheket rakok rátok. Én csak azt akarom, hogy fizessétek 

meg az adósságotokat és teljesítsétek a földi küldetéseteket - egy olyan küldetést, amely nem korlátozódik 

a családotok iránti kötelességetek teljesítésére. E kötelességeken túlmenően kötelességetek, hogy kegyelet 

nélkül szeressétek egymást, és szolgáljatok anélkül, hogy a hitbeli, nyelvi vagy osztálybeli különbségek 

megakadályoznának benneteket ebben. 

52 Tanításom elpusztítja az önzés magvát, és ezáltal szellemednek egy vég nélküli tevékenységi 

területet ad, ahol teljesíteni tudod a szeretet feladatát. 

53 Napról napra jeleket adok az embereknek, hogy felébredjenek: egyeseknek imáikban beszélek, 

másoknak intuíciót adok, hogy érzékeljék hangomat. Azoknak, akik távol élnek a spiritualizációtól, 

kinyilatkoztató, prófétai álmokat fogok adni; a materializáltaknak pedig a természet erői által fogok 

beszélni, mivel ők csak abban hisznek, amit látnak, vagy amit tudományukkal bizonyítani tudnak. 

54 De ha e figyelmeztető kiáltások ellenére alszanak vagy süketek maradnak, akkor éreztetni fogom 

velük hatalmamat és igazságosságomat, amelyet annyira megkérdőjeleztek. 

55 Az igazságról beszélek nektek, mert eljött az idő, amikor sarlóm levágja az érett gabonát. 

Összeszedem a gyümölcsöt, amit a jóság termett, az aranybúzát, amit a szeretet termett. A többi elpusztul: 

A bűn gyümölcsei és az önzés, a gyűlölet és a büszkeség gyomnövényei igazságosságom sarlójának 

könyörtelen éle alá fognak hullani. 

56 A megfelelő időben jövök a kaszáláshoz. Emlékezzetek, hogy egyszer azt mondtam nektek, hogy a 

gabonát nem szabad idő előtt levágni, hanem hagyni kell, hogy a búza és a gyom együtt nőjön és érjen, és 

csak azután vágni. 

57 Nem pontosan ezt teszem-e most? Nézzétek meg, hogy a mai munkáim hogyan erősítik meg a 

Második Korszakról szóló tanításomat! 
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58 Egy olyan hanghordozó elméje által szólok hozzátok, akinek elmeszervét megvilágosítottam, és a 

bölcsesség szavait az ő ajkára helyeztem, hogy az emberek ezt az üzenetet a szellemük táplálékaként 

fogadhassák. 

59 Látom, hogy megdöbbentek e megnyilvánulás láttán, ezért azonnal el akarom mondani nektek, 

hogy bármennyire is csodálatra méltó, ez mégsem az utolsó utasítás, amit adnom kell nektek, sem az 

emberekkel való kapcsolatom legmagasabb szintű kifejezése. Tekintsétek ezt a megnyilvánulást csak a 

szellemi bölcsesség könyvének egyik lapjának, amely az új kinyilatkoztatás ígérete, amelyet majd adok 

nektek. A könyv nyitottan fekszik a szellemed előtt, ez az Én bölcsességem, és ebből a könyvből 

fényáramok áradnak, amelyek elárasztják lényedet. 

60 Nem fogtok tudni valódi lélekkel harcba indulni mindaddig, amíg nem vagytok meggyőződve e 

munka lényegéről és jelentőségéről. Ezért minden egyes megnyilvánulásom alkalmával szeretetem 

bizonyítékaival árasztalak el benneteket, hogy népem meggyőződhessen arról, hogy biztonságos úton 

haladnak. 

61 Fogadjátok szeretettel ezt a könyvet, amelyben küldetésetek meg van írva; de ne feküdjetek le 

aludni a fény idején. Milyen jutalmat kaphatsz holnap, ha nincs érdemed? Ne feledjétek, hogy minden 

erőfeszítésetek végső célja a fény, a béke és a lelki tökéletesség elérése. Tudassátok mindenkivel, hogy e 

tökéletesség eléréséhez a helyes utat mutatták nektek, amelyet a lelkiismeretetek mutatott nektek, mióta 

életre keltetek. De hogy ne térjetek le az ösvényről, amikor a földön inkarnálódtok, rajta hagytam a 

nyomomat. 

62 Keressétek ezt a nyomot minden múltban és jelen pillanatban, és hamarosan meg fogjátok találni. 

63 Mindig is kerestelek téged, mert lelked, miután megtestesült, sok ösvényen elindult, amelyek közül 

a legtöbbet eltévesztette. Ó, ti gyenge teremtmények, akik a saját akarati döntéseitek miatt estetek el, és 

aztán Engem hibáztattatok azzal, hogy azt mondjátok, hogy Isten gyermekeinek útja tele van 

kísértésekkel! Azt mondom nektek, hogy ahol azt hittétek, hogy sok ösvényt láttok, csak egyet kellett 

volna követnetek: azt, amely hozzám vezet; hogy ahol kísértéseket láttatok, azok csak gyümölcsök voltak, 

amelyeket tudással és tisztelettel kellett volna elfogadnotok. El tudod képzelni, hogy Atyád olyasmit 

teremtett, aminek az a célja, hogy bűnre csábítson téged? 

64 Holnap, amikor az ember megszabadul a tudatlanság és a materializmus terhétől, rá fog jönni, 

hogy amit akadálynak gondolt, az csak egy lépcsőfok volt a lelke számára, hogy feljusson és tapasztalatot 

szerezzen; és amit szakadéknak gondolt, az csak egy próbatétel volt, hogy megerősödjön. Ekkor fogja 

felfedezni, hogy amit az ember bukásának és kudarcainak okának tekintett, azok az eszközök, amelyek 

segítik őt a tökéletesedésben. Ennek a tudásnak a láttán minden babonás elképzelés, amelyet a gonoszról 

alkotott, eltűnik az emberi szívből. 

65 Micsoda erőt és szépséget fedez fel az ember, amint kinyitja szemét ennek az életnek a fényére! 

Mindaz, amit tudatlansága miatt félreértelmezett, így tévedésbe esett, és Őt hibáztatta, aki minden lényt 

teremtett, eltűnik az ember elméjéből. 

66 Amíg az emberek nem értik az igazi spirituális törvényt, vagy nem vonzódnak hozzá, vallási 

fanatizmusba esnek, buktatókkal, bizonytalanságokkal és árnyékokkal teli életet kell élniük. 

67 Mikor fogtok hozzáfogni Tanításom tanulmányozásához, amely olyan, mint az isteni nap, amely 

megvilágítja a lelket, és soha nem rejti el magát? Szerintetek ez lehetetlen, de én azt mondom nektek, hogy 

ez a fény hamarosan minden embert megvilágít. 

68 Annak a hangja, akit "galileai rabbinak" neveztél, ugyanaz, amit ebben a pillanatban is hallasz. És 

ha annak idején azt mondtam nektek: "Nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden szavával", 

akkor most azért fordulok hozzátok, hogy elmondjam nektek, hogy az embernek nem szabad csak a 

tudományból vagy az emberi tudásból táplálkoznia, hanem az isteni forrásból, mert benne él a Lélek, aki 

csak szeretettel, bölcsességgel és békességgel táplálkozik. Tápláljátok és erősítsétek magatokat, ó, 

tanítványaim, hogy igazi élet legyen bennetek. 

69 A küzdelem és a keserűség időszaka jön el, és fel kell készülnötök, hogy tanúságot tegyetek 

tanításomról hitetekkel és az utasításaim követésében tanúsított állhatatosságotokkal. 

70 Néha hitetlen tanítványaim azt akarják, hogy mutassam meg nekik a testemet, ami a Második 

Korszakban volt - az átszúrt és véres kezeket, hogy elhiggyék, hogy újra a népem között vagyok. És a 

szívükben azt mondják Nekem: "Hogyan tegyünk tanúságot Rólad, ha nem láttunk Téged?" De kérdezem 
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tőletek: ismeritek-e az akkori szavaimat, amelyekkel bejelentettem nektek, hogy újra el fogok jönni? 

Mikor jelentettem be nektek, hogy emberként fogok eljönni? Látnotok kell, hogy higgyétek, mert 

megvalósultatok. Másrészt vannak olyanok, akik anélkül, hogy ismernék a próféciákat, érzik Jelenlétemet 

és megértik az Igazságot. Ők azok, akiknek elméje és szíve tiszta. 

71 A szellem magasabb látással van megáldva, mint az ember, így ő az, aki felfedezi az igazságot, és 

meglátja benne az Atya arcát. Hogyan fogjátok felfedezni az isteni dolgokat az érzékeitekkel, ha a 

szellemetek nem látta meg előbb? Ezek a szavak nem szemrehányásként hangzanak a ti kishitűségetek 

miatt, és nem is azért utasítalak el benneteket, mert kételkedtek. Ellenkezőleg, éppen ezeket a kialudt 

lámpásokat keresem, hogy meggyújtsam őket Lelkem szeretetének tüzével. 

72 Néhányan megremegnek a boldogságtól, amikor meghallják ezt a szót; ők azok, akik érzik 

jelenlétemet. Holnap, amikor már nem nyilvánulok meg ebben a formában, azok, akik nem tudtak 

megérteni Engem, vagy akik kételkedtek, amikor hallottak Engem, a spiritualizációjuk során siratni fogják 

magukat, amikor eszükbe jut, hogy jelen voltak a megnyilvánulásomnál, és nem hittek. Fényemben fogom 

őket fürdetni, és hallani fogják hangomat bennük, amint azt mondom: Ne féljetek, keressetek Engem 

szívetek mélyén, ott sok Szavamat megtaláljátok, amelyeket arra az időre tartogatok, amikor szükségetek 

lesz rájuk. 

73 Jöjjetek hozzám, népek és nemzetek a világon. Jöjjetek, emberek minden fajból, Törvényem vár 

titeket a béke országában, hogy egy népet alkossatok - Isten népét. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 94  
1 Szavam szeretettel telt módon jelentkezett nektek. Vigasztaló balzsam volt, amikor sírva jöttetek 

hozzám, és atyai tanáccsal kellett helyreigazítanom benneteket. Amikor közeledik a nap, amikor 

elhallgattatom ezt a szót hanghordozóim ajkán, úgy fogjátok érezni, hogy egy bírótól származik, bár 

szeretetében és gyengédségében mindig ugyanaz lesz. De annyi fényt fog tartani, hogy még a legtitkosabb 

hibáitokat és a legrejtettebb foltjaitokat is felfedezitek magatokról. 

2 Soha nem fogjátok tudni azt mondani Rólam, hogy nem mutattam rá a tökéletlenségeitekre, vagy 

hogy megtévesztő tanításokat adtam nektek a Tanításomban. Holnap, amikor felfedezitek a hibáitokat és 

értékelitek e kinyilatkoztatás nagyságát, képesek lesztek igazságot szolgáltatni Atyátoknak. 

3 Ezt az igazságot még nem értitek. Először a sötétség tett sötét kötést a szemetekre, aztán jött az Én 

Igém fénye, de ti megvakultatok tőle. Elkerülhetetlen, hogy néhány pillanatig sötétben legyetek, amíg 

megszokjátok ezt a fényt, és mindent látni fogtok, ami körülvesz benneteket. Addig is óvatosnak kell 

lennetek a kritikátokkal, a szavaitokkal és a tetteitekkel, mert még nem tehettek biztos lépéseket az úton, 

és nem beszélhettek az igazságról úgy, ahogy kellene. 

4 Az igazság egy és örökkévaló, és mégis - nézd meg, hogy az emberek különböző igazságokat 

harsognak! Mennyire lábbal tiporták tanításaimat a földön! 

5 Mióta Krisztus beszélt nektek az igazságról, hányan próbáltak beszélni róla! De kérdezem: Ők is 

példát vettek rólam a szeretetben, az engedelmességben és a szeretetteljes tevékenységben? Egyedül Én 

tudom, hogy kik voltak az Én igaz tanítványaim és apostolaim minden időben. 

6 Ha holnap, amikor megítélik ezt az igehirdetést, az emberek kételkednek annak igazságában, mert 

bűnös szócsöveken keresztül hangzott el, megértetem velük, hogy a bűn nem taszít el Engem, sőt, éppen 

ellenkezőleg, közelebb hozott Engem ahhoz, aki eltévedt az útjáról. 

7 Hatalmam másik bizonyítéka, amelyet az emberek el fognak ismerni, hogy csak Én tudtam elérni, 

hogy a bűnösök szája tisztán beszéljen, hogy az istenkáromló ajkak isteni tanításokat mondjanak, és hogy 

egy képzetlen elme bölcsességgel teli tanításokat és kinyilatkoztatásokat közvetítsen. 

8 Melyek lesznek azok, akik ebben az időben a nyilvánosság elé lépnek, mint az Igém igazi 

apostolai? Melyikőtök fogja megmutatni a tanításom szépségét embertársainak? 

9 Szükség van a munkáitokra; nélkülözhetetlen ennek a népnek az élő bizonyságtétele, amely 

hallotta az Igémet. 

10 A tanítás, amelyet hoztam nektek, olyan, mint egy mérhetetlenül nagy fáklya, amely köré a 

sokaságnak kell gyűlnie - az igazságra éhes és igazságosságra szomjazó embereknek, valamint a tévelygő 

lelkeknek, a világosság utáni vágytól felemésztett kérdezőknek. 

11 Készüljetek fel arra az időre, amikor embertársaitok nagy tömegei keresik a béke oázisát, de 

tegyétek ezt alázatosan. Halmozzátok fel lelketekben azokat az erényeket, amelyeket az Igémben hoztam 

nektek. Ne igyekezzetek hiúságokkal vagy tartalmatlan tanításokkal lenyűgözni embertársaitokat. Éppen 

ettől a dologtól menekülve jönnek hozzád. 

12 Nemcsak azokat, akik az emberi értelem szervén keresztül hallották Igémet, fogják e nép 

gyermekeinek nevezni. Mindenkit, aki felveszi a keresztjét, mindenkit, aki szereti ezt a törvényt és 

terjeszti ezt a magot, szőlőm munkásának, munkám apostolának és e nép gyermekének fogok nevezni, 

még akkor is, ha nem hallott Engem ezen igehirdetés által. 

13 Ismét azt mondom nektek, hogy ne keressetek külső formákat, hogy munkámat megismertessétek, 

mert akkor sok sebezhető pontot mutatnátok, ami miatt a szekták és a vallási közösségek ellenkeznének 

veletek. 

14 Ha erkölcsi javulásra, tisztaságra törekszel az életedben, spiritualizálódásra az imádatodban, akkor 

nem lesznek olyan fegyverek, eszmék vagy tanok, amelyek legyőzhetnek téged. Építsetek a szellemre, és 

minden megmarad és túléli a látogatásokat és a csatákat, mert a szellem elpusztíthatatlan. Ha anyagi 

alapokra építesz, úgy jársz el, mint az a bolond, aki homokra épít épületet, amely a legkisebb rázkódásra 

összeomlik. 

15 Készítsetek szívetekből kincsestárat, hogy abban őrizzétek tanításaimat, mint a legértékesebb 

kincset, amit szellemetek eddig kapott. 
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16 A szellemi küzdelem eme időszakában megismertetem magam veletek, mert azért küldtek titeket a 

világba, hogy beszéljetek erről a Törvényről. Már megszabadultatok, már elfordultatok a haszontalantól; 

most menjetek tovább az úton, mint a Jézus által szeretett igaz munkások. 

17 Azért küldtelek téged ebben az időben a világba, hogy beszélhess rólam, és hogy szellemed 

továbbadhassa tapasztalatait másoknak. 

18 Amikor kinyilatkoztattam nektek, hogy ti vagytok Izrael, azért tettem, hogy tudjátok, hogy hosszú 

ideig követtétek az utamat a földön, és azért is, hogy elgondolkodjatok a felelősségeteken. Nem 

gondoljátok, hogy helyes, ha néha szemrehányást teszek nektek a hit, a buzgóság vagy a szeretet hiánya 

miatt? 

19 Egy Isten szólt hozzátok az idők kezdete óta; egy Istent kell elismernetek és szeretnetek. Sőt, azt 

akarom, hogy egyfajta imádatot ajánljatok fel Nekem. 

20 Az emberek sokféle istent alkottak; mindegyikük másképp érzi, imádja és képzeli őt. - Távol 

tartom ezt a népet minden vallási befolyástól, hogy itt, a magányukban, az elvonultságukban hallhassanak 

és megértsenek Engem, hogy végül Teremtőjükhöz méltó imádatot nyújthassanak Nekem. Ugyanezt 

tettem azokban a napokban, amikor Izrael évszázadokon át fogoly volt az egyiptomi fáraók igája és ostora 

alatt. Ez volt az én 

Az akarat, hogy Mózest hírnökként használja, és kiszakítsa a rabszolgaságból azt a népet, amely arra 

rendeltetett, hogy megkapja a Törvényt és a Fényt, amely megvilágosítja az emberiséget. Hasonlítsátok 

össze az akkori eseményeket a maiakkal, és meg fogjátok érteni, hogy a Mester milyen szándékkal beszélt 

hozzátok ezekről az eseményekről. 

21 Szellemed azt mondja Nekem, hogy az emberiség ebben a korszakban is megtapasztalta az anyagi 

rabszolgaságot, a megpróbáltatásokat és az ostorozást, és hogy átment a szellem rabságán. 

22 Ezért újra eljöttem hozzátok, hogy elmondjam nektek: Szeressétek egymást, ahogyan a Második 

Korszakban tanítottalak benneteket, hogy az utatok elviselhető legyen. Legyen bennetek lelkiség, rend, 

engedelmesség, hit és szeretet, és erősnek fogjátok érezni magatokat a harcban, és példaképek lesztek a 

föld minden népe számára. 

23 Sokan megkérdezik majd, hogy mi az az út, amelyen jársz, és merre tartasz, és amikor látják, hogy 

alázatosan, de tele van bizonyossággal és szilárdsággal jársz, bizalommal és hittel teli szívvel követni 

fognak. 

24 Ma a szellemed táplálék után vágyakozva jön, a szíved békére vágyik, az elméd szomjazza a fényt. 

De a Mester azt mondja nektek: Fejlődésetek korai időszakában mindezzel rendelkeztetek, még anélkül is, 

hogy érdemeket szereztetek volna a megszerzésükhöz. Most azonban mindent a törvényen belüli 

cselekedetekkel kell elérnetek, amely arra tanít benneteket, hogy szeressétek egymást. 

25 Semmi sem került nektek azokban az időkben az egészség, az erő, a béke és a bőség, amiért 

könnyen elvesztettetek mindent. Most azt mondom nektek, hogy amikor erőfeszítéssel, fáradsággal és 

áldozatokkal visszaszereztétek azoknak az ajándékoknak a kibontakozását, amelyeket nem értékeltetek 

teljes értékükben, akkor már nem fogjátok elveszíteni őket, mert akkor használni fogjátok, amitek van, és 

soha nem fogjátok elfelejteni, mibe került, hogy megszerezzétek. Van fogalmatok arról, mennyit kell 

fejlődnie ennek az emberiségnek ahhoz, hogy felébredjen mély álmából, és elinduljon azzal a céllal, hogy 

visszaszerezze (ezeket az ajándékokat) és fejlődjön? De nektek kell vezetni az utat, és megtanítani őket a 

szellemi fejlődésükhöz vezető ösvényre. Most, hogy halljátok ezt az igét, és már közösséget alkottok, azt 

mondom nektek, hogy legyen tisztaság a lelketekben, és legyetek kitartóak a felszerelésben, hogy teljes 

tisztaságban nyilvánulhasson meg a munkám. Azt akarom, hogy tisztasággal végezzétek el a rátok bízott 

feladatot. - Nyugodjatok meg, mert nem fogtok mindent megtenni; gondoskodó szeretetem segít majd 

nektek. 

26 A föld számos pontjáról egyének, csoportok és tömegek fognak előlépni, és beszélni az 

emberiségnek az új időről, a spiritualizációról, és az emberiség felszabadításáért és testvériségéért 

dolgozni. Ezért mondom nektek, hogy a többit én fogom megtenni. 

27 Vannak olyan munkák, amelyeket csak én tudok elvégezni. Az egyik az, hogy megmentse az 

emberiséget a saját maga által teremtett szakadékból. De az Atya végtelenül elégedett, amikor látja, hogy 

az Ő nagyon szeretett gyermekei támogatják Őt isteni feladataiban és kötelességeiben. Ezért intézem a 
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felhívást minden emberhez. Elmagyarázom nekik megnyilvánulásom célját, és ezután kiválasztom a 

jóakaratú szíveket, hogy felkészítsem őket isteni ügyem katonáinak és hírnökeinek. 

28 Azt akarom látni, hogy ez a nép hamarosan seregként szétszóródik az utakon, a népek és nemzetek 

között, hordozva az örömhírt, Igém bizonyságtételét és ígéreteim fényét. Ha valóban egyesültök, látni 

fogjátok, hogy nagyszerű inspirációk születnek az elmétekből, ami a kulcs lesz, amely kinyitja azokat az 

ajtókat, amelyek ma még zárva vannak a kopogtatásotok előtt. 

29 Ebben az időben azt mondtam nektek: Vajon a világ befolyása olyan fokot ért-e el bennetek, hogy 

eltöröltétek korábbi tanító szavaim minden nyomát? Ez az oka annak, hogy eljöttem. A föld lakói közül ki 

tudná megértetni veled a tapasztalatok és a fény minden gazdagságát, amellyel a szellemed rendelkezik, 

még ha nem is nyilvánítja ki, mert a világ hatásai megakadályozzák ebben? 

30 Az emberiség között vannak olyanok, akik egy másik időben, egy isteni ígéretet követve, átkeltek 

a sivatagon, és meghallották az Úr hangját egy hegyen. Másokat is felfedezek, akik Jézus idejében éltek, 

akik látták a tetteit és hallották a szavát, akik követtek Engem a pusztába, és ettek a kenyerekből és 

halakból, amelyeket a tömegnek adtam, miután felmentek a hegyre, hogy meghallják azt a hangot; és 

látom azokat is, akik a keresztre feszítésem napján a tömeggel együtt kiabálva futottak. Még itt is, a 

tömegek között, akik azért jönnek, hogy ugyanazt a Mennyei Koncertet hallgassák (mint Jézus idejében), 

ami most új számukra, felfedezem ezeket a lelkeket. 

31 Azok, akik sírnak, azok, akik reszketnek, amikor Engem hallanak, és akik felismerik a hangot, 

amely hozzájuk szól, ők azok, akiknek lelke még mindig őrzi szavaim visszhangját. 

32 Észrevettétek, hogy azok közül, akik erre a megnyilvánulásra jönnek, milyen sokan maradnak 

örökre ezen az úton, és ezeknek a feladatoknak szentelik magukat itt, anélkül, hogy bármilyen emberi erő 

megakadályozhatná őket abban, hogy idejöjjenek, és meghallgassák az Én Igémet? Ők azok, akik még 

tartoznak Istennek egy másik korból származó szeretetadóssággal, és akiknek még nem volt lehetőségük 

arra, hogy átadják magukat Neki, de akik megígérték maguknak, hogy várnak Rám, hogy kövessenek 

Engem, és szolgáljanak Engem mindvégig. 

33 Ma emlékeztetem őket a már átélt eseményekre. 

34 Azokban a napokban a tanítványaim, amikor megtudták, hogy hamarosan eltávozom tőlük, 

megkérdezték Tőlem: "Uram, mikor látunk Téged újra?". Aztán elmondtam nekik, hogy mikor fogok 

visszatérni, és milyen jeleket fogok adni a visszatérésemről. 

35 Most azt mondom az új tanítványoknak: Ez az előre megjövendölt idő, a jelek beteljesedtek, 

anélkül, hogy egy is kimaradt volna. 

36 Tudjátok, hogy ez a megnyilvánulás az emberi értelem szervén keresztül szintén véget ér, és 

hozzájuk hasonlóan azt kérdezitek: "Uram, amikor már nem halljuk többé a Te Igédet - nem lesz többé az 

a boldogságunk, hogy valamilyen módon érezzük a Te megnyilvánulásodat?". Erre válaszolok neked: Ez 

után az idő után jön majd a spiritualizációtok, az Uratokkal való közvetlen közösség ideje, amelyben 

érezni fogjátok, hogy Én örökké jelen vagyok. Amint eléritek az emelkedettségnek ezt a fokát, soha többé 

nem fogjátok azt mondani, hogy az Atya jön, vagy hogy elment, mert akkor megértitek, hogy én mindig 

veletek vagyok. Akkor emlékezni fogtok arra, amit Jézus által mondtam nektek: "Isten országa bennetek 

van". 

37 Vigyétek az örömhírt a nemzeteknek. Terjesszétek ezt az üzenetet mindenhol. Gondoljatok arra, 

hogy sokan azok közül, akik várnak Engem, azt hiszik, hogy emberként fogok megjelenni a földön. De ezt 

soha nem mondtam, hanem megértettem veletek, hogy az Én eljövetelem szellemi lesz, hogy "a felhőn" 

fogok jönni. 

38 Már mondtam nektek, hogy meglátogatom az egyházakat és a szektákat, hogy felrázzam őket 

letargiájukból. Akkor felismerik majd ennek az időnek a fényét, és táplálni fogják a spiritualizáció 

eszményét. De szükséges, hogy elvégezze a rábízott feladatot. Mert ez a mag csak arra vár, hogy a földbe 

hulljon, hogy kicsírázzon és meghozza a bölcsesség és a szellemi fejlődés gyümölcseit az emberiség 

körében. 

39 Ennek az egyszerű népnek a példája, akik papság nélkül járják az útjukat, hogy vezessék őket, és 

akik szertartások és szimbólumok nélkül mutatnak be Nekem istentiszteletet, olyan hívás lesz, amely 

felébreszti azokat, akik még mindig alszanak az évszázadok óta tartó éjszakában, és ösztönzőleg hat sok 

gyermekem megújulására és megtisztulására. 
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40 Ne próbáld meg figyelmen kívül hagyni a felelősségedet ebben a munkában. Ne feledjétek, hogy a 

harmadik korszak úttörőiként és prófétáiként küldtelek titeket a Földre. 

41 Bizony mondom nektek, ha ebben az Órában ugyanabban a testben mutatkoznék meg, amelyben 

akkor láttatok Engem, akkor friss sebeket látnátok, és Arcomat még mindig az áldozati halál bélyege 

nyomná. De ez állandó szemrehányás lenne az emberiség számára, és én inkább elrejtem előletek a 

sebeimet, és csak a Fényemet mutatom meg nektek. Miért akarnak sokan Engem Jézus alakjában 

emberként látni? nem értitek, hogy én több vagyok, mint egy forma? Igaz, hogy megengedtem magamnak, 

hogy Jézus alakjában jelenjek meg ebben az időben és abban az időben is. De ez a kegyelem nem 

mindenkinek szólt; nem szükséges, hogy mindenki így lásson Engem. Ismét azt mondom nektek: 

"Boldogok, akik látás nélkül hisznek." 

42 Amikor az emberek elvetik a külső vallási szokásokat, és ahelyett, hogy az emberek által alkotott 

képekben keresnének Engem, spiritualizálják magukat, olyan nagynak és mindenhatónak fognak Engem 

érteni, hogy nem lesznek hajlandóak Engem korlátozottnak látni, és nem lesz vágyuk arra, hogy Jézus 

alakjában lássanak Engem - még spirituálisan sem. 

43 Milyen nehéz a látnok feladatát teljesíteni ebben a korban. Nem elég, hogy rendelkezik a szellemi 

látás ajándékával, ha nincs belső megvilágosodása. Ki vezethetné őt, ha nem a lelkiismerete, és ki 

szabadíthatná meg a tévedéstől, ha nem az ima és a lelki éberség? 

44 Izraelnek hét nagy prófétája volt az első korszakban. Beszéltek és írtak az emberiség jövőjéről, a 

nemzeteket érő látogatásokról, és bejelentették azokat az isteni kinyilatkoztatásokat is, amelyeket az Úr 

adományozni fog az embereknek. Nem azért voltak nagyok, mert sokat beszéltek, hanem azért, mert 

lelkileg felemelkedtek az Én világosságom iránti vágyukban. 

45 Az Atya most ugyanezt kívánja az új prófétáktól, nevezetesen azt, hogy az emberiségnek egyetlen 

képet kínáljanak a spirituálisról, amely azonban tele van igazsággal, és amelyről azt mondtam a 

munkásaimnak: Vigyetek Nekem magotok terméséből legalább három szemet, de csíraképes legyen, és ne 

egy perselyt, amelyben a szalma és a pelyva van túlsúlyban. Ne felejtsétek el, hogy a cselekedeteitek azok, 

amelyek előkészítik az utatokat az örökkévalóságba. 

46 Most, hogy Isteni Lelkem megismerteti Önmagát veletek, egy fénysugarat küldök le hozzátok, 

amely megérinti a hanghordozó elméjét, és az közvetíti nektek az Én fényemet, amely az Igévé vált. 

47 Íme, itt van köztetek az "Ige", ugyanaz, aki a második korszakban szólt hozzátok. Ez ugyanaz a 

Tan és ugyanaz a lényeg; ma azonban nem vagyok emberi testbe öltözve. Akkor a lábam a világ porát 

érintette, ma csak az Én Fényem tárul fel a lelketek előtt. Készítsétek fel szíveteket, hogy érezzétek 

Engem, és tápláljátok magatokat az Én Igémmel, hiszen igazából tudjátok, hogy az ember nem csak 

kenyérrel él. Nektek adom Testemet és Véremet, amelyeket egykor kenyérként és borként mutattam be. 

Most, spirituálisan, az Én Igém lesz az, ami a kenyér helyébe lép, ami az Én Testem, és az Én Igém 

spirituális lényege lesz a bor, amit az Én Véremként fogtok inni. 

48 Az emberek lelke reszket a boldogságtól jelenlétemben. A Mestert is megáldja az új tanítványok 

jelenléte. Most hallgassátok meg a Mestert, amint a Második Korszak* apostolaihoz beszél: 
* Ezek mentálisan jelen vannak a gyűlésen. 

49 "Szeretett János, aki templomodat Szívemhez helyezted, azt akarod, hogy mindazok, akik 

hallgatnak Engem, méltóvá váljanak arra, hogy Rám támaszkodjanak, hogy érezzék Békémet, hogy közel 

legyenek az Élet Forrásához. Küzdelmetek még nem ért véget, szellemetek fáradhatatlanul imádkozik és 

küldi fényét a Harmadik Korszak emberisége közé, akiknek sok csodálatos dolgot jövendöltetek meg. 

Ebben a korban, kedves János, most tapasztalod azoknak a megnyilvánulásoknak a beteljesedését, 

amelyeket látomásaidban és elragadtatásodban láttál, és amelyeknek a jelentését nem ismerted, és azt sem 

tudtad, hogy mikor fognak bekövetkezni. Figyeljetek imádsággal a világra." 

50 "Iskarióti Júdás, apostolom, ma alázat van a lelkedben, mert az engesztelés keserű volt, nagyon 

keserű. Ma azonban az önök befolyása jótékonyan árad az emberiségre. Láthatatlanul tanácsadóként 

kínálja magát a férfiaknak. Békémet adtam neked, tanítvány, miért nem érzed azt teljesen a lelkedben? 

Sokat sírtatok, bár soha nem tagadtam meg tőletek vigasztalásomat és megbocsátásomat; ennek oka az, 

hogy vártatok rá. Ennek az az oka, hogy arra vársz, hogy az utolsó gyermekem is megmeneküljön, hogy 

azt mondhassátok Nekem: "Uram, szállj le a keresztedről, most már békében vagyok, most már méltó 

vagyok arra, hogy bocsánatot nyerjek tőled."". 
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51 "Amíg azt látod, hogy az emberiség napról napra jobban belevész a bűnbe, káromol, elárul és 

keresztre feszít Engem általa, addig lelked olyan gyötrelmeket szenved, amilyeneket a világ el sem tud 

képzelni, és minden bűnt, ami Engem bánt, úgy érzed, mintha te lennél az, aki Engem bántott. 

52 Fiam, tanítványom, vedd el az asztalomról a kenyeret és a bort, amit azon az éjszakán hagytál ott, 

amely az utolsó volt, amit emberként veled átéltem. Azt mondom neked: Egyetek és igyatok, ma 

felajánlom nektek azt, amit nem kaptatok azon az étkezésen, és amit mindenki más is kapott. Eltávolítom 

szűkölködésedet és nyomorúságodat, és az alázatosság kedvéért, amely ma a nagy bűnbánat 

gyümölcseként a tiéd - fogadd el Békémet magadban, és találd meg benne Testemet és Véremet.". 

53 Íme, emberek, ezek az Én új leckéim a szeretetről. Tegyétek azt embertársaitokkal, amit láttok, 

hogy Én teszek veletek. Mit fogtok tenni a munkámmal ebben az időben? Egy új Golgotát és egy keresztet 

látok magam előtt. Szenvedésem útja még nem ért véget, szenvedésem nem ért véget a Golgotán, lépteim 

még mindig véres nyomot hagynak. 

54 Népem, emberiség, jöjjetek az Utamra, és én áldozatotokat örök élettel, fájdalmatokat örömmé 

alakítom át, és amikor felértek a hegy tetejére, látni fogjátok, hogy vár rátok Szeretetem. A világ is vár 

Engem, éhezik és szomjazik szeretetemre. De én mindenkihez el fogok jönni, mert ez volt az ígéretem. 

Egy napon, amikor a nemzetek békében lesznek, a bűn kiirtva, és az emberek testvérként szeretik egymást, 

megmutatom nektek a kardot, amellyel legyőztelek benneteket: a szeretetet. 

55 Milyen alázatos ez a megnyilvánulás annak, aki a húsvér test szemével látja! De milyen mély és 

nagyszerű annak, aki szívvel és lélekkel látja! 

56 Ahogy most körülöttem vagytok, úgy volt ez a Második Korszak utolsó estéjén is. A nap éppen 

lenyugodott, amikor Jézus utoljára beszélt a tanítványaihoz abban a szobában. Egy haldokló apa szavai 

voltak ezek, amelyeket szeretett gyermekeihez intézett. Szomorúság volt Jézusban és a tanítványokban is, 

akik még nem tudták, mi vár rájuk néhány óra múlva, arra, aki tanította és annyira szerette őket. Uruk 

hamarosan távozni készült, de ők még nem tudták, hogyan. Péter sírt, a kehelyt a szívéhez szorítva, János 

könnyeivel nedvesítette a Mester mellét, Máté és Bartolomaiosz magánkívül volt az előre mutató 

szavaimtól. Fülöp és Tamás evés közben elrejtették keserűségüket. Jakab, az ifjabb és az idősebb Jakab, 

Tádé, András és Simon némák voltak a fájdalomtól; mégis sok volt az, amit szívükből mondtak Nekem. 

Iskarióti Júdás is fájdalmat hordozott a szívében, de félelmet és bűntudatot is. De már nem tudott 

visszamenni, mert a sötétség hatalmába kerítette. 

57 Közeledett a kereszthalál mártírhalála, amelyből Krisztus úgyszólván pacsirtaként hagyta el 

Anyját, hogy melegséget adjon azoknak a kisgyermekeknek, miközben a Szentlélek fénye leáramlott, 

hogy megvilágosítsa azokat az embereket. Hamarosan, a gyengeség pillanatai után elég erősnek érezték 

magukat ahhoz, hogy szétszóródjanak a világban, hirdessék az örömhírt és a mennyek országát a pogány 

és bálványimádó népeknek. 

58 Amikor Jézus elmondta utolsó szavait és intéseit, a tanítványok könnyekbe lábadtak. De az egyik 

már nem volt ott, a lelke nem tudott ennyi szeretetet befogadni, nem tudott ennyi fényt látni, ezért elment, 

mert ez a szó megégette a szívét. 

59 E korszak hívei, új tanítványok: megengedtem egy tanítványom elárulását a Második Korszak 

apostolságomban, hogy nagy leckét adjak nektek benne. Ne legyetek bírái annak, akit én szeretettel ítéltem 

meg, és akinek én is megbocsátottam. Inkább vegyük őt nyitott könyvnek és szimbólumnak. Hányan 

vannak közületek, akik most elítélik őt, akik Júdást hordoznak a szívükben? 

60 Ezekben a pillanatokban, amikor beszélek hozzátok és emlékeztetlek benneteket ezekre az 

eseményekre, a királyi csillag is elrejtőzik. Ez ugyanaz a nap, mint amely az akkori emberi fajra sütött. De 

most, amikor hozzátok beszélek, a nemzetek kiáltása és háborúitok morajlása az ég magasságáig 

emelkedik. 

61 Mennyi nyomorúságot látok a világotokban, és milyen mély bánat van a lelkemben! 

62 Boldogok azok, akik szívükben fájdalommal emlékeznek arra a napra, amikor Jézus az ítélőszék 

előtt állt, ahonnan a tömegek által követve felment a Golgotára. 

63 Ma Lelkem egy új börtönben érzi magát köztetek, de ez a börtön szeretetből van, a szívetekből, 

amelybe be akartok zárni Engem, mert elkezdtek szeretni Engem. Látom az új keresztet is, ahol 

felmagasztalsz Engem. De nem az, amelyen hagytatok meghalni; ma a ti lelkiségetek az, amelyik vágyik 
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az Én nyitott karjaimra, és amelyik vágyakozik isteni Vérem áramlása után, amelyik az Élet. Ma nem 

vádoltok Engem, sőt, ti vagytok az Én védelmezőim, mert most már tudjátok, hogy ártatlan vagyok. 

64 Nem mondhatom el ugyanezt mindenkiről, mert az emberek annyi tökéletlenséget és annyi bűnt 

halmoztak fel a világban, hogy ezek is olyanok, mint egy új fájdalmas kereszt számomra, amit erre az 

időre készítettek. 

65 Mindannyian felszabadultatok az Én példám által, és nem fogtok tudni elpusztulni. Mindazonáltal 

szükséges, hogy megmentselek benneteket a sötétségtől, amely körülvesz benneteket, és nem engedi, hogy 

felismerjétek az igazi életet. 

66 Hány ellentétes érzelem mozgatja a szíveteket, amikor halljátok az Igémet, szeretett emberek! Ez a 

szomorú hang, amellyel a keserűség eme óráiról beszélek nektek, leginkább azokat érinti meg, akik sokat 

szenvedtek; mert ez az élet a szenvedés útja, és a Golgota. 

67 Abban az időben három bíró ítélkezett felettem: Annás, Pilátus és Heródes, és a nép végrehajtotta 

az ítéletet rajtam. Most azt mondom nektek, hogy sokan vannak az Én bíráim, és még nagyobb azoknak a 

száma, akik fájdalmat fognak okozni Nekem ebben az időben. De minél inkább irtóznak az emberek 

Törvényemtől és Tanításomtól - amikor azt a legjobban üldözik és elutasítják, a hit népének hangja fel fog 

szólalni, mert nem ugyanaz fog történni, mint a Második Korszakban; most nem leszek egyedül. 

68 A "vak", akinek Jézus visszaadta a látását, teli torokból fog kiabálni, hogy meglátta a fényt. A 

"halottak" fel fognak támadni és tanúságot tesznek az igazságomról. A női érzékeny szív hűséges lesz 

hozzám, és az erős lelkű férfiak lesznek az új segítőim a kereszt hordozásában. 

69 Mária nem fog hiányozni, és nem lesz távol egyetlen lépésemtől sem, és Mennyei Lelke 

mindenhová követni fog Engem, mert Krisztus és Mária már azelőtt egyek voltak az Atyával, hogy a 

földre jöttek volna. 

70 Emberiség, emberiség, ma már nem tudnám azt mondani, mint akkoriban: "Atyám, bocsáss meg 

nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek", mert nincs olyan, aki ne ivott volna a Bárány véréből, abból, 

ami a Világosság, az Igazság és az Élet. 

71 Dimasnak egyetlen pillanat elég volt ahhoz, hogy megtalálja a megváltást, és ez volt élete utolsó 

pillanata. A keresztről szólt hozzám, és bár látta, hogy Jézus, akit Isten Fiának neveztek, a halál torkában 

van, érezte, hogy Ő a Messiás, a Megváltó, és szívének teljes bűnbánatával és lelke teljes alázatával átadta 

magát Neki. Ezért ígértem neki a paradicsomot arra a napra. 

72 Mondom nektek, hogy mindenkit, aki öntudatlanul vétkezik, de élete végén alázattal és hittel teli 

szívvel szól hozzám, megéreztetem irgalmas szeretetem gyengédségét, amely felemeli őt a földi 

nehézségekből, hogy megismerje a nemes és emelkedett élet boldogságát. 

73 Mária, a kereszt lábánál hagytalak téged, azon a hegyen, amely befogadta Véremet és Anyám 

könnyeit. Ott maradt és várta gyermekeit, mert ő lesz az, aki le fogja venni a keresztet a vállukról, és 

megmutatja nekik a mennybe vezető utat. 

74 "Szomjazom" - mondtam annak a tömegnek, amely nem értette szavaimat, és halálos kínjaimból 

lakmározott. Mit mondhatnék ma, amikor látom, hogy nemcsak egy tömeg, hanem az egész világ megsérti 

Lelkemet anélkül, hogy tudatában lenne fájdalmamnak? 

75 Szomjúságom végtelen, felfoghatatlanul nagy, és csak a te szereteted lesz képes azt oltani. Miért 

kínálsz Nekem külső kultuszt a szeretet helyett? Nem tudjátok, hogy míg én vizet kérek tőletek, ti epét és 

ecetet kínáltok nekem? 

76 Bár az Én poharam oly keserű ezekben a percekben, az Én keresztem oly véres és az Én 

magányom oly nagy, nem fogjátok hallani, hogy felkiáltok: "Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?" 

Mert azt a bizonyítékot, amelyet Jézus adott nektek azzal, hogy nyíltan megmutatta, hogy az Ő fájdalma 

emberi és valóságos volt, ma nem fogom nektek adni, mert én a Lélekben jövök. 

77 Krisztus a Mester, és az utolsó pillanatig tanított benneteket. Amikor eljött az idő, és látta, hogy 

munkája befejeződött, alázatosan átadta azt Atyjának ezekkel a szavakkal: 

"Minden megtörtént." 

78 Amikor Jézus, aki az Út, az Igazság és az Élet volt, azzal a hét szavas imával fejezte be küldetését, 

amikor végül azt mondta Atyjának: "A Te kezedbe ajánlom Lelkemet", gondoljátok meg, hogy ti, akik e 

Mester tanítványai vagytok, elhagyhatjátok-e ezt az életet anélkül, hogy az engedelmesség és az alázat 
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adományaként felajánlanátok az Atyának, és hogy lehunyhatjátok-e szemeteket e világra anélkül, hogy az 

Úr oltalmát kérnétek, hiszen csak más vidékeken nyitjátok majd ki újra. 

79 Jézus egész élete az Atya iránti szeretet áldozata volt. Azok az órák, amíg a kereszten szenvedett, a 

szeretet, a közbenjárás és a megbocsátás imája volt. 

80 Ezt az utat mutattam nektek, emberiség. Éljetek a Mestereteket követve, és ígérem, hogy 

elvezetlek benneteket az Én méhembe, amely minden boldogság forrása. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 95  
1 Mit kérhetnél attól, aki teremtett téged, amit nem adott meg neked, ha az, amit kérsz, a tested vagy 

a lelked javát szolgálja? De meg kell tanulnotok egyetérteni az akaratommal. A jóvátétel időszakát éltek, 

amikor nem szabad fellázadnotok a megpróbáltatásaitok ellen. 

2 Szeress, mert a szereteted segít majd a jóvátételben. Pusztíts el minden önzést a szeretet 

tevékenységeddel. 

3 A föld, amelyen jártok, mulandó, vándorlásotok itt rövid, utána az örök életbe mentek. És mégis, 

azt akarom, hogy tudjátok, milyen út vezet ki ebből a könnyek völgyéből, amely törvényem parancsaival 

van kijelölve. 

4 Ne gyengüljetek el a hitben, sem a reményben. Mindig tartsátok szem előtt, hogy ennek az 

életútnak vége lesz. Ne felejtsétek el, hogy eredetetek Bennem volt, és hogy a végső célotok is Bennem 

lesz, és ez a cél az örökkévalóság, mert a léleknek nincs halála. 

5 Legyen az örökkévalóság a törekvésed eszménye, és ne veszítsd el a bátorságodat az élet 

hullámvölgyei közepette. Tudod, hogy ez-e az utolsó inkarnációd a földön? Ki mondhatja meg nektek, 

hogy ebben a mai testetekben fogjátok megfizetni az összes adósságotokat, amelyet az Én igazságosságom 

előtt vállaltatok? Ezért mondom nektek: Használja ki az időt, de ne siessen. Ha hittel és önátadással 

elfogadjátok szenvedéseiteket, és türelemmel kiürítitek a poharat, bizony mondom nektek, érdemeitek nem 

lesznek terméketlenek. 

6 Győződjetek meg arról, hogy a szellem mindig halad előre, hogy soha, de soha ne hagyjátok abba 

a tökéletesedést. 

7 Én vagyok az, aki megpróbáltatásokat helyezek az utatokba, hogy megállítsam a lelketeket, amikor 

letér a Törvényem útjáról, és egyedül akar élni a saját kedve szerint. Vizsgáljátok meg a megpróbáltatások 

okát, megengedem nektek, hogy megerősítsétek, hogy mindegyik olyan, mint egy véső, amely 

megmunkálja a szíveteket. Ez az egyik oka annak, hogy a fájdalom közelebb visz hozzám. 

8 De az ember mindig is az élvezeteket kereste, a hatalmat és a pompát, hogy urává magasztosuljon 

a földön, és uralkodó legyen saját testvérei felett. Mivel mindannyiótokat ugyanazzal a szeretettel 

teremtettelek - akkor miért voltak mindig is olyanok, akik úgy tettek, mintha valami magasabb rendűek 

lennének? Miért voltak olyanok, akik megalázva, ostorral uralkodtak az embereken? Miért vannak 

olyanok, akik elutasítják az alázatosokat, és akiknek a szíve meg sem mozdul, amikor fájdalmat okoznak 

felebarátjuknak? Mert ezek olyan lelkek, akik még nem ismertek fel Engem, mint az Atyát, aki minden 

teremtményét szereti, sem mint minden élőlény egyetlen Urát. Ezért vannak emberek, akik bitorolják a 

hatalmat, és semmibe veszik az ember megszentelt jogait. Igazságosságom eszközeként szolgálnak 

Engem, és bár azt hiszik, hogy nagy urak és királyok, ők csak szolgák. Bocsáss meg nekik! 

9 Ez a Harmadik alkalom, amikor megtanítottam nektek azt a leckét, amely az emberiséget 

szellemileg egyesíti. Mert az az akaratom, hogy a nyelvek, a fajok, a különböző ideológiák többé ne 

legyenek akadályai az egyesülésüknek. A szellemi lényeg, amelyből a szellemet teremtettem, ugyanaz, 

amellyel mindenki rendelkezik, és az anyagok, amelyek az ember ereiben folyó vért alkotják, 

mindannyiunkban ugyanazok. Ezért mindenki egyenlő és méltó Hozzám, és mindenkiért újból eljöttem. 

10 Azért jöttem, mert láttam, hogy lelketek erényekben szegény, és gazdaggá akarom tenni. De ne 

kérjétek tőlem a föld gazdagságát, mert azt örökségül adtam nektek kezdettől fogva. Kérjetek Engem, és 

keressétek a lélek megtisztulását, amelyet még nem birtokolsz. Ismerjétek fel, hogy törvényemet még 

mindig nem tartják be. 

11 Évszázadok és korszakok teltek el, de az emberiség még nem ébredt rá igazán a fény és az igazság 

életére. Ezért van az, hogy minden alkalommal, amikor levetitek a testetek burkát, meztelenül és 

szűkölködve, éhesen és szomjasan térjetek vissza a szellemvilágba. Még mindig nem fakad az ember 

szívéből olyan nagy hit és akarat, hogy hajlandó lenne követni Engem azon az úton, amelyet Atyátok jelölt 

ki a vér és a szeretet nyomaival. 

12 A fájdalom tehát teljes erejével nyomasztja az embereket, és ráébreszti őket, hogy letértek a helyes 

útról, és arra hívja őket, hogy keressék az Atyát, ahogyan azt a Tékozló Fiú tette Isteni Példabeszédemben. 

Mit számít, hogy meztelenül vagy rongyokban, sírva és szégyennel telve jössz a kapuimhoz, amikor az az 

akaratom, hogy keressetek Engem, hogy kopogtassatok az ajtómon, hogy emlékezzetek Rám? 
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Szeretetteljes karjaim ekkor teljes megbocsátással és irgalommal tárulnának ki, átölelnének benneteket, és 

visszaadnák nektek az elveszett és elherdált örökséget, leültetnének benneteket az asztalomhoz, hogy 

élvezzétek az örök élet táplálékát és gyümölcsét. 

13 Engedjétek, hogy szeretetem áthatoljon szívetekbe, vigasztaljon és meggyógyítson benneteket, 

engedjétek, hogy újból megmentsen benneteket, engedjétek, hogy felszabadítson benneteket, és széttörje a 

láncokat, amelyek a szenvedélyekhez, a nyomorúsághoz és a tudatlansághoz kötnek benneteket. Azt 

akarom, hogy a mennyek országa eljöjjön az emberek szívébe, és hogy szenvedélyeitek ne alapítsák meg 

országukat ebben a világban. 

14 Tanítványok, értsétek meg, hogy azért küldtelek benneteket a világba, hogy szeressétek 

embertársaitokat, hogy megmutassátok nekik irgalmasságotokat, hogy imádkozzatok értük, hogy éljetek 

értük. De ne várjátok el tőlük, hogy viszonozzák a szeretetet a (kapott) szeretetért, inkább fegyverkezzetek 

fel, hogy ellen tudjatok állni az emberi szív keménységének, a hálátlanságnak, az önzésnek. Készülj fel a 

rágalmazásra és az árulásra, de ne veszítsd el emiatt a bátorságodat, és bocsáss meg nekik előre, teljes 

szívedből. 

15 Ha magányosnak érzed magad, ha szeretetre van szükséged, ha nincs a földön egy barát hangja 

sem, aki megvigasztalna, és nincs senki, aki megosztaná veled a kenyerét, keress Engem. Forduljatok 

Őhozzá, aki akkor is szeret, amikor nem szeretik, aki igazából minden bűnösnek megbocsát, meggyógyít 

és megvigasztal. 

16 Nem mindenki lesz hálátlan és nem reagál a munkádra, időnként az embertársaid megértése, 

szeretete és kedvessége ösztönözni fog téged. 

17 Azt akarom, hogy egyszerűségetekben legyetek istenfélők, és fedezzétek fel áldásaimat 

szegénységetekben. Míg a világnak szüksége van békémre, botladozik és elbukik minden tudománya és 

hamis csillogása ellenére, addig ti, szegények, a béke kincsét birtokoljátok. Miért nem terjesztitek ezt a 

békét az emberiségre imáitokkal, cselekedeteitekkel és szavaitokkal, mint a szeretet és irgalom köpenyét? 

18 Mindannyian birtokában vagytok a szellem adományainak, amelyek ebben a Harmadik 

Korszakban kezdenek kibontakozni a lelkek által elért fejlődés révén. Az intuíció, a szellemi arc, a 

kinyilatkoztatás, a prófécia, az ihlet világosan megnyilvánul az emberek között, és ez egy új idő 

bejelentése, ez a Hétpecsétes Könyv fénye, amely ebben az időben, a hatodik fejezetben megnyílt. De ti, 

akik tudjátok, hogy mire valók ezek a megnyilvánulások, és megértitek az időt, amelyben éltek - szellemi 

ajándékaitokat a szeretet útjára irányítjátok. Mindig legyetek készen arra, hogy szeretetteljes segítséget 

nyújtsatok, és akkor összhangban lesztek törvényemmel, és példaként szolgálhattok embertársaitoknak. 

Akkor tanítványaim lesztek, és ilyennek ismerünk majd el benneteket. 

19 Ha tudjátok, hogyan használjátok az Én Munkámat valódi szeretettel, akkor az olyan lesz az 

életetekben, mint egy mentőcsónak. Úgy fog magához ölelni, mint egy anya, amikor sírva tévedtél el az 

élet ösvényein. 

20 Azt kéritek Tőlem, hogy ne szűnjön meg az Igém hirdetése, kérjétek, hogy hosszabbítsam meg e 

kinyilatkoztatás idejét közöttetek. De mondom nektek: Törvényeim megváltoztathatatlanok, akaratom 

visszavonhatatlan. Semmit sem fog tudni az ember tenni, hogy megváltoztassa a rendeletemet. Sem 

könnyek, sem fogadalmak nem késztetnek Engem arra, hogy meghosszabbítsam ezt az időt. Azt mondják 

és meg van írva, hogy az Én Szavam az 1950-es évtől kezdve nem lesz többé hallható. Ki lesz akkor még 

Velem? Nem tudjátok, hogy mire készülök három évvel távozásom előtt, de ébren kell lennetek. 

21 Az Atya országában van egy kegyelemmel, gyengédséggel és melegséggel teli lény. Ez Mária, az 

Édesanyátok, ő mindig veletek van. Tanuljátok meg méltón befogadni őt szívetekben, érezzétek gyengéd 

simogatását. Értsétek meg, hogy számára mindig a gyermekei vagytok. Mária segíteni fog neked, hogy 

elérj engem. Ti, akik testben és lélekben betegek vagytok, nem utasítalak el titeket a szegénységetek miatt. 

Hallgassátok meg Igémet, mert olyan lesz, mint a balzsam a sebeitekre. 

22 Hányan csodálkoztok, hogy ezekben a pillanatokban a szeretet, az öröm, a bűnbánat könnyeivel a 

szemetekben hallgattok Engem, holott csak néhány órával ezelőtt adtátok át magatokat a világ 

szenvedélyeinek. 

23 Azért adom nektek tanításaimat, hogy érdeklődéssel tanulmányozzátok őket, és holnap szeretettel 

gyakoroljátok őket. 
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24 Hosszú ideje adom nektek a tanításaimat, de ennyi tanítvány között nem fedezem fel azokat a 

tanítványokat, akik a holnap mesterei lesznek. De addig folytatom az oktatásomat, amíg a fejlődés utáni 

vágy nem ébred fel a lelketekben. 

25 Kiválasztottam azokat, akik alkalmatlanok a földi tudományokra, mert nem alkalmasak a Szellem 

tanításaira. A szegényt választottam, mert kegyelmem egy atomja, amelyet adok neki, felemelő és 

megtisztelő érzést kelt benne. Nem úgy a gazdag ember, aki soha nem elégedett, bármennyit is adok neki. 

A szegény embert azonban, aki felékesült a birtokában lévő szellemi ajándékok ismeretével, arra tanítom, 

hogy ne tartsa meg kincsét magának, hanem ossza meg testvéreivel. Ha a tudat, hogy ezek a szellemi 

ajándékok benne vannak, örömet okoz a léleknek, az azért van, mert tudatára ébredt, hogy milyen értékkel 

bírnak. 

26 Aki azért küzd, hogy kitartson a (Törvény) útján, az azért teszi ezt, mert emlékszik mindarra, amit 

el kellett szenvednie azért, hogy elérje azt, amit most birtokol. Értsd meg, hogy aki letér az útról, az nem 

annyira az Urával, mint inkább önmagával szemben hálátlan. 

27 Nem tudjátok, hogy aki a Törvényemmel ellentétesen él, az megfosztja magát az erényeitől és a 

lelki ajándékaitól? 

28 Éppen most adom vissza az embereknek a teljes örökségüket, amelyet elherdáltak. Senki sem 

marad Lelkem fénye nélkül. Még az 1950-es év előtt, amely - amint azt nektek bejelentettem - távozásom 

éve lesz, senki sem érezheti magát rászorulónak, gyengének vagy tudatlannak. 

29 Az élősködő növények kivirágoznak és gyümölcsöt hoznak, de mivel Én vagyok az Erő, mindig 

lesz elég időm arra, hogy megmentsem a lelketeket. De számodra minden egyes (kihasználatlanul) elmúló 

lehetőség és minden egyes lefelé tett lépés szomorúbbá teszi a helyes útra való visszatérésedet. 

30 Ma azért jöttem, hogy elfordítsalak benneteket a nagy erkölcstelenségektől, hogy meghallgassatok 

Engem a béke útján, és hogy elgondolkodjatok az általam adott útmutatáson, és megragadjátok azt. 

31 Tanuld meg, hogy csak a kristálytiszta víz oltja a lélek szomját, ezért soha ne vegyél magadhoz 

zavaros és szennyezett vizet. 

32 Ha a világban mindig volt valaki, aki szolgált téged, és tapasztaltad a kitüntetéseket, az Én utamon 

nem lesznek sem szolgáid, sem hiábavaló dicsőséged. Szolgáim lesztek, akik embertársaikat szolgálják. 

33 Én juttattalak el téged a csúcsra, amelyre vágytál, és amikor felértél rá, hallottad az Úr hangját, 

amint azt mondja neked: Már régen adózol a "császárnak", most add nekem, ami az enyém. Már eleget 

élveztétek a világ kielégüléseit, és most itt az ideje, hogy felkészüljetek az örökkévalóságba vezető 

utatokra; mert senki sem tudja, hogy vissza kell-e térnie ebbe a világba vagy sem. 

34 Azt mondom nektek: legyetek áldottak, mert dicsértétek Mária nevét, aki szeretettel telve készített 

fel benneteket, hogy fogadjátok tanításaimat, és mert megmutatjátok nekem örömötöket és 

buzgóságotokat, hogy előremenjetek. Vágyam az, hogy megmentve lássalak benneteket, és Lelkemben 

fájdalom van, mert kevesen vannak, akik követnek Engem, és sokan vannak azok közül, akik nem 

hallották Szavamat, és akiknek a lelke még mindig közömbös és süket az inspirációimra. 

35 Életet és táplálékot adok minden lénynek, és gondoskodom a jólétükről, míg ti még nem értettétek 

meg, hogy a ti sorsotok a szeretet és a szolgálat. Ezért beszéltem hozzátok sokféleképpen, és tanításaimat 

addig fogom ismételgetni, amíg meg nem győződtök kötelességeitekről, és nem engedelmeskedtek a 

törvényeknek, amelyeket az idők kezdete óta adtam nektek. 

36 Újabb lehetőséget adok nektek az irgalmasság cselekedeteire, hogy megsokszorozhassátok a 

termést, és elraktározzátok azt az Én magtáramban, ahol érdemeitek nem vesznek el, hanem 

megsokszorozódnak. Mutasd meg nekem azokat, akiket a rossz magból jóra változtattál, a gyászolókat, 

akiket megvigasztaltál, azokat, akiket rávettél, hogy hagyják el a bűn sötétségét, és akiket biztonságos 

helyre vittél. Ezt kérem tőletek. Ne feledkezzetek meg lelki kötelességeitekről azokkal szemben, akik még 

mindig materializálódtak. Ne feledjétek, azt mondtam nektek, hogy ne aggódjatok a holnap miatt. Mindent 

előre látok és megadok, nektek csak a munkátokban kell bíznotok, amit az Atya mindig megáld. Nem csak 

a szellemi életben kell élnetek az Én akaratom szerint. Két törvényt adtam nektek, hogy tartsátok be: az 

egyik a szellemet irányítja, és magasrendű érzéseket és gondolatokat ébreszt bennetek; a másik az anyagi 

természettel tart összhangban, és mindkettő tökéletes harmóniában eggyé tesz benneteket Velem. 

37 Egyesüljetek egy gondolatban, és bízzatok Bennem. Már azelőtt szerettelek, hogy elküldtelek 

volna a világra, és bárhol is voltál, megvédtelek. Fáradhatatlanul buzgólkodtam, hogy felkészítselek 
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benneteket. Melyikőtök lesz az, aki részt vesz a Munkámban, és meglátja a helyreállítás kezdetét ebben a 

világban? Bizony mondom nektek, gyermekeitek gyermekei lesznek azok, akik beszélni fognak arról, amit 

tapasztaltatok és hallottatok tőlem. De amikor eléritek a nagy érettséget, és nagy szellemi látomásaitok 

lesznek, amelyek jelzik az emberiség jövőjét, milyen boldogok lesztek, mert képesek lesztek felfedni, 

milyen nagyszerűek azok az ajándékok, amelyeket Isten szeretete adott nektek. 

38 Amint minden gyermekem megtudja, hogy még egyszer kinyilatkoztattam magam, amikor 

Szavamat kifürkészik és utasításaimat teljesítik, a Hatodik Pecsét fénye megvilágít minden teremtményt, 

és mindannyian felébredtek. Abban az időben a zűrzavar és a gonoszság megszűnik, a háborúk véget 

érnek, és az ember életét szeretetem és kegyelmem fogja körülölelni. Csak a szeretet, az irgalom és a 

megbocsátás fog élni a szívekben. Az intuíció mindenki ajándéka lesz, és a lelkiismeret teljes tisztasággal 

fog beszélni, és hangját meghallják és engedelmeskednek neki. 

39 Legyen hitetek bennem, hogy lelki cselekedeteket végezhessetek; mert ha nincs hitetek, nem 

fogtok tudni gyógyítani, és nyomorultnak és szűkölködőnek fogjátok érezni magatokat, bár az Én 

hatalmamban álltok. De azt is mondom nektek: Amikor testvéreitek segítségére sietsz, ne alázd meg őket, 

ne állíts trónokat, és ne keress vazallusokat. Legyetek alázatosak, szeressétek őket, és dolgozzatok 

önmegtagadással a rátok bízott emberek körében. Amit testvéreitekért tesztek, azt magatokért is 

megteszitek. Gondoljatok arra, hogyan ítélnek majd meg benneteket, ha törvényemmel ellentétes 

cselekedeteket tesztek, azt mondván, hogy az én tanítványaim vagytok. 

40 Fogadom a terméseteket ebben a világban, ahol küzdöttetek és szenvedtetek az Ügyemért. Egy 

szív azt mondja Nekem: "Magom kicsi, de megsokszorozom, mert a Te Szereteted és Isteni Türelmed 

mozgat engem." 

41 Belső békéd a lelki felemelkedésedtől függ. Többet tudok adni nektek, mint amennyit kérhettek 

tőlem. Amikor szellemi munkának szentelitek magatokat, tegyétek ezt lényetek minden erejével, és 

amikor a világhoz fordultok, hogy kenyeret szerezzetek a testeteknek, dolgozzatok szeretettel, hogy 

teljesíthessétek a benneteket irányító törvényeket. 

42 Ha jó gyerekek és később jó szülők voltatok, ne féljetek megjelenni előttem. Ha megtapasztaltad, 

hogy nem engedelmeskedtek neked, és nem tudod kijavítani gyermekedet, aki vétkezett, és ezért mély seb 

van a szívedben, emlékezz arra, hogy ezerszer és ezerszer fogadtam gyermekeim hálátlanságát és 

tiszteletlenségét, és akkor vegyél példát rólam. Egyedül én ítélem meg minden lény cselekedetét. A szülők 

számot adnak majd nekem gyermekeikért, és ők a szüleikért. Erényt sugároztam belétek, hogy egy 

egészséges és erős világ alapjait képezzétek, és amikor azokról a lényekről kérdezlek benneteket, akiket 

családotok kebelébe küldtem, úgy képzeljétek el őket, mint illatos rózsákat és friss liliomokat az általatok 

gondozott kertben. 

43 Szavam békét hoz azoknak, akiknek szükségük van rá, de nem mindenki volt képes befogadni. 

Sokakat nem hatnak meg erőfeszítéseim, és nem érzik fájdalmamat a szeretet hiánya miatt. 

44 Vágyom arra, hogy lássam bennetek a hit erejét, mert eljön majd az üldözés ideje, amikor 

kihallgatnak és megítélnek benneteket. Ha fel vagytok szerelve, rajtatok keresztül fogok beszélni, és 

kinyilatkoztatom magam az embertársaitok iránti szeretet műveiben. 

45 Legyetek irgalmasok, és irgalmat fogtok kapni embertársaitoktól. Engedelmeskedjetek 

sugallataimnak, és utasítsátok el a veszélyeket és kísértéseket. Azok, akik ma körülvesznek Engem, nem 

igazak, de úton vannak ahhoz, hogy azzá váljanak és elérjék az üdvösséget. 

46 Mindent, amit alázattal és jó szándékkal kérsz tőlem, megadok neked. Minden, amit Mária 

nevében kérsz a lelki fejlődésed érdekében, megadatik neked. Kérjetek mindent, mert szememben egy 

gyermek vagytok, akit szeretek, és akit meg akarok menteni. 

47 Az Én akaratom szerint jöttetek a földre, ezért ismertettem meg magamat veletek. Szándékosan 

választottam kemény szíveket, hogy bizonyítékot adjak nektek Szavam erejéről, amikor elérem a 

megújulásukat. Szeretetem vésője elsimította őket, jóságom legyőzte őket. 

48 A lelkek meghallották hangomat a lelkiismeretükön keresztül, ami arra késztette az embert, hogy 

felismerje vétkeit. A szívek lélektől lélekig megvallották bűneiket az Atyának, és az Ő jelenlétében sok 

olyan vétket fedeztek fel, amelyekről nem tudtak. 
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49 Hányan mondják Nekem a szívük csendjében, miközben hallgatnak Engem: "Atyám, a Te 

tekinteted áthatol a bensőmön - mit rejthetnék el előled?" Sokan sírnak, mert felismerik, hogy milyen 

fájdalmat okoztak embertársaiknak, ami az oka annak, hogy a kijelölt idő előtt visszatértek a túlvilágra. 

50 Lelkem örömmel lát benneteket, az én népemet, tömegesen jönni, és azt mondom nektek: gyertek, 

gyertek, még nem késő, hogy elmenjetek a földjeimre és munkásokká váljatok, és nem késő, hogy 

elhatározzátok, hogy megjavultok. Aztán, amikor megérezted a juhnyáj melegét, és visszanyerted az 

erődet, ne légy hálátlan a Pásztorral szemben, aki megmentett, mert nem tudod, mennyibe kerülne neked, 

ha újra megkeresne téged. 

51 Mit keresel a bizonytalan utakon, hiszen azokból származol? Miért teszitek ki magatokat új 

csalásoknak, bár még mindig emlékeztek a világ csalárd módszerei okozta fájdalmaitokra? Menjetek ki az 

ösvényekre, igen, menjetek vissza hozzájuk, mondja nektek a Mester, de csak akkor tegyétek, ha erősnek 

érzitek magatokat, és visszatérésetek célja az elesett felé való nyúlás vagy az elveszett keresése. 

Szükséges, hogy teljes ismeretekkel rendelkezzetek arról a helyről, ahonnan idejöttetek, hogy megértsétek 

annak az útnak a szépségeit, amelyen most jártok. 

52 Ha nem ismeritek ezt a tanítást, mert nem fordítottatok elég figyelmet a leckéimre, vagy mert túl 

kevéssé foglalkoztatok vele, akkor a jóság ösvényén tévútra fogtok kerülni, és még egy kis botlás is 

tévútra visz benneteket. 

53 Figyeljetek és imádkozzatok, hallgassatok és gondolkodjatok, akkor lesz elég erőtök ahhoz, hogy 

isteni utasításaimat a gyakorlatba átültessétek. 

54 Megtanulsz kérni, szeretni és szenvedni is. Ez a fájdalom világa, ahol meg kell tanulnotok 

tiszteletben tartani az Én Akaratomat. Az Atyátok iránti szeretet segíteni fog nektek, hogy türelemmel és 

önátadással viseljétek a megpróbáltatásokat. 

55 Az volt az akaratom, hogy már ebben a világban megismerjétek az utat, amely az országomba 

vezet, azáltal, hogy engedelmeskedtek törvényem parancsolatainak. Teljesítsd a földi feladatodat, ne 

hagyd ki ezt a lehetőséget. Ki mondhatja meg nektek teljes bizonyossággal, hogy az Atya megadja nektek 

az újjászületést, amelyben jóvátehetitek a hibáitokat és bepótolhatjátok az elvesztegetett időt? Igémben 

megmondtam nektek: Legyetek szorgalmasak, de ne cselekedjetek elhamarkodottan. Tegyél igazságot a 

spirituális és az emberi dolgoknak. Egyesítsd minden erődet és érzékedet egyetlen akarattá. 

56 A türelemben elszenvedett fájdalom nem terméketlen, mert növeli a hitet, felemel és megtisztít. Ez 

soha nem akadály, hanem ösztönző erő lesz a felfelé ívelő fejlődés és a jóvátétel útján. 

57 Legyetek alázatos lelkületűek, akkor igazi szeretettel lesztek embertársaitok iránt, akkor elég 

erősek lesztek ahhoz, hogy ellenálljatok a világ kísértéseinek. Miért álmodnak egyesek földi örömökről, 

mások a gazdagságra hajtanak, megint mások pedig hatalmat szereznek a gyengék megalázására? Mert túl 

gyengék ahhoz, hogy szilárdan megálljanak a jóságban, és a kísértésnek engednek a kísértésnek. 

58 Ezen a ponton a földön ismerté tettem magam, és Szavamat ajándékként hagyom minden ember 

számára. Ez az ajándék megszünteti az emberiség lelki szegénységét. 

59 Bátorsággal töltelek el, hogy széttörd a láncokat, amelyek megkötöznek téged, és szabadon 

követhess Engem. A csábítás megalapította királyságát a földön, és rabszolgasorba taszította az embereket. 

De ezek hatalmat kapnak, hogy legyőzzék a bűnt, a bűnt, a testet. Ti, akik Engem követtek - gyakoroljátok 

a szeretet tevékenységét annak minden formájában, akkor szerettetek igazán. De ne várjatok hálát az 

emberektől. Nem fogsz szeretetet kapni szeretetért, a világ nem fog megvigasztalni, és időnként elárul. De 

ne aggódj: Ha vigaszra, szeretetre, békére, gyógyító balzsamra van szükséged, fordulj Hozzá, aki Igéjével 

és Vérével bizonyítékot adott szeretetéről. De mit kérhettél Tőlem azokban a kritikus pillanatokban, amit 

nem tudnék megadni neked? 

60 Az abszolút és tökéletes békéből, amelyet a lelked a túlvilágon élvezni fog, már itt is adok neked 

egy részt; de ez a világ nélkülözi ezt a békét, nincs hite, sötétségben tapogatózik és mély szakadékokba 

zuhan. A valóságban nem tudja, hová megy, mert nincs kéz, amelyik irányítaná. 

61 Erre készítek embereket, akik ajkukkal továbbadják majd Igémet, hogy világosságot hozzon az 

emberek elméjének és békét a föld népeinek. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 96  
1 Táplálkozzatok az Én Igémmel, amely a Lélek kenyere. De ahhoz, hogy ez a kenyér valóban 

eljusson a szívetekbe, szükséges, hogy megszabaduljatok - ha csak néhány pillanatra is - mindattól, ami 

ehhez a világhoz köt benneteket. Mindannyian tudjátok az utat, hogy felemelkedjetek Hozzám, és mégis 

gyakran látlak benneteket sírni, mert méltatlannak érzitek magatokat, anélkül, hogy tudnátok, hogy ez a 

sírás megtisztít és felkészít benneteket arra, hogy elérjetek Hozzám. 

2 Az Én Igémben örök életet találsz a lelked számára. Vizsgáljátok meg, és felfedezitek benne az 

isteni lényeget, a szeretetet és az erőt, amelyet az univerzum felé sugározok. 

3 Tanítványok és tanítványok, vegyétek észre, milyen közel vagyok hozzátok. De ha ezt tudjátok, 

miért van az, amikor kétségbeesetten kiáltotok Hozzám, mert azt hiszitek, hogy nem hallom meg 

magatokat? A megértésetek hiánya az oka annak, hogy meg kell ismételnem nektek a tanításaimat. 

4 Azt akarom, hogy már most elérjétek a szükséges spiritualizációt, hogy érezzétek jelenlétemet, és 

amikor már nem hallotok Engem a közvetítés ezen útján, és ezeket a helyeket, ahol találkoztok, látszólag 

üresnek és kihaltnak találjátok, a csendben imádkozás, szellemetek felemelkedése elég lesz ahhoz, hogy 

érezzétek jelenlétemet, és hogy betöltsön benneteket szellemem. 

5 Boldogok azok, akik megtanulnak felemelkedni Hozzám, mert a végtelenségből kapják az 

inspirációt, amely végigvezeti őket a tanításaim által kijelölt úton. Milyen örömmel fognak megnyílni az 

ihletettek ajkai, hogy tanúságot tegyenek Jelenlétemről testvéreiknek. 

6 Amikor Szavam már nem hallható az emberi értelem szervén keresztül, a természet elszabadult 

erőinek hangja fog szólni az emberekhez, és tanúságot tesz arról az eseményről, amely ezt az isteni 

megnyilvánulást jelentette. 

7 Akkor is, amikor az Én fénysugaram le akart ereszkedni az emberi megértés szervéhez, a 

Természet megrendült, és a felszabadult elemek megrázkódtatták az embereket, felébresztették a 

nemzeteket és megdöbbentették a tudósokat. 

8 Ne feledjétek jelzéseimet, hogy felkészülésetek napjaiban ne féljetek a megpróbáltatásoktól, 

amelyeknek az emberiség ki lesz téve. Az a feladatotok, hogy imádkozzatok, hogy bensővé tegyétek 

magatokat és gyakoroljátok a szerető kedvességet, az egyetlen érdemet, amely által ez a nép megmenekül 

a viharoktól, és a szeretet művei által a többi nép is vigaszt kap. 

9 Bár az Én Igém simogatja a szellemeteket, nem altat el benneteket, sőt, épp ellenkezőleg, egy 

magasabb életre ébreszt benneteket. Közeledjetek Hozzám a tiszta gondolatok útján, ne engedjétek, hogy a 

test elcsábítson benneteket az érzéki élvezetek vagy szórakozások táplálására, akkor egy határozott lépést 

tettetek a spiritualizáció felé. 

10 Sokat beszéltem a szívetek pusztaságába anélkül, hogy hangom visszhangra talált volna népem 

lelkében. Most, hogy ezeken a hanghordozókon keresztül beszélek hozzátok, figyelnetek kell az ajkukról 

jövő szóra, ha hisztek Bennem, és békét akartok elérni. 

11 Senki sem csodálkozik azon, hogy megkeresem őt, amikor eltéved, sem azon, hogy követem a 

lépteit a világ ösvényein, mert ti hozzám tartoztok, ti az én Atyai sugallatom művei vagytok. Nem 

képzeltétek már el, milyen szép lesz, amikor a gyermekek egy napon ugyanúgy keresik és szeretik 

Atyjukat, ahogy Ő szereti őket? Mennyire más lesz akkor az életed, és milyen közel fogsz Engem érezni a 

szívedhez! 

12 Szavam mindig is szeretetteljes volt, változatlan a megbocsátásban és a kegyelemben, amit nektek 

mutattam. Tudom, hogy szilárd elhatározással fogtok felkelni, hogy megújuljatok, és hogy visszaadjátok 

nekem mindazt, amit rátok bíztam, azzal a tisztasággal, amellyel kaptátok. Ezért engedem, hogy halljátok 

Isten Igéjét, és ezért adom nektek irántatok érzett szeretetem számtalan jelét. 

13 Az igazságosság ideje, amelyben éltek, megfelel a fájdalomnak, amely a megtisztulásotok kezdetét 

jelzi. 

14 Emlékezzetek arra, hogy megjövendöltem nektek a vallási közösségek háborúját, és hogy 

meghirdettem nektek a tanok harcát. Bizony mondom nektek, a csata már elkezdődött. Melyikük fogja 

elérni a célját? Senki sem tudja, de én mondom nektek, nem az ember fog győzni, ebben a csatában az 

igazság fog győzni. Azt akarom, hogy úgy készüljetek fel, mint a jó katonák, hogy tudjátok, hogyan kell 

megvédeni az Én Ügyemet. 
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15 Ma a szellemetek táplálékát keresitek, és arra törekszetek, hogy a testetek engedelmeskedjen, és 

lemondjon a haszontalan kielégülésekről. Jó és figyelmes tanítványokként jöttök, ezért csendesítsétek el 

érzékeeteket, és engedjétek, hogy a szellem szeretetteljes és tiszteletteljes imában emelkedjen fel Hozzám. 

Én befogadlak, megvigasztallak és újjáélesztelek. 

16 Itt sokan vannak azok közül, akik máskor törvénytanítók vagy tudósok voltak. Most az elméjük 

felébredt a spirituális tudásra, és meg vannak győződve arról, hogy a korlátozott emberi tudásban nem 

fogják megtalálni a legmagasabb igazságot. 

17 Itt vannak azok, akik máskor hatalmasak és gazdagok voltak a földön, és akik most megismerték a 

szegénységet és az alázatosságot. Áldom őket az önátadásukért és a tökéletesség iránti vágyukért. Ez az 

Én szerető igazságosságom bizonyítéka, hiszen hagytam őket újra a földre jönni, hogy megmutassam 

nekik az Örök Bölcsesség Könyvének egy újabb lapját. 

18 Az emberiség olyan káoszban él, amelyből nem tud kiszabadulni. Segítségre van szüksége, és én 

mindig készenlétben állok, hogy megadjam neki. Csak egy szót várok tőle, egy rövid imát vagy egy 

pillanatnyi bűnbánatot, aztán megvilágítom az útját, és a sötétség e világát a béke völgyévé változtatom, 

amelyben az ember úgy érzi, hogy az általam neki adott élet tulajdonosa. 

19 A feladatod nem korlátozódik a lelked megmentésére. Segítened kell azoknak, akik eltévedtek, 

hogy újra megtalálják az útjukat. Minden alkalommal emlékeztetem Önöket erre a feladatra. Mikor 

kezditek el spiritualizálni magatokat? Mikor teszed meg az akaratomat? Ha kihasználjátok ezt az időt, és a 

szívetekben hordozzátok az Én Igémet anélkül, hogy idegen eszméket adnátok hozzá a hitetekhez, ha 

tisztán emelkedtek fel Hozzám, akkor egyértelműen megkapjátok a szellemi inspirációt, amely táplálni fog 

benneteket, és mindazokat, akik körülöttetek vannak, arra fogja késztetni, hogy kegyelmet és békét 

nyerjenek a szívükben. 

20 Az 1950-es év nagyon közel van, és valóban mondom nektek, tanítványaim élete meg fog változni. 

Ezt követően látni fogjátok, hogy a természet erői elszabadulnak, és az emberek eszmék, tudományok és 

tanok harcaiba bocsátkoznak. Amikor ez megtörténik, a zűrzavar és a fájdalom olyan nagy lesz, hogy azt 

fogjátok kívánni, hogy az emberi értelem szervén keresztül újra meghalljátok az Igémet; de már 

megmondtam nektek, hogy ez a megnyilvánulás nem fog megismétlődni. Az a feladatotok, hogy 

felkészüljetek az elkövetkező megpróbáltatásokra, és bátorítsátok embertársaitokat. 

21 Legyetek éberek, mert abban az időben hamis Krisztusok, hamis Illés és próféták fognak 

megjelenni, és a hiszékenyek veszélyben lesznek, mert nem tudják megkülönböztetni az igazságot a 

csalástól. Éppen akkor fogtok féktelenül beszélni és megerősíteni szavaimat, és bebizonyítjátok, hogy 

azon emberek gyermekei vagytok, akiket Én tanítottam ebben a Harmadik Korszakban. 

22 Ebbe a nemzetbe férfiak és nők fognak jönni a föld minden pontjáról, akik az Én eljövetelemről 

szóló tanúságtételekre vágynak, és az Én Munkám, amely az Én tanítványaimban testesül meg, szerető 

anyaként fogja őket fogadni. 

23 Tanuljatok tőlem, amennyit csak tudtok, hogy holnap embertársaitok tanítói lehessetek. 

Szeretetetek és önzetlenségetek lesz a legjobb emlékeztető Rám, és a legjobb tanúságtétel, amit Szavamról 

teszel. Erősítsétek meg szellemeteket tanításaimban, és meg fogjátok tapasztalni, hogy amíg a hit megvan, 

nem lehet fáradtság, félelem vagy csüggedés. A teljesítés és az erőfeszítés lesz a támogatásod. 

24 A Második Korszakban kiválasztottam tizenkét tanítványt, és anélkül, hogy megkérdezték volna, 

ki hívja őket, hogy kövessék őt, érezték a hívást a lelkükben, és mindent hátrahagytak, hogy kövessék az 

Én nyomvonalamat. Ugyanígy kiválasztottalak benneteket, hogy felkészüljetek, és hogy közvetítésetekkel 

másokat is hívjatok. 

25 Vigyázzatok, hogy cselekedeteitek méltóvá tegyenek benneteket, és hogy alkalmasnak érezzétek 

magatokat embertársaitok vezetésére. Ne felejtsük el, hogy egy vak ember nem vezethet egy másik vakot. 

Ha az embereknek világosságra van szükségük, adjátok meg nekik, és vezessétek őket kézen fogva, mint 

fiatalabb testvéreket. Gyógyítsátok egymást, hogy később meggyógyíthassátok a szomszédaitokat. 

Legyetek erősek a harcban, és osszátok meg az erőt a gyengékkel. 

26 Megadom neked a szükséges időt, hogy elvégezd a rád bízott munkát. Férfiak és nők, dolgozzatok 

az emberiség szellemi felemelkedéséért. Minden gondolatod, minden műved megmarad írásba foglalva, és 

a szeretet minden magját gyümölcsözővé teszem. Bízzátok rám, hogy megítéljem cselekedeteiteket, és ne 

hozzátok nyilvánosságra a szeretet tevékenységét, amit gyakorolsz, ha jutalmat szeretnél kapni. Ne 
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keressetek sem kitüntetéseket, sem hűbéreseket, sem fizetséget. Légy alázatos, irgalmas és önzetlen, és én 

dicsérni foglak. 

27 Ha az az akaratom, hogy földi javak tulajdonosaivá tegyelek benneteket, akkor megajándékozlak 

benneteket, hogy megosszátok azokat rászoruló testvéreitekkel, azokkal, akiknek nincs vagyonuk vagy 

támaszuk, a gyengékkel és a betegekkel. Azonban sokan azok közül, akiknek a földön semmijük sincs, 

megengedhetik, hogy osztozzatok a lelki javaikban. 

28 Ha ti, akik megkaptátok az Igémet, nem beszéltek erről az igazságról, akkor az egyszerű és 

tanulatlan emberek fognak beszélni. Legyetek tudatában annak, hogy ez a tanítás azért lett rátok bízva, 

hogy szellemileg üdvösséget hozhassatok sokaknak, akik a csüggedés és a keserűség terheinek engedtek, 

amelyeket a háború vagy a harc hagyott bennük, amelyet minden egyes ember belsőleg vív. 

29 Imádkozzatok igazán, szeretett emberek, ne elégedjetek meg azzal, hogy szép szavakkal 

dicsérjétek Istenségemet. Szeressétek embertársaitokat, és álljatok ki a nemzetek békéjéért. 

30 Ez a nép, amelyet az idők kezdete óta tanítok, nem mondhat le a szellemi küldetéséről. Vezetőnek, 

prófétának és hírnöknek kell lennie az emberek között. Neki kinyilatkoztattam az Én tökéletes 

imádatomat, és ma lehetősége van arra, hogy befejezze a templom felépítését, amellyel kezdettől fogva 

megbízást kapott. 

31 Eltávolítottam minden romboló hatástól, hogy teljes tisztaságában fogadhassa isteni 

kinyilatkoztatásomat. Csak a Mester útmutatásai és Mária édes hangja hallható abban a szentélyben, 

amelyet népem jelenleg épít lelkének legbelsőbb részében. 

32 Minden időben szellemi kinyilatkoztatásokat adtam gyermekeimnek. Minden korban más-más 

formában nyilvánultam meg, és minden korban más-más szellemi szinten találtam meg az embereket. Ma 

megleptem őket, miközben az anyagi, egoista és tudományos lét rabszolgái voltak, és a lelkük 

anyagiasodott, anélkül, hogy felismerték volna a szellemi ajándékok értékét. 

33 A mai kor embere a legnagyobb szellemi csatát vívja magában, amelyet az ember valaha is 

megtapasztalt, mert a tudományos fejlődés és az intellektuális fejlődés ellentmondásban van azzal a 

fejlődéssel, amelyet a szellem elért. Nem hajlandók meghallani lelkiismeretük hangját, és megpróbálják 

elfojtani a felszabadulásra irányuló késztetéseiket, anélkül, hogy felismernék, hogy a vezeklés és az ítélet 

idején élnek. 

34 Nyissátok ki szemeteket, szeretett emberek, és értsétek meg, hogy arra rendeltelek benneteket, 

hogy a világ világossága legyetek, és ezért nem szabad engednetek, hogy a szenvedélyek, amelyek 

másokat leigáznak, vezéreljenek benneteket, és nem szabad elvesznetek a tömegben, amely vakon járja az 

életet. 

35 Azt mondjátok Nekem, hogy nehéz elérni a spiritualizációt egy ilyen időszakban, egy olyan 

életben, mint a mostani. De mondom nektek, hogy ez nem lehetetlen, és hogy az erőfeszítés, amit azért 

tesztek, hogy megszabaduljatok a gonosztól, és hogy egy megfontolt és felemelő életnek szenteljétek 

magatokat, nagyon is érdemdús. 

36 Ebben a csatában azok győznek, akik kiűzik szívükből a mások ítélete és kritikája miatti félelmet; 

és azok, akik elfeledkeznek önmagukról, hogy felebarátaikat szolgálják, lelkileg felemelkednek. 

37 Én, a Mester, az Atya, ezen a fényen keresztül szálltam le a szellemetekbe, és ezért neveztétek ezt 

a kinyilatkoztatást spiritizmusnak. Amikor tehát megkérdezik tőletek, hogy mi a spiritualizmus, azt 

mondjátok, hogy a harmadik korszakban az Isteni Mester által kinyilatkoztatott tanítás: a spiritualizáció 

tanítása. 

38 De ha megkérdezik tőletek, hogy mi a spiritualizáció, azt mondjátok, hogy a gondolkodás 

emelkedettsége, a művek és a szavak tisztasága, a magasztos és magasztos élet. 

39 Nektek, mint e tanítás tanulóinak, gyakran fel kell tennetek magatoknak a kérdést, hogy vajon 

erőfeszítéseket tesztek-e annak érdekében, hogy helyesen nevezzétek magatokat spiritisztáknak. Hogy 

segítsek nektek ebben a munkában, nektek adtam a fényemet, mert ti vagytok azok, akiknek az a 

feladatuk, hogy felépítsék az Istenségem spirituális templomát. Együttműködésetekkel meg fogjátok 

alkotni a templomot: Egyesek állhatatosságukkal az alapokat fogják alkotni; azok, akik nagyobb érettséget 

érnek el, a falakat fogják alkotni; mások a szeretet tevékenységével a templom lépcsőit fogják alkotni; és 

megint mások az Ige ajándékával olyanok lesznek, mint a harangok, amelyek kongatásukkal hívják az 

embereket. Vannak, akik ihletettségük által a találkozóhelyek magas tornyait és kupolás tetejét fogják 
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szimbolizálni; és vannak, akik az emberek iránti szeretetük által olyanok lesznek, mint a kapuk, amelyek 

mindig nyitva állnak a rászorulók, a szomjazók, a betegek, a meg nem értettek előtt. 

40 Ez a templom akkor fog elkészülni, amikor a tanítványaim közötti egység igazsággá válik. Alapja 

a földön lesz, kupolái pedig az eget fogják érinteni. Ha ez egyszer szilárdan megalapozott, akkor az egész 

világegyetemben megtaláljátok. Legyen hitetek ebben a munkában, és dolgozzatok szüntelenül. 

41 Senki ne szakadjon el a rábízott feladattól, hogy szentélye ne szenvedjen hiányt a szilárdságban. 

Mindannyiótoknak törekednetek kell arra, hogy elérjétek ugyanazt a felismerést, hogy ez a templom a ti 

spiritualizációtokkal épülhessen fel. 

42 Figyelj és imádkozz. Szeressétek egymást az igazságban, nehogy a büszkeség eluralkodjon a 

szívetekben, mert ez az a mag, amely elpusztítja az alázatot és az irgalmasságot. Vigyázzatok, nehogy 

ugyanaz történjen veletek, mint Bábel építőivel, akiket büszkeségük elpusztított. Ne feledjétek, hogy a 

rossz mag volt az oka az emberek megosztottságának. A torony befejezetlen maradt, és a törzsek között 

olyan nagy volt a zűrzavar, hogy népekre szakadtak, amelyek még ma is külön élnek. 

43 Egyetlen fény esett rátok: az Én Lelkem fénye, amely olyan, mint egy ragyogó jelzőfény, és az 

első impulzus az eggyé válásotokhoz és a harmóniához. 

44 Vezessétek magatokat az első nemzetek tapasztalatai alapján. Gondolkodjatok el az ő 

megpróbáltatásaikról, és vegyetek hasznot a példájukból. Építsetek és dolgozzatok, ma testben, holnap 

pedig szellemben, és folytassátok ezt az utat, amíg mindannyian be nem mentek a szeretet kapuin 

keresztül az igazság templomába. 

45 Senki sem akar majd egy lépést sem letérni a törvényem által kijelölt útról, mert keservesen fogtok 

siratni minden elvesztegetett pillanatot, minden botlást, minden hibát. 

46 A Mester elvárja a Harmadik Korszak tanítványaitól, hogy az Ő nyomdokaiba lépjenek, akárcsak 

azok, akik a múltban tanúságot tettek Rólam. Nektek, akik rám hallgattok, azt mondom: Ne várjatok 

addig, amíg lélekben nem vagytok, hogy elkezdjétek a feladatotokat. Mivel most beszéltem hozzátok, 

amikor a földön laktok, ez annak a jele, hogy sorsotok van, amit be kell teljesítenetek ezen a helyen. 

Ebben a beteljesülésben a legnagyobb küzdelmetek önmagatokkal fogtok vívni. De ha használod a 

képességeidet, akkor leküzdöd a gyengeségeidet, és minden más könnyű lesz számodra. 

47 Amikor ez a nép egyesül és felkészül, Illés hirdetni fogja az emberiségnek az Úr népének 

feltámadását. Gondoljatok arra, milyen nagy küzdelem lesz, hogy életeteket az emberiség számára 

tanítássá és leckévé tegyétek. Ezért azt mondom nektek, hogy vizsgáljátok meg a műveiteket, hogy 

tudjátok, mit tesztek. De ha olyan cselekedetek vagy gondolatok merülnek fel, amelyekről nem tudjátok 

megkülönböztetni, hogy a törvényen belül vagy kívül vannak-e, emeljétek fel a szellemeteket egy igaz 

lelki vallomással Hozzám, akkor az Én hangom megmutatja nektek az igazságot, gondolataitok 

megvilágításában és szívetek békéjében megnyilvánulva. 

48 Ez a fajta kommunikáció nem fog számotokra lehetetlennek tűnni, mert ez ugyanaz, amit az 

emberiség létezésének kezdete óta kinyilatkoztattam nektek. Most, amikor a materializmus uralkodik, mint 

még soha, tökéletes imára ösztönzöm önöket, éppen akkor, amikor a szektákra és vallási közösségekre 

osztott világ hiába próbálja rítusokkal és hagyományokkal táplálni szellemét, elfelejtve az igazi imát, 

amely lényük mélyéről fakad, hogy a szeretet útján emelkedjenek fel Hozzám. 

49 Ebben az időben minden az ítéletről beszél az embernek, és kemény szíve mégsem mozdul. A 

természeti erők, a csapások, a különös betegségek, a föld különböző helyein naponta bekövetkező 

események olyan jelek, amelyek az isteni igazságosságot hirdetik. Mégsem imádkozik senki sem igazán, 

és nagyon kevesen tanulmányozzák a prófétáim által hátrahagyott szavakat. 

50 A legkorábbi idők óta mindazt, amit ma láttok, megjövendöltem, és a jelen időben is 

megjövendöltem az első hanghordozók száján keresztül olyan eseményeket, amelyek nagyon hamar valóra 

váltak. 

51 Azok közül, akik jelenleg hallják az Igémet, kik fognak hátat fordítani Nekem? Csak én tudom. 

52 Azok, akik azokban a napokban a világ gazdagságának és világi javaknak a reményében keresték 

fel Jézust, csalódtak, amikor látták, hogy a Király, akiről az őseik azt hirdették nekik, hogy meg fogja 

menteni a népét, korona, jogar és trón nélkül - üres kézzel és mezítláb - áll. Nem tudták felismerni 

Jézusban a megígért Messiást. Gondoljuk csak végig, milyen utakat kellett megtenniük ezeknek a 
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lelkeknek, hogy visszaszerezzék a békét és a kegyelem ajándékait, amelyeket nem használtak fel. Ma már 

köztetek vannak. 

53 Értsd meg, hogy lelked nem a testeddel egy időben született, hanem különböző korszakokban élt, 

és ma, érzékelve jelenlétemet, buzgón jön hozzám, és arra kér, hogy engedjem meg neki, hogy hallja 

Szavamat a megnyilvánulásom végéig. Úgy érzi, hogy egy másik időben nem akart Engem hallani, sőt 

elutasított Engem, és most jóvá akarja tenni a hibáját. 

54 Rájöttetek, hogy egyetlen vétek sem marad rejtve Előlem, hogy minden hibát helyre kell hozni, és 

minden adósságot meg kell fizetni; de azt is megértettétek, hogy ez az igazságosság az isteni szeretetből 

fakad, amely tökéletesnek akar benneteket, mert a gyermekei vagytok. 

55 Nem pusztítom el egyetlen gyermekemet sem, bármennyire is megbántanak Engem; megtartom 

őket, és lehetőséget adok nekik, hogy jóvá tegyék vétkeiket, és visszatérjenek arra az útra, amelyet 

elhagytak. De bár megbocsátottam nekik, mégis szembesülnek tetteik gyümölcsével, és ezek azok, amelyek 

megítélik őket, és megmutatják nekik a helyes utat. 

56 E világ nagy nemzetei háborút akarnak, vért követelnek; és azok, akik megsértődnek, bosszúért 

kiáltanak, anélkül, hogy megértenék, hogy mindannyian feltartóztathatatlanul ugyanabba a szakadékba 

zuhannak. Nem akarják megérteni, hogy a hatalom, amelyet oly nagy buzgalommal hajszolnak, hamarosan 

kelyhévé válik, amelynek tartalma fájdalom, kétségbeesés és halál lesz. De akkor, amikor a nagyságra 

szomjazók, a bosszúra éhesek abban a szakadékban lesznek, amikor a legnagyobb nyomorúságban 

lesznek, akkor hallani fogják a hangomat, amint azt mondom nekik: "Az én békém legyen veletek!". 

Abban a pillanatban minden lélekben világosság lesz, és a lelkiismeretük tiszta hangon fog szólni, és 

mindenki meghallja. Az emberben kitör a szellem harca az anyagelvűség ellen, és az Én tanításomban 

megtalálja a győzelemhez szükséges fényt. 

57 Csalódtatok, mert nem hozok anyagi kincseket és gazdagságot, hogy hízelegjek nektek, és ezáltal 

rávegyelek benneteket, hogy kövessetek Engem. Inkább néhányatoknak el kell hagynia magas 

életszínvonalát, hogy leereszkedjen ezen tömegek alázatosságába, akik Engem hallgatnak, és ez azért van, 

mert felismertek Engem, és arra készülnek, hogy felhagyjanak hiábavaló életükkel, hogy annak a 

feladatnak szenteljék magukat, hogy tanításomról elmélkedjenek és később gyakorolják azt. 

58 Ha e világ első lakói, akik erényben éltek, megjelennének köztetek, tanúságot tennének nektek 

arról a békéről, ártatlanságról és boldogságról, amely az akkori emberiséget körülvette. Azt is el tudták 

mondani, hogy nincs fájdalom, és hogy a föld olyan, mint egy anya méhe és arca; hogy a rajta élő 

teremtmények között csak barátság és testvériség van. Bizony, ez a bolygó úgy volt feldíszítve, mint a 

mennyei otthon. 

59 Bár ítéletem alapján küldtem ki a lelkeket, hogy ezen az ideiglenes célállomáson éljenek, mégis 

csodákkal akartam körülvenni létezésüket szeretetem bizonyítékaként, hogy a gyermek ne feledkezzen 

meg Atyjáról, és minden egyes cselekedetében felismerje és szeresse is Őt. De semmi sem maradt abból a 

világból, abból a bőségből, abból a tisztaságból, amellyel a földet az embereknek adtam. Ezt a szentélyt 

meggyalázták, számtalan módon fájdalmat okozva. Ismerjétek fel, hogy mit tettetek abból az országból, 

amelyet az Úr adott nektek, hogy olyanok legyetek benne, mint a fejedelmek, akiknek az Ő bölcsessége és 

szeretete lesz az örökségük, mint egy olyan világ tulajdonosai, amelyet minden tudományotok ellenére 

még nem ismertek. 

60 Ne hibáztassatok senkit azért, hogy elvesztette azt a kegyelmet és békét, amely kezdetben 

körülvette ezt az életet. Ne hibáztassátok az elődeiteket, mert minden korban és nemzedékben próbára 

tettek benneteket, és szinte mindig elbuktatok. Szeretetem és irgalmasságom azonban mindig is jelen volt 

életetekben. 

61 Valaki azt mondja a szívében: "Uram, ha a mi őseink vétkeztek - miért mi viseljük a 

következményeket?". De én azt mondom nektek: Mit tudsz a föld első lakóinak vétkeiről? Ki mondja 

neked, hogy nem tartozol azok közé, akik az első nemzedékeket alkották? Ébredjetek fel most, figyeljetek 

és imádkozzatok, értsétek meg, hogy nem a szeretetetek, hanem a fájdalmatok fogja megtisztítani az 

emberiséget és visszaadni neki a méltóságát. Az előkészített talajra szórom ki Tanításom magját, amelyet 

jelenleg egy alázatos népnek tárok fel, amely képes volt felismerni Engem Szavam lényege alapján, és 

amely képes arra, hogy a megfelelő időben továbbadja a Jó Hírt az emberiségnek. 
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62 Azt akarom, hogy Szavam emléke kitörölhetetlen legyen bennetek, hogy éljen, megmaradjon és 

mindig jelen legyen az emlékezetetekben, és hogy erről tanúságot tegyetek embertársaitoknak a szeretet 

cselekedeteivel. 

63 Én készítettelek fel benneteket az igazságosság idején, hogy bizonyítékot szerezhessetek 

szeretetemről, és ne panaszkodhassatok utána, mondván, hogy nem tudtatok semmit arról, ami rátok vár. 

Ítéletemet minden lélek meg fogja érezni, egyikük sem fogja elkerülni ezt a törvényt, és örökkévaló 

szeretetem legyőz minden tévedést és a gonoszságban való makacsságot. A sötétség eloszlik, és minden 

teremtményben csak a világosság marad. 

64 Tanulmányozzátok figyelmesen ezt az utasítást, és végül meg fogjátok érteni, hogy senki sem 

veszik el végleg, hogy senki sem marad távol Tőlem, és hogy minden megpróbáltatásotok eléri Lelkemet, 

és minden cselekedetetek megítéltetik. De én mondom neked: Miután közelről láttatok Engem, mint Bírót, 

meg fogtok ismerni Engem, mint Atyát, és igazán szeretni fogtok Engem. 

65 A Második Korszakban Véremmel jelöltem ki számotokra az utat; most már birtokotokban van 

Szavam isteni lényege, és ezen keresztül megmentitek magatokat, és eléritek Engem. 

66 Abban az időben a megkeményedett szívű emberek nem hittek Bennem, bár közvetlenül látták 

tetteimet. Mi lesz a mai keményszívűekkel, most, hogy megnyilvánulásaimnak kevesebb értelme van? 

67 Tisztítsd meg szíved edényét kívül-belül, hogy ajkadon csak a lényeges élet és igazság jöjjön ki, és 

annak tartalmát korlátlanul áraszd ki testvéreidnek. Ne legyetek fukarok, és viselkedjetek úgy, mint Én, 

aki mindenek tulajdonosaként mindent nektek adok. Legyetek közvetítőim embertársaitok felé, és 

fáradhatatlanul dolgozzatok a világméretű spirituális újjáépítés munkáján. 

68 Meglep, hogy Uratok ennyire aggódik értetek, akik még mindig tökéletlenek vagytok? Ennek oka 

az, hogy hozzám tartozol. Szeretlek téged, és ezért jöttem el érted. 

69 Azt kérdezitek Tőlem, miért okoz nektek fájdalmat a testetek, és miért van szomorúság a 

szívetekben, amikor azt mondtam nektek, hogy szeretlek benneteket. Erre válaszolok neked: Mivel a 

Második Korszakban, bár ártatlanul, de szenvedtem érted, hogy méltóvá tegyelek arra, hogy Velem legyél, 

jelenleg nem tudhatod, hogy nem azért szenvedsz-e, hogy érdemeiddel segítsd a többi lelket, akik nem 

tudtak megszabadulni a bűntől. Vegyetek példát rólam a próbatételeitekben, anélkül, hogy a jutalomra 

vagy az elnyerhető jutalomra gondolnátok. Gondolj arra, hogy még nincs elég érdemed ahhoz, hogy 

mások bocsánatot nyerjenek érted. Ezért új lehetőségeket adok nektek, hogy felfelé fejlődjetek, hogy végül 

birtokba vehessétek azt, amit az idők kezdete óta ígértem nektek: a lélek békéjét. 

70 Miért féltek a világtól, és miért dolgoztok titokban, holott az Én munkám hangosabb, és csak 

szeretetre ösztönöz és irgalomra tanít? Boldognak kell éreznetek magatokat, mert kiválasztottalak 

benneteket, hogy ezt a lelki küldetést adjam nektek. Ne várjátok meg a még nagyobb megpróbáltatások 

idejét, hogy megerősítsétek próféciáimat, és ne szenteljétek magatokat feladatotok teljesítésének pusztán a 

büntetéstől való félelem miatt; mert ha így tennétek, nem lennétek a szeretet és a hit apostolai. 

71 Bizony mondom nektek, azok, akik szerettek Engem és követték az utasításaimat, Velem vannak. 

Ez azt jelenti, hogy méltóvá tették magukat arra, hogy a Béke Lakhelyén lakjanak. 

72 Belsőleg azt mondjátok Nekem, hogy az Én Igém tartalmát ismeritek, hogy lényegét tekintve 

ugyanaz a törvény, amit mindig is adtam nektek, és valóban azt mondom nektek, hogy ez az Ige, amit az 

Én hanghordozóimon keresztül hallotok, ugyanabból a forrásból származik, mint az az Ige, amit Jézus 

száján keresztül hallattam veletek. 

73 Figyelmesen hallgassátok a tanítást, amelyet már a korábbi időkben elkezdtek. 

74 Az "Ige" az a könyv, amely spirituális fejlődésetek kezdetén megnyílt, és amely soha nem zárul be. 

75 Kövessetek Engem a harcban, értsétek meg munkámat, és tartsatok ki a végsőkig, bízva abban, 

hogy gondoskodó szeretetem elkísér titeket, bárhová is mentek. Azt akarom látni, hogy egyesültök és fel 

vagytok szerelve, mert mindenkit, aki erőssé vált, szolgálatba veszek, hogy tanításom nagykövete legyen. 

76 Minden szó, ami e hanghordozók ajkáról elhangzik, valóra fog válni, és az Én kiválasztottjaim 

minden próféciája, akik figyeltek és imádkoztak, le lesz írva, és a maga idejében valóra fog válni, 

bizonyítékként a szellemi ajándékokra, amelyeket ennek a népnek adtam, és bizonyságként az 

emberiségnek szóló üzenetem igazságáról. 

77 Nyissátok ki a múlt könyvét, ott van a történelmetek. Olvassátok el a lelkiismeret fényétől 

megvilágítva, és mélyen át fogjátok érezni az Új Korszak igazságát. 
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Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 97  
1 Az én, a Mester szeretete és Mária anyai gyógyító balzsama szálljon le sebeidre. Az Anya mindig 

Velem van, hogy gyengéd útmutatásait egyesítse az általam nektek adott tanítással, és kiteríti 

védőköpenyét erre az emberiségre, amely messze jár attól az úttól, amelyet a kereszten mutatott 

példámmal kijelöltem. 

2 Mennyi szeretettel térek vissza hozzátok, miután a második korszakban keresztre feszítettek és 

elutasítottak. Atyaként, testvérként, mesterként, barátként jövök. 

3 Most te vagy az, aki sírsz, mert a lelked reszket megbocsátó szavaimtól. De ez a sírás megtisztít 

benneteket, és elvezet benneteket arra az útra, amelyen holnap tanítványaimként kell majd járnotok. 

4 Bizony mondom nektek, kevesen vannak, akik hallottak Engem ebben az időben, és nem érezték, 

hogy meghatódott a szívük. Ezért, míg egyesek teljes önátadással és önzetlenséggel szentelik magukat az 

Én szolgálatomnak, mások továbbra is hallgatnak Rám, és azt várják, hogy Én jelöljem ki számukra a 

feladatukat. Vannak, akik a legnehezebb megpróbáltatásokban is áldják Nevemet; mások csak akkor 

fordulnak Hozzám, amikor szükségük van Rám. De én mindannyiukat szeretett tanítványokként kezelem. 

Néhányan a My 

tanításait az utolsókig, ahogyan megértik ennek az üzenetnek a jelentését. Ők lesznek az erősek, amint 

Szavamat nem lehet többé ebben a formában hallani. Vannak olyanok is, akik számára az Én 

igehirdetésemnek nem volt nagyobb jelentősége, és akik megelégednek azzal, hogy meghallgatnak Engem, 

és emiatt hanyagul elhaladnak utasításaim értelme mellett. Ők azok közé tartoznak majd, akik vágyakozni 

fognak kegyelmi ajándékaim után ebben a holnapi időben, és akik között megjelennek majd azok, akik 

megpróbálják újraéleszteni igehirdetéseimet, elfelejtve, hogy a kinyilatkoztatásaimra általam 

meghatározott időnek mindig is volt egy időbeli határa. 

5 Mondom nektek, hogy még az isteni tanításoknak is van vége. Nem távozott-e Mózes, amint 

kinyilatkoztatta törvényemet népének? Nem emlékeztek arra, hogy Jézusban az emberek közé mentem a 

mennybe, amikor befejeztem Mesteri és Megváltói küldetésemet, miután azt mondtam nektek: "minden 

beteljesedett"? ugyanez a helyzet ebben az időben is: amikor Kinyilatkoztatásom továbbításra kerül, és a 

felkészült elmék abbahagyják Üzenetem hirdetését, és amikor azok, akiket "aranytollaknak" neveztem, 

rögzítik Szavamat, és Szellemi Világom átadja Üzenetét, akkor én is azt mondom nektek: "minden 

beteljesedett". Akkor ez a hang elhallgat, és egy új korszak jelenik meg a tanítványok előtt: a szellem és a 

szellem közötti párbeszédé. 

6 Senki ne hagyja figyelmen kívül az Én akaratom által erre kijelölt napot. Ezért legyetek tudatában 

annak, hogy ez az idő közeledik. Egyétek és igyátok az igaz élet kenyerét és borát, hogy holnap ne 

szenvedjetek éhségtől és szomjúságtól az úton. 

7 Ez a fény ideje ennek az embereknek, akiket a Föld különböző helyeiről hívok. Az emberek között 

felfedezem azokat, akik követni fognak Engem. Vannak, akiknek adósságuk van Nekem, másoknak 

megígérték az örökségüket. Ők olyan lelkek, akiket én küldtem, hogy a földön lakjanak, így testet öltöttek, 

mint férfi vagy nő, és ezekben a pillanatokban gyermek, felnőtt és öregember korban találom őket. 

8 Keresem azokat a lelkeket, akikből megalakítom népemet, hogy egyesítsem őket, és új tanításokat 

adjak nekik, amelyek elvezetik őket, hogy egy lépést tegyenek előre a fejlődésük útján. 

9 Minden alkalommal más-más módon mutatkoztam meg népemnek, hogy próbára tegyem lelki 

érzékenységüket. Így ebben az időben, amikor az emberi értelem szervén keresztül ismertté teszem 

magam, próbára teszem őket hitükben és szellemiségükben, amikor azt mondom nekik: "Itt vagyok 

veletek lélekben, ahogy megígértem nektek". 

10 A Második Korszakban is próbára tettem ezeknek az embereknek a hitét, amikor Jézuson keresztül 

azt mondtam nekik: "Én az Atyától jöttem; aki pedig ismeri a Fiút, az ismeri az Atyát". Sok évszázaddal 

korábban, a Sínai-hegy csúcsán azt mondtam az embereknek: "Én vagyok Jehova, a ti Istenetek". 

11 Minden korban vártatok Engem, és mégis, valahányszor veletek voltam, nem ismertetek fel 

Engem, mert nem voltatok eléggé felkészültek és szellemiek. Azt mondom neked: Bármilyen formát is 

öltsön Jelenlétem, mindig tartalmazni fogja az igazságot és az isteni életesszenciát. 

12 Elmondtam nektek, hogy különböző formákat használtam arra, hogy megismertessem magam a 

világgal. De ezek nem azért voltak álarcok, hogy elrejtsék előletek Lelkemet, hanem azért, hogy 
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emberszámba vegyenek Engem, hogy korlátozzanak Engem, és így hallhatóvá és kézzelfoghatóvá 

tegyenek Engem az emberek számára. Most azt mondom nektek, hogy mielőtt ítéletet hoznátok, először 

hallanotok kell ezt a hangot, amíg el nem jön a meggyőződés vagy a megvilágosodás pillanata, amikor 

világossággá válik a szellemben. 

13 Tudom, hogy megítéled a hanghordozókat, akik által átadom neked az Igémet, és tisztátalannak, 

bűnösnek és tökéletlennek ítéled őket. De mondom nektek, hogy nem azért kerestem a férfiakat és a nőket, 

hogy tiszták legyenek, hanem éppen ellenkezőleg, a bűnösöket kerestem, hogy megnyilvánulásom által 

felemeljem őket. Gondolod, hogy vannak olyan tiszta szívű, tiszta testű és tiszta lelkű emberek, akiknek 

közvetítésével meg kellett volna ismertetnem magam? Én mondom, még a gyerekek között sem találtam 

volna meg őket! 

14 Ha megismertettem magam az emberekkel néhányuk elméjének szervén keresztül, az azért történt, 

mert az ember képviseli a legnagyobb művet mindazok közül, amit a földön elvégeztem - tekintettel arra a 

tényre, hogy szellemmel ruháztam fel őt. Nála jobb tolmácsot nem is találhatna az Én Lelkem, hogy 

beszéljen az emberiséghez. Ez az oka annak, hogy minden időben az ember volt a legjobb eszközöm arra, 

hogy Isteni gondolataimat közöljem veletek. 

15 Ily módon végtelen szeretettel és gondoskodással gondoskodtam az emberi szellemről, hogy az 

Örökkévaló és Tökéletes régióiba emeljem. 

16 Az embert teremtésem paradicsomának közepébe helyeztem, hogy gyönyörködhessen Atyja 

munkájában, bölcsességgel legyen tele, és szellemileg érett személyként részese lehessen Isteni 

Koncertemnek. A szeretett gyermeket herceggé tettem a földön, hatalmat adva neki az alatta lévő lények 

felett. Egész útját megvilágította Lelkem fénye, amit ti lelkiismeretnek hívtok. 

17 Az ember hosszú fejlődési útján csodákat élt át, de aligha van még az elején, mert még sokat kell 

tanulnia. Értsétek meg, hogy amikor csodákról beszélek nektek, nem csak azokra gondolok, amelyeket a 

tudomány ösvényein még felfedeztek, hanem a szellemi kinyilatkoztatásokra is. 

18 Ez az idő, amelyben éltek, tele van meglepetésekkel és megvilágosodásokkal a szellemetek 

számára - egy olyan időszak, amelyben szellemetek minden képessége és érzékenysége felébred lényetek 

legbelsőbb részében. Figyeljetek, gondolkodjatok, emelkedjetek gyermek tanítványokból tanítványokká 

azáltal, hogy tanuljátok a könyvben, amelyet az Én Igém tár elétek. Tanulmányozzátok a természetet és 

szemléljétek a világegyetemet, amely szintén a Mester hangján szól hozzátok, hiszen én mindenben jelen 

vagyok. Figyeljetek szeretettel, vagy legalábbis érdeklődéssel, és meglátjátok, hogy minden az igazság felé 

mutat. Soha nem voltatok még úgy felkészülve, mint ma, hogy megértsétek, hogy minden rólam 

tanúskodik, és hogy mindenben ott van az Én nyomom, mint az Élet Szerzőjének elpusztíthatatlan 

pecsétje. 

19 Az anyagtudomány sok titkot felfedett előtted. Soha ne várd azonban, hogy a tudományod mindent 

eláruljon neked, amit tudnod kell. Az akkori emberek tudományának is megvoltak a prófétái, akiket az 

emberek kigúnyoltak és őrültnek tartottak. De aztán, amikor igaznak bizonyult, amit hirdettek, 

csodálkoztatok. 

20 Ha ily módon teljesedett be a tudomány prófétáinak szava - azoknak, akik az emberi tudomány 

romlandó gyümölcsét jövendölték meg -, akkor mi lesz Isten látnokainak próféciáinak beteljesedése, 

amikor bejelentik nektek a béke országának megalapítását, amely romolhatatlan lesz az emberek szívében? 

21 Most a látnokok egy új világot hirdetnek. Ők az általam küldött próféták, akiket hallgatnotok kell, 

és ha a múlt idők szavainak és ígéreteinek tanulmányozása révén felkészültetek volna, semmi sem lepne 

meg benneteket abból, amit a jelenben kinyilatkoztattam nektek. De fáradtnak, betegnek és az emberi élet 

dolgaival elfoglaltnak találtalak benneteket, ezért, mielőtt a bölcsesség nagy tanításait kinyilatkoztattam 

volna nektek, meg kellett gyógyítanom, vigasztalnom kellett benneteket, és jobbításra és megújulásra 

kellett ösztönöznöm benneteket, hogy a béke útjára lépjetek, ami az egyetlen módja volt annak, hogy a 

szellemi életre tudjatok gondolni. 

22 Már csak néhány év van hátra, hogy e hirdetmény révén veletek legyek, és használnotok kell az 

utasításaimat. Az idő nem múlik el a szellemem számára, de az emberi lény számára igen. Ezért 

használjátok ki ezeket az éveket, amelyek most oly hosszúnak tűnnek nektek, de a lelketek számára 

rövidek. Ígérem, hogy a bölcsesség folyamait öntöm elmédbe, ami az egyetlen dolog lesz, amit távozásom 

után rád hagyok. Sem aranyat, sem neveket, sem címeket nem hagyok rátok, hanem csak a tanításaimat. 
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23 Ez a mag már kezdi meghozni gyümölcsét közöttetek; mert ha korábban anyagi módon fejeztétek 

ki tiszteleteteket irántam, ma inkább megpróbáljátok magatokat spiritualizálni, hogy megközelítsétek az 

igazságot. 

24 A fájdalom olvasztótégelyén kellett átmennie a lelketeknek, hogy képesek legyetek egy lépést 

tenni előre a spiritualizáció útján, és az alázat és a türelem, az erő és a hit mestereivé váljatok. A 

szellemétől megértést és tiszteletet várok mások iránt. 

25 Ne ítéljétek meg embertársaitokat aszerint, ahogyan imádkoznak. Bizony mondom nektek, egyedül 

én tudom, hogyan fedezzem fel a szívekben a hit és a szeretet virágait, amelyek illatát a szellem legjobb 

felajánlásaként fogadom. Nem utasítják el azokat sem, akik nem ismerik el Máriában az isteni anyaságot, 

aki asszonnyá lett, hogy szűzi méhében az Ige emberi alakot ölthessen. Ő is tanított benneteket ezekben az 

időkben, mert még az Anya szívében sincsenek titkok a gyermekek számára. Bizony mondom nektek, az ő 

hangját, mint Anyát, az egész emberiség meg fogja hallani ebben az időben. Bennem mindenféle szeretetet 

megtalálhatsz, mert egyrészt hagyom, hogy érezd jelenlétemet és hatalmamat mint Atya, másrészt 

engedem, hogy anyai lehelet jöjjön a lényedbe, vagy megadom a lelkednek azt az örömöt, hogy 

Mesterként hallgasson Engem. 

26 Hagyjátok, hogy ez a mag kicsírázzon bennetek, hogy lényetek magjából minden olyan érzés 

kipattanjon, amelyet a szellem megnyilváníthat és meg kell nyilvánítania - mind Mennyei Atyja, mind 

embertársai felé, egymás szeretete által. 

27 El tudjátok képzelni, milyen öröm lesz a szellemi birodalomban, amikor végre mindazok, akik 

eddig a bűnnek, a veszekedésnek és az elragadtatásnak éltek, szeretni fogják egymást? El sem tudjátok 

képzelni Atyátok örömét, sem azt az örömöt, ami akkor a Szellemi Világban lesz. Lelkem teremtett 

benneteket, hogy körülöttem legyetek, mert egyedül voltam. De arra rendeltelek benneteket, hogy 

szeressétek egymást, és hogy szeretetetek által boldogsággal töltsetek el Engem. 

28 Én vagyok a ti Atyátok, és éhezem és szomjazom a szeretetetekre, mert letértetek a lelkiismeret 

által mutatott útról. Azért teremtettelek, hogy szeresselek, de még nem látod teljesen ezt a fényt. Földi 

becsvágyatok megrontott benneteket, és még ha időnként felém fordítjátok is gondolataitokat, és hálásak 

vagytok jótéteményeimért, nem értettétek meg, hogy a legjobb hála, amit hálátokkal nyújthattok Nekem, 

az a testvérek közötti szeretet, amelyről Tanításom oly sokat beszél nektek. 

29 Szeretett tanítványok, amikor így hallotok Engem beszélni, nehéznek vagy lehetetlennek tűnik 

számotokra, hogy tetszésemre legyetek; ez a kétség azonban nem a szellemetekből fakad, hanem a testből, 

mert az gyarló. A szellem viszont nagyszerű cselekedetekre lett teremtve, amelyek méltóak ahhoz, aki 

életet adott neki. 

30 Azért hozom el nektek ezt a tanítást, hogy az igazi életre emeljelek benneteket. Legyetek azonban 

tudatában annak, hogy az emberek megváltása nem egy pillanat alatt fog megtörténni. Mert ahogyan időre 

volt szükségük ahhoz, hogy lelkileg elsüllyedjenek, úgy időre lesz szükségük ahhoz is, hogy újra 

felemelkedjenek. Ezt az időt, amelyet egyedül én oszthatok ki nekik, én adom meg nekik, hogy 

elvégezhessék megújulásukat, megtisztulásukat, és helyreállíthassák mindazt, amit elpusztítottak 

önmagukban és felebarátaikban. 

31 Bár az emberiségnek csak egy kis része hallotta meg az Igét ebben az időben, senki ne gondolja, 

hogy ezek az emberek igaznak lettek kiválasztva, mert bűnösnek találtam őket, mint az egész emberi fajt. 

Mégis így rendelték el az Én tanácsaim. 

32 Holnap, amikor ennek az Igének a lényege minden szívbe eljutott, megtudjátok, hogy az Én 

Testamentumom minden gyermekemnek megadatott, és felfedezitek, hogy minden egyes gondolatomban 

és minden egyes tanításomban volt egy simogatás azok számára, akikhez az üzenetem eljutott. 

33 Sebeitek begyógyultak, balzsamom a szívetekben volt. Hallgassatok most rám, mert hamarosan 

elindultok azokért, akiknek szintén fájdalmaik vannak a lelkükben és a testükben. Ki érthetné meg jobban 

a szenvedéseiket, mint te, aki átélted őket? 

34 A tanári élet tanítóvá teszi a diákokat, hogy fényükkel, tudásukkal és tapasztalatukkal tanácsadók 

és útmutatók lehessenek embertársaik számára. 

35 Tanításom, az élet leckéivel együtt, azt eredményezi, hogy a lelket a lelkiismeret fényes 

világítótornya világítja meg, és az ember léptei világossággá válnak. Amíg ez a fény nem tükröződik 

kifelé jó cselekedetek, felemelő gondolatok és szellemi tartalmú szavak által, addig az embernek a 
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gyengeség, a félelem, az önzés és a bizalmatlanság érzéseit kell táplálnia. De amikor ez a fény elkezdi 

legyőzni elméjének sötétségét, elkezdi feltárni lényegét, akkor béke költözik a szívbe, hit és bizalom 

támad az életben, és erőssé teszi a lelket, hogy az nyugodt szívvel le tudja győzni a nehéz órákat, a nagy 

próbákat, amelyeket minden sors tartalmaz. 

36 Az Én Igém az Út, az Isteni Törvény, amely a tökéletességre vezet benneteket, az a fény, amely 

felemeli a lelket, de amely elhomályosodott, amikor a test hajthatatlanságával érvényesült, és nem 

hallgatott lelkiismerete belső hívására. Jaj tehát annak a léleknek, amely engedett a test ösztönzésének, és 

hagyta, hogy az őt körülvevő világ befolyása uralja, felcserélve vezetői pozícióját egy védtelen lényével, 

akit az emberi szenvedélyek és gyengeségek úgy hajtanak, mint a terméketlen leveleket, amikor a szél 

iránytalanul hánytorgatja őket. Az ember, aki a legjobban szereti a szabadságot, fél alávetni magát az 

Isteni Akaratnak, mert attól fél, hogy az Ő Lelke végül leigázza őt, és megfosztja őt számos olyan emberi 

kielégüléstől, amelyekről tudja, hogy károsak számára, és ezért elhagyja azt az utat, amely az igazi élethez 

vezet. 

37 A test fél a lélekkel való harctól, és a világ örömein keresztül próbálja megkísérteni, hogy 

megakadályozza a szabadságát, vagy legalábbis késleltesse azt. Nézd meg, hogy az emberben ott van a 

saját kísértője! Ezért mondtam, hogy amikor legyőzi önmagát, akkor megnyerte a csatát. 

38 Sok mindent, amit ebben az igehirdetésben elmondok nektek, végtelen számú ember intuitíve 

kapja meg, mert most van az az idő, amikor az élet a maga leckéivel sok lélekben világosságot teremtett, 

elgondolkodtatta őket és megtanította őket, hogy hallgassanak a lelkiismeret hangjára. Az igazság felé 

vezető úton vannak, és megértik, hogy ez az út vezet a békéhez, az igazi szabadsághoz és a legmagasabb 

boldogsághoz, amely harmóniában ad életet azzal, aki teremtett benneteket. 

39 Tanítványok, tanulmányozzátok alaposan tanításaimat, mert ahogyan láttátok beteljesedni mindazt, 

amit az Első Korszak prófétái hirdettek nektek, úgy fogjátok látni, hogy mindaz, amit e hanghordozók 

száján keresztül hirdettem nektek, beteljesedik. Minden egyes alkalommal és napról napra egy-egy szavam 

válik valóra anélkül, hogy tudatában lennétek. 

40 Az Én Igémnek el kell mennie a ti nemzetetekből, hogy higgyenek benne és engedelmeskedjenek 

neki, ahogy ez történt Jézussal is, akinek el kellett hagynia Názáret faluját, ahol gyermekkorát töltötte, 

hogy más országokban hitet találjon. 

41 1950 után már nem ezeken a hanghordozókon keresztül fogom nektek adni az Igémet, hanem 

megmarad a szívekben, ahol táplálja a hitet, és ők fogják elvinni más nemzetekhez. 

42 Jóakaratú és jószívű embereket fogok felhasználni, akik tanításom tisztaságára törekszenek, hogy 

a szeretet és a megbocsátás üzenete eljusson az emberiséghez. Azok, akik hírnökökként mennek ki, 

szavaikkal és cselekedeteikkel a jóságról tesznek bizonyságot, de soha nem hozhatnak keserűséget. 

Szemük könnyeket fog hullatni más fájdalmáért, és halántékuk fehér lesz, mert szenvednek 

embertársaikért. Szeretetben, megbocsátásban és áldásban élnek és halnak meg, és keserűség, fáradtság 

vagy csalódás nélkül érnek az útjuk végére. 

43 A harmadik korszak tanítványának tudatában kell lennie életében annak, hogy a szellemi mag 

gyümölcsét nem a földön aratják le. Akkor miért veszítik el sokan azok közül, akik tanítványaimnak 

mondják magukat, a bátorságukat az emberek hálátlansága vagy közönye láttán? 

44 Azért hoztam végtelen jóságot az Igémben, hogy az egész életedben elkísérjen téged, hiszen az Én 

Igém a te lelkedben erő, bátorság, öröm a szeretetben és a szolgálatban. A jó tanítványnak nem lesz mitől 

félnie, és vidáman megy keresztül a rögös utakon és a fájdalmas próbákon. Az imádság által mindig 

éberen figyelő szemei felfedezik a csapdákat, amelyeket ellenségei állítanak a lábai elé. 

45 Leírva hagyom ezeket a szavakat, és eljutnak majd a jövő tanítványaimhoz, és amikor 

tanulmányozzák őket, frissnek, élőnek fogják találni, és a lelkük megremeg az örömtől, amikor érzik, hogy 

az ő Mesterük az, aki abban a pillanatban hozzájuk beszél. 

46 Azt hiszitek, hogy mindaz, amit mondtam nektek, csak azoknak szól, akik hallgattak rám? Nem, 

szeretett népem, szavammal azokért beszélek, akik jelen vannak, és azokért, akik nincsenek jelen, a mára, 

a holnapra és minden időkre; azokért, akik meghalnak, az élőkért és azokért, akik még születnek. 

47 Azt mondjátok, hogy az Én Igém és az Én Művem nagyon nagy, végtelen, de ti arra törekedtetek, 

hogy műveitekkel korlátozzátok őket. Ó, ha fel tudnátok szerelni magatokat azzal, hogy legyőznétek az 
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anyagiasodásotokat és felemelnétek a lelketeket a tudásra és az igaz életre való jó törekvés által, micsoda 

csodákat látnátok! 

48 Nevetségesnek tűnik számotokra, hogy néha olyan tanításokat adok nektek a hanghordozó száján 

keresztül, amelyek az egész emberiségnek szólnak, mert úgy gondoljátok, hogy a világotok végtelen, és 

mérhetetlenül sok azoknak a száma, akik nem ismerik az Én igehirdetésemet. Válaszul elmondom nektek, 

hogy amikor az emberiséghez beszélek, azt nemcsak azokért teszem, akik jelen vannak, hanem azokért is, 

akik várják azt az időt, amikor végre a földön élhetnek. De tudjátok, hogy az Én szememben a világotok 

olyan, mint egy atom, és a benne élő emberek száma jelentéktelen az összes szellemi teremtményhez 

képest, amelyek az Én országomat alkotják. 

49 Vajon az általam választott eszközök, amelyekkel megismertetem magam, nem tűnnek-e néha túl 

szegényesnek számodra? Nem ez az első alkalom, amikor Atyaként az emberi elmét használom, hogy 

meghalljátok az Igémet, a megbízásaimat és a kinyilatkoztatásaimat. Ezt az eszközt mindig is használtam, 

hogy az emberekhez szóljak, és tudnotok kell, hogy az isteni Ige mindig alázatos, egyszerű és látszólag 

tanulatlan közvetítőkön keresztül jött. 

50 Tanuljatok és dolgozzatok, tanítványok. Emlékezzetek arra, hogy kitartóan kopogtattam szívetek 

ajtaján, amíg ki nem nyitottátok nekem. Néha átvitt értelemben beszélek hozzátok, de mindig ugyanazzal 

az egyszerűséggel, ahogyan ti beszéltek. Ez azért van, mert az Én Igém most elmagyarázza azt, amit 

egykor példázatokban adtam nektek, és amit ezért nem tudtatok megérteni a valódi értelmében. Miért 

járjatok sötét ösvényeken, amikor Én világító utat mutattam nektek az Igémmel? 

51 Azoknak, akik hallgatnak Engem, azt mondom, hogy nyissák ki szemüket e tanítás fényére, hogy 

csodálkozhassanak annak nagyságán. 

52 Amikor ez az igehirdetés az első hanghordozók elméjén keresztül elkezdődött, és az első 

tanítványoknak beszéltem arról a fejlődésről, amelyet az utánuk jövők fognak elérni, elmondva nekik, 

hogy az Én Igém az új hanghordozók ajkán fog kiteljesedni, azok a tömegek sóhajtoztak és irigyelték 

azokat, akik utánuk fognak eljönni a Mester asztalához, hogy élvezzék az érett gyümölcsöt. Bizony 

mondom nektek, az az érett gyümölcs, amelyet megjövendöltem, az a gyümölcs, amelyet most élveztek. 

Mert tudnotok kell, hogy az Én Igém most éri el a csúcspontját a számotokra való megnyilvánulásnak ezen 

a módján. Már csak néhány év van hátra 1950-ig, és annak az évnek a végén a Mester elbúcsúzik tőletek. 

53 A jövőben e tanítás révén el fogom juttatni üzenetemet azokhoz, akik annak idején nem hallottak 

Engem. Néhányan azok tanúságtételén keresztül kapják meg, akik hallgattak Engem; mások az átiratokon 

keresztül kapják meg, és megint mások az intuíció és az inspiráció ajándékain keresztül. Így a prófécia 

valóra válik, hogy Lelkem minden lélekre és minden testre kiárad ebben az időben. 

54 A ti feladatotok az, hogy az akadályok és nehézségek elhárításával kikövezzétek az utat, az 

irgalom és a szeretet nyomát hagyva azok számára, akik később a spiritualizáció vágyában járják ezt az 

utat. 

55 Az emberiség spirituális ébredése már közel van. Ne essetek kétségbe, ha azt látjátok, hogy az 

évek úgy telnek, hogy az emberek erkölcse nem változik jobbra. Figyelj, tanulj, dolgozz és tudj várni. 

Hiszel az Igémben? Ne felejtsétek el, hogy megmondtam nektek, hogy minden szem látni fog Engem, 

minden elme meg fog érteni Engem, és minden száj beszélni fog az Igémről. 

56 Közeledik ez az idő, de szükséges, hogy az Engem hallgató emberek tiszták legyenek a bűntől és 

erősek a hitükben, hogy tanúságot tegyenek rólam, ahogyan én is tanúságot tettem rólatok, amikor az 

értelmetek szervén keresztül ismertettem meg magam. 

57 Szavaim be vannak írva az "Aranykönyvbe", hogy 1950 után senki ne mondhassa, hogy hiányzik a 

megnyilvánulásom. Tanításaimban, amelyek minden időkre szólnak, bölcsességet, parancsokat, 

próféciákat, szellemi táplálékot és gyógyító balzsamot hagyok nektek. 

58 Meg kell tanulnotok tanításaim könyvéből olvasni, hogy amikor felolvastok társaitoknak, akkor 

azokat a szavakat isteni esszencia hatja át, és azok, akik hallgatják, megtapasztalják és érzik azt, amit ti 

tapasztaltatok és éreztetek, amikor a hanghordozón keresztül hallottatok Engem. 

59 Tanítványok, távolítsátok el a gondjaitokat a szívetekből, miközben tanításomat hallgatjátok. 

Érezzétek az isteni felkenést, és tartsátok meg az erőmet lényetekben. Szeretnélek egészségesen látni, soha 

nem beteg, síró vagy gyenge. 
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60 Gyakran azt hiszed, hogy büntetlek, amikor a fájdalom sebeket okoz. De én csak tanítalak titeket, 

ti vagytok azok, akik szenvedést hoztok magatokra. Réges-régen nagy feladat elvégzésére hívtalak, de 

nem hallgattál a hangomra. De most tudatom veletek, hogy azt a békét, amelyet gyakran kerestetek, 

anélkül, hogy megtaláltátok volna, meg fogjátok kapni törvényeim teljesítésével. Nézd meg, hogy azok, 

akik teljesítették a feladatukat, egészek, mentesek a sors csapásaitól. 

61 Elmondtam nektek, hogy nem csak egyszer jöttetek a Földre, hanem a lelketek annyiszor öltött 

testet, ahányszor csak szükséges volt a fejlődéséhez és tökéletesedéséhez. Most hozzá kell tennem, hogy 

az is tőled függ, hogy a cél eléréséhez szükséges idő rövidebb vagy hosszabb lesz, attól függően, hogy te 

mit szeretnél. 

62 Fényem mindenütt világít, ahol gyermekeim élnek. Tehát a Földet is ez a fényesség veszi körül. 

Ismét elmondom nektek, hogy ez a prófécia most válik valóra, hogy minden szem látni fog Engem, 

minden elme meg fog érteni Engem, és minden száj ki fogja mondani Isteni Szavamat, amint a lélek 

felkészül rá. Ezt hirdettem nektek, és most eljött az idő, amikor szavaim beteljesednek. 

63 Hány tanítvány és hány gyermekien hívő lélek érezte a második korszakban azt a vágyat, hogy 

jelen lehessen ígéreteim beteljesedésénél, hogy megtapasztalja és közvetlenül tanúja legyen annak, ami ma 

történik. Ez a vágy, hogy ezt megtapasztalják, arra ösztönözte őket, hogy belsőleg felkészüljenek és 

nagyobb emelkedettséget érjenek el. Mindazonáltal abban az időben nem kaptak lehetőséget arra, hogy 

néhány prófécia valóra váljon, mert erre egy másik korszakot terveztek. 

64 Akkor kellett eljönnöm, amikor a világ a materializmus csúcspontján volt, hogy szellemben 

kinyilatkoztassam magam, és férfiak, nők és gyermekek által szóljak hozzátok, és megtanítsalak 

benneteket az Istenségemmel való tökéletes közösségre. 

65 Az igazság vetőivé akarlak tenni benneteket, és ez meg fog nyilvánulni a szavaitokban és a 

cselekedeteitekben. Mindegyikőtökre rábízunk néhány feladatot, hogy mindannyian részt vegyetek abban 

a szellemi küldetésben, amelyet az Én Munkámnak kell teljesítenie. 

66 Megígértem ennek a nemzetnek, hogy nem lesz háború benne, ha tanítványaim követik 

tanításomat. Amikor ezek a népek a más nemzetekben a viszály és a gyűlölet által okozott pusztítást 

szemlélik, azt kérik Tőlem, hogy ne folyjon vér ezen a földön. Akkor már csak arra kérem őket, hogy 

imádkozzanak és figyeljenek, hogy méltóvá váljanak arra, hogy ez az ígéret beteljesedjen. Nem akarlak 

sírni látni. Ha igazságtalanság uralkodik, és elszenveditek azok zsarnokságát és durvaságát, akik 

kormányoznak benneteket, ne engem hibáztassatok. Megadtam nektek a hatalmat, hogy nagy tetteket 

hajtsatok végre, amelyek hazátokat a béke völgyévé változtatják. 

67 Prófétai kijelentések szerint sok nemzet el fog tűnni. Ez a család, amely az emberiséget képviseli, 

látni fogja, hogy súlyos viharok ostorozzák, és ebben a látogatásban, a belém vetett élő hitük miatt, azok, 

akik "figyeltek" és felkészítették lelküket a szeretet által, túl fogják élni. 

68 Használjátok ki ezt az időt, mert közeledik az ítélet órája, és közeleg az 1950-es év. Abban az 

időben sokan közületek már a szellemben lesznek, mások pedig még mindig a testben; de mindannyian 

megítéltetek. 

69 Ez lesz a kezdete annak, hogy minden ember különböző utakon jár a spiritualizáció felé. A tudósok 

felismernek Engem, és az emberek tanácsadóivá válnak. Megnyílik előttük a Bölcsesség Könyve, 

amelyből nagyon nagy kinyilatkoztatásokat kapnak. Csak ekkor nyitja meg a szellem az utat az emberi 

elme számára az igazi tudás felé, és a lelkiismeret normalizálja az emberek cselekedeteit. 

70 A föld tiszta lesz, és a túlélők ugyanolyan buzgalommal fognak Engem követni, mint a Második 

Korszak tanítványaim. De ti lesztek azok, akikben a spiritualizáció első magvait hagyom. 

71 Mint az Egyetemes Pásztor, fáradhatatlanul keresem juhaimat. A földön azok fogják vezetni az 

emberiséget, akik a szeretet és az alázat révén elérik a legnagyobb szellemi érettséget. Az igazi bölcs az, 

aki ismeri törvényeimet és teljesíti akaratomat. Így végtelen türelemmel fogom tanítványaimat a Harmadik 

Korszakban kiképezni. Szeretlek benneteket, és ezért szeretném, ha lélekben mindannyian nagyszerűek 

lennétek. 

72 Ne felejtsétek el szavaimat; de ha nem vagytok képesek megőrizni emlékezetetekben mindazt, 

amit mondtam nektek, akkor ott lesznek a könyvek, amelyek tanításaimat, ez időbeli kinyilatkoztatásaimat 

és tanítványaim tetteit tartalmazzák. 
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73 Érezzétek és engedelmeskedjetek az általam küldött sugallatoknak, mert mindenki, aki tiszta 

szívvel emelkedik fel Hozzám, megkapja vigasztalásomat, öröm lesz a szívében, és Isteni Igém kivirágzik 

ajkán. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 98  
1 Azért adom nektek a szőlő gyümölcsét, hogy szeretetemmel tápláljátok magatokat, megfeledkezve 

a fájdalmakról és gyötrelmekről, és érezve, hogy miközben átadom nektek Igémet, Velem együtt a béke 

otthonában laktok. Érezzétek jelenlétemet, emberek, használjátok ki ezt az időt, és ha ezalatt jóvá 

akarjátok tenni vétkeiteket, tanuljatok tőlem, mert most lehetőséget adok nektek, hogy szellemileg 

felemeljétek magatokat. 

2 Ti érett korú emberek és ti, öregek, ne siránkozzatok az idő miatt, amelyet úgy hagytatok elmúlni, 

hogy nem hallottatok engem; ma velem vagytok. Ha szeretsz Engem, rövid időn belül megismered 

tanításomat, és képes leszel használni azt. Már az ösvényen vagytok, és elkezdhetitek a feladatotokat, és a 

lelkiismeretetek hangja lesz az útmutatótok. Én előtted megyek, és nem lesz olyan megpróbáltatás, 

bármilyen nehéz is, amely elválasztana téged Tőlem. Ha szeretsz Engem, ne fordulj vissza, mert a hited 

úgy fog felragyogni, mint egy új hajnal, és megismered az utat, amelyet fényben fürödve kell járnod. 

3 Készen álltok arra, hogy kövessetek Engem, még ha szenvednetek is kell? Ha a körülöttetek lévők 

megkérdeznének titeket, válaszolnátok-e, és azt mondanátok, hogy az Én tanítványaim vagytok, és hogy a 

hitetek miatt követitek Engem? Van-e bátorságod ezt a bizonyítékot (a hitről) megadni? Gondoljátok át, és 

ne feledjétek, hogy ha tanítványaim vagytok, akkor tökéletesítenetek kell magatokat, hogy igaz tanúságot 

tudjatok tenni tanításomról. 

4 Minden nemzetnek elküldöm az üzenetemet. Minden elő van készítve ahhoz, hogy céljaim 

valósággá váljanak, de a legnagyobb bizonyíték, amit az embereknek adok hatalmamról és szeretetemről, 

az lesz, hogy önzésüket egymás iránti őszinte szeretetté változtatják. 

5 A szeretet által nagy tetteket fognak véghezvinni. Faji vagy származásbeli különbségtétel nélkül 

mindenkit felhívok, hogy feladatot adjak nektek ebben a munkában. 

6 Azoknak, akik tudásra és spiritualizációra vágynak, azt mondom: hallgassátok meg az Igémet, és 

ismerjétek fel a lényegét. Olvassátok az Élet nagy könyvét és tanulmányozzátok, mert minden 

tanítványom számára van benne egy lecke. 

7 De óvakodjatok attól, hogy olyan könyveket olvassatok, amelyekben az Én Igémet vagy a 

próféciákat eltorzították, és azoktól is, amelyekben az isteni kinyilatkoztatásokat kiforgatottan értelmezték. 

Ne engedjétek, hogy hamis fény jusson az elmétekbe. Ha meg akarjátok ismerni az igazságot, készüljetek 

fel belsőleg, és az intuíciótok és a lelkiismeret által vezérelt szellemetek érzékenysége mindig feltárja 

előttetek az igazságot. 

8 Ezt a könyvet a harmadik korszakban írom nektek - használjátok és értelmezzétek helyesen 

tanításait, és megtapasztaljátok, hogy fénye eloszlatja az árnyékokat, és minden rejtély tisztázódik. Akkor 

érezni fogjátok a jelenlétemet, és érzékelni fogjátok a hangomat a lelketek mélyén, amint hozzátok beszél 

és tanít benneteket. 

9 Ne feledd, hogy nem rejthetsz el semmilyen munkát vagy gondolatot, amiről nem tudok. De ha 

gyakran kísért a világ, amely vonz téged, és láncra ver, és néha nincs erőd elutasítani a gonoszt, akkor 

keress menedéket Bennem, hogy megtanulj tanításaimból élni azzal a hatalommal, amelyet a világ és a test 

felett adtam neked; és ha megnyerted és visszanyerted a szíved békéjét, folytathatod a munkádat. 

10 Ha nincsenek példaképeid, fordulj Hozzám, és keresd meg Bennem, amire szükséged van, és Én 

erőt adok neked, hogy elérd a célt, amit mutattam neked. Micsoda Atyai örömmel tekintek majd arra a 

gyermekre, aki példát vesz rólam, és cselekedeteivel dicsőít Engem! Dolgozzatok szüntelenül az 

emberekért, és miután megtettetek minden jót, amire képesek vagytok, ne gondoljatok jutalomra, és ne 

várjatok jutalmat a világtól. Ne feledjétek, hogy csak én ismerem a cselekedeteiteket, és tudom, hogyan 

értékeljem azokat, hogy megadjam nektek az igazságos jutalmat. Így, nagy fáradsággal és valódi 

érdemekkel fogjátok elérni, hogy elfoglaljátok azt a helyet, amit a szellemeteknek tartogatok. 

11 Férfiak és nők távoli országokból fognak hozzátok jönni, és az én tanítványaimmá válni. De 

amikor úgy érzik, hogy megteltek fényemmel, visszatérnek népeikhez, nemzeteikhez, hogy elvigyék 

tanításomat testvéreiknek. Ugyanez történt a Második Korszakban is, amikor sok külföldi közeledett 

Hozzám, akiket Jézus csodáinak híradása vonzott, és amikor hallották Szavamat és tanúi voltak 

Műveimnek, meggyőződtek Igazságomról, és hazájukba visszatérve megvallották, hogy Én vagyok a 

Messiás. 
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12 Napjainkban az emberek többsége azért jön hozzám, mert a fájdalom miatt keresik a gyógyírt, 

amelyet csak az Én hatalmamban találhatnak meg. Panaszkodnak a szegénységükre, anélkül, hogy tudnák, 

mi minden van a lelkükben. Az egyetlen szegénységük az, hogy nem tudatosult bennük, hogy mit 

hordoznak magukban, és hogy nem ismerik a bennük lévő szellemi ajándékokat. Kevesen vannak azok, 

akik fényt kérnek Tőlem a lelkük számára, többségükben azért keresnek Engem, hogy apróságokat 

kérjenek, amelyek az emberi élethez tartoznak - azokat a dolgokat, amelyeket mindig felülről adok, miután 

elárasztottam a lelküket Atyai szeretetemmel. 

13 Egyenként kapjátok meg a tudást, amely feltárja előttetek a fényt, amelyet, bár bennetek van, 

mégsem láttatok. Ez a fény a lelkiismereted. Aki képes felfedezni ezt, és képes önmagát ebben a belső 

tükörben szemlélni, az alázatossá válik, és azonnal érzi a köteléket, amely összeköti őt a Teremtőjével. 

14 Egyesek azt hiszik, hogy ismerik magukat; mert tudván, hogy az embernek milyen sok adottsága 

van a lelkében, felfuvalkodnak a tudatlanok előtt, képzelnek valamit a saját nagyságukról, uralkodóvá 

válnak, és végül elpusztulnak gőgjük sötétségében. Nem értik, hogy a lelkiismeretben a lélek Isten titkos 

kincstárát birtokolja, és hogy oda csak tisztelettel lehet belépni. 

15 Még itt, a munkásaim között is - hányan vannak, akik anélkül, hogy megértették volna tanításomat, 

magasabb rendű, csodálatra és hódolatra méltó lényeknek gondolták magukat, amikor tudták, hogy 

szellemi ajándékkal vannak megáldva. Erre kérdezem, hogy helyeselhetitek-e, hogy egy felsőbbrendű 

szellem elbizakodott legyen az adottságait illetően, amikor az alázat és a szeretet az alapvető 

tulajdonságok, amelyekkel rendelkeznie kell. 

16 Csendben és életetek egyszerűségében vigyétek be minden egyes tanításomat, és látni fogjátok, 

hogy megjelenik lelketekben az a fény, amelyet még nem ismertek, mert az anyag fátyla és a titeket 

körülvevő felszínesség nem engedte, hogy betöltse azt a feladatot, amely az emberi életben rá tartozik. 

17 Tanulmányozzátok tanításaimat, és ne tévedjetek el, hogy ne essetek újabb fanatizmus áldozatául 

az igazság keresése közben. 

18 Én vagyok az út, amely meghívja azt, aki elfelejtette, hogy járjon rajta. Rá kiáradt az Igém 

világossága, hogy holnap taníthassátok és tanúságot tehessetek róla. Elmúlik majd az idő, és sokan keresni 

fogják azokat az egyszerű házakat, ahol megismertettem magam, hogy elmagyarázzátok nekik, milyen 

formában mutattam meg magam új tanítványaimnak, és milyen csodákat tettem közöttetek. csak Szavam 

emléke marad meg elmétekben, és csak isteni tanácsaim visszhangja szíveitekben; de az utókornak szánt 

írások is megmaradnak. Már most előkészítem azokat, akik nem hallották Szavamat, hogy megtalálják 

azokat az utakat, amelyek tanítványaimhoz és tanúimhoz vezetik őket. Hányan fognak sírni, mert nem 

hallottak Engem! De ugyanígy mondom én is nektek: Hányan fognak sírni azok közül, akik hallottak 

Engem, mert nem dolgoztak önmagukon! És amikor látják, hogy az Én Igém már nem nyilvánul meg, 

akkor arra a helyre fordítják tekintetüket, ahol a hanghordozó helyet foglalt, hogy az Isteni Igét átadja, és 

akkor csak ürességet látnak. 

19 Az évek gyorsan múlnak, és hamarosan már nem fogtok hallani Engem. Ezért mondom nektek: 

Hadd gyógyítsalak meg, hadd simogassalak és vigasztaljalak, hadd tanítsalak. Azért jöttem, hogy 

felszerelve hagyjalak itt. De ha gyenge maradsz hitben és akaratban, mindig betegnek fogod érezni magad 

- és akkor ki fog meggyógyítani és tanítani téged, ahogy én tettem? 

20 Szavamon keresztül egyre közelebb húzódom hozzátok, és ugyanakkor tökéletes közösségbe 

vezetlek benneteket Lelkemmel. Gondolkodjatok el az elmúlt időkben történt megnyilvánulásaimon, és 

felfedezitek, hogy mindig kerestem egy formát, hogy megismertessem magam a szellemetekkel, és hogy 

elküldjem neki üzeneteimet Atyátok irántatok való isteni szeretetének bizonyságaként. 

21 Jelenleg a spirituális megnyilvánulás új formáját tapasztaljátok, bár ez nagyon hasonló ahhoz, amit 

a korábbi korszakokban használtam. Most a fény csodálatos időszakában vagytok, amelyben az ember 

hallhatja Szellemem hangját a sok szellemi ajándék és képesség révén, amelyekkel rendelkezik. 

22 Bizony mondom nektek, mind az elragadtatásban, mind az ima által, vagy akár fizikai alvás által is 

kaphattok kinyilatkoztatásokat és üzeneteket a szellemi királyságról, ha tudjátok, hogyan tegyétek 

magatokat fogékonnyá rájuk. De hiányzott belőletek a felkészültség és a hit, hogy használni tudjátok 

ezeket az ajándékokat, ezért látnokokat és prófétákat kellett készítenem, akik a jövőt hirdetik nektek, akik 

ébren tartanak és figyelmeztetnek benneteket, hogy figyeljetek és imádkozzatok. 
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23 Hiszitek-e, hogy ez az ember, akin keresztül Én magamat ismertté teszem, az, aki átadja nektek az 

Igét? Fedezzétek fel a jelentését, és tudni fogjátok, hogy a Mesteretek szól hozzátok. Gondolod, hogy Isten 

Lelke belép a hanghordozóba, miközben beszél? Ez sem igaz. Elmondtam nektek, hogy Fényem egy 

sugara elegendő ahhoz, hogy megvilágítsam és inspiráljam ezeket az elméket, mély értelmű szavak 

kimeríthetetlen áradatát adva ajkukra, jelenlétem és Igazságom bizonyítékaként, a hitetlenek kedvéért. 

Figyeljetek rám figyelmesen ebben az időszakban, és megerősödtek az elkövetkező időkre és 

megpróbáltatásokra. 

24 Készítsd fel a szívedet, gyűjtsd össze a lelkedet, és tedd fogékonnyá az elmédet, hogy meghalld és 

megtartsd az Igémet. 

25 Nézd meg, hogyan nyitja meg a Szellemi Tanítás Könyve a lapjait, hogy egy új tanítást mutasson 

neked. Először az egyszerű leckéket valósítsd meg, hogy holnap a nagy leckéket a gyakorlatba ültethesd. 

Meg kell értenetek, hogy ahhoz, hogy mesterré váljatok, először tanítványnak kell lennetek. 

26 Ma tanulmányozzátok az első szavakat, és ezeken keresztül fokozatosan megértitek ezt a tanítást; 

mert az imádságban lelki közösségben vagytok Velem, amikor azt mondjátok Nekem: "Mester, a Te 

nyomodat követjük, és arra kérünk, hogy kísérj minket utunkon, hogy megvédj minket a veszélyektől, 

hiszen a világ kísértései minden sarkon kihívást jelentenek számunkra". Nektek pedig azt mondom, 

tanítványok: legyetek erősek, használjátok a hatalmatokat, hogy uraljátok a testet. 

27 Erős és erényes, engedelmességgel teli családdá akarlak formálni benneteket, amelyet elhalmozok 

kegyelmemmel és jótéteményeimmel. 

28 Eljön majd az óra, amikor tanúságot teszel a megnyilvánulásomról, és az emberek, akik 

természetüknél fogva hitetlenek, bizonyítékot fognak követelni Tőlem, hogy higgyenek. De akkor majd 

azt mondom nekik: Itt vannak ezek az én tanítványaim, akiket új életre indítottam. Ők a tanításom 

erejének bizonyítékai. Igém formálta elméjüket, és ma már készen állnak arra, hogy elvigyék tanításaimat 

a föld nemzeteinek. Akarsz-e azok közé tartozni, akiket Igazságom tanúiként használhatok? Akkor 

készüljetek fel, szeretett munkások. Bízom benned. Arra fogom használni a szeretetedet, hogy csodákat 

tegyek azokért, akikért kérsz Engem, és a hit szikrája miatt, amelyet látok benned, csodálatos tetteket 

fogok cselekedni. 

29 Ez idő alatt kiürítettétek a szenvedés poharát; de ez nem volt károtokra, ez a fájdalom olyan volt, 

mint egy jótékony eső, amely termékennyé tette magvaimat szívetekben, és feltárta előttetek lényetek 

mélyén rejlő rejtett szálakat. 

30 Elmondtam nektek, hogy jelenleg nehéz vezeklésen mentek keresztül, mert tartoztok Nekem és 

embertársaitoknak, amit most fizettek meg. Ez az oka annak, hogy csendben maradtok, és szeretettel 

fogadjátok el a poharat, és megelégedtek azzal, hogy csak erőt kérjetek Tőlem, hogy teljesüljön az Én 

Akaratom. 

31 A világban nem fogjátok megtalálni a megértést, amire szükségetek van küzdelmeitekben és 

életetek hullámvölgyeiben, mert az igazi szeretet és irgalom még nincs a szívekben. De ti, akik 

megerősödtetek Bennem, mosollyal az ajkatokon és békével a szívetekben fogtok átmenni a töviseken. 

32 Miért beszél neked a Mester annyit a fájdalomról? Mert az idő, amit most élsz, az ítélet ideje, és 

minden emberi teremtmény nehéz keresztet hordoz. Nézzétek meg a háború által megostorozott 

nemzeteket; nincs szív bennük, amelyik megmenekült volna a szenvedéstől, mert még a 

kiszolgáltatottságukban lévő rászoruló gyermekek sem menekültek meg az isteni igazságosságtól, amely 

segít az embereknek, hogy bűneiket kiengeszteljék és lemossák foltjaikat. 

33 Minden időben elvetettem magvaimat az emberek szívében és tápláltam őket. Az én vetésem 

ebben a Harmadik Korszakban nem lesz hiábavaló, mert a mag ki fog virágozni a szívekben. 

34 Egy kisszámú szívért, amely felkészül, bőségesen kiárasztom kegyelmemet, hogy egy új világ 

alapjait rakjam le. Felemelem a lelkedet, hogy megértsd, mi a hasonlóságod az Én Istenségemmel. 

35 Én, a világok és minden szellemi otthon Ura, akinek minden teremtett dolog engedelmeskedik, 

ezekben a pillanatokban azt mondom nektek, hogy ti emberek nem az Én törvényeim szerint éltetek, ami 

miatt szellemileg megálltatok. Lelkem azonban végtelen türelemmel várja, hogy visszatérjetek az igaz útra 

és tökéletességetekre. Ne hagyjátok, hogy egyedül harcoljak az üdvösségetekért, és ne hagyjátok, hogy a 

szellemi világ anélkül fáradozzon, hogy ti együttműködnétek vele. Ne csak látszólag tegyetek érdemszerző 

cselekedeteket, igyekezzetek úgy, hogy tetteitekben igazságosság és szeretet legyen. 
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36 Mivel teremtésetek pillanatától fogva szeretetet kaptatok, szeretetet is kell adnotok. Ha az Én 

példám hatással van rátok, akkor ti is kövessetek Engem! 

37 A jelen korban Isten Igéje szól hozzátok, amely örökkévaló, hogy elvezessen benneteket a 

Világossághoz. Ismerem a lelket, amely mindannyiótokban el van rejtve, és ezért én vagyok az egyetlen, 

aki felfedheti előttetek, hogy más időkben már tanúi voltatok az emberiségnek szóló 

megnyilvánulásaimnak. 

38 Nem úgy van-e, hogy többé nem kell kezdőnek lennetek a tanításomban? Vajon Atyátoknak 

valóban van-e oka erre, amikor tanúinak és tanítványainak nevez titeket, és felkészít benneteket arra, hogy 

ezt az üzenetet elvigyétek az emberiségnek? 

39 Nézd meg, hogy minden elmúlik, kivéve az Én Igémet. Nézzétek az emberi nemzedékeket, 

amelyek ma a földet lakják, holnap pedig eltűnnek. Nézzétek a nemzeteket, amelyek ma felemelkednek, 

tele örökké tartónak tűnő pompával, és mégis hamarosan tanúi lesztek hanyatlásuknak és 

összeomlásuknak. Minden emberi dolog elmúlik és megszűnik. Csak az Én változhatatlan és örökkévaló 

Törvényem ragyog tovább minden lelkiismeretben. 

40 Ti ezt az időszakot a Fény Korának nevezitek, de ez nem azért van, mert az Én Fényem csak most 

világította meg az ember szellemét vagy elméjét - ez mindig is minden szellemben ragyogott. Én vagyok 

az Isteni Csillag, aki soha nem rejtőzik el. De ha ma azt látjátok, hogy a szellemi fény úgy ragyog az 

emberekben, mint még soha, az azért van, mert fejlődésüknek köszönhetően ma már sokkal tisztábban 

érzékelik a szellemi élet jelenlétét, mint a korábbi időkben. 

41 Ha az emberek mindig a törvényeim szerint éltek volna, akkor új kinyilatkoztatásaim soha nem 

lepnék meg őket. Figyeljétek meg, hogy minden alkalommal, amikor egy új szellemi leckével álltam elő, 

azt megvitatták, ellene harcoltak vagy elutasították. 

42 De az ébredés órája közeledik, és akkor mindenütt emberek csoportjai fognak megjelenni, akik egy 

új kinyilatkoztatásról fognak beszélni. Szomszédaik vizsgálódni fognak és ítélkezni felettük, akik végül 

azt fogják mondani, hogy a világban különös és ismeretlen szekták járványa tört ki. Éppen akkor 

imádkozzatok mindannyiukért, és ugyanakkor adjatok hálát Szavam beteljesedéséért, mert a tanítás miatt, 

amelyet kinyilatkoztattam nektek, azok közé fogtok tartozni, akik megértik mindezen megnyilvánulások 

okát. De azok közé is tartoztok, akik a legnagyobb felelősséget viselik az emberiséggel szemben. 

43 Gondoljatok arra, szeretett tanítványok, hogy milyen mértékben kell lelkileg felkészülnötök, hogy 

küldötteitek, akiknek az Én kinyilatkoztatásaim fényét kell átadniuk, eljussanak mindazokra a helyekre, 

ahol olyan emberek jelentek meg, akik szellemi képességeikkel lenyűgözték embertársaikat. 

44 Nagy lesz számotokra a küzdelem, mert nem szabad az imára, a lelki elmélkedésre és a 

jókívánságokra szorítkoznotok, hanem az irgalmasság cselekedeteit is meg kell tennetek. 

45 Nem lesz elég, ha azt mondjátok: "Hiszek". Ez nem elég. Bár a hit feltétlenül szükséges, más 

képességeiteket is fejleszteni és tökéletesíteni kell, hogy ne csak ajkatokkal, hanem cselekedeteitekben is 

hozzátok az Igét. Ahhoz, hogy tanításom felragyogjon életetek cselekedeteiben, időtök egy részét a 

szellemi ajándékaitok tanulmányozására és fejlesztésére kell fordítanotok. Így türelemmel fogjátok 

elviselni a próbákat, amelyekkel az utatokon találkoztok, és mindegyikre alkalmazni fogjátok tanításaimat. 

Amikor készen álltok, learatjátok erőfeszítéseitek és a szellemi megújulás iránti vágyatok gyümölcsét, és 

ez a jutalom az lesz, hogy megacéloztok a küzdelemre, az önmagatok feletti uralomra és embertársaitok 

iránti szeretetre. 

46 Ne aludjatok tovább, tanítványok, értsétek meg, hogy az emberiség hamarosan szellemileg 

felébred, és nem fog titeket elégtelenül felszerelve találni. Azt sem akarom, hogy anélkül induljatok el, 

hogy előbb ne szereznétek meg mindent, ami ahhoz szükséges, hogy igaz katonáim közé tartozzatok. 

Használjátok ki a béke e pillanatait, amelyekben tanításomat kapjátok, és mindig annak védelme alatt 

járjatok, amit ezekben tanultatok. Törekedjetek arra, hogy egyre jobban behatoljatok a kinyilatkoztatott 

tanításokba, de ne próbáljátok megfejteni azt, amit eddig nem mondtak el nektek. 

47 Amikor Illés szelleme megihlette Roque Rojas elméjét, e megnyilvánulások első tanúinak 

fogalmuk sem volt arról a kegyelemről, amely az Én Szavam hallatán az utánuk következő 

nemzedékeknek adatik, és azt sem értették, hogy az emberiség számára egy új szellemi korszak virrad. A 

Mesteretek volt az, aki tanítása során a sokaságnak feltárta e munka nagyságát. Ő volt az, aki megértette 

velük, hogy egy új, fényben és ragyogásban gazdag idő kezdődik. 
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48 A szenvedélyek által káoszba vezetett emberi szellem azt hiszi, hogy csak egy isteni csoda 

mentheti meg az embereket, akiknek szívéből a béke elszállt, mióta elvesztették a szeretetbe, az 

igazságosságba és az emberi értelembe vetett reményt és hitet. 

49 Ezt a belső ürességet, amelyet az emberek a lelkükben mutatnak Nekem, e tanítás fényével akarom 

betölteni, amely újnak tűnik, de valójában örökkévaló. Ez a tanítás világosságot hoz a lelkekbe és a 

szívekbe, mert feltárja annak a parancsolatnak a teljes tartalmát, amelyet apostolaimnak tanítottam: 

szeressétek egymást. Most magyarázom nektek az élet e legfőbb szabályának jelentését, amelynek 

értelmét az értelmetek még nem értette meg, és ez azért van, mert Krisztus Igéje sok ember számára halott 

szó volt ebben az időben. De ők nem tudják, hogy ez minden ember lelkiismeretében él, és hogy a maga 

idejében teljes ragyogással fog felemelkedni azoknak a szíveknek a mélyéből, amelyek korábban sírként 

álltak előtte. 

50 Úgy gondoljátok, hogy teljesítitek az Én parancsolatomat, hogy szeressétek egymást, amikor önző 

módon a szereteteteket a családotokra korlátozzátok? Vajon a vallási közösségek úgy gondolják, hogy ezt 

a legfőbb parancsolatot teljesítik, amikor csak a saját hívőiket ismerik el, és elutasítják azokat, akik más 

szektához tartoznak? A világ nagy népei, amelyek civilizációval és haladással dicsekednek, állíthatják-e, 

hogy szellemi fejlődést értek el, és hogy engedelmeskedtek Jézus parancsolatának, amikor minden 

törekvésük a testvérgyilkos háború előkészítése? 

51 Ó, ti emberek, soha nem értékeltétek az Igém értékét, és soha nem akartatok az Úr asztalához ülni, 

mert túl szerénynek tűnt számotokra! Az asztalom azonban továbbra is az élet kenyerével és borával vár 

benneteket a lelketek számára. 

52 Senki sem fogja tudni azt mondani, hogy halálom miatt szólítottalak fel benneteket. Alighogy 

rájöttök, hogy még nem bántátok meg igazán a bűneiteket, máris újra kopogtat az ajtótokon az Én Kezem, 

ugyanaz, amelyet a kereszten átszúrtatok. Értsétek meg, tanítványok, hogy az Én szeretetem hívja a 

szellemeteket. 

53 A szerelmemnek kell legyőznie téged, nincs más fegyverem. Ha azt hiszed, hogy a fájdalmat is arra 

használom, hogy meghajlítsalak és legyőzzelek, akkor tévedsz. Ti teremtitek a fájdalmat, és ezen keresztül 

ítélitek meg magatokat. Én vagyok az, aki megmentelek a szenvedéstől és a haláltól. 

54 tanítványok, egy másik tanításommal hagylak benneteket. De azok, akik tudják, hogyan kell 

belsőleg felkészülni, azok lesznek azok, akik mélyebben érzik Jelenlétemet, bár kegyelmem mindenkire 

ugyanúgy kiárad. Azokat, akik nem érezték a spiritualizációt, miközben hallgatták Szavamat, sürgetem, 

hogy készüljenek fel, hogy élvezhessék az isteni lényeget, és használhassák ezt az üzenetet, mielőtt 

megnyilvánulásom véget ér közöttetek. Ne feledjétek: Ha eljön az az óra anélkül, hogy szívetek igazán 

lakomázott és táplálkozott volna, akkor hitetek nem lesz nagy a harcban, és szeretetetek nem lesz képes 

égni, amikor tanúságot tesztek az igazságomról. 

55 Bizony mondom nektek, nem akarok fájdalmat a szívetekben, és nem akarom, hogy hallanom 

kelljen a bűnbánat szavaitokat. Az a vágyam, hogy amikor ezen a szócsövön keresztül utoljára adom át 

nektek az Igémet, azt mondjátok majd Nekem: "Mester, itt vagyunk, történjék velünk a te akaratod 

szerint". 

56 Senki sem szenved hiányt az Én világosságomban. Tanításomon kívül álmaitokon keresztül 

beszélek hozzátok, amelyeket ti kinyilatkoztatásoknak neveztek, mert tudjátok, hogy ezekben olyan mély 

tanításokat tárok fel nektek, amelyeket más módon nem ismerhettek meg. De értsétek meg, tanítványok, 

hogy minden tudás, amely tőlem származik hozzátok, kinyilatkoztatás. Ne tulajdonítsatok jelentőséget 

annak, hogy milyen eszközökkel vagy formában adom át nektek az üzeneteimet. 

57 Joggal hívtalak titeket a világosság gyermekeinek; de a legtöbben közületek teljesen vakon 

akarjátok járni az utatokat - nem azért, mert az út sötét, hanem azért, mert be akarjátok zárni a szemeteket 

az igazság előtt. Meg akarjátok várni, amíg mások, akik még csak nem is hallották ezt az Igét, felébrednek 

azok előtt, akik hallották a hangomat? Szomorú lenne, ha ezek megszabadítanák új tanítványaimat a 

tévedéseiktől. 

58 Most megismertetem a harmadik korszak prófétáit szellemi ajándékaikkal, hogy hirdetni tudják ezt 

az örömhírt az emberiségnek. De tudniuk kell, hogy el kell érniük a spiritualizálódást ahhoz, hogy ezek az 

ajándékok megnyilvánulhassanak bennük. 
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59 Hallgassátok meg az utasításaimat, tanítványok, hordozzátok a szívetekben, és amikor otthon 

vagytok, tanulmányozzátok és mélyítsétek el, hogy másnap, amikor folytatjátok életetek küzdelmét, a 

gyakorlatba ültethessétek az utasításaimat. 

60 Létezésednek nincs olyan pillanata, amely ne kínálna számodra megfelelő lehetőséget törvényem 

teljesítésére. Ne csak a nagyszerű alkalmakra várjatok, hogy alkalmazni tudjátok a szeretetről szóló 

tanításaimat. 

61 Gondoljatok bele: Ha az összpontosításotok, amikor ezt az Igét halljátok, nem olyan intenzív, mint 

amilyet ez az Ige megkövetel, és ha elmétekből hiányzik az a figyelem, amelyet tanításomra kell 

fordítania, akkor szívetek nem lesz képes összegyűjteni azt a magot, amelyet holnap el kell vetnie, és 

amelynek gyümölcseit az örökkévalóságban fogjátok learatni. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 99  
1 Üdvözöllek benneteket, tanítványok, a mennyei asztalnál. Élvezzétek a finom ételeket, amelyeket 

az Igémben adok nektek. Mint egy alvó szobába behatoló tolvaj, úgy jöttem be a szívedbe, és felfedeztem, 

hogy éhes vagy a szellemi tudásra. 

2 Senkit sem lephet meg a jelenlétem. Jézuson keresztül már jeleztem nektek azokat az eseményeket, 

amelyek az Igazság Szellemeként való megjelenésemet fogják előhírdetni. Azt is megmondtam nektek, 

hogy eljövetelem Lélekben lesz, így senki ne várjon olyan anyagi megnyilvánulásokat, amelyek soha nem 

jönnek el. Gondoljunk csak a zsidó népre, hogyan várják még mindig a Messiást anélkül, hogy Ő az 

általuk várt formában jönne el, mert az igazi már velük volt, de ők nem ismerték fel Őt. Emberiség, nem 

akarjátok tudomásul venni új megnyilvánulásomat, hogy továbbra is a hiedelmeitek szerint várjatok 

Engem, és nem aszerint, amit ígértem nektek? 

3 Ébredjetek fel álmotokból, és váljatok a fény gyermekeivé, mert elhoztam nektek egy isteni magot, 

amely békét és életet ad nektek, és azt akarom, hogy kezdjétek el vetni. 

4 Ne várjatok tovább, hogy higgyetek a hívásomban. Gondoljatok arra, hogy a nektek meghirdetett 

nagy csatában az ítélet éreztetni fogja hatását. Azt akarom, hogy jól felfegyverzett katonák legyetek ebben 

a csatában, készen arra, hogy a szeretet cselekedeteivel hitet vigyetek a gyenge szívekbe. 

5 Emberek, űzzétek el a félelmet embertársaitok véleményétől, mert nem ők azok, akik békét adnak 

nektek, nem ők azok, akik elvisznek benneteket az Ígéret Földjére. Ne féljetek emberek, kövessetek Engem 

kitartóan ezen az úton. Mert az emberiség megítélésének óráján szívetek mélyéből siránkoznátok, hogy 

nem voltatok hűségesek, nem bátorítottátok magatokat az Én tanításaimban, és nem tanultátok meg a nagy 

megpróbáltatásokat az Én Törvényemnek megfelelően megoldani. A győzelem a kitartóké és a hűségeseké 

lesz. 

6 A legmélyebb viharos éjszakában megjelent a mentőcsónakom. Jöjjetek hozzá mindnyájan, akik 

féltek a bűnbe süllyedni, mint hajótöröttek, akik eltévedtek. 

7 Az elme elhomályosodása, a hit hiánya, az igazság tudatlansága sötétséget jelent a szellem 

számára, és ezért van az, hogy az emberiség ma téves úton jár. Mennyire megszaporodtak azok az 

emberek, akik úgy élnek, hogy nem tudják és nem is akarják tudni, hová mennek! 

8 Tudtam, hogy az emberek számára eljön egy ilyen időszak, tele fájdalommal, zűrzavarral, 

bizonytalansággal és bizalmatlansággal. Megígértem, hogy megmentelek benneteket ettől a sötétségtől, és 

itt vagyok: én vagyok az Igazság Lelke. Miért akarsz Engem újra emberként? Nem emlékeztek arra, hogy 

emberként haltam meg, és azt mondtam nektek, hogy várni fogok rátok az Országomban? Ezzel 

megértettem veletek, hogy a lélek örökkévaló, halhatatlan. 

9 Az Isteni Lélek volt az, aki Jézus száján keresztül szólt, és aki vérével pecsételte meg az 

üdvösséged árát. Mi volt a büntetésed? Hogy megéljétek, hogy lássatok Engem később fényként jönni a 

lelkiismeretetek fölötti úton. Halhatatlanságom bizonyítékait adtam nektek, és a megbocsátás köpenyébe 

burkoltalak benneteket, hogy megértessem veletek, hogy a Golgotán kiontott Vér a legmagasztosabb lecke 

a szeretet küldetésének teljesítésére, hogy elérjétek a békét az örökkévalóságban. Ezért mondom nektek, 

hogy el kell érnetek a saját áldásotokat. 

10 Azért neveztelek titeket "izraelitáknak", mert a lelketek abból a magból származik, amelyet az 

"Isten népének" nevezett nép alapítóira bíztam. 

11 "Izrael" volt a név, amelyet Jákobnak és magvának adtam. Miért használták ezt a nevet később egy 

faj megjelölésére, holott csak a szellemi küldetésekre utal? 

Én inspiráltam a pátriárkákat és a prófétákat, hogy ezt a népet Isten népének nevezzék. Tudod miért? Mert 

a föld összes többi népe közül ők hoztak magukkal a világra egy spirituális küldetést. Míg egyes népek a 

tudományt, mások a művészeteket, megint mások az emberi törvényeket tartották a kezükben, addig ez a 

nép a Szellemi Törvényt, a Szív Tanítását, az Örökkévalóság Fényét hozta. Míg más népek filozófusokat 

és tudósokat adtak a világnak, addig ez a nép prófétákat adott, akik isteni üzeneteket adtak az embereknek, 

pátriárkákat, akik életükkel tanították az Istenhez vezető utat, apostolokat, akik az igazság tanúiként éltek 

és haltak meg, és mindenekelőtt az isteni Mestert, aki Izrael népének kebelében emberré lett, és az 

embereknek a menny legmagasztosabb üzenetét hozta. 
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12 Ezért nevezték azt a népet Isten népének, bár azt mondom nektek, hogy minden nép az enyém, és 

mindegyiket egyformán szeretem; mégis mindegyik a maga küldetését hozza a földre. 

13 Ezt a spirituális magot én idézem elő, hogy jelenjen meg a világban ebben az időben. Szétszórva 

fog megjelenni az emberiség között - nem fajként vagy törzsek formájában, hanem minden fajban, mert 

Izrael a szellemben alapszik, és a szellemi az emberi fölött áll. 

14 Újra meg fog jelenni az Én népem azzal a küldetéssel, hogy fényt hozzon a szellemnek. Szellemi 

képességei ugyanúgy beáramlanak az emberi életbe, mint mindenkor. Prófétáim, küldötteim és 

tanítványaim (mindig) fényt és békét hoztak az embereknek. 

15 Ti, akik hallotok Engem, bizonyára megértitek ezeket a tanításokat. De ne elégedjetek meg azzal, 

hogy megértitek őket; tovább kell folytatnotok örök rendeltetésetek beteljesítését, hogy megvilágítsátok 

embertársaitok szellemi útját. Teljesítsétek küldetéseteket, és ismét felragyog bennetek a fény, amelynek 

mindig jelen kell lennie Isten népében. 

16 Lásd, hogy szellemed előre látta az időt, amelyben most áll, és sietett az ígéreteim beteljesülése 

utáni vágyakozással. Szívetek semmit sem tudott eljövetelemről, mert ezekben az időkben az emberiség 

nem vagy alig tulajdonít jelentőséget próféciáimnak; de a szellem a legmélyebb bensőjében őrizte azt az 

Igét. 

17 A szívetek aludt, de mióta meghallottátok az első Szavamat vagy az első tanításomat, felébredt, és 

amikor megértette az igazságot, azonnal rájött, hogy a lelkek azért jöttek a földre, hogy isteni küldetést 

teljesítsenek, és nem azért, hogy mindenki a saját akarata szerint cselekedjen. Aki megtapasztalta ezt a 

felébredést, az lépésről lépésre követ Engem, és szentélyt épít magában. 

18 A szeretet szavát minden kiválasztott népnek adom. Frissítsétek fel magatokat vele, tanítványok. 

Ha néha meg is javítalak benneteket, sőt el is ítéllek benneteket, gondoljátok át alaposan ezeket a 

tanításokat, hogy mindenki megszívlelhesse, ami őt érinti. Ne örüljetek, ha olyan vétket dorgálok, amelyet 

ti nem követtetek volna el, még akkor sem, ha ismeritek azokat, akik elkövették. Mert abban a pillanatban 

a lelkiismeretetek emlékeztetni fog benneteket arra a tanításra, amelyben azt mondtam nektek: "Ne 

lássátok a szemölcsöt testvéretek szemében anélkül, hogy előbb fel ne ismernétek a gerendát, amelyet 

magatokkal hurcoltok." Ez a tanítás a következő. 

19 Ne feledjétek, hogy mindannyian az apostolok csoportját alkotjátok, akiket holnap küldök ki, hogy 

tanúságot tegyenek az Igémről, és hogy már most el kell kezdenetek szeretni egymást. Nem gondoljátok, 

hogy az Értelmed szervén keresztül történő hirdetéseimnek nagy jelentősége van? Vagy azt gondoljátok, 

hogy ez egyike a sok szektának, amelyek manapság felbukkannak, és a világ megváltását hirdetik, majd 

ismét eltűnnek anélkül, hogy nyomot hagynának békémről? 

20 Figyeld meg, hogy ez a mag, bár rosszul gondoztad, mégsem hal el, nézd meg, hogyan győzte le a 

sötétséget és a buktatókat, az akadályokat és a megpróbáltatásokat, és hogyan csírázik és fejlődik tovább 

napról napra. Miért nem pusztul el ez a mag? Mert az igazság halhatatlan, örökkévaló. Ezért fogjátok látni, 

hogy amikor ez a tanítás időnként eltűnni látszik, akkor éppen akkor hajtanak ki új és dús hajtások, hogy 

segítsenek az embereknek újabb lépést tenni a spiritualizáció útján. 

21 Ne gondoljátok, hogy ez csak ebben a Harmadik Korszakban történt, nem, még a Második 

Korszakban is, miután a Mester és tanítványai vérükkel öntözték meg a magot, amelyet az emberek 

szívében vetettek, voltak pillanatok, amikor úgy tűnt, mintha Krisztus tanítása eltűnt volna a világból. 

Hányan vannak napjainkban és korunkban, akik végül megingottak hitükben, és kételkedtek abban az 

igazságban, amely korábban jelzőfény és törvény volt számukra, haszontalannak tartva Jézus és az Őt 

követők áldozatos halálát. Akkor már csak új szolgákat kellett küldenem a világba, hogy eltávolítsanak 

minden valótlanságot, amit az emberek hozzáadtak tanításomhoz, és amivel eltorzították azt, és a mag újra 

kihajtott, virágot és gyümölcsöt hozott. 

22 Azért tanítalak titeket ezekre az összefüggésekre, hogy ne azok közé tartozzatok, akik elrejtik 

igazságomat, elferdítik tanításomat vagy meggyalázzák törvényemet, hanem azok közé, akik lelkük egész 

szeretetével ápolják a magot, amelyet rátok bíztam, amely ugyanaz, amelynek akaratom szerint mindenkor 

virágoznia kell az emberek szívében: mint szeretet az emberek között. 

23 A Mestert, aki veletek volt a világban, hívhatjátok "galileai rabbinak", mert azon a földön lett 

emberré. De a Mesterről, aki ma láthatatlanul jön hozzátok, bár ugyanaz, nem mondhatjátok, hogy 

Galileából való, mert én a Lélekben jövök. 
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24 Új tanításaim megerősítik azokat, amelyeket a Második Korszakban adtam nektek, de még 

messzebbre nyúlnak. Ne feledjétek, akkor az ember szívéhez szóltam, de most a szellemhez beszélek. 

25 Nem tagadom meg egyetlen szavamat sem, amelyet a múltban adtam nektek, ellenkezőleg, 

megadom nekik a megfelelő beteljesülést és a megfelelő értelmezést. Ugyanígy mondtam akkor a 

farizeusoknak, akik azt hitték, hogy Jézus meg akarja semmisíteni a Törvényt: "Ne gondoljátok, hogy 

azért jöttem, hogy feloldjam a Törvényt vagy a prófétákat, hanem ellenkezőleg, azért jöttem, hogy 

beteljesítsem őket". Hogyan tagadhatnám meg a Törvényt és a próféciákat, hiszen ezek a templom alapját 

képezik, amelyet három korszakban kellett felépíteni az emberek szívében, és az Én eljövetelem 

bejelentését a világnak? 

26 Amíg az emberek kitartanak vakságukban és tudatlanságukban, addig ők lesznek az oka annak, 

hogy Isten, aki mindenek felett álló Atya, emberszabásúvá teszi, korlátozza és lealacsonyítja magát 

gyermekei felé, hogy megérthessék. Mikor engeditek meg, hogy megmutassam magam előttetek abban a 

dicsőségben, amelyben meg fogtok látni Engem? 

27 Nagynak kell lennetek ahhoz, hogy el tudjátok képzelni nagyságomat, és ezért jövök el újra és újra, 

hogy szellemi nagyságot adjak nektek, hogy megtapasztaljátok Atyátok megismerésének végtelen örömét, 

hogy érezzétek szeretetét, hogy halljátok az Isteni Koncertet, amely felétek zeng. 

28 Ez a Harmadik alkalom, szeretett tanítványok, és ezért az előző leckékhez még egyet kell 

hozzátennetek. Sok mindent kell tanulnotok, de legyetek nyugodtak, mert a mostani idők tanítása jobban 

megérteti veletek a múlt idők tanítását. Ugyanígy volt ez azokkal is, akik Mózes törvényét követték, a 

prófétákat tanulmányozták, és nem értették meg a tanítások lényegét, amíg Jézus el nem jött. 

29 A zsoltárok helyett, amelyeket az első alkalommal Atyádnak énekeltél, ma lelki párbeszédet 

folytatsz a lelki ima segítségével. 

30 Milyen lassan halad az emberiség Isten imádatának tökéletessége felé! 

31 Valahányszor új leckével jövök hozzád, úgy tűnik, hogy túlságosan is megelőzi a fejlődési 

szintedet. De értsétek meg, hogy azért adok nektek egy kort, hogy megragadjátok, amíg tart, és beépítsétek 

az életetekbe. 

32 Amikor a halál véget vet testi burkotok létezésének, az olyan, mint egy pihenő a lélek számára, 

amely, amikor újra megtestesül, új erőkkel és nagyobb fénnyel tér vissza, és folytatja annak az isteni 

leckének a tanulmányozását, amelyet nem fejezett be. Ily módon, az idők folyamán a búza, amely a 

lelketek, megérik. Sok mindent feltártam nektek a szellemi életről, de azt mondom nektek, hogy nem kell 

most mindent tudnotok, hanem csak azt, ami az örök hazába való eljutásotokhoz elengedhetetlen. Ott 

elmondok nektek mindent, amit tudnotok kell. 

33 Hogy új tanításokat tárjak fel nektek ebben az időben, a fény és a szellem idejét nyitottam meg 

megnyilvánulásommal a tanulatlan és tudatlan, de egyszerű emberek elméjén keresztül. Holnap, amikor 

megértettétek és alkalmazzátok az első leckéimet, meglesz a szellem és a szellem közötti párbeszéd, ami a 

legmagasabb cél, amire törekedhettek. De idő telik el, mire a kommunikációnak ez a formája elterjed az 

emberek között, és nem tudjátok, hány korszak telik el, mire tökéletessé válik. 

34 Mindig is kerestem egy formát, hogy beszéljek hozzátok, hogy hallhatóvá és érthetővé tegyem 

magam, de ti nem mindig voltatok hajlandók vagy hajlandóak meghallani az isteni hangot. Tekintettel 

földhöz kötöttségetekre, emberszámba kellett vennem Magamat, és érzékeitek számára érzékelhetővé 

kellett tennem Magamat, hogy megtapasztalhassátok, hogy az emberi hanghordozón keresztül adhassam 

nektek megnyilvánulásomat, ahogyan azt most megtapasztaltátok. De bejelentettem nektek, hogy a 

hirdetéseknek ez a formája 1950-ben véget ér. 

35 emberek, ne felejtsétek el, hogy Atyátok ma azt mondta nektek, hogy mindig is kereste a módját 

annak, hogy közölje Önmagát veletek, hogy felismerjétek, hogy amikor holnap már nem az én 

eszközeimen keresztül kapjátok meg az Igémet, akkor az idő egy új szakaszába értek, amelyben elkezditek 

érzékelni a szellemetek és az Isteni Szellem közötti valódi kommunikációt. 

36 Napjainkban és korunkban örülnek azok a lelkek, akik érzik a Szentlélek jelenlétét abban a 

fényben, amely megvilágosítja az elmét, és örömmel és ihletettséggel tölti el a szíveket. Azok, akik nem 

ébresztették fel eléggé az érzékenységüket ahhoz, hogy érzékeljenek Engem, szomjasak és híján vannak a 

békének. Ezért azt mondom azoknak, akik isteni sugallatot kapnak, hogy hívják össze embertársaikat, és 

ébresszék fel őket szellemi eljövetelem jó hírével. 
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37 Ez az élet állandó próbatétel az ember számára, születésétől kezdve egészen földi haláláig. 

38 Az emberi élet a szellem számára a tégely, amelyben megtisztul, és az üllő, amelyen kovácsolódik. 

Lényeges, hogy az ember lelkében legyen egy eszménykép, a Teremtőjébe vetett hit és a sorsa iránti 

szeretet, hogy türelemmel viselje keresztjét a kálvária csúcsáig. 

39 Az örök életbe vetett hit nélkül az ember minden súlyos megpróbáltatásnál kétségbeesik, magas 

eszmények nélkül anyagiasba süllyed, és a csalódások elviseléséhez szükséges erő nélkül csüggedésbe 

vagy bűnbe vész. 

40 Az emberek mindezt saját tapasztalatukból tudják, mert szükség volt arra, hogy megismerjék az 

élet szomorú oldalát és a sötétséget, hogy érzékelni tudják a fényt, amikor az a szemük elé kerül. Ezért 

mondtam nektek ma, hogy örvendeznek azok a lelkek, akik kinyitották szemüket, hogy meglássák a 

bölcsesség és a szeretet isteni fényét. 

41 Bizony mondom nektek, sokan fognak menekülni Tanításom elől, mert félnek attól, hogy lelki 

értelembe kerülnek; de nem az értelem és nem is a Lélek fog beszélni bennük, hanem a test alantas 

szenvedélyei. 

42 Amikor egy szellem az igazságnak szentelt életet él, úgy menekül az anyagelvűség elől, mint aki 

eltávolodik a szennyezett környezetből. A felsőbbrendű szellem az erkölcsösségben találja meg a 

boldogságot, ahol béke uralkodik, ahol szeretet lakozik. 

43 Az én fényem minden emberben ragyog, ez egy könyörtelen, de kedves hang, amely szüntelenül 

szól minden emberhez. 

44 Ne aggódjatok azokért, akik látszólag kitartóan nem hallgatnak rám, mert idővel ők válhatnak a 

legbuzgóbbakká és a legállhatatosabbakká megtérésükben és hitükben. Nem emlékeztek Pál megtérésére? 

45 Nem teszek elhamarkodott lépéseket. Tudom, hogy az örökkévalóság közepette gyermekeim 

valamikor meg fognak keresni Engem a megváltás utáni vágyukban. Csak az embereknek kell sietniük, 

mert minél tovább késlekednek a megújulással, annál inkább meghosszabbítják a vezeklés idejét. 

46 E harmadik korszak fénye a legélénkebb boldogsággal töltötte meg szíveteket, és a világ békéjének 

reménye újból felébred bennetek. Napról napra többet foglalkoztok Uratok Műveivel, egyre nagyobb 

vágyat érezve arra, hogy együttműködjetek ebben a lelkesítő Munkában. Bizony mondom nektek, 

megjutalmazlak titeket mindazért az időért, amit a Munkámra fordítotok. De ne hanyagoljátok el földi 

kötelességeiteket, hogy a szellemi dolgoknak szenteljétek magatokat, amíg nem vagytok biztosak abban, 

hogy erre utasítottalak benneteket. Akkor nemcsak a munkát, hanem még a szeretteit is hátra kell hagynia, 

hogy elinduljon egyik vagy másik régióba, és elvigye az örömhírt embertársainak. 

47 Ebből a népből azok fognak kikerülni, akik az Én szolgálatomnak szentelik magukat. 

Felkészülnek, hogy a holnapi megpróbáltatásokban ne ingadozzanak. Nem minden ember tudja, hogyan 

készüljön fel a harcra, mert látjátok, hogy sokan, akik hallották élő Igémet, érintetlenek maradtak, és hogy 

a szívük nem kész engedelmeskedni. 

48 Bárcsak láthatnád a fény szellemeit, akik őrködnek feletted, hogy mennyire szenvednek az 

emberek szívének keménysége és engedetlensége miatt; bárcsak hallhatnád lelki zokogásukat! Miért nem 

követitek a tévedhetetlen tanácsokat, amelyeket ezek a lények adnak nektek? Nem találtál-e bennük 

szerető és együttérző testvért, hűséges és önzetlen barátot? 

49 Ne feledjétek, hogy nagyon hamar a szellemi életben lesztek, és azt kell majd learatnotok, amit 

ezen a földön vetettetek. Az ebből az életből a másikba való átlépés továbbra is komoly és súlyos ítéletet 

jelent a szellem számára. Senki sem menekülhet meg ettől az ítélettől, még akkor sem, ha a legméltóbbnak 

tartja magát szolgáim közül. 

50 Az én akaratom az, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy belépsz abba a végtelen Otthonba, ne 

érezd többé a földi aggodalmakat, és kezdd el érezni a boldogságot és az örömöt, hogy egy újabb 

lépcsőfokot megmásztál. 

51 Ne hagyj semmit befejezetlenül a világban. Szeressétek az embereket, mint a saját családotokat. 

Imádkozzatok az emberekért, bármennyire is távol vannak tőletek, ahogyan ti is imádkoztok, amikor 

valamelyikőtök távol van és szenved. Gyógyítsátok meg a betegeket, és miközben ezt teszitek, 

emlékezzetek meg mindazokról, akik ebben az órában a szenvedés poharát isszák. A hatalmas tengeren 

való utazásotok során, amelyen átkelsz, hagyjatok fénynyomot életetekben. Ne aludjatok, amíg az Én 

fényem megvilágítja a lelkiismereteket. Ne feledjétek, hogy azok, akik ébren vannak, megkapják az 
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inspirációmat, hogy átadják üzenetemet embertársaiknak. Váljatok el mindentől, ami haszontalan és rossz, 

hogy mindenkor méltók legyetek arra, hogy kegyelmemet birtokoljátok. 

52 Fogadjátok be azt a lelket, amelyik azért jön a földre, hogy egy gyermekben testet öltsön, és 

ugyanígy álljatok imáitokkal a lélek mellé, amelyik leválik a testéről és elbúcsúzik tőletek. Vezesd 

imáiddal a túlvilág küszöbéig. Szeressétek felebarátaitokat, és szolgáljátok őket minden órában és minden 

nehéz helyzetben, amin keresztül kell menniük. 

53 Mindig élj szellemileg éberen, hogy szívből meg tudj bocsátani azoknak, akik megbántottak téged. 

Gondoljatok előre arra, hogy aki bántja a testvérét, az csak azért teszi, mert hiányzik belőle a lelki 

világosság, és mondom nektek, hogy a megbocsátás az egyetlen dolog, ami fényt hozhat ezekbe a 

szívekbe. A harag vagy a bosszú növeli a sötétséget és szenvedést hoz. 

54 Legyetek bölcsek és bátrak a megpróbáltatásokban, hogy ezt a magot hagyjátok gyermekeitek 

szívében, és ők szeretettel és hálával emlékezzenek rátok, ahogyan emlékeztek az első idők pátriárkáira, 

akik a hit, a bátorság örökségét hagyták rátok, ahogyan Ábrahámra is, akit egy egész nép apjaként ismert 

és szeretett. 

55 Ma tanácsot adtam nektek, de ez mennyei tanács. Mert örömömre szolgál, hogy Atyaként 

szólhatok hozzátok, mivel Lelkemben érzem gyermeki szereteteteket. 

56 Az emberek, az ő idejében János, akit Keresztelőnek is neveznek, vízzel keresztelte meg azokat, 

akik hittek a próféciájában. Ez a cselekedet az eredeti bűntől való megtisztulást jelképezte. Azt mondta a 

sokaságnak, akik a Jordánhoz jöttek, hogy meghallgassák az Útkereső szavait: "Íme, én vízzel keresztellek 

meg benneteket, de már úton van Ő, aki megkeresztel benneteket a Szentlélek tüzével". 

57 Ebből az Isteni Tűzből született minden szellem, tisztán és tisztán jöttek elő. De ha útjuk során 

bemocskolták magukat a bűnnel, amelyet az engedetlenség hozott magával, Lelkem tüze újra rájuk árad, 

hogy elpusztítsa bűnüket, eltörölje foltjaikat és visszaadja eredeti tisztaságukat. 

58 Ha ahelyett, hogy ezt a Lelki Keresztséget úgy értelmeznétek, mint a megtisztulást, amelyet az 

ember a Teremtője iránti őszinte bűnbánat cselekedete által ér el, rítussá változtatjátok, és megelégedtek 

egy cselekedet szimbolikus tartalmával - bizony mondom nektek, a szellemetek nem fog elérni semmit. 

59 Aki így cselekszik, az még mindig a Keresztelő idejében él, és olyan, mintha nem hitt volna az ő 

próféciáiban és szavaiban, amelyek a Szellemi Keresztségről, az Isteni Tűzről szóltak, amellyel Isten 

megtisztítja gyermekeit, és halhatatlanná teszi őket a fényben. 

60 János felnőttként hívta magához az embereket, hogy a megtisztulás jelképeként öntse rájuk ezt a 

vizet. Akkor jöttek hozzá, amikor már tudatában voltak tetteiknek, és már meg tudtak lenni a szilárd 

akarattal, hogy a jóság, az igazságosság és az igazságosság útján maradjanak. Nézzétek meg, hogy az 

emberiség mennyire inkább a vízzel való megtisztulás szimbolikus aktusát részesítette előnyben, mint az 

Isten iránti szeretetből fakadó, bűnbánat és a javításra irányuló szilárd elhatározás általi valódi megújulást. 

A rituális cselekedet nem jelent erőfeszítést; azonban a szív megtisztítása és a tisztaságért való küzdelem 

erőfeszítést, lemondást, sőt áldozatot is jelent az ember számára. Ezért van az, hogy az emberek inkább a 

külsőségekkel fedik el bűneiket, megelégedve a szertartások, bizonyos cselekedetek és rítusok 

betartásával, amelyek a legkevésbé sem javítják erkölcsi vagy lelki állapotukat, ha a lelkiismeret nem szól 

hozzájuk. 

61 Tanítványok, ez az oka annak, hogy nem akarom, hogy rituális cselekményekre kerüljön sor 

közöttetek, hogy azok elvégzésén keresztül ne feledkezzetek meg arról, ami valójában a lelket érinti. 

62 Az eredendő bűn nem a férfi és a nő egyesüléséből ered. Én, a Teremtő rendeltem el ezt az 

egyesülést, amikor azt mondtam mindkettőnek: "Növekedjetek és sokasodjatok". Ez volt az első törvény. 

A bűn abban rejlett, hogy az emberek visszaéltek a szabad akarat ajándékával. 

63 Készüljetek fel arra, hogy továbbra is befogadjátok a gyermekeket, akiket rátok bízok. Legyen 

teljesen tisztában a feladatával és a felelősségével. Ezt a fényt megtaláljátok majd a tanításomban. 

64 Tudjátok, hogy amikor a lélek megtestesül, magával hozza minden képességét, hogy a sorsa már le 

van írva, és ezért nincs szüksége arra, hogy bármit is kapjon a világban. Üzenetet vagy engesztelő 

feladatot hoz. Néha (jó) magot arat, máskor pedig adósságot fizet. De ebben az életben mindig megkapja a 

szeretet leckéjét, amelyet az Atya ad neki. 

65 Te, aki végigvezeted gyermekeidet ezen az életen, gondoskodj arról, hogy amikor a gyermeki 

ártatlanság ideje elmúlt, az Én Törvényem útját járják. Ébresszétek fel érzéseiket, tárjátok fel előttük 
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képességeiket, és mindig a jóra ösztönözzétek őket, és bizony mondom nektek, akit ilyen módon hozzám 

vezetsz, azt elárasztja a fény, amely abból az isteni tűzből sugárzik, amely az Én szeretetem. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 100  
1 Amikor bíróként eljövök hozzátok, újra hallani fogjátok Jehova hangját, amely az Első 

Korszakban megremegtette testeteket és szellemeteket. Abban az időben az emberek befogták a fülüket, 

hogy ne kelljen hallaniuk Atyjuk mindenható hangját. Ma azt mondom ennek a népnek: ne fogjátok be a 

fületeket, ne zárjátok be a szíveteket Előlem, vegyétek észre, hogy végtelen kegyelmem hogyan terjed az 

egész világegyetemben. Ne félj, csak a szereteted felajánlását akarom. 

2 Aki vétkezett, az megsértett Engem. Vétkeztél? Ha igen, akkor vegyétek észre, hogy Atyaként és 

Mesterként is azért jöttem, hogy megbocsássak nektek, és hogy újra megtanítsalak benneteket az 

üdvösségre vezető útra. 

3 Ítéletemet a szeretet szülte, nem a bosszú. Amikor igazságosságommal sújtom az embereket, az 

azért van, mert meg akarom menteni őket. Amikor elveszem a királyok jogarát, azért teszem, mert azt 

akarom, hogy megalázkodjanak. Amikor számon kérem azokat, akik az emberiséget vezetik, azért teszem, 

mert láttam, hogy nem a szeretetet, a békét vagy az igazságosságot vetik el népeik szívében. Én csak azt 

látom, hogy a földeket halállal, nyomorúsággal, harccal és nyomorúsággal vetették be. 

4 A halottak némán kiáltanak az igazságért, és azok, akik testileg és lelkileg éheznek, tele vannak 

gyűlölettel a szívükben, hogy ha eljön a pillanat, kiengedjék azt. 

5 Emberiség, kérem a megbékélést. Ti nem az Én Törvényemben éltek. Megsemmisül a harmónia 

közted és Istened és minden teremtett dolog között. Nem szeretitek egymást testvérekként, és ez a 

boldogság titka, amit Jézus kinyilatkoztatott nektek. De ha elvesztettétek a harmóniát magatok között, azt 

hiszitek, hogy megőrizhetitek azt a teremtés természetes birodalmaival? 

6 Az ember keze ítéletet varázsolt magára. Vihar tombol az agyában, vihar tombol a szívében, és 

mindez a természetben is megmutatkozik. Az elemei elszabadulnak, az évszakok kegyetlenné válnak, 

járványok keletkeznek és elszaporodnak, és mindez azért, mert bűneid szaporodnak és betegségeket 

okoznak, és mert az ostoba és elbizakodott tudomány nem ismeri el a Teremtő által elrendelt rendet. 

7 Ha csak én mondanám ezt nektek, nem hinnétek el. Ezért szükséges, hogy a kezeddel meg tudd 

fogni a munkáid eredményét, hogy csalódni tudj bennük. Most épp eljutottál életednek abba a pillanatába, 

amikor megtapasztalod mindannak az eredményét, amit elvetettél. 

8 Ti, akik hallottátok ezt az Igét, kérdezzétek meg Tőlem szívetekben, miért nem állítom meg ezt a 

katasztrófát, amelyet az emberek tudományuk segítségével készítettek elő. Erre válaszolok neked: Az 

embernek ki kell ürítenie a poharat, amelyet megtöltött. A nemzetek faji mániájukkal és nagyra törő 

céljaikkal már régóta készülnek a harcra, hogy elpusztítsák egymást. Csak az irántatok érzett szeretetem 

állította meg (eddig); de az emberiség nem akarta felismerni vagy megérteni az isteni irgalom e 

bizonyítékát. 

9 Csak egy pillanatra engedem meg neki, de az isteni igazságosságnak ez a rövid időszaka elég lesz 

ahhoz, hogy emlékezzen Teremtője szeretetére, mert senki sem létezhet Törvényem vagy Békém nélkül. 

10 Emberek, mivel ti is megtapasztaltatok Engem, mint Bírót, mondjátok meg, hogy az Én 

igazságosságom olyan-e, mint a tiétek. Kérdezzétek meg magatoktól, hogy megérdemlem-e, hogy féljenek 

vagy szeressenek? 

11 Nézzétek, hogyan terjedt el e tanítás áldott magja az Én Szavam beteljesedésével. A 

nagyvárosokból eljutott a szegényebb vidékekre, hatalmas távolságokat megtéve. Nem múlik el, bár lehet, 

hogy egy szívben, ahol a hit meghal, megszűnik; de addigra más szívekbe is elvetik. Igém el fog menni 

erről a földről más földekre, szíveket keresve, ahol csírázni tud. Senki sem fogja tudni megakadályozni 

ennek a tanításnak a terjedését. 

12 A búza még most is emberi maggal keveredik, annak minden tökéletlenségével együtt, mert nem 

ismertétek meg Tanításom lényegét. De amikor kinyitjátok a szellem szemeit, és felébred az 

igazságérzetetek, meglátjátok e kinyilatkoztatás isteni tisztaságát, és akkor szívetek teljes szeretetével és 

buzgalmával magatokhoz ölelitek, tisztán és hangosan hordozzátok magatokban, és megismertetitek az 

emberiséggel, amely megosztott és távol áll Törvényem útjától. 

13 Ha azt hiszitek, hogy az Én Igém csak azokhoz szól, akik jelen vannak, akkor tévedtek. Az Én 

Igém mindenkinek szól, aki befogadja, legyen az ma, holnap vagy a távoli jövőben. Ugyanaz a helyzet, 

akár hanghordozón keresztül, akár tanú útján, akár átirat útján kapja meg. 
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14 Nektek, akik most vagytok és nektek, akik eljövendők, Atyátok azt mondja: Ha az igazság vetői, a 

lélek ápolói, a béke barátai akartok lenni, ismerjétek fel magvaim tökéletességét, és tisztítsátok meg 

szíveteket. Egyenként készítem fel őket a harcra (az Ige terjesztésére), megmutatom nekik az utat, és 

előkészítem a földet a vetésre. 

15 A látszat szerint az anyagi szükségletek fognak elvinni benneteket más helyekre, de az igazság az, 

hogy a ti feladatotok volt az, ami oda vitt benneteket, hogy megmutassam nektek a megműveletlen vagy 

gyéren művelt földek kiterjedését, hogy elhelyezhessétek rajtuk az áldott magot, amit az Én Lelkem adott 

nektek ebben a Harmadik Korszakban. 

16 Imádkozzatok minden munkásért, testvéreitekért, egyesítsetek mindenkit az egyenlőség és 

testvériség imájában. Vigyázz a templomokra, legyenek azok kicsik vagy nagyok, közel vagy távol. 

17 Engedjétek, hogy az élet fájának nedve átjárja lényeteket, hogy gyümölcseitek is tele legyenek 

élettel. 

18 Tanításom mélyreható, tanítványok, de megadtam nektek az eszközöket, hogy megértsétek. 

Fogadjátok a túlvilági lényeket, akiket a fény üzenetével küldtem nektek, hogy segítsenek nektek a 

spirituálisból az isteni felé haladni. Hallgassatok rájuk, amikor azt tanácsolják, hogy távolítsatok el minden 

anyagi kötődést a szívetekből, hogy képesek legyetek felemelkedni az Istenihez. Ki beszélhetne náluk 

jobban a spiritualizációról? Amikor a szellemi otthont emlegetik, úgy beszélnek hozzátok, mint 

tudósokhoz, mert onnan jönnek hozzátok. 

19 Ezek a lények átmentek a megtisztulás olvasztótégelyén. Küzdelmük, vétkeik megbánása, 

tapasztalataik és szellemi emelkedettségük volt az az érdem, amit bennük találtam, és ezért küldtem el 

őket, hogy megnyilvánuljanak népem körében. 

20 Ők tiszták, és ezért beszélhetnek a tisztaságról a világnak; szeretnek Engem és szeretnek titeket, 

ezért joguk van a szeretetről beszélni; átitatódtak egészséggel, és ezért tudnak egészséget adni a 

betegeknek. 

21 Példaként küldtem őket az emberiségnek. Utánozzátok őket, és tegyétek magatokat méltóvá arra, 

hogy a szeretetről, a megújulásról, a békéről és a spiritualizációról beszéljetek. Bizony mondom nektek, ha 

így tesztek, nem lesznek képmutató farizeusok az én népem között, akik nagyon is törődtek a 

külsőségekkel, de a szívükben rothadást és mocskot rejtettek. 

22 Azok, akik elméjükben befogadják e lények sugárzását, és azok, akik hallják üzeneteiket, engedjék 

meg nekik, hogy teljes mértékben megnyilatkozzanak, hogy emlékük kitörölhetetlen maradjon a hallgatók 

sokaságának szívében, és magjuk halhatatlan maradjon az emberek szívében. Ne feledjék, hogy a 

(közvetlen) kapcsolatuk ezzel a néppel 1950-ben véget ér. 

23 E magasabb világ inspirációja továbbra is vezetni és inspirálni fogja az Úr tanítványait, bár 

felhívom a figyelmeteket arra, hogy ahogy spiritualizációtok növekszik, úgy lesz a megnyilvánulása 

finomabb és fényesebb az idő előrehaladtával. 

24 Ezen az úton megállás nélkül kell haladnotok előre, de azt is el kell mondanom, hogy lépésről 

lépésre kell haladnotok, nem pedig lélegzetelállító rohanásban. 

25 Ne merüljetek el a megszokott rutinban, értsétek meg, mikor jött el az idő, hogy újabb lépést 

tegyetek a fény útján. Ne siessenek, de ne is tétovázzanak. 

26 A helyes módja annak, hogy ne essetek stagnálásba, az, hogy pontosan betartjátok az Igémet, és 

tartózkodtok minden olyan pusztán külsődleges cselekedettől, amellyel az utasításaim tényleges betartását 

szeretnétek helyettesíteni. 

27 Én is veletek vagyok, mint Mester, mint Atya, mint Orvos. Nyissátok meg szíveteket, ó emberek 

sokasága, akik szenvedésetek terhével jöttök ide. Csukjátok be a szemeteket egy pillanatra a világiak előtt, 

és érezni fogjátok a spirituális jelenlétét. A fáradt vándor egy láthatatlan fa árnyékát fogja érezni, amely 

árnyékot ad neki és megerősíti. A szeretetre szoruló szív érezni fogja, hogy belépett az isteni otthonba, 

ahol az Atya hangja koncertként hallható. A beteg úgy fogja érezni, hogy egy jótékony és irgalmas kéz 

csúszott a sebére, gyógyító balzsammal töltötte fel és enyhítette fájdalmát. 

28 Tanuljatok meg közelebb jönni hozzám, tanuljatok meg kérni Engem, hogy kapjatok és reméljetek. 

Ezután megtapasztalhatod, hogyan mutatkoznak meg a csodák az életedben. 

29 Ez az az idő, amikor az embernek ki kell vennie a részét a spiritualizációból és a hitből, hogy az új 

csodák valósággá válhassanak. A világ újra meg akarja tapasztalni azokat a cselekedeteket, amelyeket 
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Jézus az emberek szeme láttára tett. Ezért mondom nektek, hogy ne akarjatok makacsul tovább élni egy 

olyan korban, amely már elmúlt. Új korszakba léptetek, és ebben olyan tanításokat fogok nektek adni, 

amelyeket még nem fedeztem fel nektek, és megismétlem műveimet, de most már szellemi formában. 

30 Ébren kell lennetek, tanítványok, mert nemcsak ezen a szócsövön keresztül fogok hozzátok 

beszélni, hanem a testetek alvásakor is megismertetem magam a szellemetekkel. Megtanítalak arra, hogy 

átadd magad a felkészült alvásnak, és hogy leválj a lelkedről, hogy felemelkedjen a fény régióiba, ahol 

megkapja a próféciát, amellyel megvilágítja az útját, majd továbbítja üzenetét az értelemnek. 

31 Az a tanítvány, aki tudja, hogyan fogadja a Mesterét abban a pillanatban, amikor keresi őt, nem 

botlik meg az ösvényen, és nem tartja magát gyengének vagy elhagyatottnak a küzdelemben. 

32 Tanuld meg megérteni, hogy mi az a spiritualizáció, amit én akarok tőled, hogy ne ess bele egy 

elragadtatott miszticizmusba, amely ahelyett, hogy segítené szellemedet az isteni tanítások megértésében, 

újabb homályosságokat halmoz fel előtte. 

33 Belsővé váljatok, tanítványok, engedjétek, hogy szellemetek elkezdje szemlélni azt az életet, 

amely vár rá, azt a világot, amely kincstárában végtelen dicsőséget tartogat az Istenségem gyermekei 

számára. 

34 Ne késlekedjetek azzal az órával, amikor szellemetek eléri ezt a boldogságot. 

35 Népem növekszik, szaporodik, nemcsak a földön, hanem a szellemi világban is. E szellemi 

sokaságok között vannak azok, akik vérségi kötelékben álltak veletek, akár a szüleitek, testvéreitek vagy 

gyermekeitek voltak. 

36 Ne lepődjetek meg, amikor azt mondom nektek, hogy népem olyan sokan vannak, hogy a földön 

nem lenne elég hely számukra, és hogy még sokkal többen lesznek. Amint egyesítettem őket, és egyetlen 

gyermekem sem hiányzik, a végtelenséget kapják otthonul, a fény és a kegyelem azon szféráját, amelynek 

nincs vége. 

37 Itt a földön csak felkészítelek benneteket, tanításom által megadom a szükséges utasításokat, hogy 

tudjátok, hogyan közelítsétek meg azt az életet. Ez az emberiség csak egy része Isten népének. 

Mindenkinek ismernie kell ezeket a magyarázatokat, hogy életét a tökéletesség eszménye felé irányíthassa. 

Ez az isteni üzenet, amely az emberi hanghordozó ajkán keresztül kimondott Igém, akaratom szerint 

minden emberhez el fog jutni. Az Én Szavam a világot hívó harang, lényege felébreszti és felébreszti a 

népeket, hogy elgondolkodjanak a spiritualizáción, a lélek eme élet utáni sorsán. 

38 Amíg a vallási közösségek mély álomba merülnek, és nem hagyják el megszokott útjaikat, addig 

nem lesz szellemi ébredés, sem a szellemi eszmények megvalósulása, és ezért nem lesz béke az emberek 

között, sem hely a tevékeny szeretetnek; nem fog tudni felragyogni a fény, amely feloldja a súlyos emberi 

konfliktusokat. 

39 Titeket, akik rám hallgattok, "népemnek" neveztelek, mert tanításomat rátok bíztam, hogy 

meghívjátok az embereket - nem elsősorban arra, hogy csatlakozzanak hozzátok, mert még mindig sok 

tökéletlenségtől szenvedtek -, hanem hogy valóban az Én Törvényem útját járják, amely minden bizonnyal 

tökéletes. 

40 Távol tőletek, szétszóródva a föld népei között, elrejtőzve a nagy néptömegek között, sokan 

vannak, akik az Én népem gyermekei, mert az Én törvényem szerint élnek, és az az eszményképük, hogy a 

felebarát iránti szeretet által elérjék az Atya által inspirált lelkesedést. Másrészt, a jelenlévők között, akik 

nap mint nap hallgatják Igémet, vannak olyanok, akiket még nem tekinthetek népemhez tartozónak, noha 

évről évre hallottak Engem; mert szeretet helyett rosszindulatot mutatnak, segítőkészség helyett önzést; a 

szellemi tökéletesség eszménye helyett az egoizmus uralkodik bennük, és mindent követnek, ami 

hiúságuknak hízeleg. 

41 Akkoriban azt mondtam tanítványaimnak: "Örököseivé teszlek titeket az Országomnak"; de ne 

gondoljátok, hogy méltóvá tették magukat erre a kegyelemre, mert a Mesterükkel éltek. Emlékezzetek, 

hogy volt, aki, bár sokszor leült együtt enni a Mesterrel, vele élt és gyakran hallotta az Igét, nem volt 

méltó arra, hogy átvegye azt a mennyei testamentumot, amelyet a Mester a tanítványaira bízott, amikor 

utoljára ült velük asztalhoz. 

42 Az Atya országa minden gyermek öröksége, ezt a kegyelmet csak a szellem nagy érdemei révén 

lehet elérni. Azt akarom, hogy ne tartsátok lehetetlennek a kegyelem elérését, amely közelebb visz 

hozzám. 
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43 Ne szomorkodjatok, amikor azt halljátok az Igémben, hogy csak nagy erőfeszítéssel és fáradsággal 

fogjátok elérni az Ígéret Földjét. Örüljetek, mert aki erre a célra irányítja az életét, az nem fog csalódni, és 

nem látja magát becsapva. Nem fog vele úgy történni, mint sokakkal, akik a világ dicsőségére 

törekszenek, de sok erőfeszítés után sem érik el azt, vagy akik elérik azt, de hamarosan megtapasztalják a 

szenvedést, hogy látják, ahogyan az elenyészik, amíg semmi sem marad belőle. 

44 Tanítványok, tanításom megmutatja nektek, hogy anélkül, hogy egy lépést is tennétek emberi 

kötelességeitektől és ezen élet nemes céljaitól, mindig meg kell éreznetek magatokban a vágyat, hogy 

Isten felé haladjatok, és méltóvá váljatok a nektek megígért magas jutalom elérésére. 

45 A test olyan szorosan kapcsolódik a lélekhez, hogy amikor a lélek tudja, hogy a testi burka 

szenved, úgy érzi, mintha a rossz benne lenne. Használjátok gyógyító balzsamomat, lelkek, és 

gyógyítsátok meg testeteket; hagyjátok, hogy felülemelkedjen a fájdalmon, oltsatok belé hitet és reményt. 

46 Szomorúan jöttök és panaszkodtok nekem szenvedéseitekről. De a Mester azt mondja nektek, hogy 

bár sok fájdalmat kell meggyógyítania gyermekei között, mégis kinyújtja irgalmas kezét és megérint 

benneteket, hogy érezzétek simogatásának csodáját, és egészségesen felemelkedjetek, és tanúságot 

tegyetek róla, hogy mások is eljöhessenek hozzá. 

47 Azok, akik tudják, hogyan győzzék le az élet megpróbáltatásait, soha nem engedik, hogy azok 

nyomasztják a lelküket. Nézzétek meg, hogy tanítványaik szívében nagy örömmel fogadják jelenlétemet, 

míg az, aki hagyta magát legyőzni a megpróbáltatásoktól, szomorúan és csüggedten jön. Ahelyett, hogy 

lelki dicshimnuszt küldene felém, csak a fájdalmát és a könnyeit mutatja nekem. Elfogadom ezt a 

szenvedés-felajánlást, de szeretném, ha átalakítanád a hit, a bizalom és a béke felajánlásává. 

48 Azt kérdezed tőlem, hogy nem tehetek-e érted semmit? Ó, gyermekeim, még mielőtt 

megkérdeznétek Engem, a kezetekbe adtam, amire szükségetek van! De az életben küszködve és a hit 

fénye nélkül járva utadat, képtelen vagy érezni jelenlétemet, sem felismerni azt, amit lelkednek adok, sem 

meglátni az új nap fényét, amely csak ébredésedre vár, hogy teljesen felragyoghasson. 

49 Kérdezzétek azokat, akik látták, hogy a csoda valósággá vált az életükben, kérdezzétek azokat, 

akik olyan örömmel jönnek ide, amely tükröződik az arcukon. Ők kinyitnak nektek egy könyvet a 

bizonyságtételükkel, amelyben egy olyan történetet olvashattok, amely tanító példa és ösztönző lesz a 

hitetekre. 

50 Hogyan hihetitek, hogy kevésbé szeretem azt, aki többet szenved? Hogyan veheted a fájdalmadat 

annak jeleként, hogy nem szeretlek? Bárcsak megértenéd, hogy pontosan szerelemből jöttem hozzád! Nem 

mondtam-e nektek, hogy az igazak már üdvözültek, és hogy az egészségeseknek nincs szükségük orvosra? 

Ha rosszul érzitek magatokat, és amikor lelkiismeretetek fényében megvizsgáljátok magatokat, bűnösnek 

ismeritek fel magatokat, tudjátok, hogy ti vagytok azok, akiket keresni jöttem. 

51 Ha hiszitek, hogy Isten időnként könnyeket hullatott, akkor bizonyára nem azokért, akik élvezik az 

Ő mennyei királyságát, hanem azokért, akik zavarban vannak vagy sírnak. 

52 Lássátok itt a tökéletes utat, mert az Én Igémben van a fény, amely a tökéletességhez vezet. 

53 Lelkem belép az Ő igazi templomába, ami a ti szívetek. Onnan hívtatok Engem, és kértetek, hogy 

jöjjek és adjam át nektek az Igémet, és így hát itt vagyok. 

54 Ti hisztek bennem, és hűségesen beszélitek a nevemet. Aki megtartja tanításaimat és aszerint 

cselekszik, az meg fog változni. 

55 Lelked nem pusztulhat el a zűrzavar sötétségében, mert a Golgota keresztjén kiontott Vérem arra 

bátorította lelkedet, hogy elinduljon fejlődésének vándorlásán, Mestere nyomdokain haladva. Megvettelek 

a Vérem, Szerelmem árán. Azóta felkészültél arra, hogy feltámadj a halálból. 

56 Amikor így hallotok Engem beszélni, akkor belül bevalljátok, hogy bűnösök vagytok Előttem, és 

amikor úgy érzitek, hogy a lelketek megnyugszik, mert meghallgattátok a lelkiismeret szemrehányását, 

akkor szeretetközösséget találtok Istenségemmel. 

57 Ez a hozzád közeledő szeretet a Mennyek Országának ajtaja, amely örök meghívásként nyílik meg 

a lelked előtt. 

58 Melyik gyermekem lett gyenge a hitben és tévedt el az élet útján, akihez nem fordultam volna, 

hogy életet adjak neki? A csendben szenvedők közül kit nem hallgattam meg? Melyik árva gyermek a 

földön nem érezte még életében Mária jelenlétét és vigasztalását, aki megvigasztalja őt? Melyik halálos 

beteg ne hallotta volna legbensőbb lényében ugyanazt a hangot, amely egykor Lázárnak mondta: "Kelj fel 
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és járj"? Én vagyok Krisztus, a világ vigasztalása és világossága. Követlek téged a hitedben vagy a 

kétségedben, mert tudom, hogy még az is, aki a legjobban tagad engem, a végén velem lesz, és megadja 

magát műveinek engesztelő súlyának. 

59 Jöjjetek hozzám mindannyian, akiket szenvedés terhel, és én tisztaságot adok nektek az Igém által. 

Akkor, amikor már nem hallasz Engem, továbbra is érezni fogod szerető társaságomat. 

60 Fogadd fényemet, hogy megvilágítsa életutadat, és megszabadítson a tudat elhomályosodásától a 

halál óráján. Akkor, abban a pillanatban, amikor átlépitek a túlvilág küszöbét, tudni fogjátok, hogy kik 

vagytok, kik voltatok és kik lesztek. 

Halljátok példázatomat: 

61 Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király, aki alattvalóival körülvéve ünnepelte a 

győzelmet, amelyet egy lázadó nép felett aratott, amely a hűbérese lett. 

62 A király és népe győzelmi himnuszt énekelt. Ekkor a király így szólt népéhez: "Karom ereje 

győzedelmeskedett, és országomat gyarapította; de a legyőzötteket úgy fogom szeretni, ahogyan titeket 

szeretlek, földeket adok nekik birtokaimon, hogy műveljék a szőlőt, és az az akaratom, hogy úgy 

szeressétek őket, ahogyan én szeretem őket". 

63 Telt-múlt az idő, és azok között az emberek között, akiket megnyert a király szeretete és 

igazságossága, felbukkant egy ember, aki fellázadt az ura ellen, és megpróbálta megölni őt álmában, de 

csak megsebesítette. 

64 Bűnével szembesülve az az ember félelmében elmenekült, hogy a legsötétebb erdőben 

rejtőzködjön, míg a király siratta alattvalója hálátlanságát és távollétét, mert szíve nagyon szerette őt. 

65 Ezt az embert menekülés közben elfogta egy, a királlyal ellenséges nép, és amikor azzal vádolták, 

hogy annak az alattvalója, akinek az uralmát nem ismerik el, az rémülten torkaszakadtából azt kiabálta, 

hogy szökevény, mert éppen megölte a királyt. De nem hittek neki, és máglyahalálra ítélték, mivel előtte 

mártírhalált halt. 

Amikor már vérzett, és éppen a tűzbe akarták dobni, történt, hogy a király elhaladt mellette szolgáival, 

akik a lázadót keresték, és amikor látta, hogy mi történik itt, az uralkodó felemelte a karját, és így szólt a 

csatlósokhoz: "Mit csináltok, lázadó emberek?". És a király fenséges és parancsoló hangjának hallatára a 

lázadók leborultak előtte. 

66 A hálátlan alattvaló, aki még mindig a tűz mellett feküdt megbilincselve, csak arra várva, hogy 

ítéletét végrehajtják, meglepődött és megdöbbent, amikor látta, hogy a király nem halt meg, és hogy 

lépésről lépésre közeledett hozzá, és leoldozta. Elvezette a tűztől, és ellátta a sebeit. Azután bort adott neki 

inni, új, fehér köntösbe öltöztette, és miután homlokon csókolta, így szólt hozzá: "Alattvalóm, miért 

menekültél el előlem? Miért bántottál meg engem? Ne válaszolj nekem szavakkal, csak azt akarom, hogy 

tudd, hogy szeretlek, és most azt mondom neked, gyere és kövess engem." 

Azok az emberek, akik tanúi voltak az irgalmasság e jeleneteinek, csodálkozva és belsőleg átalakulva 

kiáltották: "Hozsanna, hozsanna!". Ennek a királynak engedelmes vazallusainak vallották magukat, és csak 

előnyöket kaptak uruktól, és az egyszer fellázadt alattvaló, akit elöntött a királyától érkező ennyi szeretet, 

elhatározta, hogy a határtalan szeretet e bizonyítékait azzal hálálja meg, hogy örökké szereti és imádja 

urát, akit meghódítottak az ő oly tökéletes tettei. 

(a példabeszéd vége) 

67 Nézzétek, emberek, milyen világos az Én Igém! Az emberek mégis harcolnak ellenem, és 

elveszítik a Velem való barátságukat. 

68 Milyen kárt okoztam az embereknek? Milyen hátrányt hoz számukra az Én tanításom és 

törvényem? 

69 Tudjátok, hogy akárhányszor is sértetek meg Engem, minden alkalommal megbocsátok nektek. De 

akkor is köteles vagy megbocsátani ellenségeidnek, ha azok megbántanak téged. 

70 Szeretlek, és amikor egy lépést távolodsz Tőlem, ugyanezt a lépést megteszem, hogy közeledjek 

hozzád. Ha bezárod előttem templomod kapuit, addig fogok kopogtatni rajtuk, amíg ki nem nyitod, és be 

nem tudok menni. 



U 100 

117 

71 Ha azt hiszitek, hogy már meg vagytok váltva, mert én voltam a kereszten, akkor ezt is értsétek 

meg, hogy be kell bizonyítanotok, hogy méltók vagytok erre az üdvösségre, és követnetek kell ezt a 

példát. 

72 Velem vannak azok, akik vétkeztek és ma áldottak, azok, akik káromoltak és ma ajkukra kapják 

szeretetszavamat. A házasságtörők, akiknek nem volt nyugodt a lelkiismeretük, bocsánatot nyertek, hogy 

ne vétkezzenek újra, mert én vagyok a Feltámadás és az Élet. 

73 Mivel ti az isteni Ige tanítványai és örökösei vagytok, ne káromoljatok többé. Ne feledjétek, hogy 

kellemes nyelvet adtam nektek, hogy kifejezzetek minden gondolatot, ihletet és érzést. 

74 Ez az Én Igém, a tanulatlanoknak és a tanult embereknek. 

75 Legyetek "A Jó Emberek", legyetek olyanok, mint egy üres tükör, hogy mindenki elhiggye, hogy 

veletek vagyok. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 101  
1 Ha a juhok nem kiáltanak a pásztor után, a pásztor keresi őket, hogy elvezesse őket az akadályhoz. 

2 Tanítványok, felkészítelek benneteket arra, hogy távozásom után tartományról tartományra járva 

terjesszétek az örömhírt, hogy a Mester az emberek között van. Abban az időben hanghordozóim elméje 

bezárul e hirdetésre, Isteni Sugárzásom és szellemi gyermekeim nem fognak többé ebben a formában 

megnyilvánulni. 1950 után minden megváltozik. De ha azok, akik a szellemi ajándékok szócsövei és 

hordozói voltak, kitartanak felszerelésükben és szellemi emelkedettségükben, akkor ők lesznek azok, akik 

először eljutnak a szellemtől a szellemnek szóló beszédhez, és aztán tanítják azt a hívek sokaságának. 

3 Tanítványaim ajkai legyenek felkészülve arra, hogy vigaszt nyújtsanak a rászorulóknak, és 

otthonaik legyenek felkészülve arra, hogy fogadják azokat, akik békére vágyva jönnek. 

4 Nem minden munkásom fog elmenni, hogy megismertesse az igazságomat. Egyesek továbbra is 

várni fognak embertársaikra, míg mások felkeresik őket falvaikban, tartományaikban és nemzeteikben. 

5 A szellemlények, akik megvédtek benneteket, körülöttetek lesznek, és inspirációt, erőt és hitet 

adnak nektek az utatokon. 

6 Először hallgassatok rám, tanuljatok tőlem, ültessétek át a gyakorlatba, és imádkozzatok ezért a 

világért, amely elpusztul és elvérzik. Ha azt várod, hogy az Atya egyedül gondoskodjon a világról, akkor 

tévedsz: e kereszt terhének nagy részét neked kell viselned. 

7 A saját szenvedésetek nem szabad, hogy elfeledkezzetek azokról, akik állandó kétségbeesésben és 

félelemben élnek. Nagyok a nehézségek és nehézségek a mindennapi életben, de nem hasonlíthatod össze 

azokkal, amelyek egyes embertársaidat nyomasztják. 

8 Jól tudom, hogy jelenleg sok szív süket a hívásomra, távol vannak Tőlem, és teljesen lefoglalják 

őket nagyra törő terveik és ellenségeskedéseik. De miért vannak olyan pillanataitok is, amikor süketek 

vagytok inspirációimra, és hanyagok vagytok a szellemi úton, amelyet kijelöltem nektek? Ne tegyetek 

úgy, mintha testetek zabolátlansága és egyre növekvő szükségletei és aggodalmai távolítanának el Tőlem. 

9 Mindenütt ott vagyok, minden fordulóban találsz lehetőséget tanításaim alkalmazására, mert 

mindig lesz idő és lehetőség a szellem számára, hogy betöltse küldetését, még az anyagi munkákban is. 

10 Minden nap öt percig gondolkodj a munkáidról, ítélkezz magad felett, és határozd el, hogy egyre 

jobban és jobban fogsz fejlődni. 

11 Az ima a lélek védőbástyája, fegyvere és pajzsa. Mindig keressetek menedéket benne, és nem 

lesztek gyengék. 

12 Egyszerű, mindenki számára érthető szavakkal szólok hozzátok. Nem nyűgöztelek le benneteket 

sem gyönyörű kifejezésekkel, sem érthetetlen filozófiákkal, sem idegen szavakkal nem beszéltem 

hozzátok. Szavam nagysága az egyszerűségében rejlik. Fedezd fel és faggasd ki. 

13 Gyónjatok meg lelki módon Nekem, tudva, hogy felfedezem, mit rejtegetsz a szíved mélyén. 

Szülessen meg szívetekben az igazi bűnbánat, és törekedjetek arra, hogy egyre tisztábban jöjjetek hozzám. 

14 Tanuljátok meg mindezt, és utatokon fel fognak ismerni titeket tanítványaimnak. Néhányan, 

amikor felismerik az üdvösség ajándékát, meg akarják majd vásárolni a titkot - egyesek jó szándékkal, 

mások haszonszerzés céljából. De mondjátok el nekik, hogy a szenvedő embertársak megsegítésének titka 

a felebaráti szeretet, és hogy mindenki rendelkezik ezzel a képességgel. 

15 Olyan képességeid vannak, amelyekkel el tudod kápráztatni a világot. A szellemi látás ajándéka 

révén prófétálni fogtok, és még a tudomány előrejelzéseit is felülmúljátok. 

16 Munkásaimon keresztül, még a legkisebbeken is, csodákat teszek. Ez az az idő, amikor az egyszerű 

és a műveletlen megköszöni Nekem, hogy kegyelmemet adtam neki, és szolgámmá tettem. Mert egy 

képzetlen elméjű emberben elrejthető egy magas szellem, amelyet csak én ismerek fel. 

17 Sokakat láttam már nyögni és zokogni a szakadék szélén, mert testi burkuk féktelen és 

megzabolázhatatlan volt. De a lelkük, amely a test tévelygéseinek leküzdéséért küzdött, imában emelte fel 

magát Hozzám, hogy azt mondja: "Uram, ha nem jössz segítségemre, elpusztulok". - Ekkor a Mester 

hozzájuk fordult, hogy egy szóval vagy egy próbatétellel engedékenységre bírja azt a lázadó anyagot, és 

erőt adjon a léleknek, hogy legyőzze az emberi szenvedélyeket és gyengeségeket. 
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18 Ők azok, akik, bár lélekben szegények és a földön alázatosak, ma erővel vannak felruházva, és 

ajkuk mély tanításokat mond, és szeretettel gyógyítanak meg olyan betegségeket, amelyeket másoknak 

lehetetlen volt meggyógyítani. 

19 Tudnál-e válaszolni a korábbi tanításommal kapcsolatos kérdéseimre? 

20 A könyv ott marad, ugyanarra az oldalra nyitva, amelyet a múltkor is mutattam; de nem kell 

elidőzni, hanem folytatni kell. Ezért úgy intézem, hogy Szavam a lelkiismeretedben maradjon, hogy 

eljöjjön hozzád, amikor szükséged van rá. 

21 Én vagyok az Élet Könyve. Gondoskodni fogok arról, hogy mindegyikőtök a tudás kis könyve 

legyen; e célból jelenleg a szívetekbe írom tanításaimat. Holnap ez a tanítás minden népet és otthont elér, 

de már most elmondhatjátok, hogy abban a kiváltságban volt részetek, hogy az Én hallgatóim lehettetek 

ezen az igehirdetésen. 

22 Felhívtam azokat, akik azt hitték, hogy kitagadják őket, akik feleslegesnek tűntek az emberiségen 

belül, akiket megaláztatások értek, némelyeket még szeretteik kezétől is, és a szeretet e könyvét adtam a 

kezükbe. 

23 Egy új korszak hajnalát láttátok, de nem mondhatjátok, hogy már mindent megtapasztaltatok. Ezért 

készítelek fel benneteket gondosan. Amikor a jövőben fényesen ragyogni látjátok ezt a tanítást, nem fog 

megzavarni és nem vakít el benneteket a fénye. A tanítványokból az igazság katonái lesztek, akik készen 

állnak arra, hogy megvédjék magukat; e célból felfedem előttetek, melyek azok a fegyverek, amelyekkel 

harcolni fogtok. De ha elfelejtettétek volna, nem felesleges emlékeztetnem titeket, hogy a fegyverek, 

amelyekkel legyőzhetetlenek lesztek, a következők: ima, irgalom, megbocsátás, őszinteség, szelídség, 

buzgóság az igaz és jó dolgokért és szeretet. 

24 Az volt a sorsod, hogy a földön élj, és amikor csalódásaid és nehézségeid arra késztettek, hogy 

Isten rejtett tanácsáról kérdezz, azonnal megkaptad az isteni választ, amikor elhívtak, hogy meghallgasd az 

Én Igémet, amely simogatás és balzsam, ugyanakkor törvény is. 

25 Ahogy hallotok Engem Atyaként, Mesterként és Istenként beszélni, át fogjátok igazítani az 

életeteket, mert most már tudjátok, hogy a cél, amiért teremtettetek és a világba küldtetek, az az, hogy 

elérjetek Engem. 

26 Ki más, ha nem én fedtem volna fel nektek a sorsotokat és fedtem volna fel nektek a szellemi 

ajándékaitokat? 

27 Tanítványom, János, az elragadtatásában látta ezt az időt, a ti szellemi ajándékaitok 

kibontakozását; de ő csak látta. Először az Isteni Báránynak kellett eljönnie hozzátok, hogy feloldja az 

Örök Bölcsesség és Tökéletes Igazság Könyvének Hatodik Pecsétjét, hogy megértsétek. 

28 Az utat, amelyet ma mutatok nektek, az igazság fénye világítja meg, hogy elérhessetek Hozzám. 

Ezen az úton sok megpróbáltatással fogtok találkozni, sok alkalom lesz arra, hogy tanulmányozzátok 

Törvényemet, hogy megismerjétek sorsotokat, és hogy annak beteljesülésére szenteljétek magatokat. 

29 Minden nap elhozza a maga megpróbáltatásait, és látom, hogyan viseled őket, és figyelembe 

veszem a gyümölcsöt, amit Nekem kínálsz. Sok ilyen próbatétel kisebb jelentőségű, de ezeken keresztül 

elkezdheted a fejlődés és a tökéletesség életét. De anélkül, hogy a végére járnátok, elutasítjátok őket, és ha 

így tesztek, hogyan tudnátok felkészülni a súlyosabb megpróbáltatásokra? Az ítélet, amelyet 

cselekedeteitek felett hozok, nem szigorú, hanem egy gyengéd Atya ítélete, aki szeret benneteket, aki 

tanácsot ad nektek, hogy mindig előrehaladjatok Törvényem gyakorlásában, és megmutassátok békéteket 

és lelki erőtöket. De én minden gyermekemet keresem és szeretem, nem fordulok el attól, aki vétkezik, 

inkább megbocsátok neki, és lehetőséget kínálok neki, hogy megjavuljon és visszatérjen a helyes útra. 

Azok között, akik Engem követnek, vannak olyanok, akik nem tudtak megszabadulni bűneiktől; mások 

viszont, akik buzgón imádkoznak, amíg azt hiszik, hogy győzelmet arattak (az életben), elfelejtik az 

utasításaimat, amikor önszeretetük vagy büszkeségük megbántja őket, és engedik, hogy rossz hajlamaik 

megmutatkozzanak. Ki tudna elrejtőzni Előlem, aki ismeri gondolataitokat és lényetek eredetét? 

30 Míg az ember nem tud behatolni embertársa szívébe, hogy megvédje az ügyét, addig én 

gondoskodom róla, legyen az igazságos vagy igazságtalan, én megvédelek és szeretlek. 

31 Hallgassatok szavaimra, hogy ne botladozzatok meg, és ne hozzátok ajkatokhoz a szenvedés 

kelyhét. Miért nem akarod megérteni a szeretetre szánt sorsodat, a nagy küldetésedet? Miért nem végzel 
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olyan műveket, mint az enyémek, mert úgy érzed, hogy képes vagy teljesíteni, amit kérek tőled, hiszen a 

Lényem része vagy, és ezért nagyszerű tulajdonságokkal vagy felruházva? 

32 Nem akarom, hogy megbántva érezzétek magatokat, amikor megkapjátok az Igémet, inkább új 

bátorságot akarok belétek oltani vele. Ha egyszer azt mondtam nektek: "A ti akaratotok az enyém", akkor 

ne feledjétek, hogy amikor alávetitek magatokat törvényeimnek, akkor az Én akaratomat teszitek. 

Jóváhagyom jó elhatározásaidat és döntéseidet, és érezted, hogy békém és áldásom leszáll a szívedre, 

valahányszor teljesíted a szeretet iránti kötelességedet. 

33 Törekedjetek a jóra, imádkozzatok buzgón és szeressétek felebarátotokat. Hagyd, hogy szellemed 

növekedjen, és érezd, hogy erős és nagyszerű a küldetésed teljesítésében. 

34 Örömömre szolgált, hogy mostanában szegények vagytok, de nem hagylak benneteket mindennapi 

kenyér nélkül. Ha valamit visszatartok tőletek, cserébe a Lélek kenyerét, az örök élet kenyerét adom 

nektek, és az emberiség jótevőinek nevezlek benneteket. 

35 A látogatás ideje, amelyet Én Damiana Oviedón keresztül bejelentettem, elérkezett. A nemzetek 

háborúkban harcolnak egymással, és éhínség és dögvész terjed az emberiségen. A természet erői 

elszabadulnak. Az első hanghordozón keresztül mondtam: "Az idők meg fognak változni, és amikor 

látjátok, hogy az emberi tudomány a fejlődés nagyszerű jeleit mutatja, meg fogtok térni és tanulni fogtok 

Tőlem, hogy a béke üzenetét hozzátok el az emberiségnek. 

36 Mindannyian megvilágosodtatok, és még a föld legtávolabbi szegletében is, ahol csak egy 

tanítványom is van, Lelkem jelen lesz, fényt és erőt terjesztve, problémákat megoldva és akadályokat 

elhárítva. Ti, akiket ebben az időben megjelöltem - járjatok közben azokért, akik nem részesültek abban a 

kiváltságban, hogy megismerjék ezt a kinyilatkoztatást, amit adok nektek. 

37 Pihenjetek ebben a rövid időszakban, amelyben megáldalak benneteket és békémet adom nektek, 

mert teljesítenetek kell az engesztelés kötelességét; ezért megadtam nektek a kegyelmet, hogy új földi 

testet vegyetek fel. Szeretetem megadja nektek ezt a lehetőséget, hogy elérhessetek Engem. Hogyan 

lehetne az az akaratom, hogy fájdalommal a lelketekben jöjjetek a jelenlétembe? De ti, akik hallgattok 

Engem, tudni fogjátok, hogy az Én Igém többé nem távozik el a lelkiismeretetek elől. De hányan vannak, 

akik nem akarnak jönni, bár hívom őket: Ők azok, akik az élvezetet hajszolják, mint életük legfőbb célját, 

és akiknek csak szabad akaratuk diktálja a törvényt. Nem azért hagyom el őket, mert nem akarnak Engem 

követni, sőt, éppen ellenkezőleg, őket keresem a legjobban, mert tudom, hogy minden ember közül éppen 

ők fogják felemelni a tekintetüket Rám, amikor a szívükben nagyon nagy a fájdalom. 

38 A bűnbánat e pillanataiban mindent befogadok és mindent megbocsátok. De míg egyesek egy 

életre megújulnak, mások elfelejtik szeretetem bizonyítékát, amint visszanyerték békéjüket és 

egészségüket, és újra erősnek érzik magukat, és még jobban eltávolodnak. Ezek nem tudták, hogyan 

használják ki az élet adta jó lehetőséget, hogy visszatérjenek az igaz útra. Aztán elhívom őket a túlvilágra, 

hogy a szellemük önmagára reflektálhasson, az anyag és mindannak a hatásán kívül, ami a világhoz 

kötötte. 

39 Hány embernek küldöm ezt a felhívást nap mint nap! Isteni Igazságosságom fényében 

megtisztítják magukat, mielőtt visszatérnek, és az így megtisztultak nem fogják magukat újra bemocskolni 

mocsokkal, mert azzal a szilárd elhatározással jönnek, hogy érdemszerző cselekedeteket végeznek - olyan 

cselekedeteket, amelyek tetszenek az Úr előtt és méltók hozzá. 

40 Hányan közületek fognak visszatérni a Földre, hogy megpróbálják elvégezni azt a feladatot, amit 

elmulasztottak, vagy keresik a lehetőséget, hogy jóvá tegyék az elkövetett hibáikat! 

41 Gondoljatok arra, hogy bár sokatoknak volt elég ideje arra, hogy meghallgassatok Engem és 

tanuljatok Tőlem, életetek utolsó éveiben jártok, és már nincs időtök arra, hogy elvetjétek azt, amit annyi 

szeretettel felhalmoztatok a lelketekben. De ne aggódjatok, én vagyok az Élet, és hagylak benneteket élni, 

hogy elvethessétek a szívekben azt a magot, amelyet oly lelkesen szeretnétek megművelni. 

42 Az Engem hallgatók sokaságából nem hiányzik egy sem, aki azt hiszi, hogy sokat ért az isteni 

tanításokból, de belül kételkedik és tagadja ezt a szót. De amit nem tagadhat le, az az, hogy a szíve úgy 

remegett és dobogott, ahogy nem ismerte. Megpróbál majd elfelejteni bizonyos szavakat, amelyeket hozzá 

intézek, de nem fog sikerülni neki, és még néhány órát is el fog veszíteni az alvásból, amelyben hallja 

annak a feltűnésmentes és egyszerű szónak a visszhangját. Ennek oka az, hogy a lelkiismerete azt fogja 
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mondani neki, hogy a szó mögött egy fény volt, amely felfedezte, amit a szívében rejtegetett, és arról 

beszélt neki, amit csak ő tudott. 

43 Íme egy újabb oldal az Élet Könyvéből, amelyet az Én irgalmas Kezem írt. Szóltam a lelkedhez, 

mert minden időben megismertettem magam az emberekkel. Az a forma, amelyben most megnyilvánulok, 

nem új és nem idegen. Csak annak tűnhet furcsának vagy lehetetlennek, aki már megvalósult. Annak 

viszont, aki Engem várt, a legtermészetesebb és leghelyesebb dolog, hogy Atyja hangját hallja magában. 

Csak azok a szüzek hallották a Vőlegény hangját, akik tudták, hogyan kell égő lámpásokkal őrködni, 

amikor éjfélkor eljött. 

44 Voltak, akiket egyszer, kétszer és harmadszor is meg kellett szólítanom, voltak, akiknek nemcsak 

hallaniuk kellett Engem, hanem a mélyére kellett menniük mindennek, hogy meggyújtsam a hitüket, és 

voltak, akik káromolták Munkámat; de később, amikor csodát tettem az útjukban, bűnbánóan és 

félelemmel vallották meg, hogy Ő, aki szólt, Isten Igéje, az Isteni Mester volt. Ez a legjobb tanításom: 

legyetek türelmesek embertársaitokkal; ha kételkednek a tanításban, soha ne adjatok vissza sértést sértésre 

sértést. 

45 Boldogok azok, akik megpróbálják elrejteni szemem elől a fájdalmat, amit az emberek 

gúnyolódásaikkal és szívtelenségükkel okoznak nekik. Boldogok azok, akik nem panaszkodnak, hanem 

hálát adnak Nekem, mert a megpróbáltatásaik ellenére kegyelmem mindenhová követi őket. 

46 Mit tudsz elrejteni a tekintetem elől, amit nem fog felfedezni? Megjutalmazlak benneteket, a 

viharok után mindig látni fogjátok a béke szivárványát. Folytassátok tanításom felhalmozását, mint egy 

kincset, váljon tetté, hogy a szeretet megtisztuljon szívetekben. 

47 Köztetek vannak azok, akik a múltban a gonoszságban lelték örömüket, akik jól érezték magukat a 

gyűlöletben és a romlottságban, de rettegtek a szeretettől, az irgalomtól és az alázatosságtól. Most 

felfrissülnek belső átalakulásuk, megújulásuk által. A szellemed máris hatalmat nyer a tested felett. Most 

már örülsz, amikor jót teszel, örömöd leled az irgalmasság gyakorlásában, és elégedettséget érzel, amikor 

szelíd és alázatos vagy. Kezdesz borzongást és undort érezni a romlottsággal szemben. Nincs olyan, aki 

miután meghallgatott Engem, ne változtatta volna meg az életét valamilyen módon. Ki mondhatná, hogy 

nem érezte már, hogy valódi egészség járja át lényét, miután a Legfelsőbb Orvos gyógyító balzsamját a 

testére és a lelkére bocsátotta? Hány csodát tett már egyedül az Én Igém! Mindent megadtam nektek, hogy 

segítsek nektek legyőzni a szellemi lustaságotokat. Mert ebben az időben nem azért jöttem, hogy 

emberként feláldozzam magam, hanem hogy arra ösztönözzelek benneteket, hogy érdemeket szerezzetek, 

hogy kiérdemeljétek az üdvösségeteket. Fölöttetek létezik egy szellemi kincs, amely a szellemetek 

öröksége. Mikor fogtok birtokba venni mindent, amit nektek szántam? 

48 Ma már senki sem tudhatja, hogy mennyi mindent elértek már. 

49 Milyen szükségét érzed a pillanatoknak! Néhányan sírnak, és nem tudják, miért, állandóan 

betegek. Mások, akik apák, csodálkoznak, hogy miért csak értetlenség és hálátlanság gyümölcseit aratják, 

holott gondoskodtak a családjukról és szeretettel gondoskodtak róluk. És a nők, akiknek a földön vágyuk 

volt a simogatásra és a segítségre, szintén csodálkoznak, hogy miért nem tudták ezt a gyengédség utáni 

szomjúságot az életben csillapítani. Az egy vérből származó testvérek távol érzik egymástól, nem szeretik 

és nem értik egymást. Megkérdezitek magatoktól mindennek az okát, és képtelenek vagytok megérteni, 

hogy a jóság miért bukik el a szemetek előtt. Azt mondom neked: Ha egyszer egyesek jótéteményei 

másokkal is visszhangra találnak, és szívük felfrissül tőle - ha a szellemi erényeket és értékeket 

kellőképpen megbecsülik, akkor az igazságosság, a szeretet és a megértés iránti éhség és szomjúság 

eltűnik az emberek szívéből. 

50 Azt is mondom nektek, hogy itt a földön nem tudjátok, hogy szellemileg kik vagytok, és azt sem 

tudjátok, hogy ki a házastársatok, szüleitek vagy gyermekeitek szelleme. Csak így tudtad elviselni a 

keresztedet alkotó sok vezeklési feladat terhét. Vigyétek ezt a keresztet szeretettel, ne próbáljátok tudni, 

hogy ki lehetnétek ebben az időben. Legyetek elégedettek azzal a tudattal, hogy mindannyian egy Atya 

testvéri gyermekei vagytok, és hogy a testvérek között nem lehetnek ellenségek. Szeressétek egymást, és 

haladni fogtok a fejlődés útján. 

51 Az Éden már régen bezárta kapuit az emberiség előtt, eltűnt, és illata a végtelenbe szállt. A föld 

ekkor a könnyek völgyévé változott, és megkezdődött a lelki vezeklés, a csatatér, ahol a lélek megtisztul. 

De az elvesztett paradicsomnál jobbat fogsz találni; nyitott kapukkal vár rád. Imádkozzatok, hogy 
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megkapjátok az erőmet, és tovább haladhassatok a fejlődés spirituális útján. De tegyétek ezt a lelketekkel, 

ne pedig tanult imákkal - bármilyen szépek is legyenek azok -, ha nem érzitek őket mélyen. Szeressétek 

tehát embertársaitokat és bocsássatok meg nekik. Akkor megtapasztaljátok majd a boldogságot, amely a 

lelkiismeretetekből a szívetekbe áramlik, amikor követitek az utasításaimat. 

52 Hosszú ideje készítelek benneteket, mert eljön az a pont, amikor a rend és a lelki béke 

megzavaróinak fognak titeket nevezni a világban, mert rágalmazni fognak benneteket. Tanításom azokat 

neveli, akik holnap türelmes, alázatos és szelíd mesterek lesznek, akik szeretettel válaszolnak embertársaik 

minden kérdésére. 

53 Minden tanításom egy-egy könyv, amelyből megtanulhatsz mindent, amire a szellemednek 

szüksége van ahhoz, hogy később taníthassátok testvéreiteket. Tanításaim egy új világot, egy új életet 

készítenek elő számotokra már ezen a földön. De amikor erről az igazságról beszélek nektek, és arra a 

háborúra gondoltok, amelyet a nemzetek vívnak, ahol csak fájdalom, félelem és nyomorúság uralkodik, 

azt gondoljátok, hogy ez a szó nem válhat valósággá. De valóban, mondom nektek, amit megosztok 

veletek, az nem csak tanítás, hanem prófécia is. 

54 Ha a tudományod és a bűnöd miatt elvesztetted a béke, az őszinteség és a testvériség paradicsomát, 

a spiritualizáció visszaadja neked ezt a kegyelmet, amelyet a mai magas fejlettségi fokodnál is nagyobbra 

fogsz értékelni, mint (azt a létet), amikor még az ártatlanság állapotában voltál. 

55 Egyszerű és világos az Én tanításom, hogy a kezdők is megértsék. Bár bűnös testeken keresztül 

nyilvánulok meg, Szavam a szeretet nyomaként marad meg az emberek szívében. A megnyilvánulásnak ez 

a formája az alázatosság újabb bizonyítéka, amelyet gyermekeimnek adtam. Folyamatosan tanítom nektek 

ezt az erényt, mert ez az egyik olyan erény, amelyet a szellemnek a leginkább gyakorolnia kell. 

Egyeseknek szerény származást adtam a világban, hogy életükben a Mestert vegyék példaképül; 

másoknak gazdag otthont adtam, hogy ők is Jézust utánozzák, aki, bár király volt, elhagyta trónját, hogy a 

szegényeket, a betegeket és a bűnösöket szolgálja. 

56 Annak érdeme, aki társadalmi helyzetéből leereszkedik, hogy szolgálja felebarátait, bárkik 

legyenek is azok, ugyanolyan nagy, mint annak érdeme, aki nyomorúságos és ismeretlen életéből a 

szeretet útján az igazak magasságába emelkedik. 

57 Ó, bárcsak egy alázatos szív támadna fel köztetek, hogy példaként szolgáljon másoknak! Mert 

hányan vannak azok közül, akiknek az arcán az alázat kifejezése látszik, akik a büszkeséget vetik el, amit 

titokban büszke szívükben hordoznak? Az az akaratom, hogy a képmutatás álarca lehulljon erről a népről, 

hogy az emberek alázatosságotokról felismerhessenek benneteket a Szentlélek tanítványainak. 

58 Mesteretek élete példa minden ember számára. De mivel az asszony nem rendelkezett útmutatással 

az anyai feladatát illetően, Mária az Isteni Gyöngédség megtestesítőjeként küldték hozzá, aki nőként jelent 

meg az emberek között, hogy az alázatosság isteni példáját is átadja nektek. 

59 Minden alkalommal, amikor halljátok, hogy az erényt dicsőítem, úgy érzitek, hogy az emberi bűn 

és tökéletlenség teljes nagyságában megjelenik a szemetek előtt. Aztán szomorúan lehajtod a nyakad, és 

valaki azt mondja Nekem: "Uram, azért jössz a Te tisztaságodban és szentségedben, hogy megalázz 

minket a bűneink miatt, Te, aki alázatot ültettél a szívünkbe?". Azt válaszolom annak a szívnek, hogy nem 

értette meg az Én Szavamat, hogy az csak egy atomja az Én Fényemnek és Szentségemnek, amit elétek 

helyezek, hogy ne érezzétek magatokat megalázva előttem, és ne érezzétek magatokat képtelennek arra, 

hogy erényben kövessetek Engem. 

60 Ne tévesszük össze az alázatosságot az öltözködés szűkösségével. Azt se gondoljátok, hogy az az 

alázatos, aki kisebbrendűségi érzést érez magában, és emiatt kénytelen másokat szolgálni és meghajolni 

előttük. Azt mondom nektek, hogy az igazi alázatosság abban van, aki, bár képes megítélni, hogy ő valaki, 

és tudja, hogy van némi tudása, hajlandó megalázkodni mások előtt, és örömét leli abban, hogy megossza 

velük, amije van. 

61 Az alázat a lélek fénye, és ezzel szemben ennek hiánya sötétséget jelent a lélekben. A hiúság a 

tudatlanság gyümölcse. Aki nagy tudású és erényes, az rendelkezik igazi szerénységgel és lelki alázattal. 

62 Milyen hálás érzéssel tölt el, amikor azt tapasztalod, hogy egy ember, akit az emberek között 

tisztelnek, szeretetet, megértést, szerénységet mutat irántad. Ugyanezt az érzést adhatod azoknak is, akik 

alattad állnak, vagy akik így éreznek. Tudjatok meghajolni, tudjatok kezet fogni anélkül, hogy 

felsőbbrendűséget éreznétek, tanuljatok meg megértőnek lenni. Mondom nektek, hogy ezekben az 
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esetekben nemcsak az boldog, aki a szeretet bizonyítékát, a segítséget vagy a vigasztalást kapja, hanem az 

is, aki adja, mert tudja, hogy van fölötte Valaki, aki maga adta neki a szeretet és az alázat bizonyítékát, és 

Ő az ő Istene és Ura. 

63 Tapasztaljátok meg szívetekben az örömöt, hogy szeretve érzitek magatokat Atyátok által, aki soha 

nem alázott meg benneteket nagyságával, hanem tökéletes alázatosságában nyilatkoztatta ki, hogy naggyá 

tegyen benneteket, és hogy elhozza nektek az igazi életet az Ő Királyságában, amelynek nincs se kezdete, 

se vége. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 102 
1 Könyörgésed elérte a mennyet, és ennek bizonyítékaként ezekben a pillanatokban érzed békémet. 

Ha egy alkalommal úgy érzed, hogy édes béke járja át a szívedet, akkor bizonyossággal állíthatod, hogy a 

Teremtőd közel volt hozzád. Ha a szíved gyorsabban ver, és megmagyarázhatatlan boldogság tölt el, az 

azért van, mert a lelked meghallotta az Úr hangját. 

2 Vegyétek fel kereszteteket azzal a gondolattal, hogy jelenlétem veletek van, hogy bátorítsalak 

benneteket fejlődésetek útján. 

3 Mindannyian azok közé tartozhattok és tartoznotok kell, akiket az Úr megvilágosított. Nincs olyan 

szív, amely ne hordozná magában a szeretet és az erény isteni magvát. Azok, akik elfogadják tanításomat, 

hogy tanítványaimmá váljanak, azok azok, akik a szeretet és irgalmasság igaz tanúságtételei által a 

tömegek számára tökéletes szeretetként és végtelen bölcsességként mutatják be Mesterüket. Ez az a mód, 

ahogyan a tiszta cselekedetek, szavak és gondolatok által meg kell hirdetnetek az Örömhírt a földön. 

4 Azt akarom, hogy ez idő alatt olyan nagy lelki érzékenységet érjetek el, hogy az elmétekben 

tükröződő gondolatom elég legyen ahhoz, hogy igazi szelídséggel engedelmeskedjetek Nekem. 

5 Azok az idők elmúltak, amikor az emberek tagadhatatlan anyagi megnyilvánulást követeltek 

Istenüktől ahhoz, hogy higgyenek az Ő szavában, létezésében vagy igazságosságában. Azokat az időket, 

amikor az emberek csak a prófétáik szörnyű hangjára, vagy a szabadjára engedett elemek, járványok, 

dögvészek és háborúk által kinyilatkoztatott isteni igazságszolgáltatásra reszkettek, tekintsétek múltnak; 

ne tápláljátok azt a vágyat, hogy ezek a ti időtökben is folytatódjanak. Szellemed fejlett, és addig fog 

birkózni a materializált lélekkel, amíg az fogékonnyá nem teszi azt a szellemvilágból hozzád érkező 

rezgésekre, inspirációkra és üzenetekre. 

6 Minden korban segítettem a szellemeteket, hogy egyre jobban és jobban haladjon az igazság 

megismerése felé. Gondoskodjatok róla, hogy eljöjjön az óra, amikor az utolsó fátyol is eltűnik, és 

megpillanthatjátok Atyátok dicsőségét. 

7 Aki - anélkül, hogy bárkinek is elmondaná, hogy az én tanítványom - kedvességet terjeszt az útján, 

azt embertársai mindenütt meg fogják kérdezni, hogy melyik a legrövidebb út az Atyához. 

8 Bárki, aki azzal dicsekszik, hogy az Én katonám, szolgám vagy tanítványom, csak gyanút, gúnyt, 

megvetést és kárhoztatást fog kelteni. 

9 Miután Jézus nagy és hatalmas tetteket vitt véghez tanítványai szeme láttára, egyszer megkérdezte 

Pétert: "És te, kit hiszel, hogy én vagyok?". Erre a tanítvány csodálkozva, de mégis teljes hittel válaszolt: 

"Te vagy az élő Isten Fia." Így fogtok végigmenni a világon az én akaratom szerint: Azzal a szelíd 

kedvességgel, amelyet Jézus tanított nektek. Akkor nem lesz hiány azokból, akik látva tetteiteket, elhiszik 

majd, hogy tanítványaim vagytok, és hogy tanításomat továbbadjátok embertársaitoknak. Ne feledjétek, 

hogy Én vagyok a jó út, az Én Igém tanúságot tett róla. Sok mindent mondtam nektek, de mégsem 

mondhatjátok, hogy egyetlen Szavam sem tanított meg benneteket semmire a Törvényemen kívül. 

10 Úgy találkoztam veletek, mint a kiszáradt és száraz növényekkel a könyörtelen nap sugarai alatt, és 

éreztettem veletek Igém simogatását, amely olyan volt számotokra, mint a mennyei harmat. Tövissel teli 

ösvényen jártál, és nem akartál tovább menni, mert féltél, hogy bajod esik. De miután meghallottátok az 

Igémet, elvesztettétek az életfélelmet, a bizalmatlanság és a gyanakvás elhagyta szíveteket, és 

reménykedve és a sorsotokba vetett hittel telve folytattátok az életutat. Minden egyes múló pillanatban az 

Atya Igéje visszhangzott a lelketekben, amely az örök élet tápláléka mindenki számára, aki befogadja. 

11 Emberek, miközben én felkészítelek benneteket a szellemi életbe való behatolásra, emberek légiói 

készülnek a világban arra, hogy kitépjenek embertársaik szívéből minden szellemi eredetű magot. 

Megadom nektek a szükséges időt, hogy megerősítsétek hiteteket, és hagyjátok, hogy az általam 

kinyilatkoztatott isteni tudás kibontakozzon szívetekben. Ha valóban felkészültök, akkor nem kell félnetek 

a világtól, sem a szavaitól, sem a könyveitől, sem az ígéreteinek vagy fenyegetéseinek nem sikerül kiűznie 

a szívetekből tanításom lényegét, sem az általam felajánlott Ígéret Földjének ígéretét. Soha nem fogod 

elcserélni a világ legcsábítóbb ígéreteire. 

12 Amikor ez a próbatétel rád tör, és ellenségeid figyelik lépteidet, emlékezz arra, hogy Krisztus az, 

aki abban a pillanatban szól hozzád, és emlékeztet téged arra, hogyan kísértették Jézust a pusztában, és 

hogyan győzte le a világot és a testet az Ő erejével. Azt akarom, hogy ti is ilyenek legyetek - erősek 
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minden ellenféllel szemben, anélkül, hogy elfelejtenétek, hogy a legerősebb ellenségetek bennetek van, és 

hogy csak a tőlem származó hit és erő adhat nektek győzelmet. 

13 Küzdelmetek nem lesz jutalom nélkül; végtelenül nagyobb lesz, mint amit a földtől várhattok. 

Ebből a nagy jutalomból csak egy keveset adok nektek itt a világban előre, és ez lesz az az elégtétel, hogy 

láthatjátok, amint az igazságom ellenségei megtérnek hozzá. 

14 Gondolkodjatok el alaposan tanításaimon, szeretett tanítványaim, és ebből az elmélkedésből erőt 

fogtok meríteni, ami segít nektek, hogy ne veszítsétek el a bátorságotokat a harcban. 

15 Szabadítsátok meg elméteket minden tisztátalanságtól, ha meg akarjátok érteni Szavamat. A 

Mester dolgozik rajta, hogy felébressze az álomból, amelyben raboskodik, és megmutassa neki az új 

reggel ragyogó fényét. 

16 Az irántatok érzett szeretetemben emberivé teszem az isteni embert, hogy érthetővé tegyem 

számotokra. Isteni bölcsességemet emberi szavakká alakítom át, és e szellemi ajándékon keresztül 

halljátok meg Mennyei Atyátok útmutatását, aki szeretetével megerősíti testeteket, és megtisztítja lelketek 

foltjaitól. 

17 Minden lény Atyja ebben a pillanatban beszél hozzátok. A szeretet, amely megteremtett 

benneteket, mindazokban érezhetővé válik, akik hallják ezt a szót. 

18 Mielőtt meghallottatok volna Engem ezeken a hanghordozókon keresztül, egy rejtett hang 

bennetek jelezte jelenlétemet az utatokon. Azok, akik képesek voltak meghallani ezt a hangot a szívükben, 

amikor megkapták az örömhírt, amelyre egy testvér vezette őket a következő szavakkal: "Jöjjetek, mert az 

isteni Mester most beszél és vár titeket", megerősítették, hogy az előérzetük nem tévesztette meg őket, 

hogy a szívükben lévő bejelentés valóságos volt. Bizony mondom nektek, ezek azok, akik Velem 

maradtak, azok, akik hittek a megjelenésemben, mert már vártak Engem. 

19 Amikor már nem abban a formában beszélek hozzátok, ahogyan ma tapasztaljátok, akkor ismét 

közvetlenül, szellemtől szellemig fogom magamat megismertetni veletek, és akkor nem fogtok többé 

kételkedni, és nem kérdezitek majd: "Ez tényleg az Úr?". Akkor meglesz a bizonyosság és az abszolút hit, 

hogy a szellemed elkezd kommunikálni a Teremtőjével. 

20 Ne legyetek gyengék a hozzám való közeledésemre tett erőfeszítéseikben, mert alacsony szellemi 

érettségűnek tartjátok magatokat. A spiritualizáció korszakába léptek, de nem fogjátok pontosan elérni a 

tökéletességet a spirituális párbeszédben; utánatok jönnek majd mások, és utánuk mások, akik hallani 

fogják a hangomat, isteni ihletet kapnak, és úgy adják vissza az üzeneteimet, ahogy most el sem tudjátok 

képzelni. Nem lehet, hogy ti magatok lesztek azok, akik azokban az időkben élni fogtok? De ezekbe a 

jövőbeli dolgokba csak én tudok behatolni, és csak én tudom, hogy melyik fog visszatérni, és melyik 

marad a szellemi világban, hogy soha ne térjen vissza a földre. 

21 Tanítványaim közül néhányan az első követ rakják le, mások pedig az utolsó követ rakják le a 

legszebb épületben, amelyet az ember az Úrnak emelt. 

22 Ez a munka a lelki harmónia gyümölcse lesz minden ember között. Ma nagyon messze vagytok 

attól, hogy ezt a gyümölcsöt megteremtsétek, mert felismeritek, hogy az emberek között viszálykodás van. 

Mindazonáltal ne essetek kétségbe, mert már közeledik a sarló, amely le fogja vágni az emberiséget 

megosztó gyomokat, hogy amikor a látogatás elmúlt, ismét ragyogni lássátok az igazságosságot, az 

értelmet és a testvériséget. 

23 Ma megnyitom előttetek Szeretetem Isteni Könyvét; tegyétek ezt a szívetekkel is, szeretett 

tanítványok. De ne aggódjatok, mert mielőtt átadnám nektek az utasításaimat, megállok, hogy 

meghallgassam a bánatotokat, és meggyógyítsalak titeket a szenvedéseitekből. Az a vágyam, hogy amikor 

hozzám jöttök, mély béke legyen a lelketekben. Tudom, hogy melyikőtöknek kell sokat küzdenie, és ehhez 

feltétlenül szükséges, hogy már most nagy bátorítást kapjatok. Az erőt az Én Igém adja nektek, amelyet az 

élet és az egészség hat át. Ez az Ige az Isteni Igéből fakad, amely ebben az időben behatol szellemetek 

belsejébe, hogy megvalósítsa a tökéletes közösséget az Atya és gyermekei között. 

24 Egyesek számára a tanításom felejthetetlen lesz, mert életükben ez lesz a csillag, amely irányítja 

lépteiket. Ezek a megfelelő időben el fognak jönni, hogy kövessenek Engem és tanúi legyenek 

kinyilatkoztatásaimnak. Mások letérnek az útról anélkül, hogy látszólag tudnák, Kire hallgattak, vagy 

hogy mi volt az igazság, amit a szó tartalmazott. Aztán egy kicsit tovább kell vándorolniuk, amíg el nem 

jön a próbatételek ideje, és nem érzik, hogy lényük legbelsőbb részében felemelkedik az ihlet, amely 
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emlékezteti őket arra, amit egyszer hallottak, és aminek a szívük akkor nem tulajdonított jelentőséget. 

Először is, hallgassatok rám mindannyian, akár elfordultok, akár megtagadtok Engem. A lelkedbe vetem, 

ahová csak én férhetek be, mert csak egy kulcs van hozzá, és az az enyém. Amikor eljön a megfelelő idő, a 

fény ki fog törni szíved mélyéről, amelyet ma lényed legrejtettebb részében hagyok hátra. 

25 Szüntessétek meg a sötétséget az életetekből, a tudatlanságot, a bűnös dolgokat, mindent, ami 

megbetegíti a testeteket. Hozzatok fényt létezésetekbe, és terjesszétek szellemetek szeretetét 

embertársaitok életútján. 

26 "Az új tudás ideje" - így nevezték az emberek ezt a századot, de én azt mondom nektek, hogy ne 

csak a tudományból származó fényben bízzatok, hanem a szellemi ajándékaitokban is. Ne felejtsétek el, 

hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem minden Istentől származó szóval is. 

27 Őrizzétek meg az Én Igémet a szívetekben, és ha használjátok is, ne azért tegyétek, hogy 

dicsekedjetek azok előtt, akik nem ismerik ezt a tanítást. Ne akarjatok új megvilágosodottnak látszani, 

mert egyik embertársatok sem világtalan. Ha nem vagytok alázatosak az örökségem átadásában, nem 

lesztek képesek világosságot adni. 

28 Jelenleg egy új könyvet, egy új testamentumot hagyok az emberiségre: a Harmadik Korszak 

Szavát, az Isteni Hangot, amely a Hatodik Pecsét feloldásakor szólt az emberhez. 

29 Nem szükséges, hogy nevetek vagy tetteitek bekerüljenek a történelembe. Ebben a könyvben az Én 

Szavam olyan lesz, mint egy harsogó és tiszta hang, amely örökké az emberi szívhez szól, és az Én népem 

az utókorra hagyja lépteinek nyomát a spiritualizáció eme útján. 

30 Hagyd meg jó cselekedeteid emlékét példaként az utánad jövőknek. Siessetek, hogy még ma 

eltüntessétek minden foltotokat, hogy ne lássák testvéreitek. 

31 Az első korszak írásai Izrael népének történetét adták tovább, megőrizve gyermekeinek nevét, 

sikereit és kudarcait, hitbeli cselekedeteit és gyengeségeit, dicsőségét és bukásait, hogy ez a könyv minden 

új nemzedéknek beszéljen e nép fejlődéséről Isten imádásában. Ez a könyv az erényt és az igazságot 

szerető pátriárkák nevét is átadta, akik a hit erejének példaképei voltak, és a próféták nevét, az eljövendő 

dolgok látóinak nevét, akiknek száján keresztül az Úr mindig szólt, amikor népét a veszély szélén látta. A 

korruptak, az árulók, az engedetlenek nevét is átadta, mert minden eset, minden példa tanulság és néha 

szimbólum. 

32 Amikor Jézusban az emberek között laktam, csak akkor használtam fel azoknak az írásoknak a 

lényegét, azoknak a műveknek a jelentését, amikor az szükséges volt tanításom közvetítéséhez; soha nem 

dicsértem az anyagiakat és a lényegtelent. Nem emlékeztek arra, hogy megemlítettem az igaz Ábelt, hogy 

dicsértem Jób türelmét, és megemlékeztem Salamon bölcsességéről és dicsőségéről? Nem emlékeztem-e 

sokszor Ábrahámra, és nem beszéltem-e a prófétákról, és nem mondtam-e nektek Mózessel kapcsolatban, 

hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, amelyet kapott, hanem hogy beteljesítsem azt? 

33 Ha Krisztus lenne Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit - még akkor is csak a jót dicsérhetném, 

és a rosszat kellene semmissé tennem. 

34 Az életem megváltoztatta az emberek életét. Halálom felnyitotta az anyagias sötétség által 

elvakított szemeket az igazság fényére, és az istentisztelet nagy lépést tett a tökéletesség felé, mert a 

Messiás iránti szeretet hatására az emberek új felfogást nyertek az isteni igazságosságról. Mintha egy új 

Isten jelent volna meg annak a népnek, az Én tanításom és az Én műveim megismertették a világgal az 

igazságot, amelyet az emberek korábban nem voltak képesek meglátni. 

35 Isten, a változatlan Egy, nem változhatott meg legbensőbb lényében a gyermekei felé. Az ember 

volt az, aki felfedezte az Atya igazi természetét, amikor szellemileg felemelkedett a Teremtőjéhez a 

szeretet és a szellemivé válás létráján, amelyet Krisztus mutatott neki. Még akkor is, amikor apostolaim az 

előcsarnokokban, zsinagógákban vagy a piactereken tanították a tömegeket, és a múlt időkre kellett 

hivatkozniuk, csak azokat a példákat használták, amelyek valódi szellemi kijelentést hagytak maguk után, 

és lemondtak mindenről, ami haszontalan volt. 

36 Most, hogy kiterjedt szellemi tanítással jöttem hozzátok, nem felejtettem el, hogy mindannyian 

szükségét érzitek annak, hogy kutassátok azokat a könyveket, mert minden alkalommal, minden leckében 

tanítottalak és emlékeztettelek benneteket arra, ami volt - a példákra, amelyeket nem szabad elfelejtenetek, 

a tanításokra, amelyeknek örök életük van. De még egyszer mondom nektek: most is csak a szellemi 

dolgokról beszéltem. Ne gondoljátok, hogy megtiltom nektek, hogy elolvassátok az Első Idők Könyvét, 
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mert ti a Háromságtani nép vagytok. Nem tudjátok, hogy azt mondtam: "Kutassátok a Szentírást"; de most 

hozzáteszem: Imádkozzatok, mielőtt olvassátok, hogy a tanulmányozás során igaz világosságra találjatok, 

és ne essetek tévedésbe, ahogyan az sokakkal megtörtént, mert hamisan értelmezték az eseményeket. 

Olvassátok, kutassátok, de a jelentés magyarázatát a Harmadik Korszak Szavamban találjátok meg. 

37 Miért hagyjátok most az utánatok jövőkre a tökéletlenségeiteket, a szellemiség hamis kultuszát, az 

engedetlenségeiteket és a szenthez való hozzászokásotokat? Úgy gondolod, hogy a műveid méltóvá 

tesznek arra, hogy átörökítse a történelem? 

38 Ha eljön az idő, megvilágosítalak benneteket, hogy népem, megnyilvánulásom és Szavam tanúja, 

tanító beszédeimből formálja azt a könyvet, amely minden emberhez eljut, hogy az emberek csak a Mester 

Isteni Lényegét, az Ő Örök Igazságát, Szeretetét és Kinyilatkoztatását találják meg benne, és soha ne 

fedezzék fel a hanghordozó túlságosan emberi mivoltát. 

39 Azok, akik tanítványaim voltak ebben a munkában, tudni fogják, hogyan kell leválasztani a 

pelyvát, hogy a tiszta búza megmaradjon; mert ahhoz, hogy a magom kicsírázzon, tisztának kell lennie. 

40 Ma jelen vagyok szellemi tekintetetek előtt, hogy szellemi képességeitek segítségével láthassatok 

Engem. Rajtuk keresztül küldöm nektek Isteni melegségemet, hogy érezzetek Engem a szívetekben. El 

akarlak fordítani benneteket mindattól, ami felesleges, ami rossz. Rád bízom egy kertet, ahol minden 

erényt művelhetsz. Szükség van a bűn ellensúlyozására; gondoljunk csak arra, hogy a gonoszság hogyan 

virágzott. 

41 Látom, hogy a szíved remeg az örömtől, amikor így hallasz Engem beszélni, mert érzed a reményt, 

hogy az emberek megújulnak. Miközben Engem hallgattok, késztetést éreztek arra, hogy megkeressétek a 

tévelygőt, a bűnöst, a rosszindulatú embert, hogy az Én igazságommal szóljatok hozzá, és térítsétek le a 

rossz útról. Áldom ezeket a nemes érzéseket, amelyek kezdenek felébredni a szívetekben, de mondom 

nektek: Ha előbb nem javítottátok ki a hibáitokat, ha nem tisztítottátok meg a szíveteket, nem lesz 

helyénvaló, hogy megjelenjetek embertársaitok előtt, hogy rámutassatok a bűneikre. Az ajkatokon 

elhangzó Igém önmagában nem fogja elérni az emberek megtérésének csodáját, ehhez az életetek 

példájára lesz szükség. Akkor az Én Szavamat igazságként fogják elfogadni. 

42 Amikor tanítványaim abban az időben szétszóródtak a világban, hogy hirdessék tanításaimat, nem 

elégedtek meg azzal, hogy szavaimat ismételgették, hanem cselekedeteikkel is tanítottak, és amikor azt 

mondták, hogy Őt látják, aki az emberek szeretetéért halt meg a kereszten, akkor ezt azzal tették, hogy 

szavakkal és cselekedetekkel, áldozatként meghalva, mint a Mesterük. Azt mondom neked: Aki megvédi 

az igazságot, és meghal érte, annak hinni fognak. Mégsem kérem tőletek ezt az áldozatot. Nem azt akarom, 

hogy meghaljatok, hogy bebizonyítsátok az igazságomat, hanem azt akarom, hogy éljetek és életetekkel 

tanúskodjatok az Igémről, amely arra tanít benneteket, hogy szeressétek egymást. 

43 Egy új boldogság vár rád: az, hogy szolgálhatod embertársaidat, segíthetsz nekik újjáépíteni az 

életüket, elfordíthatod őket a rossz útról. 

44 Látjátok, mennyire nélkülözhetetlen a felkészülésetek ahhoz, hogy képesek legyetek felvenni az 

igazság fegyvereit, és győzelemre segíteni azt a csatában? 

45 Sokan vannak azok, akik, miután hallották Isteni Szavamat, tanúságot tettek róla. De amikor nem 

erősítették meg cselekedetekkel, amit ajkuk mondott, elutasították és kigúnyolták őket. Amint azonban ez 

a bizonyságtétel jó cselekedetekkel párosult, egyesekben hitet ébresztett, másokat pedig elgondolkodtatott. 

46 Minden tanításom célja, hogy felkészítsen benneteket erre a csatára, amelyről beszélek nektek, 

megerősítse hiteteket és megvilágosítsa szellemeteket, hogy tanúságtételetek erőteljes legyen. 

47 Újra és újra elmondom nektek, hogy az emberek intuitív módon várják valami ismeretlen dolog 

eljövetelét. Ez az előérzet adja nektek a lélek fényét, amely lámpásként ég az ígéretem beteljesülését 

várva. 

48 Nem szeretnétek ti lenni azok, akik elviszik az örömhírt ezekbe a szívekbe? Igen? Akkor halljátok 

és értsétek meg a Mester tanítását, engedelmeskedjetek és szeressétek az Atyát, és méltóak lesztek arra, 

hogy embertársaitokat szolgáljátok. 

49 Ha a lélek halhatatlanságára törekszel, ne félj a halál eljövetelétől, amely véget vet az emberi 

életnek. Várjatok rá felkészülten, az Én parancsom alatt áll, és ezért mindig a megfelelő időben és 

helyesen jön, még akkor is, ha az emberek gyakran az ellenkezőjét hiszik. 
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50 Nem az a nehéz, hogy az ember meghal, hanem az, hogy amikor elhagyja a testét, a lelkének nincs 

fénye, és nem látja az igazságot. Nem a bűnös halálát akarom, hanem a bűnbánatát. De ha a halál egyszer 

szükségessé válik - legyen az egy lélek felszabadítása vagy egy ember romlásba zuhanásának megállítása -

, akkor Isteni Igazságosságom elvágja az emberi lét életfonalát. 

51 Abban az időben, amikor a házasságtörő asszony félrelépése miatt feldühödött tömeg csak az Én 

ítéletemre várt, hogy megölje őt, mivel az emberek azt hitték, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy 

teljesen eltöröljék annak az asszonynak a bűnét, megmutattam nekik, hogy a megbocsátás és a szeretet 

szava életet jelent a szívnek és halált a bűnnek. Az érdem az, hogy a bűn meghal, de a teremtmény tovább 

él. Ezért nem annak az asszonynak kellett eltűnnie, hanem a bűnének. 

52 Ha nem így lenne, már elpusztítottalak volna benneteket, mert nem akarok vétkezni. De nézzétek, 

nemcsak hogy nem veszem el az életeteket, hanem még testet is adok nektek egyik testet a másik után, 

hogy megtanuljátok ezt az áldott Tanítást a földön - egy olyan Tanítást, amelyet, mivel az emberiség nem 

értette meg, az lett az oka annak, hogy Isten "Igéje" emberré lett, hogy születésével, cselekedeteivel és 

halálával megtanítsa nektek, mi az ember igazi sorsa ezen a világon. Ez az a tanítás, amit nem éltetek meg, 

amit nem alkalmaztatok. Mire tanít? Alázat, az Isteni Akarathoz való ragaszkodás, önmegtagadás mások 

szeretetéért, odaadás a spirituális felemelkedés eszménye iránt. Aki ezt a feladatot a földön teljesíti, annak 

nem lesz oka visszatérni oda, mert már otthagyta jó magvát. Ebben Krisztus fog neki példaként szolgálni, 

aki miután életével tökéletes példát adott az emberiségnek, nem tért vissza a világba emberként. 

53 Tanuld meg, hogy ezt a testet a föld kebelében hagyd hátra, ha eljön az óra, ha továbbra is élni 

akarsz azokért, akiket szeretsz, és ha azt akarod, hogy érezzék, hogy te vagy. Ha nem akartok csendbe és 

ürességbe süllyedni, hanem továbbra is befolyásolni földi testvéreiteket és nővéreiteket, mert megértitek, 

hogy ezt hívják igazán életnek, tanuljátok meg már most, hogy ahogyan szellemetek lemondott szellemi 

otthonáról, hogy a földön élhessen, ugyanúgy lemondott a földi életről is. 

A világ apróságairól le kell mondania, amikor visszatér a lelki világba. 

54 Ha az emberek megtanulták volna, hogy testüket és minden földi tulajdonukat önátadással hagyják 

el, haláluk könnyű lenne; de amíg a földhöz kötöttség és a lázadás jelen van, addig fájdalom választja el a 

lelket a testtől, ami mindkét rész számára félelemmel párosul. 

55 Tanulmányozzátok tanításomat, tanítványok, és meg fogjátok érteni, miért mondtam nektek 

Jézuson keresztül: "Az én országom nem e világból való". 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 103 
1 Figyeljetek arra, mi történik, amikor elhagyjátok azt, ami a tiétek a földön, hogy eljöjjetek 

meghallgatni az Igémet, vagy enyhíteni egy kis fájdalmat. Amikor visszatérsz a munkahelyedre vagy az 

otthonodba, úgy tűnik, mintha valaki ott lett volna, hogy képviseljen téged a távollétedben. És valóban így 

van, tanítványok, mert én vagyok az, aki vigyáz arra, amit ti elmulasztotok azokban a rövid időszakokban, 

amikor a szellemi feladatotok teljesítésével vagytok elfoglalva. 

2 Vedd ezt bizonyítéknak, hogy valahányszor magad mögött hagyod ezt a világot, hogy létezésedet 

az Én szolgálatomnak szenteld, én vigyázni fogok azokra, akiket hátrahagysz, akiket beborítok a béke 

köpenyével, és Jelenlétemmel töltöm meg az űrt, amit velük hagysz. 

3 Értsétek meg, hogy ha már régóta tanítalak benneteket arra, hogyan éljetek a világban Isten 

gyermekeiként, akkor most arra készítelek fel benneteket, hogy beléphessetek abba a Szellemi Életbe, 

amely a mostani után vár rátok. Menjetek végig ezen a léten, hogy teljesítsétek a feladatot, amit 

magatokkal hoztatok a földre, hogy felfogjátok a szellemi élet értelmét, amikor egyszer belépsz abba. 

4 Ne kerüld az embereket azzal az ürüggyel, hogy a bűneik megijesztenek. Ha szeretsz Engem, nem 

szabad elmulasztanod, hogy felebarátodban is szeress engem. Éppen most, amikor veszélyek és 

fenyegetések gyülekeznek az emberek felett, be kell bizonyítanotok Nekem, hogy szeretitek őket, hogy 

együtt érzitek fájdalmukat, és hogy készen álltok arra, hogy harcoljatok mindenki megmentéséért. Nem 

láttad, hogy mindig a segítségedre siettem az emberiség legnagyobb keserűségének pillanataiban? 

5 Figyeljetek és imádkozzatok, emberek, a küldetésetek világosan meghatározott, ezért senki ne 

jöjjön vissza hozzám, és ne mondja nekem, hogy nem tudott semmit sem tenni, mert nem ismerte a célt, 

amiért küldték. Műveid a jótékonyság, a közösségi gondolkodás és a béke jegyében fognak történni. 

6 Új tanítványaim, akik hallottak Engem ez idő alatt, vállalták a felelősséget, hogy terjesszék 

tanításomat, és gondoskodjanak arról, hogy műveik a legjobb tanúságtételét adják annak az igazságnak, 

amit ez a tanítás tartalmaz. 

7 Azáltal, hogy így, ennek az igének megfelelően élnek, teljesítették azt a feladatot, amiért erre a 

világra küldték őket, és tanúságtételüket igaznak fogadják el. 

8 Mindig is azokban az emberekben tettem Magamat ismertté, akik arra rendeltettek, hogy az egész 

világon terjesszék az Istenségembe vetett tudást és hitet - a kiválasztott szellemek népe, és nem egy 

bizonyos fajé, mert nem számít, hogy az egyik vagy másik nemzetbe inkarnálódva találom őket, hogy az 

egyik vagy a másik nyelvet beszélik-e vagy a másikat. 

9 Miért kellene az ember testét olyan szépségekkel ékesítenem, amelyek csak a szellemhez 

tartoznak? Miért kellene az Úrnak az emberiséget alkotó fajok közül csak az egyikben gyönyörködnie? 

10 Ebben az időben az igaz Izrael szelleme mindenütt munkálkodik. Ők azok a szellemek, akik érzik 

jelenlétemet, akik várják eljövetelemet, akik bíznak igazságosságomban. 

11 Amikor ezek a szavak máshová is eljutnak, sokan gúnyolódni fognak rajtuk; de mondom nektek, 

jobb lenne, ha nem tennék őket gúnyolódásuk tárgyává, mert eljön majd az óra, amikor felébrednek mély 

álmukból, és rájönnek, hogy ők is Isten népének gyermekei. 

12 Ezek az emberek tömegei, akik ma hallgatnak Engem, tévedésbe eshetnek, ha nem 

tanulmányozzák Igémet, és ha nem szabadulnak meg földi-materiális gondolkodásmódjuktól. Ugyanarra a 

sorsra juthatnak, mint az első idők izraelita népe, akik hallották az Úr szavát, megkapták a törvényt és 

prófétáik voltak, ezért végül azt hitték, hogy ők az egyetlen nép, amelyet Isten szeret - ez súlyos tévedés, 

amelytől a nagy megpróbáltatások, a megaláztatás, a száműzetés és a fogságnak meg kellett szabadítania 

őket. 

13 Tudnotok kell, hogy szeretetem nem oszthat meg benneteket faj vagy hitvallás szerint, és hogy 

amikor "népemről" beszélek, az csak azért van, mert a legkorábbi idők óta készítek szellemeket, akiket 

azért küldök a földre, hogy fényükkel megvilágítsák az emberiség útját. 

14 Ők voltak az örök vándorok, akik különböző nemzetekben éltek és sok megpróbáltatáson mentek 

keresztül. Ez idő alatt rájöttek, hogy az emberi törvények igazságtalanok, hogy az emberi 

érzésnyilvánítások nem igazak, és hogy az emberek lelkében békétlenség van. 

15 Mindannyian megtapasztaltatok egy új inkarnációt, és a szenvedés, amit megtapasztaltok, olyan 

súlyos, hogy arra kérsz Engem, hogy vessen véget a létezésednek. De kérdezem: Nem tudod, hogy nem 
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szűnhetsz meg létezni, és hogy ha ma szenvedsz a földön, a lelked a szellemvilágba való átmenet után is 

ugyanabban a megpróbáltatásban fog élni, amíg meg nem fizeti az adósságát vagy meg nem tanulja a 

leckét? Jelenleg egy nagyon keserű poharat ürítetek ki, mert a fejlődés egyik szakaszának a végén és egy 

másiknak a kezdetén álltok. Ez az aratás ideje, amikor megkapjátok annak gyümölcsét, amit az utolsó 

"napi munka" során vetettetek. Ennek tehát meg kell történnie, hogy amikor a mezők megtisztulnak, ismét 

a szeretet magját adhassam vetőimnek, hogy elvethessék, amely jól megművelve a béke és az üdvösség 

gyümölcseit fogja nektek adni. 

16 Túl beteg és túl gyenge voltál ahhoz, hogy folytasd, úgy érezted, nincs segítséged. Olyan fényt 

kerestetek, amely elvezet benneteket a biztonságos kikötőbe, és ekkor jöttem el hozzátok, akik 

eltévedtetek a mély éjszakában, és nem tudtátok, merre tartotok. Hallottam a sirámaitokat, és elküldtem 

nektek Illést, hogy segítsen nektek, és hirdesse nektek eljövetelemet. 

17 Jelenlétemtől megremegtél a boldogságtól, és azonnal megnyugodtál. Ó tanítványok, ne feledjétek 

el mai tanításomat. Ma megtanultátok, hogy minden, amit betakarítottatok, a munkáitok gyümölcse, és 

hogy a megtisztulás után szabadnak és minden tökéletlenségtől mentesnek fogjátok érezni magatokat. - 

Sok jelet láttok, amelyek a bolygótokra még váró nagy megpróbáltatásokról beszélnek nektek, és bár 

hallotok Engem, még nem akartok megérteni Engem, és nem imádkoztok. Ismerjétek fel, hogy ez a 

bűnbánat és a győzelem ideje számotokra, akik tudjátok, hogy minek kell bekövetkeznie. Egy új korszak 

küszöbén állsz, és minden munkára hív. Nézzétek a termékeny mezőket, a szűz réteket, a harsány és 

élénkítő napot és a kristályos vizeket. Minden arra van tervezve, hogy éljetek, lélegezzetek és teljesítsétek 

szellemi feladatotokat. Képletesen beszélek hozzátok, és hasonlóképpen megmutatom nektek, hogy mi fog 

következni, hogy tanulmányozhassátok szavaimat és megértsétek Atyai vágyakozásomat. 

18 Nem akarom, hogy félreértelmezzétek tanításomat, és kolostorokba zárkózva imádkozzatok, és 

elhagyjátok az embereket. Dolgozz értük, szabadítsd meg őket tudatlanságuktól és materializmusuktól, és 

ébreszd fel bennük a hitet. 

19 Éljetek kegyelemben, szeressétek az igazságosságot, legyetek szelídek, ne kedvezzetek a rossznak, 

ellenkezőleg, álljatok ellen neki azzal, hogy embertársaitokat a jóra buzdítjátok, akkor előkészítettétek az 

utat a Léleknek, hogy ne botoljon meg. Tegyétek mindezt anélkül, hogy ez áldozatnak tűnne számotokra. 

20 Türelemmel viseljétek a megpróbáltatásokat, amelyeken keresztül kell mennetek, mert senki sem 

menekül meg tőlük. Ily módon megtanítjátok majd embertársaitokat az Én Törvényemben való kitartásra. 

21 Fogjatok össze, ne tagadjátok meg egymást, mert különböző módon gyakoroljátok tanításomat. Ha 

emiatt megosztottak vagytok, keressétek meg testvéreiteket és nővéreiteket, és szeressétek egymást, 

ahogyan én szeretlek titeket. 

22 Ahogyan én imádkoztam az olajkertben, hogy az emberek lelke ne vesszen el, úgy imádkozzatok ti 

is embertársaitokért. Látom, hogy az embereknek még mennyi könnyet kell hullatniuk, hogy 

megtisztuljanak; de az Én irgalmasságom megtartja és megerősíti őket, hogy ne omoljanak össze az úton. 

23 Tanítványok, ti, akik megkaptátok tőlem az Igém Könyvét - erősödjetek meg most is, hogy amikor 

kopogtattok egy ajtón, és nem nyitják ki, ne hátráljatok meg. Ne felejtsétek el, hogy azt mondtam nektek, 

hogy kopogjatok egyszer, kétszer és harmadszor is az Én Nevemben, és ha úgy találjátok, hogy 

erőfeszítéseitek nem tudtak javítani embertársaitok viselkedésén, akkor hagyjátok rám az ügyet, és 

folytassátok utatokat anélkül, hogy keserűséget hordoznátok a szívetekben, és még kevésbé kívánjátok, 

hogy azok, akik nem akartak hallgatni rátok, szenvedésnek legyenek kitéve. Fegyverkezzetek fel 

kedvességgel, mert nem tudhatjátok, hogy melyik napon vagy melyik órában kell majd kopogtatnotok 

ugyanazon az ajtón, vagy hogy nem fognak-e kérni titeket. Csak a szeretet és a türelem képes meglágyítani 

a kőszíveket, ezért mindig fel kell készülni. 

24 Ismételten mondom nektek, hogy ne bíráskodjatok embertársaitok tettei felett. Amikor 

tanítványaimat, küldötteimet és küldötteimet nem hallgatják meg, én hallatni fogom hangomat azok 

lelkiismeretében, akik elutasították hívásaimat. Ez a hang a Bíró hangja lesz, de ti már tudjátok, hogy az 

Isteni Bíróban mindig ott van az Atyai Szeretetem. Nem így van ez veletek, emberek, akik gyakran, 

amikor embertársaitok bíráivá váltok, már nem bizonyultok felebarátjuknak. El kell távolítanotok minden 

rossz érzést a szívetekből, hogy szeretettel érhessétek el az emberek lelkét. 

25 Ne szeresd jobban azt, aki befogad téged és hitet ad neked, mint azt, aki nem fogadja el a szavadat. 

Amikor ezt a fejlődést eléritek, elmondhatjátok majd, hogy kezdtek megérteni Engem, és olyan erőt 
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éreztek lényetekben, amely bátorságot ad nektek, hogy szembenézzetek a legnagyobb 

megpróbáltatásokkal, amelyeknek a világ alá tudna vetni benneteket. 

26 Erre az utasításra, amit adok nektek, már adtam egy példát a Második Korszakban. Jézus a 

kereszten függött, a Megváltó meghalt a tömegek előtt, akiket annyira szeretett. Minden szív egy ajtó volt, 

amelyen Ő kopogtatott. A nézők sokasága között ott volt a sokakat kormányzó ember, a gyülekezet 

fejedelme, a vámos, a farizeus, a gazdag, a szegény, a megátalkodott és az együgyű. De míg egyesek 

tudták, hogy ki volt Ő, aki abban az órában meghalt, mert látták tetteit és részesültek jótéteményeiben, 

mások ártatlan vérre szomjazva és bosszúra mohón siettették annak halálát, akit gúnyosan "a zsidók 

királyának" neveztek, nem tudván, hogy Ő nemcsak egy nép királya, hanem a föld összes népének és a 

világegyetem összes világának királya. Miközben Jézus az utolsó pillantásai egyikét vetette azokra a 

tömegekre, könyörgését az Atyához emelte, tele irgalmas szeretettel és könyörületességgel, mondván: 

"Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek." Ez volt az utolsó pillantása. 

27 Ez a tekintet mindazokra kiterjedt, akik sírtak érte, mind azokra, akik az Ő kínszenvedésén 

lakmároztak, mert a Mester szeretete, amely az Atya szeretete volt, mindenkinek egyformán szólt. 

28 Azt mondom nektek, tanítványaim, a Szeretet Törvényemben, hogy ha nem is tudtok olyan 

tökéletes cselekedeteket végezni, mint amilyeneket Én tettem Jézusban, legalább arra tegyetek erőfeszítést 

az életetekben, hogy közel kerüljetek hozzájuk. Nekem elég egy kis jóakarat, hogy utánozzatok Engem, és 

egy kis szeretet a felebarátotok iránt, és Én mellettetek állok, és kinyilatkoztatom kegyelmemet és 

hatalmamat az utatokon. 

29 Soha nem leszel egyedül a küzdelemben. Mivel nem hagylak magadra, amikor a bűneid terhe 

nyomaszt, azt hiszed, hogy elhagylak, amikor a szeretet küldetésének keresztjének súlya alatt mész az 

utadon? 

30 Értsetek meg Engem, tanítványok, hogy példát vehessetek rólam. Jussatok el műveim és szavaim 

mélyére, hogy felfedezhessétek tanításom lényegét. Csak a felkészülésetekre várok, hogy megmutassam 

nektek az időt, amikor dolgozni fogtok, mert az üdvösség világosságát fogom elhozni az embereknek 

rajtatok keresztül. 

31 Igen, szeretett tanítványok, én vagyok a szőlőtő. Vedd kegyelmem borát; holnap szükséged lesz rá 

a harcban. Készüljetek fel most, amikor asztalomnál ültök. Aztán amikor eljön az óra, nem fogtok 

tétovázni, és nem fogtok tétovázni. Ti lesztek az Én vetőtársaim, és hitetekben úgy fogtok cselekedni, mint 

azok, akik a földet művelik, elvetik a magot, és minden bizalmukat, önátadásukat és reményüket Istenbe 

vetik. Így beszélek hozzátok, akik nem tudjátok, honnan lesz eső a magotoknak vagy kenyér az 

ajkatoknak; de biztosítalak benneteket, hogy semmiben sem lesztek híján. 

32 Ne felejtsétek el, hogy a győzelem a kitartóké. Teljesítsd a földi feladatodat, és amikor befejezted, 

elhagyhatod ezt a világot, és elmehetsz arra a földre, amelyet megígértem neked - az Úr gyermekeinek 

szánt Szellemi Otthonba. Helyezzétek reményeteket az Örök Életbe, és ne hallgassatok a materialistákra, 

akik azt gondolják, hogy tanításom akadályozza az emberiség anyagi fejlődését, mert az mindig a Szellemi 

Életről beszél nektek. 

33 Annak sincs igaza, aki azt gondolja, hogy mindig a halálra kell gondolnia, és el kell utasítania azt, 

amit ez az élet kínál, mert mulandó. Nem értette meg Szavam helyes értelmezését, sőt, még csak nem is 

ismeri azt. 

34 Az első törvény, amely a lelkiismereten keresztül jutott az ember eszébe, az volt, amely azt mondta 

neki: "Növekedjetek és sokasodjatok". De most elmondom nektek, hogy ez a törvény nem korlátozódik az 

emberi faj növekedésére, hanem magában foglalja a képességeitek, erényeitek és tudásotok növekedését 

is. 

35 Arra tanítalak benneteket, hogy a szeretet művét hagyjátok hátra a világban azoknak, akik utánatok 

jönnek. Aki ezt teszi, annak a szeme az örökkévalóra szegeződik. Ha földi létetek túl rövidnek tűnik egy 

nagy mű elvégzéséhez, ne aggódjatok amiatt, hogy a halál megállítja a munkátokat, mert nem így lesz, 

mert szerető gondoskodásom mindenható, és megvannak az eszközeim, hogy befejezzétek. Részt adtam 

nektek a teremtés, a fejlődés és a tökéletesség munkájában, és semmi sem lesz képes megakadályozni, 

hogy elérjétek utatok célját. 

36 Teljesítsétek feladatotokat a Teremtővel és felebarátotokkal összhangban, és a végén, amikor 

minden befejeződik, végtelenül boldogan fogjátok szemlélni az Isteni Munkát, amelyben Atyátokkal 
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együtt dolgoztatok. Milyen nagy lesz ez a boldogság az Én Lelkemben, és milyen kimondhatatlan 

boldogság lesz minden gyermekemben! 

37 Látom szeretetszomjadat, fényéhségedet, és az oly nagy vágyadat irántam, és Én, Atyád, akinek 

minden eszköz a rendelkezésemre áll, hogy hangom eljusson hozzád, az emberi értelemmel akartam 

hozzád szólni, mint számodra elérhető formával, hogy segítsek megérteni spirituális üzeneteimet. 

38 Csak az Én hatalmam okozta, hogy a bűnös az Én Igém szócsövévé váljon. De aki kételkedett 

ebben, hamarosan tanúja lett azoknak az emberi lényeknek az átalakulásának, akik által átadtam nektek az 

Igémet. Láttátok, hogy végtelen bölcsességű gondolatok fakadnak egy műveletlen elméből, láttátok, hogy 

a bűnösök ajkán hogyan virágzik ki az Isteni Ige, tele fénnyel és jósággal. A hanghordozók, akik 

fáradhatatlanul végzik ezt a szolgálatot és elkötelezettek irántam, lehetővé tették Lelkem számára, hogy 

kifejezhesse ezt az üzenetet az emberiségnek. 

39 Nagy tömegeket fogadtam anélkül, hogy bármelyik gyermekemet is előnyben részesítettem volna. 

Köztük volt az is, aki szeret Engem, és az is, aki tagad engem, az is, aki hisz jelenlétemben ebben a 

formában, és az is, aki kételkedik, és én mindannyiukat ugyanazzal a szeretet szavával és ugyanazzal az 

atyai simogatással fogadtam. 

40 Ezekben a sokaságokban az egész emberi nemet befogadtam. Amikor ehhez a néphez beszéltem, 

minden emberhez szóltam, mert az üzenetem a mostani és a jövőbeli embereknek szólt. Valahányszor e 

sokaságok között más országokból származó emberek jöttek, én szeretettel fogadtam őket népeik nevében, 

és felkészítettem őket, hogy küldöttek és próféták legyenek azok között, akik fajuk és nyelvük szerint 

hozzájuk tartoznak, és megtanítottam őket imádkozni és őrködni népeikért, és őrszemekké tettem őket a 

megpróbáltatások és üldöztetések idejére. 

41 Lelkes kívánságom, amelyet isteni megbízásként kell értelmeznetek, hogy vigyétek el Igémet 

minden szívbe, ahol szükség van rá; hogy ne felejtsétek el, hogy ahogyan ti is éhségtől és szomjúságtól 

sírva jöttetek Jelenlétemhez, úgy az egész emberiség igazi lelki gyötrelemben van ebben az órában. 

42 Már közel van az a nap, amikor az emberek megértik a szellem jelentését, mert sokan, akik 

hívőnek képzelik magukat, nem hisznek, és mások, akik azt hiszik, hogy látnak, nem látnak. De ha egyszer 

felfogják az igazságot, rá fognak jönni, hogy gyerekes, igazságtalan és ésszerűtlen lenne továbbra is egy 

olyan lényt táplálni a világ gyümölcseivel, amely egy másik élethez tartozik. Akkor a vallásokban keresik 

majd a fényt, és lelki gyötrelmeikben és az igazság megtalálásának gyötrelmes vágyában eltörlik a tanok 

hamisságát, és kiirtanak mindent, ami felszínes és külsődleges, amit a különböző kultuszokban találnak, 

amíg fel nem fedezik az isteni lényeget. 

43 Azt akarom, hogy amikor ezek az idők eljönnek, teljes tudatában legyetek mindannak, ami 

történik, és a küldetésnek, amit végre kell hajtanotok. Ezért még egyszer mondom nektek: hallgassátok, 

kutassátok és értsétek meg Szavamat. 

44 Szomjazom a te szeretetedre, ezért közeledtem hozzád ebben az időben; mert nem szeretetet 

találtam az emberek között, hanem bűnt és önzést. 

45 A mai kor emberei elfelejtették azokat a tanító példákat és műveket, amelyeket Jézus szeretetének 

örökségeként hagyott rátok. 

46 Nem nyomtátok be ezt az Igét a szívetekbe, mert ha valóban megtartottátok volna, akkor az 

ígéretem, hogy visszajövök hozzátok, jelen lett volna számotokra, és figyeltetek volna és imádkoztatok 

volna eljövetelemre várva. De amikor eljöttem, megleptelek, mintha aludtál volna. Akkor azt mondtam: 

"Boldogok azok, akik fenntartás nélkül válaszolnak hívásomra, mert nagy bölcsesség birtokosaivá teszem 

őket. Néhányan jóhiszeműen közeledtek, mások megvárták, amíg meglátják magukat a testi burkotól 

megszabadulva, hogy elmondhassák Nekem: "Itt vagyok, Uram; mint egy madár, amely elhagyja a 

börtönét és kitárja a szárnyait, jövök Hozzád, hogy teljesítsem a Te akaratodat.". De az Én Akaratom, 

emberek, az volt, hogy már ebben a világban határozott lépéseket tegyetek a spirituális úton, mert azt 

akarom, hogy a test, amelyet rátok bíztam, ne legyen többé lánc vagy börtön a lélek számára. A lélek nem 

arra lett teremtve, hogy a test vagy a világ rabszolgája legyen: szabad. A szellemi tudatlanság és a vallási 

fanatizmus azonban rabszolgává tette az ember lelkét, évszázadról évszázadra a sötétség láncait vonszolva 

magával. 

47 Most újra megmutatom nektek az utat, megédesítem életutatok az Igém ízével, és mindenkinek 

átadom a szeretet keresztjét, hogy teherrel megmássza a hegytetőt, és befejezze rajta a munkáját. Senki, 



U 103 

133 

aki az én tanítványom, ne akarjon keresztje nélkül hozzám jönni, mert akkor nem ismerik el tanításom 

apostolának. 

48 Sokan vannak, akik azt állítják, hogy követik tanításomat, mások azt hiszik, hogy szeretnek 

Engem, de szeretetük hamis, mert nem gyakorolják tanításomat, és mert soha nem éltek törvényem szerint. 

Nem azt akarom, hogy olyanok legyetek, mint ők, hanem hogy valóban elkezdjetek szeretetet és irgalmat 

érezni. Ne dicsekedj azzal, amit adtam neked, és azzal se, amit teszel, még akkor se, ha gyakran úgy érzed, 

hogy a szíved a mellkasodban mintha szétpukkadna az örömtől, miután jó munkát végeztél, vagy méltóvá 

tetted magad egy csodára. 

49 Tanításomat az egyszerűség jellemzi. Lelki nyelven mutatja meg azt az értéket vagy érdemet, 

amellyel minden egyes művednek rendelkeznie kell ahhoz, hogy Urad elismerje. Bizony mondom nektek, 

a szellemetek már most is meg tudja ítélni az általa elért világosság alapján, hogy egy mű elég értékes-e 

ahhoz, hogy felajánljátok az Atyának. Ez az a tanítás, amellyel most táplálni fogom a szellemeteket. 

50 A borból, amely ebben a pohárban van, cseppenként csepegtetem majd ajkatokra távozásom 

napjáig. De ne szomorkodjatok, mert ahogyan ti hallotok Engem, úgy hallottak Engem apostolaim is a 

Második Korszakban, amikor azt mondtam nekik: "Hamarosan elmegyek, és helyemre hagylak 

benneteket, hogy tanítsátok embertársaitokat." Ez az, amit én mondtam nektek. Velem éltek, Mesterükkel 

együtt szenvedtek, látták tetteimet és hallották szavaimat. De nem ők voltak az egyetlenek, mert az életem 

nyilvános volt, és az Igém tanúi voltak egyszerű elmék, szegények és szelíd szívűek, és bűnösök, 

farizeusok, írástudók, vámosok; a helytartó, a köztisztviselő és a százados. 

51 Mindenkihez beszéltem, és a lelki szükségleteiknek megfelelően adtam nekik az Én 

világosságomat. 

52 Ugyanígy szóltam hozzátok ebben az időben, és fényes nappal ismertettem meg magam mindenki 

előtt, hogy mindenki magára vegye és betöltse azt a szerepet, amit megérdemel a munkámban. Milyen 

gyönyörű lesz a jutalom, amit a szellemetek kap, amikor egyszer elhagyja a testet. Tegyétek magatokat 

méltóvá erre a jutalomra, de ezért szabadítsátok meg magatokat a tudatlanság sötétségétől, hogy ne 

váljatok irány és cél nélkül vándorló lelkekké. 

53 Szolgáljátok és szeressétek az emberiséget, amely a testvéretek, és amelyet ezekben a 

pillanatokban igazságosságom sújt. Íme, nincs olyan szív, amely ne ivott volna a keserűség poharából. 

Ebben az időben a fájdalom minden emberrel együtt van, de ezen keresztül Engem fognak keresni, és ezen 

keresztül az emberek érezni fogják a fájdalmat, hogy megsebeztek Engem. 

54 Néhányan a Messiás visszatérését várják, de milyen módon várnak Engem? Mikor veszitek végre 

tudomásul, hogy ebben az időben újra megnyilvánulok az emberiségnek? Bizony mondom nektek, 

Fényem minden nemzethez eljutott hírnökeimen keresztül, akik Harmadik Kinyilatkoztatásom 

előfutáraiként érkeztek az emberiséghez. 

55 Hét nemzet lesz kiválasztva, hogy megteremtse a világbékét, és az emberek között igazi testvériség 

lesz; bennük fogom kinyilatkoztatni magam. Ma már testvérháborúkba keveredve találtam őket, a 

nagyságról való álmaiknak és a hatalom iránti olthatatlan éhségüknek engedve. Ebből a (mexikói) 

nemzetből a jóakarat nagykövetét küldöm a világ nagy nemzeteihez, hogy a békéről beszéljen nekik, és 

amikor véget vetnek a háborúnak, az egyetértés és a béke fénye eléri a lelküket. De ez a fény nem keletről 

vagy nyugatról fog megjelenni, hanem az Én Szellememből fog leszállni az emberek lelkére. 

56 Készüljetek fel, hogy az erre a küldetésre rendeltek a megfelelő időben elindulhassanak a 

nemzetek felé, és amikor már mindenütt hallhatóvá tették új Igémet, a hatalmas fa minden gyermekéhez el 

fogja engedni ágait, árnyékát és gyümölcseit. Akkor meg kell kettőznötök erőfeszítéseiket és 

buzgóságotokat, hogy Tanításom ne szenvedjen romlást, és hogy a tudatlan és meggondolatlan emberek ne 

vágjanak le ágakat a rátok bízott fáról azzal a szándékkal, hogy idegen fákat neveljenek belőlük. 

57 Művemet abban a tisztaságban és tökéletességben kell megismertetni, amelyben kinyilatkoztattam 

nektek - külső szertartások és szokások nélkül. 

58 Amikor felismeritek, hogy ez olyan tökéletes, méltatlannak érzitek magatokat rá, és megkérdezitek 

magatokat: "Miért pont hozzánk fordult az Atya, hogy kinyilatkoztassa nekünk?". De azt mondom nektek, 

hogy a lelketek, a vele kapcsolatos tökéletlenségek ellenére, nagy fejlődést ért el hosszú életútja során. De 

még nem fogtok tudatára ébredni e megnyilvánulás nagyságának, hanem csak akkor, amikor már 
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visszavontam közétek az Igémet. Akkor meg fogjátok érteni, hogy milyen jót kaptatok, és boldogsággal 

fogtok telni, hogy közöttetek lehettem. 

59 Bizony mondom nektek, szeretetem asztalánál ettetek és ittatok, szeretett tanítványaim. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 104  
1 Emberiség, mutassátok meg nekem a béke iránti éhségeteket. Erre azt mondom nektek, hogy annak 

az embernek, aki nem szeret, nem lehet békéje. Hallottam a kéréseiteket, amelyekben azt mondjátok: 

"Béke a földön a jóakaratú embereknek". De nem értettétek meg, hogy a jóakarat csak a jóság és az 

igazságosság felé fordulásból származhat, amelyek a szeretet gyümölcsei. 

2 Amint a szeretet uralkodik az emberek között, mindenütt érezni fogjátok békém jelenlétét. Mert a 

harmónia a természet országaival és egész környezeteddel, amelyet elpusztítottál, vissza fog térni, és ez a 

boldogság olyan lesz, mint az üzenet, amelyet az angyalok hoztak neked, amikor azt mondták neked: 

"Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön béke a jóakaratú embereknek". 

3 Sok mindent feltártatok már a tudomány segítségével, de mégsem voltatok képesek felfedezni az 

ember és a szellemi, az emberi teremtmény és a Teremtő közötti ilyen szoros kapcsolatot. 

4 Hogyan lehet normális egy olyan lény élete, aki letér arról az útról, amelyet a Teremtő törvénye 

mutat neki? Nézzétek, hogy az ember mennyit fáradozott azon, hogy olyan utakat próbáljon felfedezni, 

amelyek letérnek azokról az ösvényekről, amelyekre szeretet és igazságosság törvényeim mutatnak. 

5 A világotok tele van mesterkéltséggel és hamissággal, és ez annak köszönhető, hogy már régen 

elfordultatok attól, amit az Atya akart. 

6 Rendkívül nagy az a megpróbáltatás, amelynek alávetettem a szellemet, valahányszor elküldtem, 

hogy a földön éljen azzal a küldetéssel, hogy kitartson Törvényemben. Ezért minden alkalommal, amikor 

eltévelyedtél, felkerestelek, megbocsátottam engedetlenségedet és eltévelyedésedet, és új lehetőségeket 

kínáltam neked. Az volt az akaratom, hogy a megpróbáltatásaitok súlyosságán keresztül megérezzétek az 

erőt és a képességeket, amelyeket lelketekbe helyeztem, valamint a jutalmat, amelyet a hűséges 

gyermekeknek ígértem, akik parancsolataimban maradnak. 

7 Mindig legyetek tudatában annak, hogy ha az általam ígért jutalom nagy, akkor az érdemeidnek is 

méltónak kell bizonyulniuk az ígérethez. 

8 Elültettem a tudomány fáját, és nem vágom ki, mert a gyümölcsei az élethez tartoznak. De az 

emberi türelmetlenség, kíváncsiság és becsvágy meggörbítette az ágait. 

9 Az emberi teremtmények iránti isteni szeretetemben megengedem nekik, hogy vizsgálják 

műveimet és felhasználjanak mindent, amit teremtettem, hogy soha ne legyen okuk azt állítani, hogy Isten 

igazságtalan, mert elrejti bölcsességét gyermekei elől. Megformáltalak benneteket, és megajándékoztalak 

benneteket a szabad akarattal, és tiszteletben tartottam azt, bár az ember visszaélt ezzel a szabadsággal, és 

ezzel megsértett Engem, és meggyalázta Törvényemet. De ma éreztetem vele megbocsátásom simogatását, 

és megvilágosítom szellemét bölcsességem fényével, hogy gyermekeim egytől egyig visszatérjenek az 

igazság útjára. 

10 Az Igazság Lelke, amely az Én világosságom, felragyog a lelkiismeretekben, mert a meghirdetett 

időkben éltek, amikor minden titok megvilágosodik előttetek, hogy megértsétek azt, amit eddig nem 

értelmeztek helyesen. 

11 Az a hamis elképzelés, amelyet az ember az Én igazságosságomról az első időkben kialakított, 

végül el fog tűnni, hogy átadja helyét az igazságosság valódi megismerésének. Az isteni igazságosságot 

végül úgy fogjátok megérteni, mint a fényt, amely az Atyátokban létező tökéletes szeretetből fakad. 

12 Azt az Istent, akiről az emberek azt hitték, hogy bosszúálló, kegyetlen, bosszúálló és megbocsátást 

nem ismerő, szívből jövő Atyának fogják érezni, aki megbocsátást ad a gyermekei által elkövetett 

vétségekért, olyan Atyának, aki szeretettel győzi meg a bűnöst, olyan Bírónak, aki ahelyett, hogy elítélné 

azt, aki súlyosan tévedett, új lehetőséget kínál neki az üdvösségre. 

13 Hány tökéletlenséget tulajdonítottak Nekem az emberek tudatlanságukban, mert azt gondolták, 

hogy képes vagyok haragra, holott a harag egyedül emberi gyengeség! Amikor a próféták az "Úr szent 

haragjáról" beszéltek nektek, most azt mondom nektek, hogy ezt a kifejezést az isteni igazságosságként 

értelmezzétek. 

14 Az első korszak népe nem értette volna meg a kifejezés más formáját, és a kicsapongók vagy a 

kicsapongók sem vették volna komolyan a próféták intéseit, ha nem ebben a formában szóltak volna 

hozzájuk. Szükséges volt, hogy küldötteim sugallatát olyan szavakkal fejezzem ki, amelyek hatással 

vannak a kevéssé fejlett szellemi fejlődésű emberek agyára és szívére. 
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15 Hogy hűséges és igaz képet adjak nektek arról, hogy mi az Atya szeretete és igazságossága, 

elküldtem nektek az Igémet, hogy Jézuson keresztül kinyilatkoztassam szeretetemet. Krisztusban az alázat 

és a szelídség Királyát láttátok, a Királyt, aki a megalázó és fájdalmas töviskoronát választotta az emberi 

hiúság királyi koronájával szemben. Bíróként láttad, hogy a bűnösök cselekedeteit másképp ítéli meg, mint 

ahogyan azt az emberek megszokták. A megbocsátást hirdette, amikor azt az útmutatást adta nektek, 

amelyben azt mondta nektek: Ha egy embertársatoktól arculcsapást kaptok, szelídséggel nyújtsátok neki a 

másik arcot is a megbocsátás jeleként; de azután tetteivel megerősítette szavait. 

16 Milyen rettenetes volt a bűnös bűnbánata, amikor érezte, hogy Jézus kedves és szelíd tekintetének 

fénye átöleli őt! 

17 Hány csoda történt a Szeretet Mesterének megbocsátása hatására! Ennek oka az volt, hogy 

megbocsátása igaz volt, ítélete pedig tökéletes, mivel ezek abból a végtelen szeretetből fakadtak, amellyel 

Isten a teremtményei iránt viseltetik. De sokkal többet kellett kinyilatkoztatni az emberiségnek, mint amit 

tanítottak nekik ahhoz, hogy megértsék e tanító példák értelmét. És így egy új korszakot és szellemem új 

kinyilatkoztatását jelentettem be az emberiségnek, és ennek az ígéretnek a beteljesedését látjátok 

megvalósulni ebben a Fényszóban, amely bölcsesség a szellemeteknek és vigasztalás a szíveteknek. Ki 

más, ha nem Én lehetnék az igazság és a vigasztalás Lelke? 

18 Itt vagyok - jelen, nyilvánvaló, látható minden szellemi tekintet számára, fényt terjesztve a Szellem 

ösvényein, hogy megértsétek mindazt, ami a korszakok során kinyilatkoztatott. 

19 Most már szíved és lelked mélyéről mondhatod: "Atyám, végre megláttalak Téged, végre 

megismertelek". De mikor leszel képes igazán szeretni Engem? 

20 Ugyanazzal a kifejezésmóddal beszélek hozzátok, ahogyan a Második Korszakban beszéltem, 

ugyanazzal a szeretettel és ugyanazzal a bölcsességgel, mert változatlan vagyok; de ti, mint tanítványok, 

jelenleg egy másik lépést tesztek az utamon. Táplálkoztok ebből az Igéből, és boldogsággal tölt el 

benneteket, ahogy közel érzitek magatokhoz Jelenlétemet. 

21 A szeretet és a hála éneke száll fel a lelkedből Hozzám, mert megadtam neked ezt a kegyelmet. 

22 Emberek, folytassátok a lelketek felfrissítését, és ti, emberiség, forduljatok újra Hozzám, térjetek 

vissza a helyes útra. Szolgáljátok egymást, és tegyétek azt embertársaitokkal, amit én teszek veletek, mert 

így fogtok Engem szolgálni és szeretni. 

23 Keressetek Engem, mint Atyát, mint Orvost, mint Mestert, és nagyon közel leszek hozzátok. 

Kérjetek Engem, és Én megadom nektek, de igyekezzetek példát venni rólam, még ha csak egy-egy 

cselekedetetekben vagy gondolatotokban is minden nap; akkor magamra veszem, hogy gyümölcsözővé 

tegyem, amit az Én nevemben tesztek. 

24 Legyetek tudatában annak, hogy a földi életetek rövid, és amikor a végére értek, számot kell 

adnotok arról, amit elvetettetek. 

25 Amikor Szavam elérte szívetek mélyét, és készen álltok arra, hogy kövessetek Engem, akkor 

egyesüljetek Velem a harcban, és nem nyugszotok, amíg nem látjátok, hogy a világ megtért, és visszatér 

az igaz útra. 

26 Az emberiség fél és szenved, és fájdalma eléri Mennyei Édesanyátok szellemét is. Milyen 

fájdalom gyötörhetné a gyermeket, amit ő nem érezne? De az ő közbenjárása megment téged, és 

inspirációja arra hív, hogy a lelkesítés útján járj. 

27 Én küldtelek titeket tisztán a földre, és így fogtok visszatérni hozzám. De mennyit kell majd 

küzdened, hogy visszaszerezd a tisztaságot, ami a tiéd volt. Ezért szükséges, hogy figyeljetek, hogy 

imádkozzatok és meditáljatok, hogy többé ne essetek kísértésbe, és elkezdjetek felkapaszkodni a hegyre, 

anélkül, hogy tovább időznétek az emelkedésben, hogy elérjétek a csúcsot. 

28 Imádkozzatok ebben a pillanatban, hogy szellemetek a béke üzenetét hozza el embertársaitoknak. 

"Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok." Ezt tanítottam nektek, és az Én szavam minden időben 

valóra válik. 

29 Szeretett munkások, megkegyelmeztem a lelketeknek, hogy az üdvösségre találjon, és cserébe 

megszabadítsa testvéreiteket a bűntől. Jelenleg tisztítjátok magatokat, hogy méltók legyetek Jelenlétemre. 

Holnap, amikor igazán erősek lesztek, segíteni fogtok embertársaitoknak, hogy megszabaduljanak a 

bűntől. Szeretem a lelkedet, szeretem minden gyermekemet, és ezért törekszem az üdvösségedre. 
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30 Itt vagyok, és meghívlak benneteket a békére, arra a békére, amelyre az emberek titokban szintén 

vágynak, csakhogy keresésük során nem azt az utat választották, amely elvezet hozzájuk. Bizony mondom 

nektek, a béke titka tanításaim gyakorlásában rejlik, és az emberiség éppen ettől távolodott el. Mondjátok 

meg nekem, hogy ez a világ, amely vétkezik, bánt, gyilkol, gyaláz és gyalázkodik, a Jézus által tanított 

Tanítás szerint él-e, és meglátjátok, hogy nagyon messze él az Én tanításaimtól. 

31 Sokan vannak, akik időszerűtlennek tartják tanításomat; de ennek oka az, hogy materializációjuk 

nem teszi lehetővé számukra, hogy felfedezzék tanításaim örök értelmét. 

32 Törvényem változatlan. Az emberek kultúráikkal, civilizációikkal és törvényeikkel együtt 

mulandóak, és mindebből csak az marad meg, amit a Lélek a szeretet és irgalom műveivel felépített. Ő az, 

aki minden "napi munka" után, minden próbatétel után, amikor az isteni Bölcsesség forrását kutatja, 

meglátja Törvényem mozdíthatatlan szikláját és az örökké nyitott könyvet, amely a Lélek tanítását 

tartalmazza. 

33 Ó, bárcsak minden ember látni akarná ennek a korszaknak a felemelkedő fényét - mennyi remény 

lenne a szívükben! De ők alszanak. Még azt sem tudják, hogyan fogadják a fényt, amelyet a királyi csillag 

naponta küld nekik, azt a fényt, amely olyan, mint a Teremtőtől sugárzó fény képe. Megsimogat és 

ráébreszt a lét mindennapi küzdelmére, anélkül, hogy azok, akik érzéketlenek a teremtés szépségei iránt, 

néhány pillanatra megállnának, hogy megköszönjék Nekem. A Mennyei Dicsőség elmehet mellettük 

anélkül, hogy észrevennék, mert mindig gondokkal telve ébrednek, és elfelejtenek imádkozni, hogy lelki 

erőt keressenek Bennem. Nem keresnek energiát a test számára a természet forrásaiban sem. Mindannyian 

sietve szaladgálnak és fáradoznak anélkül, hogy tudnák, minek, és úgy mennek, hogy nincs világos céljuk. 

Éppen ebben az érzéketlen és értelmetlen létért folytatott küzdelemben materializálták a lelküket, és 

önzővé tették őket. 

34 Aztán, amikor a szellem törvényeit elfelejtik, amelyek az élet fényét jelentik, az emberek 

elpusztítják magukat, megölik magukat és elragadják a kenyerüket, anélkül, hogy meghallanák a 

lelkiismeret hangját, anélkül, hogy megfontolnák, anélkül, hogy megállnának, hogy elgondolkodnának. De 

ha valaki megkérdezné tőlük, hogyan ítélik meg jelenlegi életüket, azonnal azt válaszolnák, hogy az elmúlt 

időkben soha nem ragyogott még annyi fény az emberi életben, mint most, és hogy a tudomány soha nem 

tárt fel előttük annyi titkot. De ezt a boldogság álarcával az arcuk előtt kellett volna mondaniuk, mert a 

szívükben minden lelki szenvedésüket és nyomorúságukat elrejtették. 

35 Ahogy az emberiség felébred és meglátja e hajnal fényét, Hangom nem szűnik meg beszélni a 

lelketekhez, és a fájdalom nem szűnik meg megtisztítani a szíveket. 

36 Boldogok vagytok, gyermekeim, akik egyesültetek az imádságban, mert ebben a pillanatban az 

erősek felemelik a gyengéket, a hit embere bátorítást adott a bizonytalankodóknak, és aki képes beszélni 

az Atyjával, megtanította az imádságot annak, aki nem tudja, hogyan kell ezt tenni. Ily módon a kezdők a 

tanítványokat veszik példaképül. 

37 Amikor az Én Igém elhangzik a hanghordozó ajkáról, találkozom a felkészült és Engem váró 

emberekkel. Akkor az Én irgalmasságom belép a szívekbe, hogy mindenkinek a szükségletei szerint adjak. 

Megnyilvánulásom e pillanataiban tudom, hogy melyikőtök keres Engem csak azért, mert egy rosszra való 

orvosságot akar, és felfedezem azokat, akik a segítségre való igényük ellenére elfelejtik szükségleteiket, 

mert mindenekelőtt az Én tanítványaim akarnak lenni. Az isteni megértés és jóindulat, amellyel minden 

szívhez beszélek, az a tűz, amellyel Szavamat a lelketekbe vésem, hogy az felejthetetlen legyen. Bizony 

mondom nektek, valahányszor Tanításom elérte a szív mélyét, az egy mag, amely kicsírázik és 

megsokszorozódik. 

38 Az a pillanat, amikor először hallottad az Igémet, vagy amikor magot kaptál a szívedbe, ítéletet 

hoz a lelkedre, ugyanúgy, mint amikor gyümölcsöt (az életedből) fogsz mutatni Nekem. Ezúttal értékes 

lehetőséget adok nektek a földön, hogy megtisztítsátok a lelketeket, és amikor visszatérsz az örök hazába, 

nyugodtan és örömmel, fénnyel és érdemekkel telve érkezel majd, hogy élvezd békémet. 

39 A világ a vezeklés völgye, amelyben az ember egyrészt vétkezik, másrészt megtisztul. Bizony 

mondom nektek, a túlvilág más, mint amit a földön ismertek, mert aki bűnnel és tisztátalansággal sújtva 

jut el oda, annak nagyon nagy szenvedéseket kell elviselnie, végtelenül nagyobbakat, mint amilyeneket 

emberként elszenvedett, mert - most, hogy a szellemiben van - a lelkiismeret nagyobb tisztasággal hallja a 

lelket, amely ilyen nagy tisztasággal szemben legszívesebben elpusztulna, vagy legalábbis visszatérne 
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abba az anyagi világba, amelyet elhagyott, ahol véleménye szerint nem figyeltek oda sokféle 

tökéletlenségére. 

40 Mindezek mellett azt mondom nektek, hogy minden, ami körülvesz benneteket a földön, nem 

kevésbé tiszta, mint ami a szellemi birodalomban létezik, és ha úgy tűnik nektek, hogy itt a földön kevésbé 

tisztátalanok vagytok, mint a túlvilágon, ez csak egy vélemény, amely abból a kis tisztánlátásból ered, 

amellyel a jót és a rosszat megítélitek, amíg az anyagi testben vagytok. 

41 Az egyik ok, amiért most feltártam nektek Spirituális Tanításomat, az, hogy segítsek lelketeknek 

felemelkedni ahhoz az élethez, amely rá vár, megtanulva, hogy önként alávesse magát a megtisztulásnak, 

és hogy a szenvedésből és a megpróbáltatásokból minden hasznot és fényt merítsen, és hogy már itt 

felismerje - amennyire csak lehet - az utat, amelyet egyszer be kell járnia. Lásd, milyen értékes lehetőség a 

földi élet, hogy a léleknek, amikor visszatér (a túlvilágra), ne kelljen szégyenkeznie tettei és múltja miatt, 

hogy ne botoljon meg azon az úton, és ne tévedjen el, mert azt hiszi, hogy sötétséget lát ott, ahol csak fény 

van. A kor embere most már készen áll arra, hogy megértse a szellemi kinyilatkoztatásokat. Szavam 

pontosan a megfelelő pillanatban érkezett, az emberiség ébredésének pillanatában. 

42 Ha olyan embereket láttok az utatokon, akik szellemi elmaradottságot mutatnak műveikkel vagy 

gondolkodásmódjukkal az Én kinyilatkoztatásaimmal szemben, ne ijedjetek meg, mert tudnotok kell, hogy 

soha nem minden ember menetel ugyanabban az ütemben. Bízzatok abban, hogy már most otthagyom 

számukra azokat a szavakat, amelyek felébresztik őket, amikor eljön az idő. 

43 Azok a szavak, amelyeket jelenleg nem érthettek, azok a szavak, amelyeket azok az emberek meg 

fognak érteni. 

44 Ma ti hívtatok Engem, és azt mondtátok Nekem: "Uram, Uram, jöjj hozzánk!". Néhányan azért 

tették, hogy bocsánatot kérjenek vétkeikért, mások azért, hogy enyhülést kérjenek szenvedéseikért, és 

megint mások, a legkevesebbek, hogy megköszönjék Nekem a jótéteményeimet. Azonnal eljöttem 

mindenkihez, anélkül, hogy megállnék megítélni, hogy milyen célból hívtatok meg Engem, mert 

számomra csak az számít, hogy ti hívtatok meg Engem. 

45 Ha mindenki kérdezne Engem, ugyanazt mondanám nekik, mint nektek: Nem azért jöttem, hogy 

megnézzem a foltjaidat, vagy hogy megítéljem a bűneidet, hanem hogy meghallgassam a panaszaidat, és 

enyhítsem a fájdalmat, ami miatt szenvedsz. 

46 Azok, akik egy időre elfelejtettek Engem, vagy azok, akik végül megtagadtak Engem, néha 

vágyakoznak arra, hogy lássanak és halljanak Engem, és belülről azon tűnődnek, hogy hol vagyok, és 

hogyan találhatnának meg Engem. 

47 A szellem az, amelynek szüksége van az istenire, és a fényre való szomjúságában szomorúan 

zokog a test börtönében. De abban a pillanatban egy kedves hangot hall, amely azt mondja neki: "Itt 

vagyok". Nem feledkeztem meg rólatok, és nem is távolodtam el tőletek. Nem tudtam eltávolítani 

Magamat, mert mindegyikőtökben ott vagyok. De ha meg akarsz találni Engem - templomom mindenütt 

ott van: hálószobádban, munkahelyeden, az úton, benned és rajtad kívül, minden olyan helyen, ahol a 

spiritualizáció oltárát építed, vagy ahol hited által lámpást gyújtasz, amely megvilágítja felebarátod útját. 

48 Amikor az ember megkérdezte Urát, és képes volt meghallani a választ a szíve csendjében, akkor 

nagyobb titkokat fedezett fel, mint amiket a természet a tudomány segítségével felfedhetett volna. Ez a 

személy valóban felfedezte a forrást, ahonnan minden bölcsesség származik. 

49 Az a személy, aki - fájdalmától és félelmétől hajtva - képes volt lelkileg kapcsolódni Urához, és 

aki úgy érzi, hogy Ő kinyilatkoztatja magát imájában, intuitív megismerésében vagy megpróbáltatásaiban, 

olyan szentélyt épített, ahol mindig megtalálja Atyja jelenlétét, amikor csak belsőleg felkészül. 

50 A szenvedés, amely a kor embereit nyomasztja, lépésről lépésre, anélkül, hogy észrevennék, a 

belső szentély kapujához vezeti őket, amely előtt - képtelenek továbbmenni - megkérdezik: "Uram, hol 

vagy Te?". És a templomból a Mester kedves hangja hallatszik majd, amely azt mondja nekik: "Itt vagyok, 

ahol mindig is laktam - a lelkiismeretetekben". 

51 Hogy segítselek benneteket fejlődésetekben, az Én fényem van az utatokon; ezért ne féljetek 

eltévedni. Öltözzetek engedelmességbe, és tegyétek akaratomat. Ily módon nagy tetteket fogtok tudni 

véghezvinni, ahogyan az minden tanítványom kötelessége. 

52 Aki engedelmességben él, annak nem kell semmit kérnie az Úrtól, mert megérti, hogy semmiben 

sem szenvedhet hiányt. Másrészt, aki az erény határán jár, annak a megfelelő időben kell kérdeznie, mert 



U 104 

139 

úgy érzi, hogy a béke elhagyja, és hogy nincs ereje. Akkor rájön, hogy a szellem javai nem olyan könnyen 

megszerezhetők, mint a világ kielégülései. 

53 Királyságomban egy örökké nyitott ajtó és egy örökké terített asztal várja a fáradt földi vándor 

érkezését. Mennyire reméltem, hogy az emberek a béke közepette keresni fogják ezeket a lelki 

táplálékokat. De amikor kérik, akkor mély fájdalmat fog okozni. Mindazonáltal az asztal mindig a helyén 

lesz, és senki sem lesz megfosztva a kenyérből. 

54 Irgalmasságom várja az emberiség bűnbánatát és megújulását, hogy kiáradjon azokra, akik egykor 

a bűn szennyével szennyezték be magukat, de aztán megtisztultak az Uruk iránti szeretetben. Ez az a 

lakoma, amelyre mindannyian meg vagytok hívva, és amelyen Atyátok kiosztja a kenyeret és megkínálja 

az élet borát az Ő szeretett gyermekeinek. 

55 Már akkor figyelmeztettelek benneteket, amikor lejöttem a földre, hogy az emberiséghez szóljak. 

Azt akartam, hogy az emberiség figyeljen és imádkozzon, hogy a sötétség ne érje őket felkészületlenül. De 

a föld nagy nemzetei nem vigyáztak, és háború dúlt rajtuk, megbüntetve gőgjüket és a kölcsönös szeretet 

hiányát. Nézzétek az ősi nemzeteket, hogy mennyire nyomasztja őket nagy nyomorúságuk terhe. Mennyit 

szenvedtek az arroganciájuk miatt. Most új nemzetek jöttek létre, amelyeket szintén elvakított a hatalom és 

a gazdagság iránti függőség, anélkül, hogy az előzőek tapasztalatai megakadályozták volna őket ebben, 

vagy hogy hallgattak volna az értelem vagy a lelkiismeret szavára. A hatalmukba vetett bizalomtól 

elvakulva végül elhitték, hogy mindenhatóak, és ezért üldözik a helyesnek hitt célt, anélkül, hogy 

felfognák, hogy lélegzetelállító sebességgel készülnek a szakadékba zuhanni. 

56 Kik azok, akik a káosz közepette az égboltra emelik tekintetüket, hogy békéért és bocsánatért 

könyörögjenek azokért, akik téveszméikben nem ismerik fel és nem hallják többé lelkiismeretük igazságos 

hangját? Kik azok, ha nem azok, akik szeretik a békét? Ők lesznek azok az őrök, akik "őrködnek" az egész 

emberiség felett a közelgő látogatás napjaiban. 

57 Imáik hatására béke lesz azokban, akiknek szükségük van a lélek világosságára. A lelki ima olyan 

üzenet, amely eljut azoknak a szívéhez, akikért imádkozunk, és olyan, mint a béke palástja a rászorulók 

felett, amikor több szív egyesül, hogy imádkozzon értük. A föld számos pontjáról kapom ezt az imát, 

amelyet azok küldenek fel, akik kiállnak a világ békéjéért. 

58 Legyetek kitartóak a békéért való imádságban, mert így egyesültök mindazokkal, akik ugyanígy 

imádkoznak. Tartsátok a béke köpenyét az emberiséget behálózó háborúskodás felett, és a harc óráiban 

terítsétek azt embertársaitokra. Emlékeztek arra, hogy az örök béke ajándékát adtam nektek, és hogy 

Izraelnek neveztelek titeket, ami azt jelenti: "erős"? - emberek, ne nyomjátok el szívetekből annak 

emlékét, amit én kinyilatkoztattam nektek, sem a gazdagságot, amelyről tudjátok, hogy a lelketekben van. 

Megjövendöltem Jákobnak, hogy népe úgy fog szaporodni, mint a tenger homokja, és békét hoz a 

nemzeteknek. Imádkozzatok, szeretett tanítványok, és az Én Igém beteljesedik bennetek, mert az Én 

népem része vagytok, amelynek az a rendeltetése, hogy áldás legyen a föld minden népe között. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 105  
1 Ebből a szóból egy könyvet fogsz készíteni, amely a földön marad, hogy az emberek megtalálják a 

spiritualizációhoz vezető utat. Sokan közülük tagadni fogják az igazságát, de sokan azt is megerősítik, 

hogy minden állítása helyes. 

2 Nemzedékről nemzedékre a Lélek ajándékai egyre erősebben és világosabban fognak 

megnyilatkozni, és ez a tény, amely még a legkételkedőbb és leghitetlenebb emberekben is 

megmutatkozik, bizonysága lesz mindannak az igazságának, amit a múlt időkben hirdettem nektek, és 

amit ebben a mostani időkben megerősítettem nektek. 

3 Felfogjátok, milyen átható erővel hangzott fel az Én Igém ebben az időben, amikor a hanghordozó 

agyán keresztül ismertté vált? El sem tudjátok képzelni, milyen csodálatos a szellemtől szellemig tartó 

párbeszéd, amikor eléri a csúcspontját. 

4 Nem csodálkoztok, amikor egy szellemi arc leírását halljátok a látás ajándéka vagy az álom 

prófétai ereje által? Bizony mondom nektek, alig kezdtétek megpillantani azt, amit mások a jövőben látni 

fognak. 

5 Meglepődtél az intuíció ajándékán, és a gyógyítás ajándéka is lenyűgözött téged; de szükséges, 

hogy jó példát hagyj a holnap spiritualistái számára. 

6 Az az idő, amelyet Joel meghirdetett, amikor az emberek lélekben és testben is befogadják Isten 

Lelkét, már itt van. De ez még csak a hajnal, és szükséges, hogy ti, az első tanítványok, jó magot 

hagyjatok hátra, hogy műveitek jó gyümölcsök legyenek, amelyek bátorítják a holnap vándorlóit 

életútjukon, és nem pedig botlatókövek, amelyekbe belebotlanak. 

7 A fény miatt, amelyet kaptatok, azok közé tartoztok, akik helyesen fogják értelmezni a tanítást, 

amelyet már kinyilatkoztattam nektek a múlt időkben. 

8 Az az alapos tanulmányozás, amelyet az Igémnek szenteltek, és annak betartása lesz a legjobb 

szellemi munka, amelyet a jövő nemzedékekre hagyhattok. Hálásak lesznek nektek, és én megáldalak 

benneteket. 

9 Ti, akik ebben a korban az elsők vagytok, oszlopai, vezetői és őrzői lesztek az utánatok jövőknek, 

és élvezni fogjátok küldetésetek teljesítését. 

10 Élj, hogy megmentsd embertársaidat, és én megmentelek téged. Indítsátok el csónakjaitokat, és 

keressétek meg a hajótörötteket, és amikor látjátok, hogy a hullámok zúgnak és fenyegetővé válnak, 

imádkozzatok, és azonnal érezni fogjátok békém köpenyét a lelketek felett. 

11 Tanítványok, ne gondoljátok, hogy csak Izrael népének kebelében jelentek meg küldötteim, 

prófétáim, előfutáraim és megvilágosodottjaim, mert akkor megtagadnátok sok küldöttemet, akiket a 

világosság, a béke és a szeretet üzeneteivel küldtem a föld különböző helyeihez. 

12 Az emberiség az a talaj, amelybe a szeretet magját vetem. Ezt az isteni harmattal öntöztem, hogy 

amikor az Én Igém vetése megtörténik, megfelelő mezőt találjon, hogy gyümölcsöt teremjen. 

13 Valahányszor Isten kinyilatkoztatása megvilágosítja az embereket, én útkeresőket vagy prófétákat 

küldtem nekik, hogy felkészítsék őket arra, hogy felismerjék a fényt. De ne gondoljátok, hogy csak azok 

az Én hírnökeim, akik üzeneteket hoznak a szellem számára. Nem, tanítványok, mindenki, aki jót vet az 

emberek között, annak bármelyik formájában, az Én küldöttem. 

14 Ezeket a hírnököket életetek minden útján megtalálhatjátok, mind a vallási közösségekben, mind a 

tudományokban - a kormányzó emberek között vagy azok között, akik jó tanításokat adnak. 

15 Az Én jó szolgám soha nem tér le az útról, amelyet be kell járnia; inkább meghal útközben, 

minthogy visszavonuljon. Példája világosság magva a felebarátai életében, és művei példát mutatnak 

másoknak. Ó, bárcsak megértené az emberiség az üzeneteket, amelyeket rajta keresztül küldök neki! De ez 

nem így van, mert sokan vannak, akiknek kényes küldetésük van a világban, de elkalandozik a tekintetük a 

nagy példákról, hogy egy nekik jobban tetsző utat válasszanak. 

16 Vannak olyan uralkodók, akiknek a szívében nincs meg az igazságosság és a nagylelkűség, hogy 

népüket kormányozzák, mert a hatalom és a gazdagság jelentéktelen célját hajszolják - emberek, akik azt 

állítják, hogy az Én képviselőim, de még a felebarátaik iránti szeretetet sem ismerik - orvosok, akik nem 

ismerik küldetésük lényegét, ami az irgalom - és bírák, akik összekeverik az igazságot a bosszúval, és a 

törvényt ártalmas célokra használják vissza. 



U 105 

141 

17 Senki, aki görbe utakon jár, és elfordítja tekintetét attól a fénytől, amely lelkiismerete 

jelzőfényeként benne van, nem is sejti, hogy milyen ítéletet készít magának. 

18 Vannak olyanok is, akik olyan feladatokat bitoroltak, amelyek nem az övék, és akik hibáikkal azt 

bizonyítják, hogy egyáltalán nem rendelkeznek a szükséges készségekkel ahhoz, hogy az általuk vállalt 

feladatot saját maguk végezzék el. 

19 Hasonlóképpen találhatsz Isten szolgáit, akik nem azok, mert nem erre a célra küldték őket - 

embereket, akik nemzeteket vezetnek, de még a saját lépteiket sem képesek irányítani - tanítókat, akikből 

hiányzik a tanítás ajándéka, és akik ahelyett, hogy világosságot terjesztenének, összezavarják az elmét - 

orvosokat, akiknek szívében nem dobog az együttérzés érzete a másik fájdalmával szemben, és akik nem 

tudják, hogy aki valóban rendelkezik ezzel az ajándékkal, az Krisztus apostola. Minden alapelvemet 

meggyalázták az emberek, de most eljött az óra, amikor minden cselekedetük meg lesz ítélve. Ez az Én 

ítéletem, mivel az Én feladatom, hogy végrehajtsam. Ezért mondom nektek: Figyeljetek és teljesítsétek a 

szeretet és a megbocsátás parancsaimat. 

20 Mondtam-e neked, hogy Izrael népéhez tartozol, az isteni mag tulajdonosához? Dolgozzatok tehát 

magatokon, hogy méltók legyetek a szeretet, a béke és a fény magvainak hordozására. 

21 Gondolkodjatok el a leckéken, amelyeket ma tanítottam nektek, hogy ne térjetek le a számotokra 

kijelölt útról, hogy ne vállaljatok magatokra olyan feladatokat, amelyek nem hozzátok tartoznak, és hogy 

ne használjátok rosszul a képességeiteket. Mert ha mindazok után, amit tanításaimban hallottatok, 

elkövetitek azokat a hibákat, amelyekre rámutattam nektek, ítéletetek szigorúbb lesz, mint annak, aki élete 

során nem ismert olyan világosságú tanítást, mint amilyet a tanítás tartalmaz, amelyet ti kaptatok. 

22 Szeretett emberek, szaporodjatok, legyetek kitartóak és teljesítsétek küldetéseteket. 

23 Fényt gyújtottam a lélek útjára, hogy ne tévedjen el, és biztonságosan járja az útját - mint a bárány, 

amely tudja, hol van az akadály. 

24 Ez a fény, amely a lelkiismereté, megvilágítja a rést, és felfedezi a farkast, amikor az a sűrűben 

lesben áll. 

25 Nem minden ember jár a biztonságos úton. Sok eltévedt van, akik eltévedtek, vándorló utazók, 

határozott irány nélküli lények. Amikor keresztezem az útjukat, és megkérdezem tőlük: "Hová mész? Mit 

vagy kit keresel?" - mondják Nekem lehajtott fejjel: "Mester, nem tudom, hová megyek, hová visznek a 

lábaim, és azt sem, hogy mit keresek". Aztán azt mondtam nekik: "Kövessetek engem", és ez az egyetlen 

szó, amely behatolt a szívükbe, elég volt ahhoz, hogy meggyújtsa a remény fényét, a hit lángját, amely új 

bátorságot adott nekik, hogy kövessék az én utamat. Mert attól a pillanattól kezdve, hogy elkezdtek Engem 

követni, egy ismeretlen erőt éreztek, amely egy pillanatra sem hagyta el őket, és a sorsukba vetett feltétlen 

bizalmat éreztette velük. 

26 Szeretném, ha mindannyian, akik halljátok ezt a szót, megértenétek, hogy az ezen az úton való 

járásra való meghívással nemcsak szellemi kielégüléseket és örömöket kínálok nektek, hanem próbákat, 

leckéket és vezeklési tapasztalatokat is, de ugyanakkor egy magasabb erő is leáramlik, hogy megerősítse 

azt, aki próbára van téve, és hogy ez az erő az a bot, amelyre a vándornak az élet egész útja során 

támaszkodnia kell. Ez az erő mindent tartalmaz: hitet, szeretetet, engedelmességet és bizalmat. 

27 Legyetek tudatában ennek, tanítványok, akik most kezditek követni a Mestert, hogy amikor 

megpróbáltatások merülnek fel életutatokon, azt gondoljátok: "Már felkészültem rájuk, a Mester 

rámutatott rájuk, és az Ő isteni segítségével bátran át tudok menni rajtuk". Bizony, mondom nektek, ha 

erős és felemelő lélekkel használjátok fel ezeket a leckéket, meglátjátok, hogy egyetlen próbatétel sem 

hiábavaló. Mert ami egy embernek rendeltetett, éppúgy, mint ami egy család kebelében mutatkozik meg, 

vagy ami egy nemzetet sújt - ezek mind és mindegyik mély értelmet és gyakran nagy életleckéket hordoz. 

Ki mondhatná ebben a pillanatban, hogy mentes a megpróbáltatásoktól? Senki, mert ez a lelki jóvátétel 

ideje. 

28 Nyissátok fel szemeteket a valóságra, és ismerjétek fel a felelősséget, amit akkor vállaltok, amikor 

hallgatjátok Szavamat, és tanúi lesztek megnyilvánulásaimnak ebben az időben. 

Azt akarom mondani nektek, hogy nem szabad megelégednetek azzal, hogy meghallgatjátok az Igémet és 

kielégítitek lelki szükségleteiteket anélkül, hogy mások szükségleteire gondolnátok. Mert ez az 

elégedettség nem lesz teljes, ha belegondoltok, hogy szellemi elragadtatásotok pillanataiban 

embertársaitok milliói harcolnak, kétségbeesnek vagy elesnek a gyilkos háborúk tüzében. 
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29 Tanításom felkészít benneteket a világ békéje és spiritualizációja érdekében történő 

konfrontációra. Tanításom elmondja nektek, mit kell tennetek, hogy mindannyian együttműködhessetek 

ebben a megváltó munkában. Akkor a lelketek egyre inkább megtapasztalja majd a békét és 

megelégedettséget, amely azok számára jön el, akik együttműködnek Velem a szeretet műveiben. 

30 Ne veszítsd el azt az érzékenységet, amelyet szíved az Én Szavam hallásából nyer, amikor 

visszatérsz az élet anyagi küzdelmeihez, mert ott, azokon az ösvényeken embertársaid várnak egy olyan 

szót tőled, amely vigasztalást tartalmaz, vagy egy olyan mondást, amely az Én fényüzenetemet hozza el 

szívüknek. De ha a szíved visszazuhant a megszokott keménységébe, amikor hozzád fordulnak, akkor még 

annak a belsejébe sem leszel képes belenézni, aki tőled keresett valamit, ami nem a tiéd, hanem neki 

szánták: az Én világosságomat, az Én békémet, az Én balzsamomat. 

31 Ne gondoljátok, hogy az emberek iránti szeretetlenségetek büntetlenül maradhat, mert ha 

megszegitek lelki kötelességeiteket, a tömegek, amikor belépnek közösségeitek kebelébe, és megismerik 

az üzenetet, amelyet eltitkoltatok vagy visszatartottatok előlük, belsőleg csodálkozni fognak, hogy ezek az 

Én új apostolaim, míg mások, akik behatolnak tanításomba, leckét adnak nektek arról, hogyan kell 

teljesíteni az isteni megbízásokat. 

32 Azért kell így szólnom hozzátok, hogy ne aludjatok el, és hogy ne lepődjetek meg álmotokban. 

Harcra hívlak benneteket, és ehhez adom nektek az állandó hatékonyságra vonatkozó példámat. 

33 Senki ne mondja nekem, hogy túl nagy akadályokat talál az útjában ahhoz, hogy teljesíteni tudja a 

feladatát. Mert ha hiszitek, hogy egyetlen levél sem mozdul le a fáról az Atya akarata nélkül, akkor azt is 

meg kell értenetek, hogy küldetéseteket az általatok akadályoknak nevezett akadályok felett kell 

teljesítenetek. 

34 Ne gondoljatok arra, hogy pusztán azzal, hogy ezeken a helyeken vagytok, már teljesítettétek 

szellemi feladatotokat, vagy hogy pusztán azzal, hogy tanításomról beszéltek, már szolgáltatok Engem. 

Tevékenységi területetek ugyanis olyan hatalmas és olyan tele van lehetőségekkel, hogy a szeretetet 

gyakoroljátok az utatokon, hogy nem kell megerőltetnetek magatokat, hogy megfelelő alkalmakat 

találjatok a vetésre. Mégsem figyeltetek minderre, és ezért azt mondjátok, hogy túl sok akadály áll 

előttetek ahhoz, hogy teljesíteni tudjátok, mert nem fogalmaztátok meg mindazt, amivel a szellemi 

feladatotok jár. 

35 Szeress, szolgálj, légy hasznos, ments és vigasztalj, tedd az életedet szép példává, gyakorlati 

tanulsággá, hogy az emberek utánozni fognak téged. Akkor spirituális fényt fogtok sugározni 

embertársaitok felé. Amikor tanításomról beszéltek, akkor teljesítitek a küldetést, hogy elvetitek a 

spiritualizáció magját. De tegyétek ezt alázattal, és legyetek tudatában annak, hogy minden hiúságot 

tartalmazó munka terméketlen mag lesz, amely soha nem fog kicsírázni. 

36 Biztosítalak benneteket, hogy ha életetekben azzal a tapintattal, őszinteséggel és igazságossággal 

dolgoztok, amit tanácsolok nektek, a kemény szívek, amelyekről imádságaitokban hozzám szóltok, meg 

fognak lágyulni erényetek hatására, és el fogjátok hinni, hogy a fejlett szellemet soha nem lehet 

megakadályozni e küldetés teljesítésében, mert az e világ minden kicsinyessége felett áll. 

37 Soha ne gondolj rosszat azokról, akik nem szeretnek téged, és ne légy keserű azokkal, akik nem 

értenek meg téged, mert még a legbelsőbb érzésedet is, amit felebarátod iránt érzel, mentálisan átadod 

nekik. 

38 Olyan sok lehetőséget kínálok nektek ebben az időben, hogy tanítványaim lehessetek, hogy nem 

kell elhagynotok szüleiteket, házastársatokat vagy gyermekeiteket, hogy elmenjetek az országokba, ahol 

tanításaimat terjesztitek, nem kell hangos szóval prédikálnotok az utcákon és tereken, és nem kell attól 

tartanotok, hogy a missziós tevékenység végén elkerülhetetlenül vár rátok a vérpad. Én is végigjártam ezt 

az utat, és apostolaim is, de az a vér megtisztította az utat, hogy az új tanítványok ne rekedjenek rajta. 

Csak meg kell értened ennek az üzenetnek a spirituális jelentését, hogy megvalósítsd és egyszerű módon 

alkalmazd az életedben, hogy valóban élni tudd az Igémet. 

39 A szellemnek hatalmat adtam az anyag felett, hogy győztesen kerüljön ki a megpróbáltatásokból, 

és elérje az út végső célját. De a küzdelem nagy lesz, mert mivel az ember megteremtette a világ egyetlen 

olyan királyságát, amelyben hisz, elpusztította azt a harmóniát, amelynek közte és mindazok között 

kellene lennie, akik körülveszik. Büszke trónjáról mindent tudománya hatalmának akar alávetni, és 

akaratát rá akarja kényszeríteni a természet elemeire és erőire. De ez nem sikerült neki, mert már régen 
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megszakította a barátság kötelékét a szellemi törvényekkel. - Amikor azt mondtam ennek a népnek, hogy a 

természet erői engedelmeskedhetnek neki, voltak, akik nem hittek ebben, és mondom nektek, hogy okuk 

van kételkedni, mert a természet soha nem fog engedelmeskedni azoknak, akik semmibe veszik, 

megszégyenítik vagy kigúnyolják őt. Másrészt, aki tudja, hogyan kell a szellem és az anyag törvényeivel 

összhangban élni, vagyis aki harmóniában él mindennel, ami körülveszi, az élete során eggyé válik 

Teremtőjével, és méltóvá válik arra, hogy a természet elemei szolgálják és engedelmeskedjenek neki, 

ahogyan ez minden gyermek kötelessége, aki engedelmeskedik apjának, minden létező Teremtőjének. 

40 Nem azt mondtam, hogy ez a gyülekezet itt elérte a szükséges szellemi emelkedettséget ahhoz, 

hogy ilyen csodák valósággá váljanak, sem azt, hogy jelenleg már eléri az anyagi és a szellemi harmóniát. 

Én csak arra bátorítom őket, hogy a spiritualizáció révén törekedjenek erre a célra. 

41 Azért, hogy hitetekben bátorítsalak benneteket, és hogy bebizonyítsam nektek Szavaim igazságát, 

néha olyan cselekedeteket végzek veletek, amelyeket ti csodáknak neveztek, és amelyek nem mások, mint 

azok jutalma, akik tudták, hogyan helyezzék magukat az egyetemes harmóniába, még ha ez csak rövid 

időre is történt. 

42 A földet benépesítő első emberi lények történelmi hagyománya nemzedékről nemzedékre 

öröklődött, amíg le nem írták az Első Korszak Könyvében. Ez egy élő példázat azokról az első emberi 

lényekről, akik a földön éltek. Tisztaságuk és ártatlanságuk lehetővé tette számukra, hogy érezzék az 

anyatermészet simogatását. Minden lény között baráti kapcsolat és korlátlan testvériség volt minden 

teremtmény között. Később az emberi szenvedélyek elidegenítették az embereket ettől az élettől, ezért 

érezték késztetést arra, hogy a tudomány segítségével törekedjenek arra, amit a szellemiség hiánya miatt 

elvesztettek. Így jutott el az emberiség napjainkig, amikor a túlélés érdekében a természet elemeitől és 

erőitől kellett ellopnia az életéhez szükséges dolgokat. 

43 Nem tiltom meg nektek, hogy a tudományt használjátok, és nem is ítélem el. Én csak azt akarom, 

hogy az emberek a tanításom által megértsék, hogy van egy magasabb tudás annál, mint amit ők ismernek, 

és amit a szeretet által érhetnek el, ami minden tanításom lényege. 

44 emberi lények, hogyan ne mondhatnám nektek, hogy ezeket az időket, amelyekben éltek, a 

zűrzavar jellemzi, mivel látom, hogy nem engeditek, hogy fényem áthatoljon gondolataitok sötét felhőin? 

Azt is mondom nektek, hogy Fényem győzni fog, mert nincs az a sötétség, amely ellen tudna állni 

fényességének. Akkor meg fogjátok érteni, hogy az Atya soha nem hagy el benneteket a Látogatás 

órájában. 

45 Sok nép zuhant a materializáció mély szakadékába, és mások közel állnak a zuhanáshoz; de a 

zuhanásuk fájdalma fel fogja ébreszteni őket mély álmukból. 

46 Azok a nemzetek, amelyek a fényes időszak után hanyatlásnak indultak, és a fájdalom, a bűn és a 

nyomor sötétségébe süllyedtek. Ma nem egy nemzet, hanem az egész emberiség vakon rohan a halál és a 

káosz felé. A nemzetek gőgjét igazságosságom fogja sújtani. Emlékezzünk Ninivére, Babilonra, 

Görögországra, Rómára és Karthágóra. Bennük az isteni igazságosság mélyreható példáit találjátok. 

47 Valahányszor az emberek megragadták a hatalom jogarát, és hagyták, hogy szívüket istentelenség, 

gőg és őrült szenvedélyek töltsék be, magukkal rántva népüket a degenerációba, igazságosságom 

közeledett, hogy megfossza őket hatalmuktól. De ugyanakkor meggyújtottam előttük egy fáklyát, amely 

megvilágítja a lelkük üdvösségéhez vezető utat. Mi lenne az emberekkel, ha a megpróbáltatások 

pillanatában a saját erejükre hagynám őket? Fordítsd tekintetedet mindazokra a népekre, amelyek egykor 

nagyok voltak, és most romokban hevernek. Újra virágozni fognak, de nem a gőg és a földi nagyság utáni 

vágy fogja őket újra felemelni, hanem az az eszmény, amelyet az igazságosság és az erény inspirál, 

amelyet tanításaim terjesztettek. Romjaikból új nemzetek fognak felemelkedni, és templomaik és 

bálványaik romjain igaz istentiszteletet fognak végezni Istenüknek. 

48 A büszkeséget megalázták, és a bűnt a fájdalom lemosta; de ne feledjétek, hogy még sok foltot kell 

eltávolítani, és hogy - bármennyire is tisztává válik még az emberek földi élete - ez a bolygó soha nem lesz 

a szellem örök otthona. Mert aki ezt hiszi, az rosszul értelmezte az Én Igémet, vagy nem értette meg az 

élet igazi értelmét. 

49 Ez a világ mindig csak a lélek ideiglenes otthona lesz, csak egy állomás a megtisztulás, a fejlődés 

és a tökéletesség felé vezető úton. Az élet, amely arra vár, hogy örökre befogadjon téged, más. 
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50 Jelenlétembe jönnek a betegek, a bukottak, a lelkileg szegények, és míg egyesek áldják 

Akaratomat, mások fellázadnak a fájdalom láttán, és szenvedéseiket isteni büntetésnek vagy a sors 

igazságtalanságának tulajdonítják. Akkor szükséges, hogy megszabadítsalak titeket a tudatlanságotoktól, 

és felfedjem előttetek az igazság magját. 

51 Amíg testben élsz, lelked megtisztul az előző életekből származó sötét foltoktól, és ezért vált 

szükségessé, hogy mindezt feltárjam előtted, hogy türelmesen elviseld a földi szenvedéseket. 

52 Az emberiség kezdete óta létezik a lélek reinkarnációja, mint a szeretet és az igazságosság 

törvénye, és mint az Atya végtelen irgalmasságának egyik módja. A reinkarnáció nem csak a mostani 

idők, hanem minden idők kérdése, és ne higgyétek, hogy csak most fedtem fel nektek ezt a rejtélyt. Már a 

legkorábbi időkben is létezett az emberben a lélek újbóli megtestesülésének intuitív tudása. De az 

emberek, akik az anyagias tudományokat és a világ kincseit keresték, hagyták, hogy a test szenvedélyei 

uralkodjanak rajtuk, amelyek megkeményítették az emberi szív azon rostjait, amelyekkel az ember a 

szellemi dolgokat érzékeli, így az emberek süketek és vakok lettek mindarra, ami a szellemhez tartozik. 

Mit használ nekik, ha szemüket a Szentírásra szegezik, amely tartalmazza a Törvényt és a Tanítást, 

amelyet a múltban kinyilatkoztattam nektek, ha elméjük nem képes átlátni értelmüket, és szívük nem 

érzékeli a lényegét? Ismerd fel, hogy az emberek érzékenysége és spirituális intuíciója elsorvadt, és ezért, 

amikor az Én igazságomat keresik ezekben a szövegekben, általában téves értelmezések áldozatává 

válnak. A fény a szemük előtt van, de ahelyett, hogy a tanítás lényegéig hatolnának, a betűkön, vagyis a 

külső formán élnek, és így gyakran tévedésbe esnek. De most azért vagyok itt, hogy fényt vigyek a 

rejtélyekbe és a sötét helyekre, valamint hogy megszabadítsalak benneteket a zűrzavartól és a 

tévedésektől. 

53 Boldogok azok, akik Engem hívtak, mert ezzel bizonyították, hogy vágynak a szeretetre és a 

tudásra. Megtapasztalták, hogy segítő szeretetem hogyan segíti őket. De fel kell ismernetek, hogy nem 

kaphattok meg egyszerre mindent, amit tudni akartok ez idő alatt. Mert szükséges, hogy imádkozzatok, 

meditáljatok és éljetek tanításaim szerint, hogy megkapjátok mindazt, amire vágytok. 

54 Mind annak az embernek, aki a természetben keresi a tudás fényét, mind annak, aki a szellemi 

kinyilatkoztatásokban keresi bölcsességemet, a saját lábán kell járnia azt az utat, amelyen megtalálja 

mindazokat az igazságokat, amelyeket más utakon nem tud felfedezni. Pontosan ezért küldtem a lelkedet, 

hogy egyik életet a másik után élje itt a földön, hogy fejlődése és tapasztalata révén felfedezze mindazt, 

ami benne van, és ami körülveszi. 

55 Ha szeretnéd, vizsgáld meg alaposan Szavaimat, de utána tanulmányozd és figyeld az életet az ő 

szemszögükből, hogy meggyőződhess az igazságról, ami mindabban benne van, amit mondtam neked. 

56 Lesznek olyan alkalmak, amikor úgy tűnik majd nektek, hogy ellentmondás van aközött, amit ma 

mondok nektek, és aközött, amit a múltban kinyilatkoztattam nektek, de ez nem így van. Az emberek 

azok, akik tévednek. De most minden napvilágra kerül. 

57 Ha támadásnak érzed magad tanításom ilyen módon való megértése miatt, ne aggódj, mert valóban 

mondom neked, még senki sem áll a helyes tudásban, ezért senki sem tudja bebizonyítani neked, hogy már 

eljutott az igazság magjáig. 

58 Tanulmányozd tanításomat, szerezz világosságot az ima által, tedd a jóságot életed normájává, és 

meg fogod tapasztalni, hogy olyan pillanatokban, amikor a legkevésbé számítasz rá, olyan inspirációk és 

gondolatok lepnek meg, amelyek Lelkem valódi kinyilatkoztatásai. 

59 Amikor úgy érzitek, hogy a belőlem áradó inspirációk elérnek benneteket, alázatosan kell 

megmutatnotok magatokat, hogy soha ne gondoljátok magatokat másoknál nagyobbnak, és hogy azzal a 

szeretettel, amellyel fényemet küldtem nektek, megosszátok azt embertársaitokkal. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 106  
1 Tanítványok, itt a ti Mesteretek. Elhúzom rólad a sok titok fátylát. Kérjetek, kérjetek, és megadatik 

nektek. De ne kérj tőlem többet, mint amennyit tudnod kell. 

2 A múltban nem tudtam felfedni nektek azokat a titkokat, amelyeket ebben a Harmadik Korszakban 

teszek közzé, mert a szellemetek nem volt képes többet megérteni vagy felfogni, mint amennyit a szellemi 

fejlődése lehetővé tett számára. De az Én Igém ugyanaz - változatlan, örökkévaló. Ez a szellemed, amely 

megszületett, növekszik és fejlődik, amíg el nem éri a tökéletességet. Az Isteni Szellemnek nincs kezdete, 

és nem is lesz vége, Ő változatlan. 

3 A te szellemed egy olyan nép része, amelyet eszközként vagy eszközként használtam arra, hogy 

nagyszerű tanításaimat átadjam az emberiségnek. Az Atya három kinyilatkoztatást adott ennek a népnek: 

Az első lecke az Igazságosság Törvénye volt az Első Korszakban, e nép korai gyermekkorában; a második 

a Szeretet Törvénye volt, amely a Második Korszakban jelent meg, amikor a nép még alig érte el a 

szellemi ifjúságot; a harmadik lecke pedig az, amelyet a jelenlegi Korszakban adok nektek, amelyet 

"Harmadik Korszaknak" neveztem el. Ebben teljes egészében feltárom nektek a Szellemi Törvényt - egy 

olyan Törvényt, amely magában foglalja mindazt, amit a múltban megmutattak nektek, és mindazt, amit a 

szellemeteknek tudnia és birtokolnia kell. Lelkileg most értetek el a fiatalság korába. 

4 Mivel folyamatosan fejlődsz, miért kellene mindig ugyanazt a leckét adnom neked? Ezért van az, 

hogy rejtett bölcsességem minden korban mélyebb titkokat tár fel nektek. 

5 Tekintettel az anyagelvűségre és a gonoszságra, amely ebben az időben uralkodik, kételkedtek 

abban, hogy elegendő spirituális felfogással rendelkeztek-e ahhoz, hogy megértsétek új tanításaimat, hogy 

teljesítsétek és megéljétek azokat. De én azt mondom nektek: az emberiség anyagelvűségén, nyomorán, 

bűnén és hatalmi törekvésein túl ott van a szellem, amely hosszú fejlődési utakon és nehéz küzdelmeken 

ment keresztül, és amely csak arra a pillanatra vár, hogy levethesse hamis ruháját, hogy erővel induljon el 

az igazságosság és a szeretet útján, amely a szellemé. 

6 Az emberi tudomány annak a szellemi képességnek a materializált kifejeződése, amelyet az ember 

ebben az időben elért. Az ember munkája ebben a korban nemcsak az intellektus, hanem a szellemi-lelki 

fejlődés terméke is. 

7 A Mester, aki szellemi ifjúságában találkozott tanítványaival - akik már annyira felkészültek, hogy 

megértették az új leckét -, az ember iránti szeretet bizonyságaként egyetlen könyvben fogja egyesíteni a 

három isteni kinyilatkoztatást. Azért nevezitek magatokat trinitáriusnak, mert a szellemetekben 

hordozzátok e három tanítási korszak magvát. Mindazonáltal nem mindenki fog Engem követni ebben az 

időben, még azok sem, akik hallgatnak Rám, mert nem mindenki ébredt fel, és nem mindenki értette meg, 

hogyan kell felhasználni az életükben átélt megpróbáltatásokat. Vannak, akik közömbösek a spirituális 

tanítások iránt, vannak, akik stagnálásban maradnak, vannak, akik tévedésbe esnek, de mindenkinek eljön 

az az idő, amikor felébred és meghallja lelkiismerete hangját. 

Azok, akik reszketve hallották Szavamat ebben az időben, azok voltak, akik türelmetlenül várták új 

megnyilvánulásomat, akik emlékeztek ígéretemre, hogy visszajövök, ahogyan az eltévedt vándor a mély 

éjszakában várja a hajnal megjelenését, hogy megtalálja az utat és folytassa a vándorlást. 

8 Hangomat, amelyet ma ebben az anyagi formában hallhatóvá teszek, hamarosan már nem fogjátok 

hallani, és akkor meglátom a műveitekben a vetésem gyümölcsét. 

Mindegyikőtökben hagyok egy "kukoricacsutkát" és egy "gyümölcsöt", hogy amikor éhséget éreztek, vagy 

amikor egy (szellemileg) rászoruló ember kéréssel fordul hozzátok, legyen kenyeretek, és ne mondjátok az 

Atyának, hogy elment és örökség nélkül hagyott benneteket. 

Azt akarom, hogy ezekben az időkben, amikor úgy érzed, hogy szükséged van isteni kegyelmi 

ajándékaimra, keress menedéket a lelkedben, és kérj tőle segítséget, mert ott sok kincset találsz majd, amit 

gondoskodó szeretetem helyezett el benne. Magvaimat is bőségesen megtaláljátok majd, arra várva, hogy 

előkészítsétek a szántóföldeket, hogy elvethessétek. Megtanítottalak arra, hogy megműveld ezeket a 

földeket, és vigyázz a magokra. Holnap a szellemetek meghozza műveinek gyümölcsét, mint olyan 

termést, amely méltó arra, hogy felajánljátok az Atyának, és elraktározzátok az Ő magtárában. 

9 Lesz egy rövid időszak, amikor az ebben az időben adott Igém úgy fog tűnni, mintha eltűnt volna a 

föld színéről. Akkor az emberek elkezdenek majd szellemi tanokat kitalálni, új törvényeket és 
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parancsolatokat tanítani. Mestereknek, apostoloknak, prófétáknak és Isten küldötteinek fogják magukat 

nevezni, és egy ideig hagyom őket beszélni és vetni. Hagyom, hogy elültessék a magjukat, hogy amikor 

learatják a gyümölcsöt, tudják, mit vetettek. Az idő és a természet erői elhaladnak vetésük felett, és 

lépéseik ítéletként hatnak majd minden egyes emberfiára. 

10 Szükséges, hogy a világ megismerje a megtévesztést, hogy megismerhesse az igazságot. Akkor az 

igazság és az élet lényege, amelyet ebben az időben átadtam nektek, újra fel fog emelkedni az emberek 

között, teljes tisztaságában és szellemiségében. 

11 Nézzétek meg azokat az embereket, akik vezetik a nemzeteket, tanokat alkotnak és ráerőltetik 

azokat az emberekre. Mindenki az ő tanításának felsőbbrendűségét hirdeti, de én kérdezem tőletek: Mi lett 

mindennek a gyümölcse? A háborúk és a nyomukban járó elszegényedés, szenvedés, pusztítás és halál. Ez 

volt az a termés, amelyet az ilyen elméletek hívei itt a földön learattak. 

Megjegyzem, hogy nem elleneztem az emberiség akaratszabadságát, bár el kell mondanom, hogy e 

szabadság sérelme nélkül, a lelkiismeret szüntelenül szól annak a szívéhez, aki eltér az igazságosságtól, a 

szeretettől és az értelemtől. 

12 Az emberi életben is megértetem az emberekkel, hogy milyen a vetésük gyümölcse azáltal, hogy 

hagyom, hogy tetteik következményei előbb-utóbb napvilágra kerüljenek, mint a bíráik. Ezen ítélet után 

mindenki Engem fog keresni, és akkor felfedezik majd, hogy az Én Igém minden korosztály és kultúra 

embereihez alkalmazkodik. Az isteni Ige, az Én tanításom ugyanis nem tartozik egy adott korszakhoz, 

mert örökkévaló. 

13 Tanításom erőt közvetít a szellemnek, hogy az legyőzzön minden próbát; ezek száma minden 

teremtmény sorsában fel van jegyezve. Miért kell visszariadni tőlük? Miért kell kétségbeesni a szemed 

előtt magasodó hegy láttán? Nem tudod, hogy miután leküzdötted ezeket az akadályokat, el fogod érni a 

célt, amit keresel? 

14 Mennyi gyengeséget látok még mindig a testetekben - egy olyan gyengeséget, amely gyakran 

káromlásra késztet benneteket. Amikor a természet erői durván viselkednek, átkozódsz; amikor 

valamilyen fájdalom gyötri a testedet, kétségbeesel; amikor a munka nyomaszt, elveszíted a türelmedet; 

még a hőség és a hideg is feldühít, és az éjszaka sötétsége félelmet ébreszt benned. Hogyan ne esnétek 

kétségbe, ha hagyjátok magatokat a test követelései által vezetni, amely az alacsonyabb szenvedélyeket 

hozza elő? Mikor lesztek végre jó tanítványaim, akik a szeretet cselekedeteikkel tanúságot tesznek 

tanításom igazságáról? 

15 Krisztus tanítványának lenni nem jelenti azt, hogy túl messzire kell eltávolodnunk a földi anyagtól. 

Ez azt jelenti, hogy el kell választanotok magatokat a rossztól és a felesleges dolgoktól, de nem szabad 

elfordulnotok a földi kötelességektől és örömöktől. Nem akarom, hogy fanatikusok legyetek, sem a 

szellemi rabszolgái, amíg még a testben vagytok. Jézus jó tanítványa az, aki tudja, hogyan kell Istennek 

adni, ami Istené, és a "császárnak", ami a "császáré". 

16 Nehéz szembesülés vár népemre, mert útjukon az emberek szellemének és értelmének magas 

szintű fejlődésével fognak találkozni. Éppen ezért azt akarom, hogy fejlesszétek magatokat az 

igehirdetésem idején, hogy senki ne tudjon becsapni benneteket. Bízzatok teljes mértékben az Én 

Igémben, tudva, hogy az több bölcsességet tartalmaz, mint a tanult emberek értelme, és olyan tudást, 

amely nem található meg a földön lévő összes könyvben. 

17 Vessetek szeretetet és békét fáradhatatlanul; így fogjátok előkészíteni szellemi utatokat, és aztán, 

amikor a halál hirtelen közeledik a testetekhez, és a szellem már megtette az út nagy részét, boldogsággal 

telve fogja látni, hogy az embertársai iránti szeretetből fakadó cselekedeteinek érdemei milyen messzire 

emelték őt. 

18 Emberek, vegyétek észre, hogy amint elmerültök tanításomban, magatok mögött hagyjátok a régi 

szokásokat és szokásokat, mert egy új, tisztább, spirituálisabb életbe léptek be. Ez egy új világ, amely a 

szívetek mélyéről emelkedik ki. 

19 Hány rejtélyt fejtett meg az Én Igém, és hány téves értelmezést javítottam ki. Hasonlóképpen el 

kell majd mennetek a világ útjaira, és meg kell magyaráznotok embertársaitoknak Törvényemet. Azt 

mondom neked: El fogsz menni, mert senki sem próféta a hazájában, Nekem Magamnak el kellett 

hagynom Názáretet akkoriban, ahol éltem, hogy hitet találjak ott, ahol idegennek tartottak, ahol nem 

mondták rólam: "Az az ember, aki "Isten Fiának" nevezi magát, Mária és József ácsmester fia.". 
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20 Azért mondom ezt nektek, mert köztetek, akik megkapták szellemi ajándékaimat, vannak olyanok 

is, akikben még a szüleik, a gyermekeik vagy a testvéreik is kételkedtek. Köztetek vannak azok, akiket 

varázslóknak, boszorkánymestereknek neveztek, mert tanításomról tettek tanúbizonyságot, mint én. Ne 

felejtsétek el ezeket a szavakat, mert egyeseknek a szűkebb hazájukban kell maradniuk; másoknak el kell 

hagyniuk azt és a nemzetüket is, hogy elvigyék az Igémet más népekhez. 

21 Ez a nemzet, amelyet a szenvedés tett gyümölcsözővé, befogadta az én magvamat, és az 

kicsírázott; de ne gondoljátok, hogy csak nektek van meg ez a világosság. Ha elviszitek tanításomat más 

nemzetekhez, meglátjátok, milyen hamar csírázni és terjedni fog. Azokon a földeken próféták és hírnökök 

lesztek, és ezért hitet fogtok találni. 

22 Fényem a föld egyik végétől a másikig terjed, és megvilágítja az egész világegyetemet. Az Isteni 

Szellem fénye az a nyelv, amely minden lényhez szól. Ti, mint emberi lények, az emberi intellektuson 

keresztül fogadjátok az Igémet. Azoknak, akiket angyaloknak neveztek, isteni sugallat formájában 

engedem, hogy hangom elérje őket; és minden világban vagy szellemi otthonban engedem, hogy 

meghallják és megértessem magam a lakosok fejlettségi fokának megfelelően. 

23 Úgy akarok hozzátok beszélni, ahogyan az angyalokhoz beszélek - nem azért, mert ti rendelkeztek 

az ő tisztaságukkal, hanem azért, mert azt akarom, hogy élvezzétek ezt a kegyelmet, és egyre inkább 

hasonlítsatok ezekre a lényekre fenségükben. A szellemtől a szellemnek folytatott párbeszéd minden lényt 

és minden világot közelebb hoz egymáshoz. De készen kell állnotok arra, hogy megértsétek egymást, és 

ehhez egyetlen nyelvet, egyetlen fényt, egyetlen párbeszédtípust adok nektek: az igaz szeretet nyelvét. 

24 A spirituális kommunikáció kora kezdődik számotokra. Hosszú az út, amit meg kell járnotok, és 

sok idő fog eltelni, amíg ez az ajándék eléri a csúcspontját, de az első lépésektől kezdve és minden egyes 

további lépésnél bátorítást fogtok találni, hogy folytassátok az utat. 

25 Nem voltatok elragadtatva az emberi hangon keresztül történő megnyilvánulásomtól? Nem 

gyönyörködtél-e a szellemi világ jelenlétében a megértés képességén keresztül? Mert ezek voltak az 

előkészítő lépések a szellemi párbeszédhez, amelyet a későbbiekben fogtok elérni. És azokban a 

pillanatokban, amikor az imádság csendjében az Én hangomat keresitek, nem megnyugtató-e a béke, amit 

éreztek, és az ihlet, amit kaptok? 

26 Ti tudtok a béke idejéről, amely el fog jönni, mert megkaptátok ihletésemet és 

kinyilatkoztatásaimat; de vannak, akik anélkül, hogy ebben az időben hallottak volna Engem, álmodoznak 

és vágynak az egyetemes harmóniára, nem tudván, hogy eljön-e hozzátok; az előérzet beszél bennük. 

27 Még a tudósok is sejtik a szellemi ajándékokon keresztül történő eszmecserét, mégpedig azért, 

mert az emberi lény belsejébe való folyamatos kutatásuk és behatolásuk során felfedezték annak a lénynek 

a létezését, amely bár egy másik világhoz tartozik, mégis az emberben él: a lélek. 

28 Ma azt mondom mindannyiótoknak: Járjatok megfontoltan és óvatosan ezen az úton, hogy ne 

térjetek le róla. Figyeljetek és imádkozzatok életutatokon, hogy elérjétek a célt, és nagyon nagy lesz a 

boldogságotok, amikor az Atya beszél, és az egész szellemi világegyetem hallja és megérti Őt, és ti is 

ugyanúgy megértitek egymást. 

29 Azt akarom, hogy érezzétek szívetekben Atyátok szeretetét; ez a szeretet az Én Lelkemtől sugárzik 

le rátok. De mivel még nem értétek el a szellem valódi egyesülését, ezért ezeken a teremtményeken 

keresztül beszélek hozzátok, egyszerű és mindenki által érthető nyelven. Az az akaratom, hogy a 

legnagyobb egyszerűséggel ismertessem meg veletek az Igémet, hogy könnyen felfedezzétek a lényegét, 

és ne veszítsétek el magatokat a szavak zavaros áradatában, ami többnyire haszontalan. 

30 Tisztítsátok meg elméteket, és tisztítsátok meg ajkatok, hogy amikor tanításomat kell 

magyaráznotok, ajkatokról az Én Szavam kristálytiszta áradata jöjjön, anélkül, hogy szavatokat nagyképű 

kifejezésekkel kevernétek, amelyek megfosztják egyszerűségétől és erejétől. Ha tudományos vagy 

filozófiai kifejezésekkel magyaráznátok spirituális tanításomat, nem nyűgöznétek le a világot, és 

embertársaitok sem értenének meg benneteket, és nem adnátok át valódi képet arról, hogy mi is az én 

tanításom. Amikor Jézusban szóltam a világhoz, nem a tudósok, filozófusok vagy tudósok nyelvét 

használtam, amikor a Mennyek Országáról beszéltem nektek. A ti nyelvetek legegyszerűbb kifejezéseit 

használtam, mert ezek fejezik ki legjobban a természetfeletti dolgokat. Példabeszédeket használtam, és a 

számotokra ismerős tárgyakra utaltam, hogy ezeken keresztül felismerjétek a lelki élet értelmét. 
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31 Bizony mondom nektek, Jézusnak nem kellett semmit sem tanulnia az emberektől, mert akkor nem 

az Isteni Mester lettem volna, hanem az emberek tanítványa. Ha valaki azt állította, hogy Krisztust 

teológusok, teozófusok vagy bölcsek tanították, az nem mond igazat. Mert Krisztus előtt és a földi 

életének ideje alatt nem volt olyan tanítás, amely megtanította volna, hogy úgy jöjjön a világra, úgy éljen 

és haljon meg, ahogyan Ő tette. De én is azt mondom nektek, hogy a mennyei tanításokat nem lehet a 

világból megtanulni, és hogy amit Jézus tanított, az az igazság, amely a Szellem örökkévaló országában 

érvényes. 

32 Ahogy az emberek hajlamosak az egyszerűt bonyolítani, úgy akarják felfedezni az isteniben az 

anyagi természetben rejlő összetételt és szubsztanciákat. Nagy lesz a megdöbbenésük, amikor egyszer 

felfedezik, hogy az anyag és forma nélküli szellemi vagy isteni az egész, a kezdet és a vég, az igazság, az 

örökkévaló. 

33 Az emberek mindig is túlságosan el voltak foglalva a földi dicsőséggel ahhoz, hogy 

elgondolkodjanak az ima fontosságán és az ezen az életen túli szellemi szemlélődésen, hogy 

felfedezhessék saját lényegüket. Aki imádkozik, az beszél az Atyával, és amikor kérdez, azonnal megkapja 

a választ. Az emberek tudatlansága a spirituális dolgokkal kapcsolatban az ima hiányának következménye. 

34 emberek, mivel ezen a földön nem voltatok képesek megszüntetni a babiloni nyelvek zűrzavarát, 

mivel a fajok nem tudták, hogyan kell egyesülni és szeretni, én egyesíteni fogom az Én Családomat a 

Szellemi Otthonban. A makacs és megrögzött bűnösök a szellemiben fognak elém járulni, és amikor 

megkapják ítéletüket, megvilágosodásuk és bűnbánatuk olyan nagy lesz, mint amilyen nagy volt a bűnük a 

földön. 

35 Imádkozzatok azokért, akik elindulnak tőletek a túlvilágra, mert nem mindenkinek sikerül 

megtalálni az utat, nem mindenki képes szellemileg felemelkedni, és nem mindenki nyeri el rövid idő alatt 

a békét. 

36 Vannak, akik az anyagi élet kényszere alatt élnek a szellemiben*, mások heves bűntudattól 

szenvednek, megint mások elzsibbadnak, testükkel együtt a föld alá temetkeznek, megint mások nem 

tudnak elszakadni szeretteiktől, azoktól, akik a világban maradtak, mert a siránkozás, az önzés és az 

emberi tudatlanság visszatartja őket, az anyaghoz köti őket, és megfosztja őket a békétől, a fénytől és a 

haladás lehetőségétől. 
Ez azt jelenti, hogy az elhunytak lelkei még mindig földhözragadtan élnek abban a tévhitben, hogy még mindig 

emberi lényekként otthon vannak az anyagi világban. 

37 Engedjétek továbblépni azokat a lelkeket, akik még mindig ezen a világon vannak, anélkül, hogy 

az még az övék lenne; engedjétek, hogy lemondjanak azokról a javakról, amelyeket ebben az életben 

birtokoltak és szerettek, hogy lelküket a végtelenbe emelhessék, ahol az igazi örökség várja őket. 

38 Ne tartsatok haragot, és ne gondoljatok többé az elhunytak rossz tetteire. Ne kívánjátok, hogy 

térden állva álljanak előttetek, és állandóan a bocsánatodért könyörögjenek. 

39 Milyen vak az emberiség! 

40 Ismerjétek meg magatokat és ismerjetek meg Engem, hogy megtanuljatok a szeretet útján járni és 

hozzám méltó cselekedeteket tenni. Íme, azt akarom, hogy sokat tudjatok rólam, hogy olyanok legyetek, 

mint Atyátok. 

41 Mindannyiótoknak el kell jönnie hozzám, egyeseknek előbb, másoknak később, de mindannyian el 

fogtok érkezni. Nem is lehetne másképp, hiszen ti mindannyian Isteni Fényem szikrái vagytok, hiszen 

Magamnak, Magamnak a részei vagytok. Tanuljatok meg tőlem szeretni és megbocsátani, és így 

teljesítsétek azt a parancsolatot, amely azt mondja nektek: Szeressétek egymást. 

42 Azt akarjátok, hogy mindig megbocsássak nektek, de ti időt vesztek arra, hogy megbocsássatok 

embertársaitoknak, vagy elutasítjátok ezt! Miért akarsz a mélységben elpusztulni, bár a szellemedben 

olyan nagyszerű képességekkel rendelkezel? 

Az Én Igém azért jön ebben az időben, hogy megvilágosítsa elméteket. Könyvekben kerested az 

igazságot, és csak szórakozást találtál az elmédnek, de semmi hasznot a lelkednek, semmi táplálékot vagy 

bátorítást, ami erőt adna neked gyengeségedben vagy kimerültségedben. 

43 Nem tudományos vagy nyelvileg kiválasztott formában adom nektek az Igémet, hogy megértsétek. 

De egyszerűsége mélyén a bölcsesség és a világosság nagy kincseit rejti az emberek számára. 
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44 Mivel annyira kerestél Engem, és szíved már régóta vár rám, most itt vagyok, hogy beteljesítsem 

ígéretemet, hogy visszatérek hozzád, és válaszolok arra a mohó vágyadra, hogy meghallgass engem. 

45 Isteni Lelkem mindenhová követ benneteket a világ útjain, mintha testetek árnyéka lenne. 

Hagytam, hogy megismerd az örömöket és a bánatokat is, azt akartam, hogy megtapasztald a küzdelmet és 

a békét, hogy megpróbálj mindent megismerni. De volt valami, amit hiába kerestél ebben a világban, nem 

találtad meg, mert ez a valami csak nálam található meg: Az én bölcsességem. Ezért van az, hogy amikor a 

szellemed meghallott Engem, úgy érezte, hogy végre megtalálta, amit keresett: az igazságot. 

46 Igen, emberek, én vagyok a kezdetetek és a végetek, én vagyok az Alfa és az Omega, bár még nem 

osztom meg veletek, és nem fedem fel előttetek az összes leckét, amit még mindig készenlétben tartok a 

szellemetek számára, és amit csak akkor fogtok megtapasztalni, amikor már nagyon messze vagytok ettől 

a világtól. Sok új leckét fogok felfedni nektek ebben a jelen időben, de azt fogom nektek adni, aminek a 

birtoklására képesek vagytok, anélkül, hogy magatoknak nagyságot tulajdonítanátok, vagy büszke 

felsőbbrendűséggel kérkednétek az emberek előtt. Tudjátok, hogy aki hiú a műveire, az éppen ezzel a 

hiúsággal teszi tönkre azokat. Ezért tanítottalak titeket arra, hogy csendben dolgozzatok, hogy műveitek a 

szeretet gyümölcsét hozzák. 

47 Utasítsd el a hízelgést, mert az olyan fegyver, amely tönkreteszi nemes érzéseidet. Ez egy olyan 

kard, amely képes megölni azt a hitet, amelyet én gyújtottam meg a szívetekben. 

48 Hogyan engedheted meg, hogy az emberek lerombolják az oltárt, amelyet lényed legmélyén 

birtokolsz? 

49 Tudom, hogy e nép kebelében nagy tettek történtek, de nekem elég, ha tudom, még akkor is, ha 

nevetek ismeretlen a világban. 

50 Egyedül én tudom a műveid valódi érdemét vagy értékét, mert még te sem tudod megítélni őket. 

Néha egy kis mű nagyon nagynak fog tűnni számodra, másokról pedig még csak nem is fogod tudni, hogy 

érdemük eljutott Hozzám. 

51 Erősödjetek meg az alázatban, az emberi méltóságban, és nem fogtok elpusztulni. Megadtam 

nektek a fegyvereket, hogy ezt megtehessétek. Harcolj, és egyetlen csatát sem fogsz elveszíteni. A babér, 

amely a homlokodat fogja díszíteni, Atyád szeretetének csókja lesz. 

52 Ne essetek vissza a letargiába, miután megszabadultatok tőle. Ne legyetek olyanok, mint a hűtlen 

szüzek, akik nem tudták, hogyan kell égő lámpásokkal várni a vőlegényt. Mert ha az előző ébredésetek 

keserű volt, a következő nem lesz hasonló. 

53 Őrizd meg örökségedet, és nem lesz senki, aki elragadja tőled, mert az embernek nincs hatalma 

arra, hogy elrabolja a szellem ajándékait. 

54 Emberek, rövidek a köztetek való jelenlétem pillanatai, amikor ezen az Igén keresztül tanítalak 

benneteket. De mielőtt elmegyek, tanításomat kincsként, az igazság és a szeretet örökségeként szeretném 

rátok hagyni, hogy amikor anyagi szegénységetek és szűkösségetek miatt nagyon kicsinek érzitek 

magatokat az emberiséghez képest, a felismerés, hogy végtelen szellemi értékű örökségetek van, arra 

ösztönözzön benneteket, hogy félénkség nélkül emeljétek fel arcotokat, és nyissátok ki ajkatok, hogy 

szemérmetlenül továbbadjátok Szavamat. Ez az egyetlen nagyság, amit az Én Akaratom akar, hogy 

rendelkezzetek: a szellem nagysága. 

55 Bárcsak megértenétek, hogy sok emberi lény, akit nyomorultnak láttok - némelyik vak, mások 

leprásak, megint mások éheznek -, gyakran több fény és érettség van a lelkükben, mint egyeseknek, akik 

egészséggel, hatalommal és tanulással dicsekednek! Ezért ne törekedjetek aranyra, kitüntetésekre vagy 

otthonokra. Törekedjetek a békére, az egészségre és az erényekre. 

56 Az Én magasrendű tanácsaimban előre meg van írva, hogy ti lesztek az emberek vezetői és 

tanácsadói. Dolgozzatok magatokon, hogy méltóvá váljatok arra, hogy az Atya magját elvigyétek az 

emberek szívébe. A hatalmas "fák" megszaporodnak; ágakat vágok majd belőlük, amelyeket munkásaim 

elvisznek majd a tartományokba, ahová gyermekeim már régóta vágytak arra, hogy hallják Szavamat. 

Tanításaim azért részletesek, mert az emberek sokasága kér engem, hogy beszéljek hozzájuk, hogy 

magyarázatokat adjak nekik, hogy elfeledtessem velük a világ szenvedését és nyomorúságát; és így 

hosszabb ideig maradok közöttük anélkül, hogy éreznék az idő múlását vagy a fáradtságot. Csak így 

fogjátok végre magatokévá tenni tanításaimat, és csak így fogjátok megérteni és megérteni jelentésüket. 
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57 Milyen dicsőséges lesz, amikor ezek a sokaságok itt, a maguk egyszerűségében és alázatosságában 

elindulnak, hogy elvigyék e kor szellemmel és erkölcsiséggel teli örömhírét! Emlékeztessétek az apákat, 

akik bírákká tették magukat gyermekeik felett, hogy bocsássanak meg nekik és szeressék őket; az anyákat, 

akik megtagadták gyermekeiket és megtagadták tőlük keblüket, buzdítsátok arra, hogy tárják ki karjukat és 

szorítsák szívükhöz gyermekeiket, hogy ők is szerethessék; a gyermekeket pedig arra buzdítsátok, hogy ne 

lázadjanak fel szüleik ellen, akiket tisztelniük kell, mert a szülők foglalják el az Én helyemet a földön. 

Igazságosság nélkül hogyan fejlődhetne a lélek felfelé? 

58 Holnap tanítanod kell, és a szavaidat tettekkel kell megerősítened. De még most is adjatok 

életeteknek magasabb erkölcsöt, állítsátok helyre otthonaitokat és egyesítsétek családjaitokat. Az apa 

keresse meg gyermekét, aki elmenekült otthonról, és a gyermekek forduljanak vissza ahhoz, aki elhagyta 

őket. A feleség térjen vissza társa karjaiba, a kötelességeit elhanyagoló férj pedig keresse meg társát, és 

építsenek új és jobb egzisztenciát. 

59 Ma jobban megértitek, mint valaha, az Én igazságosságom iránti felelősségeteket, ó, apák és 

anyák! Mert azok a lények, akiket a véred gyermekeinek nevezel, olyan lelkek, akikért Nekem tartozol 

felelősséggel. 

60 Azt akarom, hogy szívetek közössége legyen az a kert, ahol ezek a rózsák és liliomok virágoznak. 

Hozd el az embereket, hogy hallják az Igémet, hozd el őket a lakomára, amelyet Én magam rendezek 

nekik. Bizony mondom nektek, megerősödve fognak elmenni, miután ettek az igaz élet kenyeréből és ittak 

az én kegyelmem borából. 

61 Aki eszik ebből a kenyérből, soha többé nem lesz éhes. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 107  
1 Őrizzétek Atyai Igémet szívetekben, hogy fényes világítótoronyként világítson lényetek 

legbelsőbb részében. Onnan fogja irányítani gondolataitokat, szavaitokat és cselekedeteiteket, és ez a fény 

akkor is élni fog a lelketekben, amikor a testi burkotok meghal. 

Ez az az idő, amikor az emberek ráébrednek a szellem szépségeire, amikor érdeklődni kezdenek az 

örökkévaló iránt, és felteszik maguknak a kérdést: "Milyen lesz az élet, amely a halál után vár ránk?". Ki 

ne gondolkodott volna el azon - bármennyire is hitetlenkedik -, hogy nincs-e benne valami, ami túlél a testi 

anyagon? Bizony mondom nektek, nincs senki, aki ne sejtené ezt a rejtélyt, és aki egy pillanatra sem 

gondolkodott volna el a kifürkészhetetlen dolgokon. Néhányan kérdéseket tesznek fel a Szellemi Élet 

misztériumával kapcsolatban, amely távolinak tűnik, de valójában a szemetek előtt van; mások értetlenül 

állnak előtte, és megint mások tagadják. Egyesek beszélnek, mert azt hiszik, hogy mindent tudnak, mások 

hallgatnak és várnak; de milyen kevesen vannak azok, akik valóban tudnak valamit a túlvilágról. 

2 Mint a gyermek Jézus, aki olyan kérdéseket tett fel a törvény tanítóinak, amelyekre azok nem 

tudtak válaszolni neki, Isteni Lelkem láthatatlanul jelenik meg ebben az időben a teológusokkal, a 

filozófusokkal, azokkal, akik az ismeretlenben turkálnak, és a lelki életre vonatkozó kérdéseimre - ha nem 

hallgatnak el, hamisan válaszolnak. Azok, akik tudnak valamit abból, amit rejtett bölcsességem tartogat, 

azok az alázatosak, azok, akik lelki életet élnek. Mégis, fényem, mint a harmat, szüntelenül leereszkedik 

az elme minden szervére, mint egy üzenet, amely feltárja előtte igazságomat. Ha megkérdezném azokat, 

akik azt állítják, hogy törvényem és tanításom birtokában vannak, hogy melyik próféciám vált valóra és 

melyik nem, ők sem válaszolnának nekem kielégítően. 

3 Ez az az időszak, amikor a megtestesült és a már nem megtestesült szellem felkeresi egymást és 

közelebb kerül egymáshoz. A kettő között tátongó szakadék kezd eltűnni. És amikor minden világ 

szellemei képesek lesznek egymáshoz közeledni az igaz szeretetben, ez az Atya megdicsőülését fogja 

jelenteni minden lényben. 

Az emberek tudatlansága ma is fájdalmat okoz nekem. Ó, bárcsak ahelyett, hogy gyászolnád szeretteid 

elmúlását, meghallanád a hangjukat a szíved mélyén! A gyász helyett, ami sötétség, világosság lenne! 

Ezért mondtam egyszer nektek: "Hadd temessék el a halottak a halottaikat". Kérdezem tőled: "Vannak 

halottaid?" - Ami halott, az már nem létezik. De ha a lelkek, amelyeket Nekem ajánlotok, léteznek, az 

azért van, mert élnek. Hányan szeretnétek, ha azok, akiket láttatok már távozni, nem akarjátok megérteni, 

hogy az ő vágyuk az, hogy veletek legyetek a túlvilágon! Az, amit ti "halálnak" neveztek, nyilvánvalóan 

elválasztja azokat, akik átmennek, azoktól, akik itt maradnak. De egy örök kötelék köti össze őket: a lelki 

testvériség. 

4 Az örökkévalóságban újraegyesül a szellemi család, amely az Atyából és gyermekeiből áll. Mivel 

ezen a földön a bábeli mag még mindig meghozza a széthúzás gyümölcseit Isten gyermekei között, 

egyesíteni fogom családomat a túlvilágon. Senki sem fog hiányozni, és sok esetben a legnagyobb bűnösök 

fognak elsőként megérkezni (az Én Királyságomba), mert bűnbánatuk és megújulásuk megtisztítja őket, és 

hamarabb hozzám hozza őket. 

De tudnotok kell, hogy sok lélek él köztetek a zűrzavar állapotában, mások a vezeklés szomorú 

kötelességeit teljesítik. Közöttük vannak azok is, akiket ti rokonoknak neveztek. Hogyan tudod elérni, 

hogy meglássák a fényt, és megszabaduljanak a láncaiktól? Hogyan segíthetsz nekik felemelkedni? 

Imádkozva értük, hogy ez az ima legyen az a lelki hang, amely felébreszti, megvilágosítja és hozzám 

vezeti őket. Emlékezzetek rájuk szeretettel, és imáitok balzsamként hatnak majd szenvedéseikre. Tudasd 

velük, hogy az Én Törvényemben élsz, hogy példád és befolyásod segítse őket. De ne csak azokra 

gondoljatok, akiktől valamilyen hasznot kaptatok; gondoljatok azokra is, akik láthatatlanul körülöttetek 

vannak, és akiket a földön nem ismertetek. A hálaadás szép dolog; de az én szememben sokkal 

érdemesebb, ha úgy adsz, hogy előtte nem kaptál semmit. De ha képesek vagytok emlékezni arra, aki 

megbántott benneteket, és harag nélkül megbocsátani neki, akkor példát vettetek a Mesteretekről, és a 

megbocsátásotok, amely a szeretet kifejeződése, üdvösséget hoz annak, akinek megadjátok. 

5 Az Atya behatol a szívetek legbelsőbb részébe, és azt mondja nektek: Ismerjétek meg magatokat, 

és meg fogjátok ismerni embertársaitokat. Ítéljétek meg magatokat, mielőtt megítélnétek felebarátotokat. 

Vegyetek példát rólam, és kövessétek a nyomdokaimat. 
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6 Mindig bocsánatot kérsz tőlem a vétkeidért, anélkül, hogy megbocsátottál volna azoknak, akik 

megbántottak téged. 

7 Hosszú ideig kerestétek az igazság fényét az utakon és a könyvekben (a világban) anélkül, hogy 

igazi szellemi táplálékot találtatok volna, hanem csak felüdülést az elmének. Ma megkapjátok az 

igazságomat, amely az igazi életről beszél nektek. 

8 Eljöttél e találkozóhelyek szegénységébe, és amikor meghallottad bennük ezt az egyszerű szót - 

mert mondatai nem válogatottak és nem tudományosak -, érzelmeket éreztél a lelkedben, és rájöttél, hogy 

isteni kinyilatkoztatásnak vagy tanúja. Láttam a fény utáni vágyadat, és megadtam neked, hogy meglásd 

azt, amire annyira vágytál. Minden ösvényt bejártatok, hogy végül ezen az úton megtaláljátok az 

igazságot. 

9 Az egyszerűség és a feltűnésmentesség mögött, amellyel hozzátok beszélek, minden dolog tudása 

rejlik. Ha a szó mélyére hatolsz, rájössz, hogy a lényege az Alfa és az Omega, minden teremtett dolog 

kezdete és vége. 

10 Csak akkor fogok nektek sok tanítást adni, amikor az országomban lesztek. Most még nem 

fogjátok megismerni őket, éppoly kevéssé, mint amennyire nem fogjátok megismerni azt a magas 

jutalmat, amelyet a szellem örök boldogságáért érdemeltek ki. Abszolút önzetlenségnek kell lennie benned 

ahhoz, hogy az érdemeid igazak legyenek. Nem szabad nyilvánosságra hoznod a jócselekedeteidet, mert 

akkor megfosztanád őket attól az érdemtől, amiben részesülhetnének. Egyedül én tudom, hogy műveidnek 

mekkora vagy csekély az értéke, nekem kell megítélnem őket. Miért akarod, hogy az emberek dicsérjenek 

téged az ő kedvükért? A hiúság megrontja az embert és megfertőzi a lelket. 

11 Amikor egy napon hozzám jössz, olyan koronát adok neked, amely nem tövisből készült, mint 

amilyeneket Jézus halántékára nyomtatok. 

Mindenkinek megvan a helye az anyagi világegyetemben, amelyet az Atya készített számára, és 

amelyet őriznie és védenie kell, hogy az Ura iránti szeretetben kiérdemeljen egy másikat. 

12 Felkészítettelek benneteket, mert távozásom pillanata már közeledik. De előbb szeretném nektek 

hagyni a tanításomat, mint kincset. Ne törekedjetek aranyra, és ne vágyjatok pompás lakásokra. Vannak, 

akiket lepra borít, vagy akik nyomorultként járnak a földön, kincset hordoznak a lelkükben. 

13 Most azt mondom nektek: Készüljetek fel, mert ebben az évben a "fák" elszaporodnak azokban a 

tartományokban, ahol annyira várták az Én Szavamat. 

14 A megtestesült lelkek a fajok különbözősége miatt nem tudtak egyesülni; ezért sokakat elviszek a 

földről, és a túlvilágon családot alkotok belőlük, és ha nagy volt a romlottságuk, utána nagy lesz a szellemi 

tisztánlátásuk és a bűnbánatuk. 

15 Imádkozzatok a megzavart lelkekért, a földhöz kötöttekért, azokért a földön belül, akik még nem 

képesek leválni a testükről, azokért, akik szenvednek és sírnak a miattuk a földön fenntartott felfoghatatlan 

gyász miatt. És bocsássatok meg azoknak is, és ne ítélkezzetek többé azok felett, akik rosszat vetettek 

szívetekbe. Ha a szemed látná őket térdelve könyörögni a bocsánatodért, nem lennél velük szemben olyan 

igazságtalan. Segítsd őket, hogy a végtelenbe szárnyaljanak, emeld fel őket szerető emlékezeted által, értsd 

meg, hogy már nem tartoznak ehhez a világhoz. 

16 Ismét mondom nektek: Aki megízleli az Igém vizét, soha többé nem fog szomjazni. 

17 Tanítványok, azt akarom, hogy a szívetek erényei legyenek azok a ruhák, amelyek elfedik a 

lelketek meztelenségét. Így szól hozzátok a Vigasztaló Lélek, aki a második korszakban ígéretet kapott. 

18 Az Atya már tudta a fájdalmat és a megpróbáltatásokat, amelyek az emberiséget sújtani fogják, és 

a romlottságnak azt a fokát, amelyet az emberek el fognak érni. A Vigasztaló eljövetele számotokra a 

Hatodik Pecsét feloldását jelenti, vagyis az emberiség fejlődésének új szakaszának kezdetét. Ettől kezdve 

minden emberre isteni ítélet lesz érvényben; minden élet, minden munka, minden lépés szigorúan meg lesz 

ítélve. Ez egy korszak vége, nem az élet vége. 

19 Ez a bűnös idők lezárása, és szükséges, hogy Isten Könyvének e Hatodik Pecsétjének teljes 

tartalma kiáradjon a lelkekre, felrázva őket letargiájukból, hogy az ember összeszedje magát, és 

megtapasztalja lelkének harmóniáját az egész teremtéssel, és felkészüljön arra az időre, amikor a Bárány 

által feloldják a Hetedik Pecsétet, amely elhozza a Fájdalmak Kehelyének utolsó élesztőit, de egyben az 

Igazság, a Szeretet és az Isteni Igazságosság diadalát is. 
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20 Amikor a hetedik pecsét a hat másikkal együtt bezárul, az a könyv is zárva marad, amely Isten 

ítélete volt az emberek cselekedetei felett, az elsőtől az utolsóig. Akkor az Úr kinyit egy új, meg nem írt 

könyvet, hogy feljegyezze benne a halottak feltámadását, az elnyomottak megszabadítását, a bűnösök 

újjászületését és a jó győzelmét a rossz felett. 

21 Ha tanulmányozod a Jánosnak adott Jelenések könyvét a hét pecsétről, csak bűnnel, fertőzéssel és 

romlottsággal fogsz találkozni a világ nemzeteiben. Ott megtaláljátok háborúitok történetét, minden 

nyomorúságot és megpróbáltatást, amit az emberek hűtlenségük és gyengeségük miatt elszenvedtek, és azt 

az ítéletet is, amely minden egyes műveteket követte. 

22 Krisztus (csak) az életút közepére ért, de áldozatával, tökéletes példájával megmentett a haláltól. 

Az Ő vére volt a szeretet ítélete, amellyel megváltást hozott az elveszetteknek, és isteni megbocsátást adott 

nekik, mint egy életre ébresztő csókkal. A kereszt volt az a kulcs, amellyel a nagy csata után kinyitotta az 

örökkévalóság kapuit a lelkek előtt. 

23 Ez a "Bárány", akit a próféta látott, amint kinyitotta a tekercset és feloldotta a pecséteket, az 

egyetlen, aki méltó a mennyben és a földön arra, hogy kinyissa ezt a könyvet; mert csak az Ő szeretete 

győzheti le a gyűlöletedet, az Ő szelídsége semmisítheti meg az ellenségeskedésedet, és az Ő világossága 

szüntetheti meg a sötétségedet. Ki menekülhetne meg ettől az ítélettől? Ki menekülhetne meg ettől a 

könyvtől és szűnhetne meg létezni? Senki sem lesz képes elrejtőzni előlem, ó emberek! Vegyétek észre, 

hogy ezekben az időkben, amikor ez az ítélet még a levegőben is érezhető, amit belélegztek, nem 

szenvedtek hiányt az isteni vigasztalásból. Isten szeretetének köpenye láthatóvá válik az életetekben, és 

hangját minden szív igyekszik meghallani. 

24 Az Igazság Szelleme az, aki leszáll, hogy megfejtse a rejtélyeket, és feltárja előttetek az igazi élet 

élvezéséhez szükséges tudást. Ez az Isteni Vigasztalás az, ami lezúdul szenvedéseitekre, hogy tanúságot 

tegyen arról, hogy az Isteni Ítélet nem büntetés vagy bosszú, hanem a szeretet ítélete, hogy a világosságra, 

a békére és a boldogságra vezessen benneteket. 

25 Nem találok egyetlen lakatlan szívet sem, amelyben lakhatnék, mindet elvesztettem a világ 

számára. De mennyire megérdemli szememben az, aki - fájdalmát legyőzve - képes áldani Akaratomat. 

26 Mi lenne veled, ha a megpróbáltatások közepette nem lenne meg a hited vigasztalása? Vegyétek 

észre, hogy ez a hit mennyire közel érezteti veletek jelenlétemet, és hogy ti, akik most már közel vagytok 

hozzám, megteltek erővel és reménnyel. Bízzatok továbbra is Bennem, hogy megadjam nektek mindazt a 

kényelmet, amit számotokra tartogatok. 

27 Milyen kellemes számomra, amikor úgy érzem, hogy hitet találok és tiszteletben tartják 

akaratomat. Milyen kielégítő az Én Lelkem számára, amikor látom, hogy bíztok Atyátokban, hogy tudtok 

várni, hogy képtelenek vagytok elszakadni Tőlem, még akkor is, ha a megpróbáltatások súlyossága 

időnként lehangol benneteket. Erre azt mondom nektek: Ezek bebizonyították, hogy méltóak az Én 

jótéteményeimre, mert érdemeket szereztek a látogatások során. 

28 Acélozza meg lelkét az élet nagy csatáiban, ahogyan Izrael népe is megacélozódott a sivatagban. 

Tudjátok, milyen hatalmas a végtelennek tűnő sivatag, a kegyetlen nap és a perzselő homok? Tudjátok, mi 

az a magány, a csend és az, hogy éjjel vigyázni kell, mert az ellenség lesben áll? Bizony mondom nektek, 

ott a sivatagban az emberek felfogták, hogy milyen nagyszerű dolog Istenben hinni és megtanulni szeretni 

Őt. Mit várhatott ez a nép a sivatagtól? Pedig mindenük megvolt: kenyér, víz, egy otthon, ahol 

megpihenhettek, egy oázis és egy szentély, ahol hálát adhattak lelküknek Atyjuk és Teremtőjük felé. 

29 Amikor Izrael belépett az Ígéret Földjére, egy megerősödött, megtisztult, lelkes nép volt. Milyen 

édesnek tűnt számukra az a föld, amely kitárta méhét, hogy befogadja a Fiút, aki oly sok hittel és 

kitartással kereste és végül megtalálta. 

30 Ti is egy nép vagytok, és az élet, amelyen keresztülhaladtok, a sivatag tükörképe. Ezért mondom 

nektek, hogy annak a népnek a hitét vegyétek példaképül, hogy megtapasztalhassátok csodáimat az 

utatokon. Ezek a csodák lesznek a sziklákból kicsorduló víz vagy a szél által hozott manna. 

31 A frigyláda volt a nép számára a fénylő fáklya, amely megvilágította az útjukat. De nem szabad 

elfelejtenetek, hogy a szívetekben van a szentély, ahol imádkozhattok, hogy felöltözzetek az Én erőmmel, 

és meghalljátok Atyátok szerető hangját. Én vagyok a te Orvosod; keress Engem minden alkalommal, ami 

életedben felmerül, és meg fogod hallani a hangomat, és látni fogod jelenlétem, szeretetem és 

vigasztalásom megnyilvánulását. 
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32 Vigasztaljon benneteket az a gondolat, hogy irgalmasságom kárpótolni fog benneteket minden 

szenvedésetekért, amikor a lelki élet kebelébe érkeztek. El tudjátok képzelni, hogy milyen lesz ez az Új 

Föld, amit a szellemeteknek ígértem, milyenek lesznek a boldogságai, a gyümölcsei, a csodái és a 

tökéletességei? 

33 Ha Izrael számára a sivatagi vándorlás után álom volt a hazába való megérkezés, milyen 

dicsőséges lesz a ti szellemetek számára, hogy hosszú zarándoklat után beléphet a fény országába. Értsétek 

meg tehát, hogy még a legkisebb szenvedésetek is tüske vagy szikla a sivatagban, amelyen átkelsz, hogy 

türelmet tanúsíthassatok a megpróbáltatásokban és megértést a sorsotok iránt. 

34 Mindannyian eljutottatok már életetekben egy olyan válaszúthoz, ahol feltettétek magatoknak a 

kérdést: "Hová megyek?". Néha voltál már válaszúton, amikor csalódást éltél át; máskor meg akkor, 

amikor elértél valamit, amit nagyon szerettél volna, és amikor elérted, rájöttél, hogy ez nem lehet életed 

célja, hogy valami nagyobb, nemesebb és szebb dolognak kell lennie, ami a szellem célját képezi. 

35 Az életnek ez a válsága kemény, az óra keserű, és a harc, amely benned dúl, szörnyű. De én azt 

mondom nektek: Boldogok azok, akik szilárdan megmaradnak hitükben ebben a próbatételben, mert 

épségben és egészségesen fognak kikerülni, és azt mondhatják: "Láttam a világosságot, ismerem az utat, 

az Úr hangja hív engem". 

36 Bizony mondom nektek, olyanok vagytok, mint a patakok, amelyek néha kitérnek a medrükből, de 

végül a tengerbe ömlenek, amely a céljuk. 

37 Tanítványok, kutassátok az Én Igémet, és meg fogjátok tapasztalni, hogy az olyan titkokat is 

megmagyaráz, amelyeket nem tudtatok megérteni. Megadom nektek az értelmezésüket, hogy ne essetek 

tévedések vagy hibák áldozatául. Egyszer megígértem nektek, hogy elküldöm az Igazság Lelkét, hogy 

elmagyarázzon nektek mindent, ami számotokra rejtély: ez a Lélek Én vagyok. Kitől származhat az 

igazság, ha nem Tőlem? Eljött a fény ideje, kezdtek mindent megérteni, és ahogy a Lelkemmel való 

megértésetek tökéletesedik, a megszerzett tudásotok növekedni fog, és a fény, amit kaptok, növekedni fog. 

38 Szellemed a test által elnyomva élt; de eljött a felszabadulás órája, és ahogy repülése egyre 

nagyobb magasságokba jut, úgy fogsz egyre nagyobb csodákat felfedezni. Szíved a világ rabszolgája volt, 

de amikor megszabadult e béklyóktól, felismerte, hogy mit kell szeretnie, és azt is megértette, hogy mely 

szenvedélyektől kell megválnia. 

39 Örültök a megtett lépés gondolatának, de elrejtitek ezt az örömöt a szívetekben, mert attól féltek, 

hogy a világ kritikáival és ítéleteivel megfoszt benneteket tőle. Még mindig féltek, de mondom nektek, 

eljön majd az idő, amikor semmi és senki sem fog megijeszteni benneteket, amikor bensőséges 

elégedettséget fogtok érezni, hogy "a Szentlélek tanítványainak" nevezhetitek magatokat, ahelyett, hogy 

szégyenkeznétek, mint ahogyan eddig történt veletek, mintha bűnbe estetek volna vagy megleptek volna. 

40 Testvérei vagytok azoknak a keresztényeknek, akik a római katakombákban rejtőztek el; de ne 

feledjétek, hogy azok a tömegek, amikor a sötétségből a világosságra jöttek, azért tették ezt, hogy 

világosságot hozzanak a hitetlen világnak, és hitükkel meghökkentették az embereket. Ők voltak az eső a 

Mester által elvetett isteni magra. Később a pogány és bűnös nemzetek, akik e tanúságtételek által 

megtértek, úgy kapaszkodnak majd szeretetem keresztjéhez, mint hajótöröttek, akik a megváltó jelzőfényt 

keresik. 

41 Ti sokaság, akik hallottatok Engem - mikor fogtok kijönni elzárkózásotokból és sötétségetekből? 

Szándékosan késlelteti a felkészülést, mert fél a konfrontációtól? Bizony mondom nektek, csak az fél, aki 

nem készült fel lelkileg; mert aki ismeri az Igémet, és szereti Urát és felebarátját, annak nincs mitől félnie, 

és ahelyett, hogy kerülné az embereket, keresi a találkozást velük, hogy megossza velük, amit kapott. 

Tanulmányozta és megértette tanításomat, és alkalmazza azt. 

42 Izrael népe, a földnek ezt a völgyét az engesztelés idején lakjátok. Megmutatom nektek a keskeny 

ösvényt, amelyet Törvényem kijelöl, hogy tisztává válhassatok rajta, és az általam tanított emberek közé 

tartozzatok. 

43 Azért adtam nektek az Igémet ebben az időben, hogy megismerjétek parancsaimat, és hogy 

Atyátok szeretetének újabb megnyilvánulása legyen. Ne kételkedjetek Bennem, és ne féljetek Tőlem, nem 

akarok erőszakkal uralkodni rajtatok. Ha követni akartok Engem, ismernetek kell tanításom lényegét, 

amely ugyanaz, amit a Második Korszakban hoztam nektek. Akkor meg fogjátok érteni mindazt, amit ez a 
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hozzátok intézett hívás jelent a szellemetek számára. Ha nem fogadjátok el, más lelkek jönnek majd, akik 

szeretnek Engem befogadni, és én megadom nekik azt a kegyelmet, amit ti elutasítotok. 

44 Mindig is mondtam nektek: "Sokan vannak elhívva, de csak kevesen tartoznak a kiválasztottak 

közé". De nem én teszek különbséget vagy adok kiváltságokat - ti magatok érdemlitek ki a jogot, hogy 

megkapjátok ezt a nevet. 

45 Az Engem követők arra hivatottak, hogy ők legyenek azok, akik terjesztik tanításomat, amely 

vigaszt és üdvösséget hoz az emberiségnek. Boldogok azok, akik, amikor először hallották ezt a hangot, 

érezték, hogy a szívükben lévő üresség betelt, és akik helyreállították gyenge testi burkukat, amely 

összeomlóban volt, mert megkapták a megerősítést és az ébredést, amelyet én adtam nektek. Meghívlak 

benneteket, hogy vegyétek fel a kereszteteket, és ismételjétek magatoknak ezeket a szavakat: "Én vagyok 

az Út, az Igazság és az Élet". 

46 Mennyi ideig vándoroltál a földön, és hány könnyet ontottál anélkül, hogy célba értél volna! 

Hagytam, hogy vándoroljatok és megízleljétek a különböző gyümölcsöket, hogy végül felismerjetek 

Engem. Veled voltam minden utadon. A hang, amelyet hallottatok, és amely azt mondja nektek, hogy 

imádkozzatok, az az Én hangom. A gondoskodó szeretet, amely lépteidet vezette, az enyém. De azt 

akarom, hogy gondolkodjatok el és gondolkodjatok a sorsotokról, hogy az Én lépteim nyomdokain 

járjatok a földön. 

47 Hozzátok, akiket az imádság alázatos házaiban gyűjtöttem össze, nem bíróként szóltam, bár 

őszintén mondom nektek, hogy meg foglak ítélni benneteket. de szeretlek benneteket, és azt akarom, hogy 

mindig Atyaként keressetek Engem, hogy amikor megnyilvánulásom ebben a formában véget ér, 

emlékezzetek arra, hogy Szavam soha nem sebezte meg szíveteket, és hogy csak belsőleg mozdítottalak 

meg benneteket azzal, hogy érzékenységetekre apelláltam, és megmunkáltam szíveteket a legfinomabb 

vésővel, ami az Én Szavam; és hogy tanításom eltávolított benneteket unalmas és evilági létetekből, mert 

megtaláltátok az üdvösséghez vezető igaz utat. 

48 Vigyázz az utasításaimra, és nem fogsz megbotlani; a fájdalom nem fog megkímélni, de nem is fog 

kétségbe ejteni. Erőt kaptok majd a megpróbáltatások napjaiban, és belső békét találtok, még akkor is, ha 

életetek egy szomorú válságon megy keresztül, és végül a testi burkotok megadja magát, és önként süllyed 

a földbe. Lelked felemelkedik, és találkozni fog Velem az "igazságszolgáltatás bíróságán", ahol 

ítélkeznem kell felette. Mégsem egy szörnyű bíró elé kerültök, hanem egy megértő és szerető Atya elé, aki 

dicsérni fogja jó cselekedeteiteket, és világossá teszi számotokra, hogy mi az, ami méltatlan arra, hogy elé 

járuljatok, ezért kell még megtisztulnotok. 

49 Nem fogjátok tudni azt mondani, hogy csak azért nem tartottátok be a törvényt, mert nem volt elég 

világosságotok, mert én minden lélekre özönlöttem azt. Nem azt kérem tőletek, hogy olyanok legyetek, 

mint a Második Korszakbeli Műveim, hanem azt, hogy vegyétek őket példának. Az elkövetkező 

nemzedékek a Szeretet Törvényem beteljesítésében fognak előrehaladni, és így az emberiség nemzedékről 

nemzedékre halad előre a tökéletesség útján. Jelenleg a Velem való tökéletes egyesülés alapjait rakjátok le, 

és gyermekeitek folytatni fogják munkáitokat. 

50 Ha tanításaim miatt megítélnek benneteket, ne essetek kétségbe az ítélet miatt, és ne szégyelljétek, 

hogy tanítványaim vagytok. Emlékezzetek azokra, akik a Második Korszakban követtek Engem, és 

bátorítson benneteket a példájuk. 

51 Munkám támogatni fog benneteket a megpróbáltatásokban. Bocsáss meg minden bűnödet, és 

valahányszor el kellett volna ítélni és szégyennel fedni téged, én bizonyítékot adok ártatlanságodról és 

igazságodról. Vegyétek ezeket a megpróbáltatásokat úgy, mint lehetőséget, amelyet arra adok nektek, 

hogy az emberek felismerjék benneteket tanítványaimként. 

52 Keressétek az örök életet, és abban békét találtok; engedjétek meg embertársaitoknak, hogy 

igazságtalanul ítélkezzenek felettetek. Eljönnek majd az üldöztetés időszakai, amelyeket meghirdettem 

nektek, és akkor már erősnek kell lennetek, és bíznotok kell bennem. És amikor kevés a kenyér, és nem 

kaptok munkát, ne féljetek, nem fogtok éhen halni. 

Imádkozzatok és dolgozzatok embertársaitok üdvösségéért. Akkor megtapasztaljátok majd, hogy a 

szellemi eszmény táplál benneteket, és megértitek azokat a szavakat, amelyekben azt mondtam nektek: 

"Az ember nem csak kenyérrel él, hanem minden Istentől származó igével". 
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Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 108  
1 Boldogok vagytok, akik Izrael törzseiből jöttök - az Én Hangom hívott titeket. Jelenleg szellemileg 

egyesítem szétszórt népemet, így teljesítve be ígéretemet, hogy fényemmel jelölöm meg őket, és megadom 

nekik örökségüket. Megkerestem, mert eljön majd az idő, amikor ezt a tanítást rábízzák, és minden 

tanítványnak el kell indulnia, hogy felkeresse embertársait, és megismertesse velük az Én üzenetemet. De 

csak akkor, ha testvériség, egység és béke uralkodik népem szívében, akkor fogják teljes mértékben érezni 

jelenlétemet a lelkükben. 

2 Tanulmányozzátok az Igémet, és annak lényege megérteti veletek, hogy már nagyon közel vagytok 

a lelki felszabaduláshoz. 

3 A Mester szavára a lelked megtelt bátorsággal, és felemelkedtél, és legyőzted az összes akadályt, 

amely az utadban állt, és megnehezítette az életed útját. Hangom arra bátorít benneteket, hogy maradjatok 

állhatatosak a küzdelemben, hogy hamarosan ne legyetek többé a világ rabszolgái, hanem tanítványaimmá 

és szolgáimmá váljatok. Figyeljetek és imádkozzatok, hogy ne essetek újra fogságba. Ismerjétek fel, hogy 

azért jöttem, hogy felszabadítsalak titeket kinyilatkoztatásaim fényén keresztül, amelyek új életet ígérnek 

nektek. Mindig is az volt az akaratom, hogy népem nagy és erős legyen, ne azért, hogy megalázza 

embertársait, hanem hogy a nemzetek bástyája és vezetője legyen a szellemi és minden más területen. 

4 Hűséges volt-e ez a nép az utasításaimhoz? Nem, nem volt erős, és ezért ellenségei mindig 

rabszolgává tették, vagy elragadták örökségét. 

5 Szeretett emberek, az Én Igém most felkavar benneteket, mert rájöttök, hogy csak Én tudok így 

beszélni hozzátok, hogy csak Én tudok nektek megváltást nyújtani, és engedem, hogy meghalljátok a 

megbocsátás hangját. Így adom vissza lelketeknek a visszatartott örökséget. 

6 Amikor azt mondom nektek, hogy ez az idő a ti spirituális felszabadulásotok, az azért van, mert az 

emberek által maguknak teremtett istenek egytől egyig elbuknak. Tanok, tudományok, elméletek és a 

hatalomvágy - mindezeket most az Én igazságosságom sújtja. Új életet ajánlok az emberiségnek, és egy új 

tudományt tárok fel számára, az isteni tudományt; mert valóban mondom nektek, hogy az, amit az 

emberek harsognak, és ami egyeseket hiúsággal, másokat csodálattal tölt el, még messze nem haladja meg 

a földi embert. Én viszont olyan fényt fogok adni nektek, amely megvilágítja a szellemeteket, és akkor 

joggal fogtok csodálkozni azon, amit meg fogtok ismerni. Ez akkor fog megtörténni, ha a szíved és az 

agyad megtanul hallgatni a lelkiismereted hangjára, és hajlandó vagy engedelmeskedni annak 

sugallatának. Ezért az emberek (később) nem mondhatják majd, hogy elleneztem a tudományos fejlődést, 

mert megengedtem nekik, hogy addig ápolják a tudomány fáját, amíg nem látják, hogy az gyümölcsöt 

terem, és megismerik annak ízét. De minden emberi dolognak van egy határa, és az emberi értelemnek is 

van egy "eddig és nem tovább". Mindazonáltal - amikor az ember tudománya szellemi célokat tűz ki maga 

elé, és megtisztul minden önző céltól, az emberiség szolgálatába állítom, mint a szellemi fejlődés eszközét. 

Akkor a Természet megnyitja kincstárát, feltárja titkait, és ismeretlen erőket és birodalmakat tár fel az 

embereknek, és akkor a ti tudományotoknak nem lesz határa, hogy nemes és jó céllá alakuljon át. 

7 Ez a fény még mindig egy zárt könyv, amelyet az emberek nem voltak képesek meglátni, ezért 

mondom nektek, hogy a jövő tudományának fejlődése nagyobb lesz, mint amit ma elértetek. De ez nem az 

elmén keresztül fog történni, hanem a szellemen keresztül. 

8 Mondtam nektek, hogy a materializmus rabszolgáinak találtalak benneteket; de azért jöttem, hogy 

megszabadítsalak benneteket e láncoktól. 

9 Mielőtt megismertettem volna magam, Illés jött hozzátok, akit ti a tűz prófétájának neveztetek. 

Jelenlétének sugarával széttöri láncaitokat, és felkészít benneteket egy jobb életre. Illés, a próféta, a 

hírnök, az előfutár és a szellemi pásztor ismét leleplezi a bálványok és az emberek által teremtett 

bálványok hamisságát. A láthatatlan oltár előtt az Én hatalmamra fog hivatkozni, és igazságosságom 

sugara ismét leszáll, hogy elpusztítsa a pogányságot és az emberek gonoszságát. Illés ebben az időben 

olyan, mint egy ragyogó csillag, amely a végtelenből emelkedett ki, és előkészítette az emberi értelem 

szervét az Istenségnek az emberrel való beszélgetésére. Az ő hangja volt az, amely először hallatta hangját 

ezen az úton, mert ő az Én úttörőm. 

10 Az emberiség szaporodásával egyidejűleg a bűn is megsokszorozódott. A világon nincs hiány a 

Szodomához és Gomorrához hasonló városokból, amelyek bűnei visszhangoznak az egész földön, és 
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megmérgezik a szíveket. Azoknak a bűnös városoknak még a nyomai sem maradtak meg, pedig lakosaik 

nem voltak képmutatók, mert fényes nappal vétkeztek. De ez a mai emberiség, amely a sötétben 

rejtőzködik, hogy szenvedélyeinek hódoljon, majd igazságosságot és tisztaságot színlel, súlyosabb ítéletet 

fog kapni, mint Szodoma. 

11 Ez az elmúlt nemzedékek egészségtelen öröksége, amelyek függőségei, erkölcstelenségei és 

betegségei ebben a korban hozzák meg gyümölcsüket. Ez a gonoszság fája, amely az emberek szívében 

nőtt - egy fa, amelyet a bűnök tettek gyümölcsözővé, és amelynek gyümölcsei továbbra is megkísértik a 

nőt és a férfit, és napról napra új szíveket döntenek le. 

12 E fa árnyékában olyan férfiak és nők fekszenek, akiknek nincs erejük arra, hogy kiszabaduljanak a 

fa hatása alól. Tönkretett erények, megtépázott emberi méltóság és sok megcsonkított élet maradt hátra. 

13 Nemcsak a felnőtteket vonzzák a világ és a test örömei, és futnak utánuk; még az ifjúság, sőt a 

gyermekek is, mindannyiukhoz eljutott a méreg, amely az idők folyamán felhalmozódott, és azok, akiknek 

sikerült megmenekülniük a gonosz kárhozatos hatása alól - mit tesznek azokért, akik eltévelyedtek? 

Elítélik őket, elítélik őket, és felháborodnak a tetteiken. Kevesen vannak azok, akik imádkoznak azokért, 

akik letértek az útról, és még kevesebben azok, akik életük egy részét a gonosz elleni küzdelemmel töltik. 

14 Bizony mondom nektek, az én országom nem fog létrejönni az emberek között, amíg a gonoszság 

fája még él. Ezt a hatalmat meg kell semmisíteni; ehhez a szeretet és az igazságosság kardjának birtokában 

kell lenni, az egyetlen olyan kardnak, amelynek a bűn nem tud ellenállni. Értsétek meg, hogy nem az 

ítélkezés vagy a büntetés, hanem a szeretet, a megbocsátás és az irgalom, tanításom lényege lesz az a fény, 

amely megvilágítja utatokat, és az a tanítás, amely megváltást hoz az emberiségnek. 

15 Emberek, azok közé tartoztok-e, akik az emberiség megmentéséért dolgoznak? Szeretnél 

hozzájárulni a megváltás munkájához? Akkor ne érezzétek magatokat alkalmatlannak e küldetés 

végrehajtására, amikor összehasonlítjátok jelentéktelen számotokat az emberiség számával; mert nem 

fogtok mindent teljesíteni. 

16 Értsétek meg, hogy mindannyian, akik felhagynak egy rossz úttal, a gonosz hatalmának egy részét 

elveszíti; hogy életetek, ha cselekedeteiben, szavaiban és gondolataiban igaz, jó magot hagy az útjában; 

hogy tanácsaitok, ha jámbor szívből származnak, csodákra képes erővel bírnak; és hogy az ima, ha 

együttérző és szerető gondolatból születik, a fény üzenete lesz annak, akiért kértek. 

17 A gonosz erői megerősödtek, az emberek igyekeznek olyan fegyvereket kitalálni, amelyekkel 

gyűlöletüket, bosszúvágyukat és rosszindulatukat levezethetik. A tudósok életüket annak szentelik, hogy 

tanulmányozzák az általuk ellenségnek tekintett emberek elpusztításának leghatékonyabb eszközeit. De 

bizony mondom nektek, ebben a csatában mindenki el fog veszni, mert az Én hatalmam csak az igazság, a 

szeretet, az értelem és az igazság oldalán áll. 

18 Ha mindazok, akik imádkoznak és mindazok, akik szenvednek, gondolatban egyesülnek, és az 

emberiséget sújtó káosz láttán fájdalmukat tanítássá és jó cselekedetekké alakítják, akkor rájuk bízom 

legyőzhetetlen kardomat, hogy ágról ágra vágják le a gonoszság fáját, amely az emberiségnek oly sok 

halálos gyümölcsöt adott. 

19 A gonosz uralmának gyümölcsei nem fognak érvényesülni, hanem a világosság fog uralkodni 

mindenütt és minden szellemben. 

20 Ebben az időben kinyilatkoztatom Isteni Igémet férfiak, nők és gyermekek által, beteljesítve azt az 

ígéretet, amely bejelentette nektek azt az időt, amikor Lelkem kiárad minden emberi teremtményre. Még 

alig vagytok ennek a korszaknak az elején, de utána meg fogjátok tapasztalni az emberiség spirituális 

ébredését az egész Földön. 

21 Szimbolikusan van egy terített asztal, amelyhez meghívlak benneteket, hogy üljetek le, és egyétek 

meg az örök élet ételét, amelyet a szellemeteknek kínálok. Jól megérthetitek e szavak jelentését, mert az 

első idők óta beszéltem nektek az igaz életről, ami az örök élet, bár eddig nem értettétek meg ezt a tanítást. 

22 Mivel tudtam, hogy keveset fogtok elmélyedni tanításaimban, és előre láttam a tévedéseket, 

amelyekbe bele fogtok esni kinyilatkoztatásaim értelmezésében, azzal jelentettem be visszatérésemet, 

hogy azt mondtam nektek, hogy elküldöm nektek az Igazság Szellemét, hogy tisztázzon sok titkot, és 

elmagyarázza nektek, amit nem értetek. mert prófétai Szavam magjában azt adtam nektek, hogy 

megértsétek, hogy ebben az időben nem villámlással és mennydörgéssel jövök, mint a Sínai-hegyen, és 

nem is emberré válok és emberszámba veszem Szeretetemet és Szavaimat, mint a Második Korszakban, 
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hanem Bölcsességem ragyogásában jövök szellemetekhez, az ihlet fényével lepve meg elméteket, és olyan 

hangon szólítom meg szívetek ajtaját, amelyet szellemetek megért. Ezek a jóslatok és ígéretek most válnak 

valóra. 

23 Elég, ha egy kicsit felkészültök arra, hogy meglássátok az Én fényemet, és érezzétek Lelkem 

jelenlétét, ugyanannak, akiről bejelentettem nektek, hogy eljön, hogy tanítson benneteket és felfedezze az 

igazságot. 

24 Az idő, amelyben éltek, ítéletekkel és megpróbáltatásokkal teli, de nem vagytok magatokra 

hagyva. Kopogjatok az ajtómon, és azonnal hallani fogjátok a hangomat, amint válaszolok nektek. Milyen 

erősek lesztek, ha tudjátok, hogyan keressetek Engem spirituálisan, milyen magasra ível a 

spiritualizációtok, ha a szeretet útjára lépsz, és milyen szép lesz az életetek, ha megértitek az értelmét! 

25 Jöjjetek az én utamra megfontolt és határozott léptekkel. Nem azt kérem tőletek, hogy azonnal 

hozzátok a tökéletesség gyümölcseit, mert a megújulásotok elég lesz Nekem ahhoz, hogy lelki 

felemelkedésetek kezdete legyen. 

26 Tanítványok, egyetek és igyatok az asztalomnál a tudás kenyeréből és a szeretet borából. Bizony 

mondom nektek, aki elveszi az általam felajánlott kenyeret és bort, az lélekben hordozni fog engem. 

27 A fény útján küldtem a szellemedet, hogy a földön lakjon, és a fény útján fog visszatérni hozzám. 

Addig is úgy kell vándorolnod, mint a hatalmas sivatagban eltévedt vándor, vagy mint a tengerész a 

hatalmas tengeren. De ne hibáztassatok Engem vándorlásotokért, mert igazságtalanok lennétek, hiszen 

mielőtt a földre küldtelek volna, iránytűvel láttalak el benneteket, és csillagot hoztam a végtelenbe, hogy 

azok vezessék lépteiteket. Ez az iránytű és ez a csillag a te lelkiismereted. Ezért, amikor elhagyjátok a 

harmóniát, amelyet meg kellene tartanotok mindazzal, ami körülvesz benneteket, még a föld pora is 

ellenségesnek tűnik veletek szemben; de ebben nem a Természet fordul ellenetek, hanem inkább ti 

magatok vagytok azok, akik megsértitek a világegyetemet irányító harmónia törvényeit. 

28 Amikor a pogányok megismerik ezt a tanítást, el fogják utasítani, és a materialisták ellene fognak 

érvelni, de mindannyian megdöbbenve fogják látni, hogy az Igazságom győzedelmeskedik. 

29 Már felismertétek, hogy a múltban, amellett, hogy tanításomat hirdettem, sok olyan művet 

hajtottam végre, amit az emberiség csodának nevez. Így ebben az időben nemcsak hirdetni fogom Igémet, 

amely később az egész földön elterjed, hanem új csodákat is teszek. Bizonyságot fogok tenni hatalmamról, 

és olyan cselekedetekkel fogom meglepni az embereket, amelyek arra késztetik őket, hogy alávessék 

magukat az igazságnak. 

30 Sok mindent kell felfednem nektek. Ma csak a kulcsot adom nektek, hogy kinyissátok az igazi 

bölcsesség kapuját. Ez a kulcs ez a tanítás. 

31 Bizony, mondom nektek, a szeretet útján mindent el fogtok érni, ami tőlem megengedett, és 

mindent meg fogtok tapasztalni. De hiányzik belőletek a tudás, hogy milyen legyen az a szeretet, amiről 

beszélek, és mindenekelőtt hiányzik belőletek a képesség, hogy mélyen érezzétek. 

32 Az én országom a jóakaratú gyermekek számára van fenntartva, akik Atyjuk és felebarátjuk iránti 

szeretetből vállalják keresztjüket. Ez az ország, amelyről beszélek nektek, nem egy bizonyos helyen van, 

hanem létezhet a földön, ahol éltek, valamint minden szellemi otthonban; mert az Én országom a békéből, 

a fényből, a kegyelemből, az erőből, a harmóniából áll, és mindezeket - bár korlátozott formában - már 

ebben az életben elérhetitek. Csak ezen a világon túl fogjátok elérni a szellemi teljességet, amelyben 

jelenleg éltek. 

33 Miért vágynak sokan arra, hogy ebből az életből a másikba távozzanak? Ennek oka az, hogy azt 

hiszik, hogy minden, ami körülveszi őket, ellenséges velük szemben. De valóban, azt mondom nektek, 

hogy ahelyett, hogy kétségbeesnétek, inkább arra kellene törekednetek, hogy újra összhangba kerüljetek 

azokkal a törvényekkel, amelyeket én úgymond, mint a szellemi tökéletességhez vezető utat jelöltem ki 

számotokra. 

34 A jó apostolai minden időben és a föld minden népénél megjelentek, és különböző missziókon 

keresztül bizonyították szellemük magas szintjét. Mindannyian az Én hírnökeim voltak, mert a jóság 

egyetlen forrásból, az Én Isteni Lelkemből származik, és az Én fényemmel világítom meg az egész 

világegyetemet. 

35 E küldöttek közül néhányan spirituális vetők voltak, mások a tudomány fényét hozták el nektek, és 

megint mások a jóérzésükkel a szeretet üzenetét hozták el az emberiségnek. Egyeseket apostoloknak, 
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másokat szenteknek neveztetek, egyeseket tudósoknak, másokat zseniknek tartottatok; de nem volt olyan, 

aki ne jött volna a földre anélkül, hogy tőlem megkapta volna azt a küldetést, amelyet az emberek között 

kell teljesítenie. 

36 A földet mindig is hírnökeim gyönyörű példái öntözték és tették termékennyé, és bár ebben a 

korban az emberek összekeverték tanításaimat a világban növekvő gyomokkal, a nemesség, a szeretet és a 

testvériség magja nem halt ki, ezért mondom nektek, hogy csak igazságosságom sarlójára vár, hogy 

megtisztítsa ezt a bolygót, és aztán újra megvilágosítsa a szíveket. 

37 Hány ember, aki szenved az emberiséget sújtó káosztól és vágyik a békére, nem tudja, hogy van 

bennük egy szellem, amely csak a lehetőségre vár, hogy elinduljon és elvethesse a béke isteni magját. 

Ezért mondom nektek, hogy szolgáimnak hamarosan el kell indulniuk szerte a világon, egyesülve a 

megújulás és az újjáépítés munkájában. Most megkérdezem: Nem örülnétek, ha lelkileg egyesülnétek 

velük? 

38 Mindegyikőtök az Én szolgám és küldöttem is, akinek utasításokat adtam, hogy teljesítse szellemi 

küldetését a földön. 

39 Legyetek éberek, és tanúi lesztek azoknak a megtérésének, akik megtagadtak Engem, ahogyan 

tanúi lesztek azoknak a visszatérésének is, akik letértek az igaz útról. Azok a tudósok, akik életüket a 

pusztító elemek és erők keresésének szentelték, amikor érzik, hogy ítéletük közeledik, visszatérnek az 

igazság útjára, hogy utolsó napjaikat a világ erkölcsi és anyagi újjáépítésének szenteljék. Mások, akik 

gőgjükben megpróbálták átvenni a helyemet a lelkekben, le fognak szállni a trónjukról, hogy alázatban 

utánozzanak Engem. És azok az emberek, akik egykor felbolygatták a nemzeteket és háborúkat indítottak, 

szintén fel fogják ismerni hibáikat, és féltőn fognak törekedni az emberiség békéjére. 

40 Melyikőtök fogja mindezt megtapasztalni? Ti nem tudjátok, de én bejelentem nektek, 

megjövendölöm nektek, mert hamarosan új nemzedékek jönnek a földre, akik megtapasztalják (e prófécia 

beteljesedését). A ti feladatotok az, hogy terjesszétek ezt a tanítást, és elvigyétek ennek az örömhírnek a 

fényét a nemzetekhez. Ha ezt teljesítitek, embertársaitok is "az Úr küldötteinek" fognak titeket nevezni. 

41 Szellemi jelenlétem közöttetek olyan, mint egy barátságos és pihentető fa árnyéka. Aki hittel 

érkezik hozzá, az az élet, az erő és a jólét olyan érzését tapasztalja, amely arra készteti, hogy felkiáltson: 

"Ez a Mester!". De még az is, aki kétkedve közeledett, belsőleg megkérdezi magától, amikor elhagyja a 

találkozóhelyet, ahol hallotta az Igémet: "Miért érzek ennyi békét a lelkemben?". Ez azért van így, mert a 

fa mindenki számára széttárta ágait, mert Lelkem leszállt minden teremtményre. Ezért, ha valaki nem 

értette meg Szavam isteni lényegét, azt kellett mondanom, hogy egyeseknek megkövült a szívük. 

42 Atyaként vagyok közöttetek, és a szívetekbe eresztem a vigaszt, amelyet a Második Korszakban 

ígértem nektek. Azért jöttem, hogy mellettetek álljak a nyomorúságotokban és meghallgassam 

panaszotokat. Akkor miért félsz a megpróbáltatásoktól? Nem látod, mennyire szeretlek téged, és mennyire 

kereslek száműzetésed helyén? Ha teljesen odaadtam magam emberként, hogy elérjem a ti üdvösségeteket, 

ma lélekben kiárasztom magam a ti lelketekre, hogy felemeljelek benneteket a kegyelem országába. 

43 Ezért azt mondom nektek, hogy keressetek Engem minden olyan módon, amelyben szükségetek 

van Rám, legyen az Isten, Atya, Bíró, Mester, Testvér, Barát, Orvos. Amit én akarok, az a ti békétek és 

üdvösségetek, szeretett emberiség. 

44 Egyetlen sóhajotok sem marad hallatlanul a mennyben, minden imátok visszhangra talál Bennem, 

egyetlen nyomorúságotok vagy életkrízistek sem marad észrevétlen Atyai szeretetem előtt. Mindent tudok, 

mindent hallok, mindent látok, és mindenben jelen vagyok. 

45 Mivel az emberek azt hiszik, hogy bűneik miatt eltávolodtam tőlük, végül távol érzik magukat 

Tőlem. Ó, emberi tudatlanság, amely annyi keserűséget hozott ajkukra! Tudjátok, hogy ha eltávolodnék 

bármelyik teremtményemtől, az a teremtmény azonnal megszűnne létezni. De ez nem történt meg, és nem 

is fog megtörténni, mert amikor a Lelket adtam nektek, mindnyájatokat örök élettel ruháztam fel. 

46 Amikor felismered az élet értelmét, a fájdalom okát és létezésed végső célját, nem fogsz többé 

távolinak érezni Engem, érzékelni fogod, hogy jelenlétem érezhetővé válik a szívedben és a lelkedben, és 

hallani fogod hangomat, amint szeretettel ismételgeti neked tanításom szavait, és megtanít arra, hogy 

biztonságosan járj az igaz életed útján. 

47 Isteni Sugárzásom ebben az időben leszáll, hogy megvilágosítsa szellemeteket, hogy megértsétek 

az utasításaimat. Ez az a fény, amely segít megkülönböztetni az igazságot a csalástól. 
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48 Látom köztetek azokat, akik szilárdan hisznek az Én Igémben, valamint másokat, akiknek a hite 

gyenge, és akik emiatt bizonytalanok; de ettől függetlenül lelkesen vágynak ezekre az imaházakra, hogy 

visszanyerjék lelki erejüket és lelki békéjüket az Én Igémben. Azt akarom, hogy felismerjetek Engem e 

tanítás lényegéről, hogy érezzétek jelenlétemet és országom közelségét. 

49 Miért gondoltad, hogy messze vagyok, amikor megígértem, hogy visszajövök, hogy beszéljek 

veled? Nem vagytok egyedül a szenvedéseitekben, mert Én előttetek járok, még akkor is, ha gyakran nem 

hisztek és nem bíztok Bennem, és így késleltetitek megérkezéseteket a rátok váró otthonba. 

50 Ne mulasszátok el a kötelességeiteket, azt gondolva, hogy a keresztetek nem nehéz, ha önátadással 

és szeretettel viselitek. Szeretném látni, hogy mosolyogtok és békében éltek, szeretném látni a 

legegészségesebb örömöket az otthonotokban. 

51 Nem állíthatjátok, hogy az Én Szavam nem világos, vagy hogy tökéletlenségeket tartalmaz, mert 

nem származhat belőlem kétértelműség. Ha bármilyen hibát találtok benne, azt a hanghordozó rossz 

közvetítésének vagy a rossz megértéseteknek tulajdonítsátok, de soha ne az Én tanításomnak. Jaj annak a 

hanghordozónak, aki megrontja az Igémet! Jaj annak, aki rosszul közvetíti tanításomat és lealacsonyítja 

azt, mert elszenvedi lelkiismerete szüntelen szemrehányását, és elveszíti lelke békéjét! 

52 Ne félj attól, hogy a körülötted lévők megvizsgálnak vagy próbára tesznek az életedben. Féljetek a 

bűntől, mert még ha a szívetek legbelsőbb zugában tettétek is, semmit sem tudtok elrejteni előlem. 

53 Ez a spiritualizáció kora, amelyben le fogjátok fektetni az igazi templom alapjait, amelybe azok 

fognak belépni, akiknek egy új emberiséget kell alkotniuk. Hamarosan már nem lesz szükségetek földi 

vezetőkre, mert akkor a szellemetek hozzám fog fordulni erőért, és csak az én inspirációm által fog vezetni 

benneteket. 

54 Micsoda örömöt fogtok megtapasztalni, amikor teljesítitek a parancsaimat, és aztán meglátjátok, 

hogy megsokszorozódik azok száma, akik követnek Engem. De legyetek tudatában annak, hogy valóban 

fel kell készülnötök arra, hogy embertársaitok meghallgassanak benneteket, és hitet találjatok. 

55 Az Én Igém ismét érezteti hatását a lelkiismeretekben, mert az emberek nem az igazság ösvényein 

járnak. 

56 Felismered a természeti erők megbomlott egyensúlyát és a felborult egyensúlyt? Tisztában vagy 

azzal, hogy miért sújtanak téged az általuk felszabadított erők? Ennek az az oka, hogy megbontottátok a 

lelki és az anyagi élet között fennálló harmóniát, és ezzel megteremtettétek a káoszt, amelyben 

elsüllyedtek. De amint az emberiség engedelmeskedik az életet irányító törvényeknek, ismét béke, bőség 

és boldogság lesz. 

57 Még hosszú út áll előttetek, hogy elérjétek ezt a célt, és a csatában kell bizonyítanotok, hogy 

méltóvá váljatok az örökségetek teljes birtoklására. Rajtatok múlik, hogy nap mint nap közelebb 

húzódtok-e azokhoz a régiókhoz, ahol a béke és Lelkem kegyelme lakik. Az út készen áll, gyertek 

hozzám, hívlak benneteket. 

58 Ne lázadjatok az utatokba kerülő megpróbáltatások ellen. Ismerd fel, hogy a fájdalom, amit elém 

hozol, jótékony magot hagyott a lelkedben. Megmondtam nektek, hogy azt akarom, hogy tiszták legyetek, 

és ti csak a fájdalom által tudjátok megtisztítani magatokat. Nem akartatok felemelkedni a szeretet és a 

Törvényeimnek való engedelmesség által. Ezért minden alkalommal, amikor új küldetésre hívlak 

benneteket, először meg kell tisztulnotok a fájdalom forrásában. 

59 Ha méltóak akartok lenni békémre, hagyjátok, hogy a Mester vezessen benneteket anélkül, hogy 

ellenállnátok a próbáknak, amelyeknek akaratom alávet benneteket. Vannak teremtmények, akik 

meghajoltak a megpróbáltatások szigora alatt, és lelkileg felemelkedtek, és vannak olyanok, akik, mivel 

nem erősítették meg Akaratomat, káromoltak Engem, és a kétségbeesés sötétségébe zuhantak. Az előbbiek 

alázatot és bizalmat mutattak, és készülnek arra, hogy meghallják Szavaim visszhangját a lelkükben. Ők 

meghajoltak akaratom előtt, és áldották igazságosságomat, míg a többiek gőgjükben elutasítottak Engem, 

és száműztek Engem a szívükből. 

60 Minden időkben prófétákat küldtem, akiknek közvetítőként kellett szolgálniuk az Én szellemem és 

az emberek szelleme között. De az emberek nem hallgatták szavaikat hittel és tisztelettel, és valahányszor 

az Én küldötteim figyelmeztették a népeket, és imát és bűnbánatot ajánlottak nekik, azok hátat fordítottak 

nekik, és csak hagyták, hogy a semmibe beszéljenek, anélkül, hogy bármilyen jelentőséget tulajdonítottak 

volna üzenetüknek. Ezért követelem tőletek a spiritualizálódást, hogy érzékelni tudjátok az üzeneteket és 
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jeleket, amelyek a fény országából kiindulva elérik a szellemeteket. Azok, akik semmit sem tudnak 

eljövetelemről, legyenek közömbösek bejelentéseim iránt, amíg hívásom nem éri el őket. De te, akihez oly 

közel állok, ne kételkedj! 

61 Látom, hogy magatokat nagyon szeretitek, de felebarátotokat nem szeretitek. Azt is látom, hogy az 

emberek ítéletétől féltek, nem pedig az enyémtől, és ez azért van, mert elhallgattátok a lelkiismeret 

hangját, amely a belső vezetőtök. Ezzel elfelejtettétek, hogy meg akarlak acélozni és fel akarlak készíteni 

benneteket, hogy erős, erényes, akaratomnak elkötelezett emberekké váljatok. Mert csak így leszel képes 

megmenteni embertársaidat, és teljesíteni a küldetést, amit most adok neked. 

62 Szeress Engem, és kérj Engem, ahogyan az az Én gyermekemhez illik, de helyezd minden 

bizalmadat Belém, hogy léted tele legyen bizalommal és békével. 

63 Soha ne kételkedjetek Szavam beteljesülésében, és ne várjatok a megvalósulására, hogy 

elhiggyétek, hogy igaz. Amit a hanghordozóim - férfiak, nők és gyermekek - által mondtam, az meg fog 

valósulni. Nem láttátok, hogy minden bejelentés és prófécia valóra vált, amit Damiana Oviedón keresztül 

adtam? A megtisztulás és a fájdalom idejét jövendölték azok az ajkak, és valóban mondom nektek, hogy 

azok a szavak valóra váltak. Amikor a látók átlépték az anyag határait, hogy a Lelki Életet szemléljék az 

elragadtatás állapotában, a testi burkukba visszatérve arra kértek Engem, hogy engedjem meg nekik, hogy 

örökké azon a helyen lakhassanak, ahol a szellemük olyan nagy boldogságot érzett az elragadtatás során. 

Akkor azt mondtam nekik, hogy még nem jött el az ideje, hogy azokban az otthonokban lakjanak, hanem 

hogy kitartanak az Én utamon, amely az, amely mindenkit elvisz a megígért otthonba. 

64 Amikor a világot ma megrázó súlyos megpróbáltatásokat látjátok, hiányzik belőletek a bátorság, 

hogy tovább éljetek. Imádkozzatok, és Velem együtt erőt, bátorságot és türelmet fogtok találni, hogy 

tovább küzdjetek, amíg fel nem éritek a hegy tetejére. 

65 Dolgozzatok munkámban, és én továbbra is rátok bízom a gyógyító balzsamot, amelyet a betegek 

számára kértek tőlem, hogy továbbadhassátok a rászorulóknak. Az élet gyümölcsét, amelyre a hit nélküli 

szíveknek oly nagy szükségük van - adjátok meg nekik, hiszen bőségesen kaptátok. Szórjátok meg 

embertársaitok útját jócselekedetekkel, és ezek által növelni fogjátok érdemeiket, hogy végül abban a 

fényes otthonban élhessetek, amely az örökkévalóságtól várja szellemeteket. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 109  
1 Alázatosan jöttök megnyilvánulásomhoz, ahogyan azok a júdeai pásztorok jöttek a Megváltóhoz, 

amikor éppen megszületett. Térdre borultak áhítattal a kép gyönyörűsége és szépsége láttán, amelyet 

elragadtatott szemük megpillantott. 

2 Ezek az elnyomott és megalázott emberek évszázadok óta várták a Messiást, ezért amikor a 

szegénységgel körülvéve jött a világba, az alázatosok felismerték Őt. Az urak, a nagyok és a gazdagok is 

várták a Messiást, de ők másképp képzelték el Őt. Ezért van az, hogy azt a csillagot, amely megjelent az 

égboltozaton és a Megváltó eljövetelét hirdette, csak azok látták, akik figyeltek és imádkoztak, noha az 

egész világ számára és minden lélek előtt világított. 

3 Senki sem tudta biztosan, hogyan fog eljönni a Messiás, milyen lesz, és milyen formában jelenik 

meg. De ez a titok tisztázódott, és az egész nép és vele együtt az emberiség utólag tudta, hogy Ő az 

Atyától származott, hogy isteni kegyelem által fogantatott, és hogy tanítása tele volt igazságossággal, 

szeretettel, irgalommal és alázattal. Csak az egyszerű szívűek, a szellemileg szegények és a jóakaratú 

emberek hittek abban a Mesterben, aki szelídsége és szegénysége mögött Isten minden fenségét és 

hatalmát elrejtette. Mennyi mindent megvitattak azóta Krisztusról, mennyi szóváltás és érvelés volt, 

mennyi ítélet és vélemény született! A gazdagok semmit sem akartak tudni az önzetlenségről és a 

szeretetről; a hatalmasok nem ismertek el más országot és más hatalmat, mint az e világi; a tudósok 

tagadták a szellemi élet létezését, a vallási közösségek pedig számos isteni kinyilatkoztatást 

meghamisítottak. 

4 Jézus gyermekkora gyorsan eltelt; elmondhatom nektek, hogy a fájdalmas utazás már a születése 

előtt elkezdődött, és a kereszthalála után is folytatódott, tekintve, hogy Nevemet és Tanításomat 

folyamatosan üldözték és elítélték. Ezért szenvedésem útja nagyon hosszú volt, akárcsak Mária, gyengéd 

Anyám lelkének, amikor ember volt. 

5 Ha a szíve a földön gyakran érezte halálos sebet, lélekben is meg kellett tapasztalnia a fájdalmat, 

amikor látta, hogy nevét és tisztaságát meggyalázzák a káromlások, kétségek, elítélések és az anyagiasult 

emberek gúnyolódása. 

6 A "testté lett Ige" mindig is sok olyan szívvel találkozott, amelynek ajtajai zárva voltak a valóság 

előtt, noha minden művemet az igazság legfényesebb fénye hatotta át. 

7 Ma visszatér hozzátok az Igém; de nem Szűz Mária méhében jött testet öltve, hogy emberré váljon, 

mint a Második Korszakban. Mindazonáltal Mária, az anyaság megtestesítője, lélekben mindig jelen van. 

8 Az istálló szalmájával, amelyen Jézus a világra jött, valamint a golgotai kereszttel, amelyen 

kilehelte utolsó leheletét, ez idő alatt találkozom az emberek szívében. De a végén, a sötétség után, minden 

lélekben világosság lesz, és megdicsőülök. 

9 A jelenlegi időszak a küzdelem jegyében telik majd; de amikor minden befejeződik, az emberiség 

ujjongó éneket fog nekem zengeni. Mert a végén, annyi viszály után, a béke ellenségei jóakaratú 

emberekké válnak. 

10 Jelenlegi életed állandó munkával telt, és amikor látod, hogy mások élvezik az örömöket és 

vágyaik kielégítését, azon tűnődsz, miért olyan nehéz és szigorú a sorsod. A válasz akkor érkezett a 

szívedbe, amikor imádkoztál, és bemutattad nekem bánatodat, gondjaidat és megpróbáltatásaidat. Ez volt 

az a pillanat, amikor az intuíció azt mondta nektek, hogy türelemmel fogadjátok el a poharatokat, mert 

minden lélek olyan adósságot vállalt fel Velem szemben, amit az emberi szív nem ismer. 

11 Tanítványok, fogadjátok el azt a meggyőződést, hogy ebben az időben nem azért jöttetek a földre, 

hogy dicsőséget és tiszteletet kapjatok, sem azért, hogy az élvezetek gyümölcséből lakmározzatok, hanem 

hogy jóvátegyétek és megtisztítsátok a lelketeket az élet megpróbáltatásaiban és tanításaim gyakorlásában. 

Mindazonáltal nem akarom azt mondani nektek, hogy utasítsátok el mindazokat az egészséges 

kielégüléseket, amelyek az ajtótokon kopogtatnak, mert akkor fanatizmusba esnétek, és nagyon szomorúvá 

tennétek az életutatok. 

12 Mérjétek fel, amit mondok nektek, mert ha nem szentelitek magatokat Igém tanulmányozásának, 

fatalizmusba eshettek. De nézzétek, az Én tanításom a hit és a remény fáklyája, amely megvilágítja 

azoknak az útját, akik a csalódás, a zavarodottság és a kétségbeesés sötétségébe estek. 
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13 Hatoljatok be a bensőtökbe, próbáljátok megismerni magatokat tanításaim segítségével, és 

felfedezitek a Lélek csodálatos életét, amely megmutatja nektek, hogy nem vagytok szegények, nem 

vagytok kicsik és nem vagytok kitaszítottak, és amely megérteti veletek, hogy ti vagytok a kiváltságos 

gyermekek Atyátok teremtésében. Ezért tanítalak benneteket, hogy ne maradjatok csecsemők, akik semmit 

sem tudnak, és nem ismerik önmagukat. 

14 Bár a tudomány révén sok ismeretet szereztetek a testetekről, most már tudjátok, hogy lényetek 

nem korlátozódik az anyagra, hanem benne él egy másik, más természetű lény, amelyet még nem 

ismertek, és amely a lelketek. 

15 Nagyon kevés az, amit a vallási közösségek a lélekről feltártak az emberiségnek. De most 

felébrednek letargiájukból, és áldottak lesznek azok, akik legyőzik a félelmeket és a félelmeket, és felfedik 

az emberiség előtt az általuk elhallgatott igazságot. Megvilágítom őket megbocsátásom, kegyelmem és 

bölcsességem fényével. 

16 Amikor az emberiség felismeri, hogy a vallási közösségek nemcsak azért vannak, hogy az emberek 

erkölcsösen éljenek a földön, hanem az a feladatuk, hogy a lelket az örök hazába vezessék, akkor az 

emberiség egy lépést tett előre a szellemi fejlődés útján. 

17 Keljetek fel, emberek, hogy mindig lelki éberségben találjalak benneteket, hogy ne szegjétek meg 

törvényemet, hogy egyesüljetek otthonaitokban, és keressétek meg azokat, akik letértek az Ösvényemről. 

Így fogtok Engem, mint Mestert példaképeteknek tekinteni. De soha nem áll szándékodban átvenni az Én 

bírói helyemet. Meg kell bocsátanotok egymásnak, és ha bármilyen módon át akarjátok venni a helyemet, 

tegyétek ezt tanító, szeretetteljes és megbocsátó módon. Sok példát kaphattok Tőlem, hogy útmutatóként 

használjátok munkáitokat. Lelkem nem akarja megmutatni magát előttetek, de meg kell értenetek, hogy 

Mesterként meg kell mutatnom nektek tanítási példáimat, hogy példaként használhassátok őket. Ha 

elrejteném műveimet, hogyan tudnátok megérteni őket? Ezért azt mondom nektek: szeressétek magatokat, 

ahogy én szeretlek titeket. 

18 Bocsánatért esedezel, mert folyamatosan megsértesz Engem, és Én megbocsátok neked. Te viszont 

nem vagy hajlandó megbocsátani azoknak, akik megbántottak téged. Ezért engedtem meg, hogy 

megnyilvánulásom 1950-ig folytatódjon, hogy tanításaimon keresztül megértsétek tanításomat, és 

megfelelő értéket adjatok neki. 

19 Az Én Törvényem és az Én Tanításom, amely a korszakok során ismertté vált, az egyetlen könyv, 

amelyben minden az igazság. Az emberek mégis keresnek a földi könyvekben valamit, ami feltárja előttük 

azt, ami örökkévaló, és feltárja előttük az igazságot, de csak annyit érnek el, hogy elméjüket elméletekkel 

etetik túl, anélkül, hogy valódi fényt találnának a lelkük számára. 

20 Gondoskodó szeretetemre volt szükség ahhoz, hogy ez a tanítás gyökeret eresszen a szívetekben, 

sok fáradságos türelemre és szeretetre, amit csak Én, a ti Uratok tudtam összeszedni. Amit ebben az 

időben tudnotok kell, azt tanításaimban tárom fel nektek. De amit visszatartok, az rejtve marad, hogy az 

eljövendő időkben megismerjétek. Ha ma mindent elmondanék nektek, sokan összezavarodnának, és 

mások, akik azt hiszik, hogy értik, hiúsággal lennének tele. A felsőbbrendűség érzése megrontaná őket, és 

rá fogtok jönni, hogy Tanításom nem arra szolgál, hogy eltérítsen benneteket az igazság útjáról. 

21 Tekintsétek ezt az életet csatának, harcoljatok benne a győzelemig. Jöjjetek a jelenlétembe, mint jó 

katonák, és olyan jutalmat fogok adni nektek, amely megtölti a szellemeteket fénnyel és kegyelemmel. De 

azokat, akik szellemileg alszanak, és hűtlenségükben úgy viselkednek, mint a példabeszéd bolond szüzei, 

meglepi majd a halál, amely kialudt lámpással találja őket. 

22 Minden emberi lénynek, minden teremtménynek van egy kijelölt helye, amelyet nem veszíthet el; 

de ugyanígy nem foglalhatja el azt a helyet sem, amely nem neki jár. 

23 Micsoda felelősségük van azoknak, akik ebben az időben hallottak Engem, még ha csak egyszer is 

hallottak Engem! 

24 Amikor megkaptátok a hívásomat, sietve elindultatok, hogy összegyűljetek és lelkileg 

tanácskozzatok Velem. Szeretném látni, hogy a lelketek tele van reménnyel és hittel a küldetéseteknek 

megfelelően, bátor és higgadt a megpróbáltatásokban. Ne fáradjatok bele a küzdelembe, ne tántorodjatok 

el, ha úgy érzitek, hogy hosszú az út. Ne felejtsétek el, hogy Lelkem elkísér benneteket, és ezért 

legyőzhetetlenek lehettek a megpróbáltatásokban. 
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25 A poharadban volt öröm és béke, de fájdalom és bizonytalanság is. Nevettetek és sírtatok életetek 

során, és néhányan idő előtt megöregedtek, mert a megpróbáltatásokban elgyengültek, és úgy érezték, 

hogy erejük elhagyja őket. 

26 Nők, látom, hogy a szívetek megsebesült. A megpróbáltatások kimerítették a testi burkot, de a 

lélekben még mindig van erő, hogy bátran folytassa. A szenvedés ellenére bíztatok Bennem és 

reménykedtetek Bennem, tudva, hogy mindig közbelépek, hogy felszárítsam könnyeiteket és 

megkönnyítsem a munkátokat. Emlékezzetek, hogy azt mondtam nektek, hogy "a fa levele nem mozdul 

meg az Én akaratom nélkül". Nem gondoltál arra, hogy a szenvedésnek ez a kelyhe, amelyet kiürítettél, az 

a tégely, amelyben a lelked megtisztul? Nem tudjátok, hogy a szellemi küzdelem korszakában éltek, 

amelyben bizonyítani kell az erőtöket? Légy áldott, mert sok megpróbáltatásban erős voltál, és ezért 

érdemeid feljogosítanak téged az Én békémre. Nem ajánlottam nektek örök gyönyöröket a földön. A 

szellem tudja, hogy amikor ebbe a földi völgybe érkezik, nehézségek és küzdelem vár rá, hogy 

megacélozza és tökéletesítse önmagát. De életetek nehéz küzdelmeiben Atyai szeretetem mindig olyan 

volt, mint egy köpeny, amely megvédett benneteket. 

27 emberek, nem vagytok elégedettek azzal a tudattal, hogy jelenleg ilyen világos módon 

kinyilatkoztatom magam az emberek között, és hogy minden nemzetben várom a kiválasztottjaimat? 

Olyan akarok lenni mindenkinek, mint egy barát, mint egy testvér és a lelketek bizalmasa. 

28 Nem mindenki hisz bennem. De ez nem akadálya annak, hogy szeresselek és eljöjjek hozzád. Ki 

tudná megállítani Lelkem erejét, hiszen Én csupa szeretet vagyok a gyermekeim iránt? És ki tudná 

megítélni munkámat, és ki tudna behatolni titkos tanácsaimba? 

29 Ma Velem vagytok, tanítványok; pihenjetek, mert én vigyázok rátok. Többé ne ássa alá az 

egészségét haszontalan munkákkal. Mennyit kellett szenvedned, hogy lelkednek visszaadd a tisztaságot és 

az erényeket, amelyekkel fel volt ruházva. 

30 Ó, bárcsak olyan tiszta maradtál volna, mint gyermekkorodban, abban a korban, amikor a test 

ártatlan, és a lélek új életutat kezd. Milyen közel lennétek Hozzám, és hogyan jönnének hozzátok az 

angyalok, hogy dicsőítő éneket énekeljenek veletek! De ahogy az ember öregszik, a lelke egyre távolabb 

kerül a tiszta és fényes ösvénytől, és szüntelen konfliktusba kerül a világgal, amelyben néha a lélek, néha 

pedig a test győz. Mindannyian letértetek a jóság útjáról, és imádkoznotok kell, hogy megszabaduljatok a 

veszélytől és elforduljatok a gonosztól. Ezen a sétán egy botot viselsz, amelyre támaszkodsz, és ez a bot az 

őrangyal, aki elkísér, bárhová is mész. 

31 Azért jöttem hozzátok, hogy a szeretet és az igazságosság bizonyítékaival megváltsalak 

benneteket, és hogy megtanítsalak benneteket a Tanításomra, hogy követhessetek Engem. 

32 Jó cselekedeteid közül elfogadom azt, ami érdemleges bennük, még azokat is, amelyeket nagyon 

kicsinek tartasz; mert én vagyok az egyetlen, aki megítélheti valódi értéküket. Aki szereti az embereket és 

szolgálja őket, az szeret Engem és szolgál Engem. Csak annyit kérek tőletek, hogy szeressétek magatokat, 

és ez elég lesz ahhoz, hogy a segítségetekkel nagy tetteket hajtsak végre. Erre számos bizonyítékot adtam 

nektek, mert mindig jelen voltam, amikor a rászorulók felé nyújtottátok a kezeteket, és megtapasztaltattam 

a lelketekkel azt a békét, amelyet az Atya és az embertársaitok iránti kötelességteljesítés ad. 

33 Kitörölhetetlen jelet viseltek, amely megkülönböztet benneteket minden más vallási közösségtől. 

Ez a jel egy fény, amelyet én ragyogtattam fel a lelkedben. Azért is hoztalak titeket megjelenésre ebben az 

általam előkészített nemzetben, hogy lelketek felfelé törekedjen benne, és megfelelő tevékenységi területet 

találjon a kötelességteljesítéshez. 

34 Őrizzétek a kincset, amelyet az Igémben adtam nektek, és ne hagyjátok, hogy hűtlen kezek 

elragadják tőletek. Add át mindenkinek, aki meg akarja ismerni, vagy aki üdvösséget keres benne. 

35 Ha ti nem vagytok képesek megvédeni az örökségemet, akkor majd én megvédem; de akkor nektek 

kell majd felelnetek nekem a kicsinyességetekért. Dolgozzatok szeretettel a szellemi és anyagi törvények 

teljesítésén. Ha betartjátok lelki kötelességeiteket, az anyagi munka könnyűvé válik számotokra. Nem 

szabad fitogtatnotok erényeiteket; ha valóban érzitek az Igémet, és gyakoroljátok azt, féltékenyen őrzitek 

cselekedeteiteket ott, ahol csak Én láthatom őket, akkor alázatos példátok arra fogja bátorítani 

testvéreiteket és nővéreiteket, hogy kövessék példátokat. 
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36 Szeressétek magatokat ugyanazzal a szeretettel, amellyel én tanítottalak benneteket, tudva, hogy 

belőlem jöttetek, hogy mindannyian ugyanabból az anyagból formálódtatok, és hogy ahogyan kezdetben 

bennem voltatok, úgy lesztek majd a végén is, amikor visszatérsz Uradhoz. 

37 Azért kereslek, hogy megközelíthesd az élet forrását. Itt van az út, amely elvezet hozzá. Ahhoz, 

hogy megtaláljuk, néha áldozatokat kell hoznunk, küzdenünk kell és kitartanunk az erényben. 

38 Hallgassatok a hangomra, amely folyamatosan ébreszt benneteket, arra a belső hangra, amely azt 

követeli, hogy teljesítsétek törvényemet. Mert eddig úgy éltél, ahogyan tetszett, és azt tetted az életedben, 

amit szerettél. 

39 Az élet viszontagságaiban megkeményedett szíveteket szeretetté tettem azáltal, hogy 

megkóstolhatták az isteni szeretet kenyerét, és szívetek belsőleg meghatódott tőle. 

40 Bennem van a Bíró, az Atya és a Mester - a kinyilatkoztatás három különböző fázisa egy lényben, 

a hatalom három központja és a lét egyetlen lényege: a szeretet. 

41 Így nyilatkoztatom ki magam nektek, hogy segítsek nektek beteljesíteni a küldetést, amelyet az 

idők kezdete óta a lelketekbe helyeztem. 

42 Most újból tanítalak benneteket, hogy taníthassátok az emberiséget erre az Igére. Amikor ez az Én 

népem elkészül, az emberek vigasztalást találnak benne bánatukban, balzsamot szenvedéseikben és 

világosságot lelküknek. 

43 A jelenlegi nemzedék nem múlik el anélkül, hogy ne indulnátok el, hogy tanúságot tegyetek 

Második Eljövetelemről. De én azt mondtam nektek: Ha nem indultok el, hogy gyakoroljátok tanításomat, 

a kövek beszélni fognak és tanúságot tesznek jelenlétemről; de erről számot kell adnotok nekem. 

44 Ha akadályok vannak az utadon, amelyek megakadályoznak abban, hogy kövess Engem, mutasd 

meg nekem jóakaratodat és buzgóságodat, akkor megtisztítom az utat, segítek neked. 

45 Azt akarom, hogy fel legyetek szerelve, mert a világ próbára fog tenni benneteket, és ha nem 

tudtok tanúságot tenni a köztetek véghezvitt csodákról, akkor embertársaitokban kétségek fognak 

felmerülni. 

46 Látom közöttetek azokat, akik képesek voltak megtörni a láncokat, amelyek a világhoz kötötték 

őket, és akik erőt kérnek Tőlem, hogy szilárdan kitartsanak a megújulásra irányuló nemes 

elhatározásukban, és bátorítom őket szavaim és jelenlétem által. Több megpróbáltatást fognak 

megtapasztalni, ami arra szolgál majd, hogy szilárdan járják az útjukat. Figyelj és imádkozz, hogy a 

megpróbáltatások ne álmodban lepjenek meg, mert az ébredésed keserű lenne, ha rájönnél, hogy újra kell 

kezdened az utat. 

47 Ha elestek, azonnal emlékezzetek Atyátokra, és imádkozzatok, hogy Bennem új erőt találjatok a 

győzelemhez. Ha így készültök fel, a lelkiismeretetek hangja tisztán hallatszik majd bennetek. 

48 Nem lesztek többé a kísértés rabszolgái. Törekedjetek arra, hogy megőrizzétek lelki 

szabadságotokat. Azt akarom, hogy tanítványaim jó testvérek legyenek az emberek között, akik mindig 

várják, hogy testvéri és őszinte kézzel nyújtsák feléjük a kezüket. 

49 Az emberek buzgón keresik az igazság fényét, és sokan várják eljövetelemet, nem tudván, hogy 

jelenlétem már köztetek van. 

50 Nem mindenki fog meghallgatni Engem a megnyilvánulásom idején, de jelenleg tanítom ezt a 

népet, hogy azok közül, akik hallgattak Rám, mindegyikük az emberi szívek vezetőjévé válhasson, amikor 

Szavam már nem ezeken a hanghordozókon keresztül nyilvánul meg. Addigra már spiritualizáltátok 

magatokat, és intuitív módon fogadjátok majd Szavamat és parancsaimat, és akkor beszélni fogtok majd a 

még nem ismert tanításokról, amelyek valódi kinyilatkoztatások lesznek. 

51 Még most is sokat kinyilatkoztattam nektek abból, amit az embereknek ígértem, és rajtatok 

keresztül jelentettem be eseményeket, amelyeket láttatok valósággá válni. Ezért elmondhatjátok, hogy 

nemcsak szócsöveim, hanem prófétáim is voltatok. 

52 Még nem jutottatok el Szavam mélyére, de az új nemzedékek, amelyeket megígértem nektek, el 

fognak jönni, és meg fogják adni nektek a mély és helyes megvilágosodást arról, amit nem érthettetek 

meg. De más nemzetekből is jönnek majd emberek, akik tudják majd, hogyan kell értelmezni tanításaimat. 

Mindazonáltal azt mondom nektek, hogy azok, akik szóban hallottak Engem és érezték jelenlétemet, 

lesznek az elsők, akik megértik Munkámat, hogy taníthassák és elmagyarázhassák azt. 
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53 Nem akarom, hogy szemrehányást tegyetek magatoknak azokban az években, amikor még 

hallhattok Engem, mert akkor tanításom megállna, holott az az akaratom, hogy minden további leckében 

egyre világosabban kinyilatkoztassam magam, hogy igehirdetésem végén elég fejlettnek érezhessétek 

magatokat ahhoz, hogy mesterekké váljatok. Belétek helyeztem isteni vágyamat, hogy a spirituális tudás 

megértésének megnyitásával szeretetre és bölcsességre tegyetek szert. 

54 Arra tanítalak benneteket, hogy készüljetek fel arra, hogy megkapjátok az isteni sugallatot, hogy 

felfedjétek embertársaitoknak, hogy minden ember birtokosa lehet ennek a kegyelemnek. 

55 Legyen állandó otthona az Én Igémnek a szívetekben, hogy ha már egyszer Mesterek vagytok, 

mindig jelen legyen belső templomotokban. 

56 Ne féljetek attól, hogy az emberek "széttépnek" benneteket tanításom miatt. Az ember szíve 

annyira belefáradt a hiábavaló elméletekbe és szavakba, hogy amikor megkapja ezt a jó hírt, érezni fogja a 

lelkén az igazság fényét, amely üdítő harmatként száll alá, hogy életet adjon neki. 

57 A Tökéletes Barát azért jött hozzátok, hogy elmondja nektek, ne féljetek; mert bár sok szívben 

mérget, rosszindulatot és árulást találtok, ezek a megpróbáltatások nem lesznek képesek megfélemlíteni a 

hűséges és felkészült tanítványt. 

58 Legyetek olyanok, mint azok az apostolok, akik a második korszakban követtek Engem. Ha még 

nem tudtátok meggyógyítani a beteget, erősítsétek meg lelki felkészüléseteket azzal, hogy megtisztítjátok 

magatokat a szeretet tevékenységében, és kapcsolatban maradtok a fájdalommal. Ha nem vagytok belsőleg 

felkészülve, ne érintsétek meg a beteg embert abban a reményben, hogy meggyógyul, mert akkor nem 

fogjátok látni ezt a csodát. De ha lelkileg és fizikailag felkészültök, akkor - ha ez az akaratom - hamarosan 

megkapjátok a csodát, amit tőlem kértek. 

59 Ha az Én hatalmamba vetett hited nem nagy, és embertársaid iránti szereteted nem igaz, akkor 

munkád nem fog üdvösséget hozni, és erőfeszítéseid hiábavalóak lesznek. De ha eléritek a spiritualitást, 

akkor valódi csodákat fogtok látni az utatokon. 

60 Ha nem értétek el a békét szeretteitek között, vagy ha az egyetértés és a szeretet kötelékei 

megszakadtak, figyeljetek és imádkozzatok, egyesüljetek Lelkemmel, és a béke veletek lesz. 

61 Ha még nem tudjátok, hogyan beszéljetek rólam, csukjátok be ajkatok, de emeljétek fel a 

szellemeteket, mert az a gondolatok által fog szólni a lelki szükségben lévőkhöz. 

62 Ha eddig nem voltatok képesek megérteni tanításomat, és szeretnétek behatolni annak értelmébe, 

spiritualizáljátok magatokat, és akkor, amikor hallotok Engem, vagy emlékeztek Szavamra, meg fogtok 

lepődni mély megértéseteken. Szavam egyszerű és világos, hogy meg tudjátok érteni, de tartalmaz egy 

isteni lényegi magot, hogy érezzétek jelenlétemet. 

63 Ma új vacsorát tartok, tanítványokkal és tanítványokkal körülvéve, akik elmélkednek és 

emlékeznek arra a napra és órára, amikor "Az Ige" emberré lett Jézusban. Csukjátok be a szemeteket, és 

próbáljátok elképzelni születésem helyét, annak az órának az ünnepélyességét, az Anya tisztaságát, Mária 

igaz és tisztaságos társának szelídségét, és mindazt, ami körülvette azt az eseményt. Akkor megértitek 

Krisztus isteni alázatát - azt az alázatot, amelyet az első pillanattól kezdve hirdetett művei és isteni Igéje 

által. 

64 Szeretett emberek, éljétek át ezeket a pillanatokat belülről, és frissítsétek fel magatokat az 

emlékezésükkel és elmélkedésükkel, mert a rájuk való reflektálásotokból áradni fog a fény, amely el fogja 

távolítani a tudatlanságotokat. 

65 Keress Engem lényed legrejtettebb és legmagasztosabb részeiben, érezd jelenlétemet a lelkedben, 

és ismerd fel megnyilvánulásaimat életed legfeltűnőbb dolgaiban. Ne feledjétek, minél magasabb és 

spirituálisabb az Én megnyilvánulásom, annál nagyobb lesz a boldogságotok, mert ez annak bizonyítéka, 

hogy már képesek vagytok megérteni mély leckéimet. 

66 Azok közé tartoztok, akik ebben az időben megerősítették eljövetelemet lélekben, és hittek 

anélkül, hogy látták volna. Mégis vannak, akik abban a formában várnak Engem, amelyben a Második 

Korszakban a világban voltam, és vannak, akik különböző formában várnak Engem, aszerint, hogy ki-ki 

hogyan értelmezte a próféciákat. Megáldom mindazokat, akik várnak Rám, és elküldöm nekik a fényemet, 

hogy amikor megtanulják, hogy jelenlétem és megnyilvánulásom ebben az időben spirituális, ne legyenek 

összezavarodva. 
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67 Azokat is megáldom, akik nem várnak Engem. Egyesek meggyengültek a hitben, másokat pedig 

összezavart a sok emberi eszme és tanítás. De minden útjukra ráöntöm a világosságomat, hogy elérjék az 

üdvösséget (a lelküknek). 

68 Vannak, akik szellemi úton várnak Engem, és mégis tagadni fogják, hogy Én vagyok az, aki 

ismertté teszem magam, mert látni akarnak Engem, amint káprázatos fényben érkezem, hogy hinni 

tudjanak. Azt akarják látni, hogy a föld királyának fenségével jövök, mert nem értik az alázatban rejlő 

igazi nagyságot. Ezért újra el kell mondanom nektek: "Az én országom nem e világból való". 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 110  
1 Tanítványok, Illés felkészített benneteket, és emelkedettséget és békét hagyott a lelketekben. 

Bizony mondom nektek, nem tudjátok, hogy ki az Illés, nem tudjátok, hogy ki volt, és nem tudjátok, hogy 

ki lesz. De eljön majd a pillanat, amikor rátekintetek és azt mondjátok: "Uram, a mai napig nem tudtuk 

megkülönböztetni, hogy ki volt a Pásztor. 

2 Most még egyszer beszélek a szeretet nyelvén, amelyet tanítottam nektek, hogy elérjétek a 

tökéletes egyesülést Atyátokkal. Nem a ti testi burkotok az, ami érzi Isteni Jelenlétemet; mert nem a 

szemetek lát engem, nem a fületek hall engem, és nem az ajkatok beszél hozzám. Fizikai érzékeitek 

emberi testen keresztül érzékelik megnyilvánulásomat, de a hanghordozó által kimondott szó lényege az 

az isteni rész, amelyet szellemetek befogad. 

3 Katonák vagytok az élet elhúzódó csatájában, és mindannyian el fogtok jutni arra a földre, amelyet 

kerestek. Micsoda öröm lesz Atyátok és a lelketek számára is, amikor megérkeztek a megígért országba, 

miután annyi viszontagságon mentetek keresztül és annyi csatát éltetek túl! Ez akkor lesz, amikor a 

szellem végre győzedelmeskedik a test felett, és azon keresztül kinyilatkoztathatja fényét. A test akkor már 

nem lesz többé akadály, romlás és kísértés a lélek számára. 

4 A megjelöltjeimet fel fogják ismerni a földön. Még ha kezeitek össze is záródnának, hogy elrejtsék 

ajándékaikat, akkor is felfedezik őket; még ha hallgatnátok is, az ajkatokon elhangzó tanításom meg fogja 

lepni az embereket, és még ha igyekeznétek is elrejteni a jelet, amellyel megjelöltelek benneteket, az fényt 

fog sugározni és felismerhetővé tesz benneteket. De miért rejtőzködnétek? Azért, mert még mindig 

gyengének és ügyetlennek érzi magát? Folytatni fogom a tanítást, amíg erősek nem lesztek, tele hittel és 

szeretettel az Ügyem iránt. Akkor már nem fogtok félni semmitől. 

5 Az emberek felfogása a szellemről megváltozott, az Én fényem megértette velük, hogy a szellem 

szabadon hisz. Nem kényszerítek senkire egy bizonyos hitvallást, és nem kényszerítek senkit arra, hogy 

szeressen Engem. 

6 A kegyelmem harmatával előkészített földek kedvező feltételeket biztosítanak majd számotokra, 

hogy megműveljétek ezt a magot. A vallási fanatizmus láncait ekkor törik el, és a bálványimádó 

gonoszság eltűnik. A szellem nem lesz többé rabszolga, és felemelkedik, hogy az igazság útján keressen 

Engem. A szellem által az életben felhalmozott fejlődés és tudás lehetővé teszi számára, hogy ma 

végrehajtsa az általam rábízott küldetést. 

7 Az igazság az, hogy nem csak ebben az időben jöttetek a világra. Szellemileg ugyanazok vagytok, 

akiket minden időben tanítottam, akik korról korra reinkarnálódtak, mert egyetlen földi létben nem tudták 

volna betölteni a nagy küldetést, ami a sorsuk. Néha egy élet alig elég egy mag elvetésére, és nincs elég 

idő arra, hogy tápláljuk, még kevésbé arra, hogy virágba boruljon. 

8 Sok tanításomban megemlítem Izrael népét, mert ők voltak Istenségem eszközei, hogy tanító 

példákat adjak, és hogy az emberiséghez szóljak. Teljes szeretetemet és kegyelmeimet adtam neki, de 

igazságosságom súlyos megpróbáltatásait is. Ahhoz, hogy tanításomat átadjam neki, felhasználtam a 

szeretetét, valamint a gyengeségét és a hitetlenségét; királyok, papok, vámszedők és még a 

legműveletlenebb emberek is eszközök voltak leckéim és tanító példáim számára. De nézzétek - míg 

napjainkban egyesek új életre keltek különböző országokban, és felismerték, hogy az Ígéret Földje nem 

Kánaán, hanem az Én Királyságom, addig mások, akik csak annak a népnek a vérét örökölték, még mindig 

a hagyományaikhoz ragaszkodva élnek, és ahhoz az anyagi értelmezéshez kötődnek, amelyet őseik adtak 

az Isteni tanításoknak. 

9 Új megnyilvánulásomban mindent megváltoztattam: a megnyilvánulás helyét és eszközeit, hogy 

megszüntessem a tudatlanságot, a tévedést és a korábbi kinyilatkoztatásaim félreértelmezését. Ahogyan a 

nap keleten kel fel, és délben a legmagasabb pontján látjátok, hogy aztán nyugaton lemenjen, úgy az Én 

Lelkem fénye is keletről nyugatra költözött az idők folyamán, hogy ne korlátozzátok dicsőségemet és 

hatalmamat bizonyos helyekre, emberekre vagy fajokra. 

10 Ma ideiglenesen egy új földön laksz, amelyet szintén egy isteni ígéret révén találtál meg, hogy - ha 

ideiglenesen is - de az örökséged legyen. Ez a gyönyörűséggel teli földet fejlesztették, de más népek 

keserűvé és keménnyé tették az életeteket. Ez a nép azonban soha nem fog bosszúálló cselekedeteket 
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elkövetni, hanem csak a megbocsátás cselekedeteit embertársai iránt. Júdea is az idegenek prédája volt, 

amíg rommá és törmelékké nem változtatták. 

11 A fájdalom volt a tűzpróbád, ebben acélosodott meg a szellemed, mert holnap tovább kell adnod az 

emberiségnek fejlődésed és tapasztalatod gyümölcsét. A háború nem ért el téged - milyen új tanulságokat 

tudtál levonni belőle? Milyen acélosságot adhatna azoknak, akik már megerősödtek a szenvedésben? 

12 Az Ön feladata más: 1950 után prófétákként fogtok felemelkedni, ajkatok az én sugallatomra fog 

szólni, és csodákat fogtok tenni. Abban az időben már nem fogjátok elvárni, hogy az Én Igém a 

hanghordozók ajkáról jöjjön, ahogyan most. De ha imádságban felkészültök, mindaz, amit látszólag 

elfelejtettetek, fel fog törni a szívetekből, mert én továbbra is beszélni fogok hozzátok a lelkiismereteteken 

keresztül. 

13 Meg fogtok lepődni, hogy a különböző vallási közösségekből származó emberek követni fognak 

benneteket, és megvallják, hogy az, aki köztetek volt, az volt a Mester. Olyanok lesznek, mint Nikodémus, 

aki négyszemközt beszélgetett Jézussal, akit Isten Fiának ismert fel, akit Mestereként szeretett, és 

keservesen sírt, amikor látta, hogy Jeruzsálemből a gonoszság és a hálátlanság keresztjével a vállán 

távozik. Abban a pillanatban a lelke könnyes szemmel mondta Nekem: "Mester, követni foglak Téged". És 

ő is követett Engem. 

14 Boldogok azok, akik ebben az időben hasonlóképpen döntenek, az emberektől való félelem nélkül, 

mert bennük lesz az én világosságom. 

15 Mire gondoltok, gyermekeim? Tudom: arra gondolsz, hogy az Atya most bízott rád egy új évet, 

hogy abban sikerüljön egy lépést tenned előre - egy olyan évet, amely néha úgy tűnik, hogy nem ér véget, 

de a lélek számára mégis csak olyan, mint egy másodperc az örökkévalóságban. 

16 Egy év telt el, és ez nyomot hagyott az emberekben. Amikor meghallottad ítéletem szavát, 

szellemed felébredt, és emlékezetedben átfutott műveid, szavaid és gondolataid, minden szenvedésed és 

örömöd, mindaz, amit elértél, és mindaz, amit nem tudtál elérni. Amikor befejezted az önvizsgálatot a 

lelkiismereted fényében, megköszönted Teremtődnek mindazt, amit tőle kaptál. 

17 Az ember és az egész teremtés felajánlotta nekem a tiszteletét és áldozatát. Légy áldott! 

18 Mintha minden teremtmény összegyűlne ebben a pillanatban, hogy egyesülve hódoljon az Atya 

előtt, úgy látom, hogy minden világ és minden lény egyesül a tekintetem előtt. Látom a legkisebb 

cselekedeteket is, amelyeket értem végeznek, hallom teremtményeim hangját, amikor Engem hívnak, és 

azoknak a dicsőítő énekét, akik dicsérnek Engem. 

19 Minden teremtett dologban élet és érzékenység van. Bizony mondom nektek, még a sziklák is 

érzik az isteni érintést. Minden teremtmény felüdülést talál önmagában, ami olyan, mintha az Én 

Istenségemben találna felüdülést. 

20 A királyi csillag az apa képe, aki életet, energiát, melegséget és fényt ad gyermekeinek. 

21 A föld olyan, mint egy anya, akinek méhe a gyengédség kimeríthetetlen forrása. Nála van a 

köpeny, amely megvédi az árvákat, a kebel, amely táplál, és a meleg és kényelmes menedék gyermekei 

számára. Elrejtett kincse feltárta nagy titkait a férfiak előtt, arcán pedig mindig is tükröződött a tisztaság és 

a szépség. 

22 A most eltelt év tele volt megpróbáltatásokkal - egy olyan év, amelyben az isteni igazságosság 

minden emberi teremtményen éreztette hatását. Ki nem ürítette ki a keserűség poharát? 

23 Hány szeretett lény hagyta el ezt a földet, hogy a túlvilágra meneküljön, mert a Szellemi Élet hívta 

őket. A szívek végül kristálytiszta vizet ontottak, és sok fehér hajszál jelent meg az öregek halántékán. 

Mindazonáltal voltak örömök is: új gyermekek jöttek a világra az ártatlanság üzenetével, a betegek 

visszanyerték egészségüket, és néhányan közületek, akiket elhagytak, látták visszatérni a szeretett 

szeretteiket. 

24 Örömmel a lelkedben hallgatsz Engem, és kérsz Engem, hogy emeljem fel a titokzatosság fátylát, 

amely beborítja az Új Évet, amely úgy tűnik számodra, mint egy út, amelyen végig kell menned. De én azt 

mondom nektek: tegyétek a jövőben is azt, amit a múltban tettetek. Hallgassatok ma rám, ahogy Szavam 

lényege még mindig úgy árad rátok, mint a Megváltó Vére, amely egykor minden lélekbe ömlött. 

25 Eltelt egy év, emberek, de a háború nem talált véget. Az emberek nem békültek meg, a hatalmas 

vezetők nem fogtak kezet a béke jeleként. Ebben a pillanatban, amikor lelkileg felfrissítitek magatokat az 
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Isteni Lelkemmel való közösségben, életek pusztulnak el, az árvák és özvegyek száma növekszik, és a 

földön továbbra is vér folyik és öntözi azt, az emberek vére, amely az Én vérem. 

26 Ismét békét helyezek az emberek szívére, és még egy kis időt adok nekik, hogy elérjék a szellem e 

legmagasabb rendű javát. De ha nem élnek ezzel a lehetőséggel, szenvedéseik és keserűségük növekedni 

fog. 

27 Hozd elő a békét megújulásodon keresztül, az ima és tanításom gyakorlása által. Tegyetek olyan 

cselekedeteket, amelyek méltóak a ti szellemetekhez és az enyémhez is. Itt az ideje, hogy egy kicsit többre 

becsüljétek magatokat, hogy valódi értéket adjatok annak, amit az emberbe helyeztem: a szellemnek. 

28 Amikor eljutsz az értéked valódi ismeretére, ne légy beképzelt. Ismerjétek fel, hogy csupán 

halandók vagytok, hogy isteni tanácsaim küldöttei és eszközei vagytok. 

29 Senki sem született véletlenül, senkit sem teremtettek véletlenszerűen. Értsetek meg Engem, és rá 

fogtok jönni, hogy senki sem szabad az életútján, hogy van egy törvény, amely minden sorsot irányít és 

vezérel. 

30 Beszéljünk egymáshoz, gyermekeim, beszéljünk a Mesterhez! Nem gyalázlak meg benneteket, 

hanem megáldalak benneteket, és ahogyan elkezdtem tanító beszédemet, úgy fogom befejezni azt 

közöttetek: megsimogatlak benneteket. 

31 Mondd el nekem szenvedéseidet csendben, bízd rám vágyaidat. Bár én mindent tudok, azt akarom, 

hogy apránként tanuljátok meg megfogalmazni a saját imátokat, amíg készen nem álltok arra, hogy 

gyakoroljátok szellemetek tökéletes közösségét az Atyával. 

32 Öregek, fiatalok és szüzek, gyerekek és szülők: Kérjetek, és megadatik nektek. Én vagyok az 

igazságosság és a szeretet forrása, és megmutatom nektek az utatokat az életben, amelyet az Én fényem 

világít meg. 

33 Mit kérsz Tőlem a földért, amely menedéket nyújt neked? Mit érzel az Atya minden teremtménye 

iránt? Éljetek harmóniában minden lénnyel, mert valójában mindannyian testvérek vagytok előttem. Áldj 

meg minden teremtett dolgot, és te is megáldasz engem. 

34 Látom, hogy féltek a jövőtől, mert a háború árnyéka és morajlásának visszhangja elér benneteket, 

mert az éhínség, a dögvész és a pusztulás veszélye mindenütt ott leselkedik rátok. De mitől félhetsz, ha az 

Én fényem van a lelkedben? Nem hívtalak-e titeket az Ügyem katonáinak? Hagyjátok a félelmet azoknak, 

akiknek nincs hitük, azoknak, akik megtagadnak Engem. 

35 Sok megpróbáltatás éri majd az emberiséget, de ezeken keresztül megismerik majd Szavamat és 

Munkámat. 

36 Azt akarom, hogy a szívetek érzékeny maradjon a fájdalomra, a rászorulókra, az éhezőkre, a 

betegekre, hogy úgymond az Új Jeruzsálem küszöbévé váljon, ahol Isten népe összegyűlik, amely az 

emberiség. 

37 A Hatodik Pecsét feloldásra került, és ezzel hallottátok az emberi értelem szervén keresztül az Én 

Igémet, amely törvény, kinyilatkoztatás és prófécia volt közöttetek. Még hét évet adok nektek, amelyben 

ebben a formában hallhattok Engem - hét évet, amelyben a szellemvilág még mindig küldeni fogja 

üzeneteit az erre kiválasztott emberek agyán keresztül, és ezekről az évekről az 1950-es év utolsó napján 

kell majd számot adnotok az Atyának, amely az ítélet napja lesz számotokra, amikor utoljára fogtok 

hallani Engem beszélni hozzátok az Új Sion hegyéről. 

38 Ezeket a szavakat a szívedbe és a lelkiismeretedbe írom, mert azt akarom, hogy felejthetetlenek 

legyenek számodra. 

39 Ne felejtsétek el, amit az Isteni Mestertől hallottatok, sem azt, amit Máriától, az Egyetemes 

Anyától hallottatok, és amit Illéstől, a harmadik korszak hírnökétől hallottatok, aki pásztorként gyűjtött 

össze benneteket szeretetem akadálytalanul. 

40 Sok kegyben részesültetek, de ezeknek vége lesz, mert eljött az idő, hogy hűségesen, tisztaságban 

dolgozzatok törvényem szerint. 

41 Ne keressetek személyes hasznot, amikor Engem szolgáltok. Szolgáljatok Engem szeretetből, 

anélkül, hogy a díjazásra vagy a rátok váró jutalomra gondolnátok. Gondoljatok azokra, akik szenvednek, 

azokra, akik elestek, azokra, akik nem látják a fényt, és nem ismerik fel az utat, és adjátok át nekik szerető 

szívvel az Én útmutatásaimat. Vezesd őket hozzám, és ne aggódj, ha előbb érnek célba, mint te. Legyetek 
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az "utolsók", szem előtt tartva feladatotokat, mert én tudni fogom, hogyan kell várni rátok, hiszen 

mindannyian el fogtok érni Hozzám. 

42 Emberek, adok nektek egy új esztendőt, hogy harcolhassatok. A háború, a pusztítás és a halál fölött 

az ég kékje a béke köpenyeként fog elterülni. Virágokkal díszítem majd a föld arcát, meszes levegők 

lesznek, amelyek olyanok lesznek, mint a szeretet ajándéka. Az összes élőlény anyjának méhe termékeny 

lesz, és bőségük javára válik nektek. Megvilágosítom az emberi intelligenciát, hogy a természetben új 

fejlődési lehetőségeket fedezzen fel gyermekeim javára. Megáldom a tengereket, hogy a kebelében élő 

lények szaporodjanak, és hogy az emberek ne szenvedjenek éhségtől a háború után. Új utakat nyitok, hogy 

a különböző fajok megismerjék és elfogadják egymást. 

43 A tavasz a béke és a remény, a megbékélés és az emberek közötti megbocsátás ajándékaként 

érkezzen hozzád. 

44 A nyár a nap tüzével sok vidéket és sivatagot fog felperzselni, ahol az emberek, átkelve rajtuk, 

lesüllyednek és könyörögnek Jehovának kegyelemért. Azok, akik elfelejtettek Engem, újra emlékezni 

fognak Rám. És a tudósok tanácstalanok lesznek e jelenségek láttán, de szívük mélyén hallani fogják 

hangomat, amely azt mondja nekik, hogy tisztítsák meg cselekedeteiket és gondolkodásukat, hogy a 

bölcsesség útjára léphessenek. 

45 Az ősz felajánlja Nekem a földet művelők aratását, és ez az aratás bőséges lesz, mert egyes 

nemzetek visszatérnek a békéhez, és újra kezükbe veszik a munkaeszközöket. 

46 Áldás lesz a magon, mert a gyermekek és az asszonyok megművelik a földet a férfiak távollétében. 

Áldottak lesznek azok a kezek, akik leteszik a fegyvert, és felveszik az ekét, és azok is, akik ellenségek 

voltak, és utána testvérként ölelik egymást, mert a mennyei kenyér úgy hullik le, mint a manna a 

pusztában. 

47 Jön a tél, és a hó a megtisztulás szimbóluma lesz. 

48 Minden elő van készítve. Figyeljetek és imádkozzatok, munkások. Megáldom a kezeket is, 

amelyek ápolták a betegeket, az ajkakat, amelyek szeretettel mondták Igémet, a szemeket, amelyek 

legyőzték az álmot, és a halálos betegek fejénél figyeltek, a szívet, amely a szenvedőért dobogott, mert ők 

a Lélek eszközei, aki képes felemelkedni az emberekért való imádságban. 

49 Új élet felé akarom dobogtatni a szíveteket, mert halottnak találom a hit, a remény és a szeretet 

számára. 

50 Én vagyok az egyetlen Bíró, aki ítélkezhet a lelkek felett, és mégsem vádlottnak tekintelek 

benneteket, hanem gyermekeknek és tanítványoknak. 

51 Engedjétek, hogy Atyaként legyek közöttetek. Méritek-e az általam adott szó értékét, vagy azt 

akarjátok, hogy Én legyek a bírátok? Akarod, hogy igazságosságomat ne csak az igében, hanem az 

életedben is érzékelhetővé tegyem, hogy felébredj és higgy nekem? 

52 Nem mindig jól vetettétek el a magot, amelyet most rátok bízok, és látjátok, ezért nem arattátok le 

a várt termést. De ne add fel emiatt a küzdelmet, értsd meg, hogy még ha néha ez is a könnyeid okozója, 

ez is igaz, hogy lelked békéjét ez a kötelességteljesítés alapozza meg. 

53 Nem akarom látni, hogy ez a nép sír a földi ösvényeken, és panaszkodik az út göröngyei miatt. 

54 Mindig is arra az útra tereltelek benneteket, amely abba az otthonba vezet, ahol várok rátok. Ne 

féljetek, hogy az ajtó zárva lesz. Csak az jut el oda, aki végigjárta az utat. 

55 Megmutatod Nekem a szívedet, és én, mint a magtárból, összegyűjtöm belőle a jó magot, az 

értéktelent pedig hátrahagyom, hogy elpusztítsd. 

56 Többé nem táplálkozhatsz tökéletlen vagy tisztességtelen istentiszteleti cselekedetekből: Most a 

harmadik korszakban vagytok. Aki úgy gyakorolja a tanításomat, ahogyan én azt nektek adom, az az én 

akaratomat teszi, és aki az Atya akaratát cselekszi, az üdvösséget talál. 

57 Mindig nagyszerű bizonyítékokat adtam nektek szeretetemről. Lehetőséget adtam nektek, hogy 

hozzám jöjjetek. Mégsem engedelmeskedtetek nekem soha, és inkább a világ fájdalmait és mulandó 

örömeit választottátok, mint a törvényem teljesítését, amely igazi békét ad nektek. 

58 Ha csak bíróként jönnék hozzátok, megrémítenélek benneteket; de az igazságosságom és az 

emberek közé mindig a kereszt kerül, és így mindig csak a szeretet és a megbocsátás szavai jönnek Tőlem. 

59 Mennyit segítettem nektek ebben a világban, hogy ne bánjátok meg, amikor szellemlényként a bíró 

elé álltok! 
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60 Ugyanazok vagytok, akik Mózessel együtt átkeltek a sivatagon, ugyanazok, akik Jézust követték 

Júdeán keresztül, és még mindig csodákat kértek, hogy higgyetek, vagy a földi javakat kértek, mintha nem 

ismernétek sorsotok végső célját. 

61 Ne hagyjátok, hogy ez a megnyilvánulás mindennapossá váljon, mert akkor elveszítitek a 

tiszteletet és a hitet, amit iránta tanúsítanotok kellene. Mert mi hasznotok származhat belőle, ha a 

szellemetek távol van, és az elmétek szétszórt? 

62 Istenségemben él a közbenjáró szeretet; ez Mária. Hány szív, amely elzárkózott a hit elől, nyílt 

meg rajta keresztül a bűnbánatra és a szeretetre! Az ő anyai lényege jelen van minden teremtésben, 

mindenki érzi, és mégis vannak, akik nyílt szemmel tagadják. 

63 Ti lesztek kinyilatkoztatásaim fáradhatatlan vetői, hogy a világ észhez térjen, és elérje a felfelé 

ívelő fejlődést és a fényt. 

64 Távozásom előtt kikövezem az utakat, amelyeken járnotok kell. Nem tudjátok, hogy mit 

határoztam el megnyilvánulásom utolsó éveire vonatkozóan. Felkészítelek benneteket, mert nagy 

megpróbáltatások jönnek azokban a napokban. El fogok távolítani közületek minden hamisítást, amit a 

Tanításomnak okoztatok, hogy teljes tisztaságában ismerhessétek fel Munkámat. 

65 Figyeljetek, emberek, mert távozásom után néhányan meg fognak jelenni, és elhitetik veletek, 

hogy továbbra is az emberi értelem szervén keresztül nyilvánulok meg. Éberré teszlek benneteket, és 

felkészítem a szíveteket, hogy az Én lényegemet és e gyümölcs ízét ismerve ne csábítsák el a csalók. De 

ha nem készültök fel ezekre az időkre, és elveszítitek, amit adtam nektek, hogyan fogjátok 

megkülönböztetni az igazságot a hazugságtól? 

66 Ne fogadjatok be olyan káros befolyásokat, amelyek megfoszthatják a tőlem kapott tudást és fényt 

erejétől, mert akkor ugyanabba a gonoszságba keverednétek, mint azok, akik elárulnak Engem. Nap mint 

nap figyelmeztetnem kell benneteket, hogy éberen éljetek és ne ingadozzatok. Sokan közületek sírni 

fognak távozásom miatt, és nem találnak vigaszt. Vágyni fogtok arra az időre, amikor az emberi értelem 

szervén keresztül ismertettem meg magam. De azokban a pillanatokban, amikor imádkoztok, 

megvilágosítalak benneteket, és emlékeztetlek benneteket mindarra a kegyelemre és ajándékokra, 

amelyeket belétek helyeztem, hogy ne érezzétek magatokat egyedül és elhagyatottnak, hanem abban a 

tudatban, hogy közel vagyok tanítványaimhoz, induljatok el örökségetekkel, és szerezzetek érdemeket 

embertársaitok iránti szeretet cselekedeteivel. 

67 Használja ki ezt az oktatási időt. Gondoljatok arra, hogy a ti nemzetetekben béke uralkodik, 

miközben más nemzetek szétszakadnak. Meg kell értenetek, hogy a béke légkörét kell megteremtenetek 

népetek között, hogy minden idegen, aki hozzátok jön, megpihenhessen és megnyugvást találjon köztetek, 

és amikor visszatér, úgy fogja érezni, hogy jó gondolatokkal megvilágosodott és nemes szándékoktól 

ihletett. 

68 Most olyan emberek fognak előjönni a nemzetek közül, akik erősek a jóságban és tele vannak 

világossággal. Rá kell venniük mindazokat, akik nagy küldetéssel jöttek a világra, de nem teljesítették azt. 

69 Közel az idő, amikor járványok törnek ki a nemzetekben, és elpusztítják a népeket. 

70 Ezen a napon kérlek benneteket: Ha elküldenélek benneteket azokba a földekbe, és azt mondanám 

nektek: Keljetek át a tengereken, és menjetek be a fájdalom és a pusztulás városaiba - megteszitek-e, 

gyermekeim? 

71 A halálon túl az élet vár mindenkire; de kik azok, akik elmennek, és egy csepp balzsamot és egy 

szó fényt visznek azoknak, akik még ebben az életben fel tudnak emelkedni az igazságra? Ezek lesznek az 

én tanítványaim. 

72 Sokan látni fogják megnyilvánulásaim titkait, amelyek már ebben a világban tisztázódtak, de 

másoknak be kell lépniük a szellemvilágba, hogy meglássák az igazságot. 

Az én békém legyen veletek! 
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Isten több és túlmutat azon, amire az értelmünk képes. 

 megérti34-36 

A világ minden táján, a spiritualizált úttörők a 

 Megjelenés45-47 
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 A hét pecsét magyarázata49-54 

A szabad akarattal való visszaélés ideje a végéhez közeledik80 

Utasítás 92 

A legdrágább örökség: Krisztus Igéje az Ő 

 Tanítások2-3 

 A jó tanítvány jellemzői8-10 

Isten tanításának lényege 

 mindig ugyanaz volt26 

Miért jönnek Isten szócsövei a 

 az egyszerű, kevéssé művelt emberek?  28 

 Isten elvárásai gyermekeivel szemben61 

 A lélek megtisztulásához vezető út65 

 Az Igazság Szellemének hangja most már hallható71 

Utasítás 93 

 Az isteni Mester tanítványainak felkészítése3-6 

 Az isteni fénysugár emberi szóvá vált8 

Az Isteni Ige befogadásához és továbbadásához az embernek a következőket kell tennie 

A szellemnek, a szívnek és az elmének fel kell készülnie15 

A nyomorúság óráiban gondolatainkat Őhozzá kell fordítanunk. 

 küldjetek vigaszt és segítséget23-24 

Krisztus és az Ő tanításai megváltják az embereket. 

 és átalakít; mi, spiritiszták csak segítők vagyunk29-30 

A vihar lecsillapodása a Galileai-tengeren ─ a viharos jelen és a mi megváltásunk jele33-37 A 

 spirituális Izrael és mai küldetése43-47  Az embert nem csak a tudomány és az emberi 

 tudás, hanem a szeretet szelleme68 

Utasítás 94 

Kik lesznek a szellemi tanítás új apostolai?  8-11 Az Isteni Mester tanácsai a terjesztéshez 

 Tanítása13-17 

Más szellemileg felébredt csoportok is csatlakozni fognak hozzánk26  Csak Isten ismeri 

szellemünk titkait és erőit. 

 és felfedheti őket29 

 Jézus szenvedése56-80 

Utasítás 95 

 Az imára adott válasz előfeltétele1 
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 Az önátadással elszenvedett megpróbáltatások haszna5  + 7 Isten a gonoszokat az Ő 

igazságosságának eszközeként használja8. 

 A fájdalom gyógyító hatása12  + 56 

Isten Igéje az Ige közvetítőin keresztül visszavonhatatlanul 

 csak 1950 végéig20 

 Mária, az emberiség lelki anyja21 

Krisztus tanítványainak az alázatnak kell lennie a jelszavuk32. 

 Az a sorsunk, hogy engedelmeskedjünk Isten törvényeinek35. 

Már a földön megtaláljuk a mennyek országába vezető utat. 

 felismeri55 

Utasítás 96 

Felhívás a spiritualizációra és a gondolkodás emelkedettségére4-5 

Az elkövetkezendő vallási háborúkban az igazságot 

 győzelem és nem az ember14 

 A reinkarnáció számos oka közül az egyik17 

 Az elme erői az értelem erői felett állnak33 

 Mi a spiritualizmus?  37-38 

Krisztus elmondja nekünk, hogyan halljuk meg a hangját47-48 

 Ez a bírósági idő49 

A reinkarnáció további példái 53 + 61 

A földet az ember megszentségtelenítette .... 59-60 

Utasítás 97 

Isten mindig is különböző formákban mutatta meg magát 

 a hitünk próbára tételére9-12 

 Az ember az isteni akarat legjobb közvetítője14. 

 Az isteni örökség ─ az Ő tanításai22 

Isten mindig az értelem képességén keresztül 

 egyszerű emberek beszéltek hozzánk49 

Az újjászületések száma a spirituális 

 Tökéletesség a földön ab61 

Utasítás 98 

Ha tanúságot akarunk tenni Krisztus követéséről, 

 először magunkat kell tökéletesítenünk3 
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 Az intuíció révén tudjuk, hogy egy üzenet valódi7 

A spiritiszták feladata és felelőssége 

 a leszármazottnak19 

Isten lelki kapcsolatának különböző formái 

 az emberekkel20-23 

Ez az ítélet ideje, amikor megfizetjük az adósságunkat. 

 must30-32 

Minden emberi dolog elmúlik, csak Isten szava múlik el. 

és az Ő törvénye örökké megmarad39 

Az isteni Mester intései és tanácsai 

 lelki küzdelmünkért45 

Jól értettük a "Szeressétek egymást" parancsolatot? 

 Megértetted?  50-51 

Isten meg akar hódítani minket az Ő szeretetével és 

 ne hajolj át a fájdalmon53 

Utasítás 99 

Hiába várják a vallási közösségek a 

Krisztus második eljövetele2 

 Nekünk magunknak kell elérnünk áldásunkat9 

 Szellemi Izrael, eredete és küldetése10-15 

A harmadik korszak új tanításai a következők 

kiterjedtebb, mint a második korszaké24-25 

Amíg a szellemtől a szellemig tartó párbeszédet el nem érjük. 

 

A szellem még mindig múlik az idő33 

Ki a szomszédunk és mi a mi 

 Szolgálat neki?  51-52 

János vízkeresztsége és Jézus Lélekben való megkeresztelkedése 

 és jelentőségük56-60 

 Az emberiség eredendő bűne62 

Utasítás 100 

 Ítéletem szeretetből, nem bosszúból született1-3 
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Miért nem akadályozza meg Isten a beavatkozásokat a 

 Tudósok a teremtésben?  6-9 

Őrangyalaink segítsége és felelősségünk 

 feléjük18-24 

 Isten kinyilatkoztatásai alvás közben30-31 

A megváltás Jézus áldozati halála által csak akkor válik hatékonnyá. 

 az utódlásunkon keresztül71 

Oktatás 101 

 Felhívások lelki feladataink teljesítésére6-9 

A látogatások idején élünk, amikor a 

 Isteni igazságszolgáltatás35 

A reinkarnáció lehetősége egy olyan cselekedet, amely a 

 az isteni szeretet és igazságosság37-40 

Az alázat az egyik olyan erény, amely a leginkább 

 gyakorolni kell55-63 

102. utasítás 

Folyamatosan ki vagyunk téve a kísértéseknek, 

de a legerősebb ellenség önmagunkban van11-12 

A tökéletes spirituális párbeszéd csak akkor lesz 

 elérjük a jövő generációit ....  20 

 Isten Igéje a harmadik korszakban az Újszövetség28 

A küldetés, hogy kiadják a tanítások könyvét 

 az Isteni Mester38-39 

 A reinkarnáció lehetősége Isten kegyelme52 

103. utasítás 

Isten népe nem egy bizonyos faj, hanem  

 a kiválasztott szellemek közössége8-14 

Isten ítélkezési ideje - egy korszak vége és egy új korszak kezdete 15-17 

 Gyakorlati tanácsok Jézus követéséhez28 

A csodálatos forma, amelyben Isten kinyilatkoztatja kinyilatkoztatásait a 

Az emberek ismertté váltak37-38 

Közeledik az az idő, amikor az emberek felismerik, hogy milyen fontos a 
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 a szellem42-43 

Az Isteni Munkának hamisítatlannak kell lennie, és anélkül, hogy 

 A rítusok elterjedtek56-58 

Utasítás 104 

A földi béke nem lehetséges szeretet nélkül30+1-2 

Az emberi nézetek korrigálása a 

Első alkalom Istenről11-15 

 Isten borús értékelése a mai emberiségről33-34 

 A túlvilág más, mint amit a földön képzelünk39-41 

Az isteni küldetés a spirituális Izrael számára:  

 imádkozni a békéért55-58 

Utasítás 105 

A spiritiszták felelőssége a szellemi ajándékaik használatában 

 használat3-10 

Isten eszközei nem csak megjelennek a közepén a 

 Szellemi Izrael11-14 

Egyetlen vizsga sem ingyenes27 

A szellemileg érett embernek hatalma van a 

A természet erői39-44 

Sok nemzet, materializmusuk és anyagiasságuk következtében 

A nagyravágyás mélyre zuhan45-47 

Az újjászületés tana nem új, de létezik 

az első alkalom óta52-54 

Utasítás 106 

Nem szabad túlságosan függnünk a földi 

Az örömök és kötelességek elkerülése15 

 

 Senki sem próféta a saját hazájában19-20 

 Az ima fontossága32 

 A szellem és a lélek sorsa a földi halál után6-38 

A szülőkhöz és a gyermekekhez intézett intelmek57-59 

Utasítás 107 
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Megvilágosodás a túlvilágról1-4+15 

 Egy új szakasz ─ először ítélet, majd béke18-21 

 Az Igazság Szelleme és munkája24 

Izrael vándorlása a sivatagon keresztül a 

 Az ígéret földje28-33 

Utasítás 108 

 Illés hatalmas feladatai a három időkben9 

Szodoma és Gomora bűnös öröksége mérgező 

Gyümölcsök, amelyekkel meg kell küzdeni10-16 

Az Igazság Szellemének eljövetele 

 Jézus megjósolta22-23 

 Isten Királyságáról32 

A megzavart harmónia a mentális és a 

az anyagi élet az oka a zűrzavarnak 

 a természet erőiben56 

Utasítás 109 

Az emberek reakciói a megjelenésére a 

 A Megváltó és tanításai3-6 

Miért van az, hogy Isten gyermekeinek élete gyakran annyira 

 érthetetlenül nehéz?  11-13 

A lélek természetének rejtélye 

 most kerül adásba14-16 

 Isten elvárja gyermekeitől, hogy szeressék egymást32  + 36 

 Isten természetének magyarázata40-41 

Csak valódi spiritualizációval érhetünk el csodákat. 

 lásd megvalósult58-59 

Jézus születéséről63-64 

Utasítás 110 

Az Úr 144000 kiválasztottja közül 4 

A reinkarnáció logikus megerősítése 7 

A szellemi és a nemzeti Izrael 8 

Egy kinyilatkoztatás Nikodémusról 13 



 

 

Az isteni tanítások Mexikóban 1866-1950 

Irodalom 

 Reichl Verlag, D-56329 St. Goar, Tel: +49 (0) 6741 1720 

Az igaz élet könyve, I., II., III., IV., V., VI. kötetek 

A Harmadik Testamentum (spanyolul, angolul és franciául is) 

Mexikó isteni kinyilatkoztatásai (rövid bevezetés) 

Isteni kinyilatkoztatások az élet kérdéseiről 

Próféciák a harmadik korszakra 

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

66 42, E-Mail: manfredbaese@gmx.de .  

Isteni szeretet, életünk és minden létezésünk eredete, lényege és célja. 

El Amor Divino - Origen, esencia y fin de nuestra vida y de todo ser 

Az Igaz Élet Könyve, VII., VIII., IX., X., XI. kötet A Harmadik Testamentum 

Unicon Foundation, D-88709 Meersburg Tel: +49 (0) 7532 808162, E-Mail: info@unicon-

stiftung.de  Bevezetés az "Igaz élet könyvébe" (ingyenes). 

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 

Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco, 03550 México, D.F. 

Libro de la Vida Verdadera, I-XII. kötet 

El Tercer Testamento y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 

Weboldalak 

 

www.das-dritte-testament.com  (spanyolul, németül, angolul, franciául)  

www.unicon-stiftung.de    

www.drittetestament.wordpress.com  (többnyelvű)  

www.tercera-era.net  (spanyolul)  

www.144000.net  (többnyelvű)  

 

mailto:manfredbaese@gmx.de
mailto:info@unicon-stiftung.de
mailto:info@unicon-stiftung.de
http://www.das-dritte-testament.com/
http://www.unicon-stiftung.de/
http://www.drittetestament.wordpress.com/
http://www.tercera-era.net/
http://www.144000.net/

