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Bevezetés  
Az V. kötet bevezetőjeként szolgáljon a 123. utasítás 1-10. verse, amelyben Krisztus a Lélek 

munkájáról beszél: 

1 Szavam kimeríthetetlenül árad rátok. Én vagyok Krisztus, aki a második korszakban az emberek 

között laktam, és aki újra lejövök hozzátok, hogy tanúságot tegyek magáról, beteljesítve ígéretét és Igéjét; 

akkoriban cselekedeteimmel megerősítettem a Törvényt, amelyet az Atya diktált Mózesnek, aki nem a 

saját akarata szerint cselekedett, sem az emberek akarata szerint, hanem az Örökkévaló akarata szerint; 

ezért mondom nektek, ha nem semmisítettem meg, amit Mózes mondott, most sem fogom 

megsemmisíteni, amit Jézusban tanítottam nektek. 

2 Veletek vagyok, mert ezt ígértem és jelentettem be tanítványaimnak, amikor egy bizonyos 

alkalommal körülvettek, és ők így kérdeztek Engem: "Mester, azt mondtad, hogy el fogsz menni, de utána 

vissza fogsz térni. Mondd, mikor lesz az?" Láttam, hogy egyszerűségük és tudásvágyuk arra késztette 

őket, hogy Uruk titkos tanácsai után kutassanak. Ennek ellenére szeretettel beszéltem hozzájuk: "Bizony, 

nincs messze a nap, amikor visszatérek az emberekhez", megértetve velük, hogy Jelenlétem akkor a 

Lélekben lesz, és egyúttal bejelentve nekik a jeleket, amelyek a következő eljövetelemet jelzik majd. Ezek 

a jelek háborúk, káosz és nagy szenvedés lesznek az egész földön. De valóban mondom nektek, hogy 

éppen ilyen volt az Én eljövetelem ebben az időben, a káosz közepette. Itt vagyok én, ti emberek, a fény és 

a béke üzenetével a lelketek számára, amelyből most egy (spirituális) bárkát fogok készíteni, amelybe 

minden hívő ember, aki meg akarja menteni magát, be fog lépni, ahol az emberiség menedéket találhat. Ez 

a bárka szilárdan meg fog szilárdulni azoknak a hite, reménye és szerető kedvessége által, akik követnek 

Engem, és spirituálisan hasonlítani fog ahhoz, amelyet Noéra bíztak, amikor a természeti erők 

elszabadultak. 

3 Milyen időben élsz? Gondolkodjatok el ezen, és legyetek tudatában annak, hogy három korszakban 

adtam nektek a tanításomat. Az első a törvényé volt, a második a szereteté, a harmadik pedig, amely a 

mostani, a bölcsességé. 

4 Egyetlen Szellem, amely az enyém, mindig is veletek volt. De ha három különböző fázisban 

nyilatkoztam ki, ne feledjétek, hogy a formák, amelyekben megnyilvánulok az egész teremtésben, 

végtelenek és ugyanakkor tökéletesek. 

5 Az első alkalommal megismertétek az Atyát, mint Bírót és Törvényhozót. A Második Időben 

Jézusban emberré tettem "Igémet", és az Ő Igéje isteni igazsággal szólt. Krisztus az "Ige", ugyanaz, aki azt 

mondta az embereknek: "Aki ismeri a Fiút, az ismeri az Atyát". Most a Harmadik Időben vagytok, 

amelyben Bölcsességemet árasztom rátok. 

6 Ígéretemet beteljesítve, lélekben jöttem, azon az emblematikus "felhőn", amelyet a lelketek alkot, 

amikor felemelkedik hozzám, és az emberek szívében építem az igazi templomot. 

7 Amikor ezeken a hanghordozókon keresztül hallotok Engem, ne gondoljátok, hogy Lelkem ebben 

a kicsi és tisztátalan testben lakik. Már mondtam nektek, hogy ez az értelmetek szerve, amelyre fényem 

egy sugara száll le, amely isteni ihlet, amely bölcsesség és szeretet. 

8 Fogjátok fel ennek a kommunikációnak a csodáját, és vegyétek észre, hogy ezeknek a műveletlen 

teremtményeknek az értelmi szervén és ajkukon keresztül jön a szó, amely megvilágosítja a tudatlanokat, 

és 

bűnösnek, hogy Istenhez méltó otthont teremtsen a szívében, és megadja neki a hit kulcsát, amely 

megnyitja a bölcsesség kapuját. 

9 Végtelen türelemmel vártam arra az időre, amikor lelketek fejlődése képessé tesz benneteket arra, 

hogy a hanghordozó elme szervén keresztül megértsétek közlésemet, előkészületként a Lelkem és a tiétek 

közötti tökéletes egyesülésre. 

10 Ez az oka annak, hogy a hanghordozó anélkül mondja ki az Én Szavamat, hogy az agya elfáradna, 

vagy a torka rekedtté válna. Mert Én vagyok az, Aki mozgatom azokat az ajkakat, hogy hívásom elérje az 

embereket. Meghívom őket, hogy pihenjenek meg az élet fájának árnyékában, és egyék az örök élet 

gyümölcséből.  
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Utasítás 111  
1 Nyissátok meg szívetek ajtaját előttem, ó emberek! Láttam, ahogy az élet megpróbáltatásai viharos 

szélként korbácsolnak fel benneteket; láttam, ahogy a betegség betör otthonotokba, és a nyomorúság 

elragad benneteket. Azért jöttem, hogy békét hozzak nektek. 

Ó, szeretett emberiség, ha tudnátok, milyen könnyen megtalálnátok az üdvösségeteket, ha jóakaratotok 

lenne! Egy ima, egy gondolat, egy szó elég lenne az emberek, népek és nemzetek megbékítésére, de az 

emberek más eszközökkel keresik konfliktusaik megoldását. Minden, csak Krisztushoz méltóan cselekedni 

nem, ez sokak mottója; minden, csak az Ő tanítását nem gyakorolni - és ennek meg is van a 

következménye! 

2 Mit várhatsz majd a műveidtől, ha nincs bennük igazságosság, szeretet és irgalom? Nem ezeket a 

tanításokat adta nektek Jézus? Bizony mondom nektek, a szeretet, az igazságosság és az irgalom nem 

ellentétes a ti korotok életmódjával, ezek a szellemileg fejlett lényekhez illő erények. 

3 Amikor azt látom, hogy az emberek háborúkba keveredve ölik egymást a világ kincseinek 

birtoklásáért, nem tudok mást tenni, mint hogy az emberiséget újra és újra kisgyerekekhez hasonlítom, 

akik olyan dolgokért harcolnak, amelyeknek nincs értékük. A gyerekek még mindig azok az emberek, akik 

egy kis hatalomért vagy egy kis aranyért harcolnak. Mit jelentenek ezek a javak a többi ember erényei 

mellett? 

4 Az az ember, aki a népeket megosztja azzal, hogy gyűlöletet vet a szívükbe, nem hasonlítható 

ahhoz, aki annak szenteli életét, hogy elveti a mindent átfogó testvériség magvait. Aki szenvedést okoz a 

testvérei között, nem hasonlítható ahhoz, aki annak szenteli életét, hogy enyhítse felebarátai szenvedését.  

5 Minden ember trónról álmodik a földön, bár az emberiség kezdettől fogva megtapasztalta, hogy 

egy trón milyen keveset ér a világban. 

6 Helyet ígértem nektek az országomban, de nagyon kevesen vannak, akik igényt tartanak rá, és ez 

azért van, mert az emberek nem akarják megérteni, hogy a mennyei birodalmak királyának legkisebb 

alattvalója is nagyobb, mint a föld leghatalmasabb uralkodója. 

7 Az emberek még kisgyermekek; de a nagy látogatás, amely eljön rájuk, oly rövid idő alatt oly sok 

mindent megtapasztalnak, hogy hamarosan ebből a gyermekkorból az érettségbe lépnek át, és akkor, a 

tapasztalat gyümölcsével ellátva, felkiáltanak majd: "Jézusnak, a mi Atyánknak volt igaza, menjünk 

hozzá". 

8 A bűneidért feláldozott Bárány ebben a pillanatban szól hozzád, és az Ő szava a szeretet és a 

megbocsátás. Az isteni igazságosság könyve a hatodik fejezetben megnyílik, mert a Bárány feloldotta 

annak minden pecsétjét. 

9 Az 1950-es év hamarosan itt lesz, és a megnyilvánulásnak ez a formája véget ér; de a Hatodik 

Pecsét ezért nem zárul le, hanem tovább fog ragyogni az idő végéig, amikor a Hetedik Pecsét feloldásra 

kerül. 

10 Azt akarom, hogy az emberiség ebben az időben felkészüljön, hogy amikor az utolsó pecsét 

feloldásra kerül, az emberek tudatában legyenek és készen álljanak arra, hogy meghallják és felfogják az 

új kinyilatkoztatások tartalmát. Azt akarom, hogy a nemzetek és a népek belsőleg erősek legyenek, hogy 

ellen tudjanak állni azoknak a napoknak a keserűségének. 

11 Áldottnak fogom nevezni azokat, akik képesek elviselni azoknak az időknek a megpróbáltatásait, 

és megjutalmazom őket kitartásukért és a hatalmamba vetett hitükért azzal, hogy egy új emberiség 

szüleivé nevezem ki őket. 

12 Az emberek bűnei eltöröltetnek, és minden újnak fog látszani. A tisztasággal és szüzességgel teli 

fény megvilágít majd minden teremtményt, új harmónia fogja üdvözölni ezt az emberiséget, és akkor az 

emberek lelkéből felcsendül majd az Úr iránti szeretet himnusza, amelyre Ő már oly régóta várt. 

13 A Földanya, amelyet gyermekei a legkorábbi időktől kezdve meggyaláztak, ismét a legszebb 

ünnepi köntösébe öltözik, és az emberek többé nem fogják "Könnyek völgyének" nevezni, és nem fogják a 

vér és könnyek mezejévé változtatni. Ez a világ olyan lesz, mint egy kis szentély a világegyetem közepén, 

ahonnan az emberek alázattal és Mennyei Atyjuk iránti szeretettel teli egyesülésben a Végtelenhez emelik 

lelküket. 
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14 Gyermekeimnek Törvényem a lelkükbe és Szavam a szívükbe lesz vésve, és ha a múltban az 

emberiség örömét lelte a rosszban és gyönyörködött a bűnben, akkor nem lesz más eszménye, mint a 

jóság, és nem fog nagyobb örömöt ismerni, mint az Én utamon járni. De ne higgyétek, hogy az ember 

ezért lemond a tudományról vagy a civilizációról, és visszavonul a (magányos) völgyekbe és hegyekbe, 

hogy primitív életet éljen. Nem, még mindig élvezni fogja a tudomány fájának gyümölcseit, amelyet oly 

nagy érdeklődéssel ápolt, és amikor majd nagyobb lesz a spiritualizációja, akkor a tudománya is az lesz. 

De az idők vége felé, amikor az ember végigjárta ezt az utat, és leszakította az utolsó gyümölcsöt is a 

fáról, rá fog jönni műveinek jelentéktelenségére, amelyek korábban oly nagyszerűnek tűntek számára, és 

fel fogja fogni és meg fogja érezni a Szellemi Életet, és ezen keresztül úgy fogja csodálni a Teremtő 

művét, mint még soha. Az inspiráció révén megkapja a nagy kinyilatkoztatásokat, és élete visszatér az 

egyszerűséghez, a természetességhez, a spiritualizációhoz. Eltart még egy ideig, amíg ez a nap eljön, de 

minden gyermekem meg fogja látni. 

15 Most egy lépést kell tenned előre, hogy a lelkednek ne kelljen panaszkodnia, hogy meddő életet 

éltél. 

16 Beszéltem nektek az eljövendő időkről. Szavaim nem fognak elidegeníteni benneteket, mert 

bizony mondom nektek, holnap sokak szívében megelevenítik a hitet és reményt ébresztenek. 

17 emberiség, megvan a hatalmam, hogy a szeretet által semmissé tegyem a bűneidet, és 

megmentselek. Nem fogok megállni, hogy ne nézzem a foltjaitokat, és még ha a világ mocsarában 

elveszve talállak is titeket, kiszabadítalak benneteket belőle, hogy apostolaimmá tegyelek benneteket. 

18 Az emberiség körében él az általam megjelölt száznegyvennégyezer ember egy része. Az Én 

szolgáim szétszóródtak az egész világon, és a békéért való imádkozás és az emberek testvériségéért való 

munka feladatát végzik. Nem ismerik egymást, de - egyesek intuitív módon, mások pedig e 

kinyilatkoztatás által megvilágosodva - beteljesítik sorsukat, hogy megvilágítsák testvéreik útját. 

19 A szeretetem által megjelöltek részben egyszerű emberek, de vannak olyanok is, akiket a világ 

tisztel. Csak az életükben, műveikben, gondolkodásmódjukban és az isteni kinyilatkoztatások 

megértésében megnyilvánuló szellemiségükről ismerhetők fel. Nem bálványimádók, fanatikusok vagy 

vakmerők. Úgy tűnik, hogy nem gyakorolnak semmilyen vallást, és mégis van egy belső tisztelet a lelkük 

és az uruk szelleme között. 

20 A Szentlélek fényével megjelöltek olyanok, mint a mentőcsónakok, őrzők, tanácsadók és 

védelmezők. Lelkükben felruháztam őket fénnyel, békével, erővel, gyógyító balzsammal, olyan 

kulcsokkal, amelyek láthatatlanul kinyitják a legmakacsabb ajtókat, olyan fegyverekkel, amelyekkel 

legyőzhetik a mások számára leküzdhetetlen akadályokat. Nem szükséges, hogy címeket mutassanak be a 

világnak ahhoz, hogy képességeikről tudomást szerezzenek. Nem ismerik a tudományokat, és szegények a 

földi javakban, mégis sok jót tudnak tenni életük útján. 

21 Ezek közül a sokaságok közül, akik megkapták az Igémet, sokan csak azért jöttek, hogy 

megerősítsék küldetésüket; mert nem a földön kapták meg szellemi ajándékaikat, vagy nem a földön 

bízták rájuk a küldetést. Bizony mondom nektek, a fény, amellyel minden szellem rendelkezik, az a fény, 

amelyet evolúciójának hosszú útja során szerzett. 

22 Boldogok a megjelöltek, akik szeretetemtől ihletve teljesítik szellemi feladatukat, és áldottak azok, 

akik utánozzák őket, mert el fogják érni azt a szellemi érettséget, amellyel azok rendelkeznek. 

23 Hányszor próbáltak a Második Korszakban azok az egyszerű emberek, akik hallották Jézus szavát, 

és a hozzá forduló betegek nagyobb csodákat tenni, mint az Én tanítványaim, anélkül, hogy az Én 

apostolaim közé tartoztak volna. 

24 Keressétek buzgón a célt (fejlődésetek útját), mindannyian a hit, az irgalom és az alázat útján 

jöjjetek hozzám, és mindannyian egyformán méltónak fogjátok érezni magatokat Atyátokhoz. 

25 Az új napfény hajnalán lelked felfelé fordult, hogy hálát adjon az Atyának. 

26 Jöjjetek újra tanulni Tőlem, ti tanítványok és kezdők, őrizzétek mélyen magatokban Szavaimat, 

hogy a megpróbáltatások ideje ne érjen benneteket felkészületlenül. Nem akarlak benneteket törékeny 

csónakoknak látni a tomboló tengeren. 

27 Megújulást kérek népemtől, hogy amikor megszabadultok a haszontalanságtól és a gonosztól, 

használhassátok tanításaimat, és ugyanakkor bizonyítsátok, hogy az Igazság Szellemét halljátok. 
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Ismerjétek fel, hogy most bűnbánattal és alázattal le kell mosnotok ezeket a foltokat, és a szeretet 

cselekedeteivel tanúságot kell tennetek az igazságomról. 

28 Ezen az úton tett első lépéseitől kezdve használjátok az igazságot, akár beszéltek, akár 

cselekesztek. A hazugságokból hiányzik az isteni lényeg, ezért soha nem fognak meggyőzni. 

29 Megtisztítom ezeket a szócsöveket, mielőtt rajtuk keresztül ismertetném meg magam, hogy 

egyedül ők hirdethessék nektek az igazságot. Ha a férfiak holnap megsértődnek, mert kétségbe vonják ezt 

az Igét, mert az nők ajkán keresztül is közölték, ne ijedjetek meg. El fogod mondani nekik, hogy nem nem 

vagy osztály szerint választottam ki tanítványaimat, és hogy az igehirdetésemhez elég volt egy nyitott 

elme és engedelmes ajkak, hogy kifejezzem rajtuk keresztül az inspirációmat. 

30 Ne félj azoktól, akik felkeresnek téged, még akkor sem, ha úgy éled meg őket, mint a tetteid 

nyomozóit vagy feljelentőit. Mindig ismerjétek fel bennük a fényt kereső lelkeket. 

31 Ki tudna elválasztani egy bárányt az Én akadályomtól, aki szeret Engem az igazságban? Minden 

egyes munkásom egyszerűsége mögött, az emberi szem elől elrejtve, egy angyal áll, aki minden lépését 

figyeli. 

32 Megmondtam nektek, hogy harcba szálltok, és hogy - ha azt akarjátok, hogy az igazság 

felragyogjon - bátornak kell lennetek a harcban, és meg kell bocsátanotok minden sértést, amit ellenetek 

tesznek, és nem szabad megengednetek, hogy a sértettség olyan fegyvereket adjon nektek, amelyeket nem 

szabad használnotok. 

33 Ha tudsz megbocsátani dicsekvés nélkül, megnyered a csatát. Amikor próbára tesznek benneteket, 

imádkozzatok, és én minden tudományt felülmúló, meglepő tetteket fogok cselekedni, amelyek a hitetlen 

szíveket megremegtetik. 

34 Ezzel előre felhívom a figyelmeteket a megpróbáltatásokra, amelyeket át kell majd élnetek. De 

hogy ne érjen meglepetés, mindig készüljön fel. 

35 Legyetek fogékonyak inspirációimra, és ne úgy viselkedjetek, mint azok, akiknek megkeményedett 

a szívük, és akik az élet csapásaira várnak, hogy kijavítsák hibáikat. Mondom nektek, hogy köztetek is van 

fájdalom és halál, ők is beszélnek hozzátok. 

36 Itt az ideje, hogy minden szellem tisztában legyen azzal a korszakkal, amelyben találja magát, 

hogy elindulhasson és teljesíthesse az általam rábízott feladatot. 

37 mennyi fájdalmat okoztál a tieidnek, de Én mindenkit szeretek, és mindenkinek megadom az 

üdvösségük eszközeit, amíg hozzám nem jönnek. 

38 Illés segített Nekem a harmadik korszak helyreállítási munkájában. Ma már nem látjátok őt 

megtestesülni, mint a múlt korokban, amint utakat jár, és felkészíti az emberek elméjét arra, hogy imádatot 

mutassanak be Istenségemnek. Csak lélekben érzékelitek a jelenlétét és az emberiség megmentéséért 

folytatott nagy küzdelmét. 

39 Mindannyiótokat várok, miután teljesítettétek a feladatotokat, amelyben ez a jó Pásztor lesz az 

útmutatótok. 

40 Nem vettétek észre benne az őszinteséget, a szeretetet és az értetek való áldozatvállalását 

mindenkor? Nem fogtok-e felállni és legyőzni az akadályokat, hogy elérjétek a célt, dicsőítve Illést és 

dicsőítve az Uratokat? 

41 Meg van írva, hogy látni fogtok Engem, amint nagy fenséggel jövök hozzátok. Sokan láttak 

Engem szellemi arccal, anélkül, hogy sikerült volna felfogniuk a munkát, amelyet az emberek között 

végzek. De ha megkérdeznék tőled: "Kire hallgatsz, és miért fordultál el a világtól?", mit válaszolnál? - Az 

igazság szerint beszéljetek, ne tagadjátok meg, amit láttatok, ne tegyétek azt, amit Péter tett, mondván, 

hogy nem ismeritek ezt a művet, mert nem rejthetitek el a jelet, amely a lelketekben van, és amely 

megkülönböztet benneteket anélkül, hogy elkerülnétek. 

42 Tudom, hogy a bizonyíték ellenére, amit adtam nektek, sokan közületek elfordulnak tőlem, mert 

félnek attól, hogy megítélnek és bíróság elé állítanak. De ha ti, akik hallottatok Engem, csendben 

maradtok, ki fogja megvédeni az Ügyemet? De kiképzem azokat, akik anélkül, hogy tudnának 

tanításomról, tanulmányozni fogják azt, amikor meg kell ítélni, és helyesnek fogják találni, és (a 

bíróságon) népemért fognak kiállni. 
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43 Ha az Én munkásaim akartok lenni, akkor Engem kell példaképül vennetek, és bele kell 

egyeznetek a megpróbáltatásokba, amelyeknek el kell jönniük, mert azokat Én előre látom. De amikor 

belépsz ebbe az időbe, ne zavarodj össze, és ne felejtsd el, hogy mindezt én jelentettem be neked. Akkor 

fel fogjátok ismerni hatalmamat és igazságosságomat, és ha kételkedtetek Szavamban, akkor meglátjátok, 

hogy felkészítettelek benneteket, hogy ne lepődjetek meg, és e próbák közepette felismerjétek végtelen 

kegyelmemet és irgalmamat irántatok. 

44 Nagy hatalmat tulajdonítottál az embereknek, és kételkedtél az enyémben. Hamarosan olyan 

események fognak történni, amelyek bebizonyítják nektek, hogy minden az Én Akaratomnak van alávetve, 

és minden engedelmeskedik az Én Törvényeimnek. Azt akarom, hogy az említett időben tiszták legyetek, 

és egyetlen törekvésetek az, hogy tanításaimmal felvilágosítsátok embertársaitokat. Gondoljatok arra, 

hogy paradicsommá tehettétek volna ezt a világot, ha betartjátok a törvényeimet. Az életed lehetett volna 

Istened örök dicsőítése. De még mindig jóvátehetitek vétkeiteket, és megáldhatjátok a folyamatos 

lehetőséget, amit adok nektek, hogy visszatérjetek a jó útra. 

45 Szeress, hogy téged is szeressenek. Bocsáss meg, hogy méltóvá válj a megbocsátásra. Készüljetek 

meghajolni azok előtt, akik a szolgáitok voltak, hogy próbára tegyétek magatokat alázatosságotokban. 

46 Legyetek az Én szolgáim, és soha nem foglak megalázni benneteket. Ne feledjétek, hogy nem 

királyként jöttem, és nem viselek jogart vagy koronát. Az alázatosság példájaként vagyok közöttetek, és 

még inkább a szolgátokként. Kérjetek Engem, és én adok nektek, rendelkezzetek Velem, és 

engedelmeskedni fogok, hogy újabb bizonyítékot adjak nektek szeretetemről és alázatosságomról. Csak 

azt kérem, hogy ismerjetek fel Engem, és tegyétek az Én Akaratomat, és ha akadályokba ütközöl 

kötelességeid teljesítése előtt, imádkozz és győzz az Én Nevemben, és akkor nagyobbak lesznek az 

érdemeid. 

47 Ha nem tudsz megközelíteni egy szenvedő embert, hogy gondját viseld és vigasztald, imádkozz, és 

a lelked eléri őt, és így betöltheted áldott küldetésedet. Az erősekért a hanyagok segítséget kapnak, és az 

igaz emberért egy nemzet megmenekül. 

48 Mennyi idő telt el azóta a nap óta, amikor tudattam veletek, hogy országom közeledik az 

emberiséghez, egészen a mai napig, amikor meghallgattok Engem; de ti nem hittetek, és nem 

engedelmeskedtetek szavaimnak, és minden egyes nap, amely eltelt, közelebb visz benneteket a véghez! 

Mit fogsz tenni, ha ez az időszak véget ér, és nem éltél a lehetőséggel, hogy a szellemed javára dolgozz? 

Mindazonáltal továbbra is mondom nektek, hogy várok rátok, és hogy türelmem végtelen. De azt akarom, 

hogy megértsetek Engem, hogy megkegyelmezzetek magatoknak. 

49 Minden földi élettel új testet adtam nektek, és megvilágosítottam a szellemeteket, hogy 

megkezdhessétek a küzdelmet, és azt mondom nektek, hogy nem szabad félnetek attól, hogy közben 

foszlányokat hagyjatok (lelketek) ruhájából vagy szívetek darabjait, mert csak ezek az érdemek azok, 

amelyek megnyitják előttetek a kaput, és elvezetnek benneteket az örök hazába. 

50 Csodálkoztatok a csodákon, amelyeket a Második Korszakban tettem; de ha elgondolkodtok, 

rájöttök, hogy ezek nem szűntek meg a világban - némelyikük anyagi formában, mások az emberek 

lelkében. 

51 "A süketek hallanak": azokról van szó, akik, miután elhallgattatták lelkiismeretük hangját, ma 

meghallgatták szavaimat, amelyek behatoltak szívükbe, és arra indították őket, hogy bűnbánatot érezzenek 

és jó elhatározásokat hagyjanak, és lelkük most az üdvösség útjára lépett. 

52 A sánta meggyógyult, és ma követ Engem: Ez az a gyermek, aki, miután letért a szellemi útról, 

megbénult, és képtelen volt eljönni hozzám, és aki ma, miután meghallotta az Igémet, meggyógyult, és 

arra készül, hogy megszabaduljon a láncoktól, amelyek megkötözték, hogy Velem lehessen. 

53 És a vakok láttak: A sötétség és letargia után, amelyben ez az emberiség élt, anélkül, hogy vágyott 

volna arra, hogy túlnézzen azon, ami körülvette, egy új nap fényével világítottam meg, hogy 

megmutassam neki a küzdelmekkel és megpróbáltatásokkal teli utat, ahol Lelkem megismerteti és 

láthatóvá teszi magát, hogy kivétel nélkül mindannyian felismerhessetek Engem. 

54 Még a halottak is feltámadtak: Milyen kevesen tudják, hogyan maradjanak meg a kegyelemben és 

éljenek Velem egységben. Azoknak, akik "meghaltak" a kegyelemnek, visszaadtam a hitet, a reményt, 

hogy felébredjenek egy új életre, amelyben egy olyan világot láttak, amely tele van végtelen 

meglepetésekkel, amelyeket nem tudnak felfogni, és amelyben minden erő, egészség és béke van. 
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55 Ők azok, akik felismertek Engem ebben az időben, de én azt mondom nektek: Ha 1950 után 

megszűnik az Igém, és új tömegek közelednek hozzátok, neveljétek fel őket, és tanítsátok őket úgy, 

ahogyan én tanítottalak titeket. Nagy hatalmat adok nektek, hogy továbbra is bátorítsátok az új hívők hitét. 

56 Ne kételkedjetek Szavamban, mert bűnös férfiakat és nőket használtam. Adjatok nekem egy igaz 

embert, és rajta keresztül fogok szólni hozzátok. De valóban mondom nektek, hogy nem találok az 

emberek között tiszta és tökéletes lelkeket, és az emberi materializmus és tökéletlenség ellenére az Én 

igehirdetésemet ebben az időben kell véghezvinni. Még ha ezek a teremtmények itt nem is rendelkeznek az 

angyalok tisztaságával vagy a pátriárkák feddhetetlen erényével, én már régóta készítem őket, 

kiválasztottam a szellemüket és megtisztítottam a testi burkukat, és nemzedékről nemzedékre 

megtisztították magukat az őseik. Ki tud behatolni legbelsőbb tanácsaimba? Munkám a befejezéséhez 

közeledik, és amikor átadtam nektek az utolsó Szavamat, használjátok és tápláljátok magatokat annak 

isteni esszenciájával, ti és mindazok, akik a Harmadik Testamentumot keresik. 

57 Nem az imaház az egyetlen hely, ahol tanításomról kell elmélkednetek és gyakorolnotok, hanem 

mindenhol. Nemcsak arra tanítalak benneteket, hogyan éljetek ebben a világban, hanem felkészítelek 

benneteket a lelki életre is, amely vár rátok, és amelynek nincs vége. 

58 Figyeljetek és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor hívom a szíveteket, hogy ihletet adjak 

neki, és arra késztessem, hogy használja az emberek között azokat a szellemi ajándékokat, amelyeket én 

adtam neki. 

59 Fáradtan jöttök az élet ösvényeit járva, és sokat szenvedtetek. Pihenjetek házamban, üljetek 

asztalomhoz, és igyatok ebből a borból. Holnap tovább kell haladnod az élet útján, de egész lényedben új 

erőt fogsz érezni, ami segíteni fog abban, hogy elérd utad végső célját. 

60 Hatalmas "földeket" bízok rátok, amelyeket meg kell művelnetek, és elengedhetetlen, hogy 

rendelkezzetek a szükséges erővel, hogy ne törjetek össze a munkában. Mindegyikőtök szorgalmas 

munkás lesz ezen a "szántóföldön", ahol megtanuljátok majd vetni, gondozni és aratni, isteni tanításaim 

által bátorítva. Ezt a kegyelmet adom nektek ebben az időben, mint a legértékesebb lehetőséget, amelyet 

szeretetem ad nektek, hogy érdemeket szerezzetek, amelyek közelebb visznek hozzám. 

61 Ne fussatok többé a világ örömei vagy könnyelműségei után. Kövesd azt az eszményt, hogy életed 

kifogástalanná tedd, mert én meg fogom adni neked azokat a kielégüléseket, amelyek egész létezésed 

során ösztönzőleg hatnak szívedre. 

62 Értsétek meg, hogy sok nyomorúság és fájdalom létezik a világban. Minden sarkon találhatsz 

olyanokat, akiknek vigaszra, szeretetre, gyógyító balzsamra és igazságra van szükségük. Nyisd meg a 

szíved minden fájdalomra. Legyetek együttérzőek, hogy meghalljátok a sírók panaszát, és fejlesszétek az 

intuíciótokat, hogy együtt tudjatok érezni azokkal, akik hallgatnak és elrejtik szenvedésüket. 

63 Ne viselkedjetek urakként a szegényekkel szemben, mert senki sem érezheti magát Istennek, 

királynak vagy Úrnak, ha nem akarja látni magát megalázva azok előtt, akiket megalázott igazságosságom 

napján. 

64 Ne fordulj el azoktól, akik kétségbeesésükben káromolnak engem vagy téged. Adok nektek egy 

cseppet a balzsamomból értük. 

65 Légy kész megbocsátani bárkinek, aki megbánt téged abban, ami a legkedvesebb számodra. 

Őszintén mondom nektek, minden egyes alkalommal, amikor őszinte és igaz megbocsátást adtok egy ilyen 

próbatételben, az egy újabb lépcsőfok lesz, amit elértek a spirituális fejlődési utatokon. 

66 Tehát neheztelni fogtok, és megtagadjátok a megbocsátást azoktól, akik segítenek nektek közelebb 

kerülni hozzám? Lemondasz-e arról a szellemi örömről, hogy példaképül vegyél Engem, és hagyod-e, 

hogy az erőszak elsötétítse az agyadat, hogy minden csapást viszonozz? 

67 Bizony mondom nektek, ez az emberiség még nem ismeri a megbocsátás erejét és csodáit. Ha 

egyszer hisznek az Igémben, meg fogják győzni magukat erről az igazságról. 

68 Szeretett emberek, itt hagyom nektek a vizet, amely oltja a szomjat és meggyógyít minden bajt. 

69 Szíveket keresek, hogy bennük lakozzam, hogy amikor meghallják Szavamat, felismerjék lelki 

küldetésüket. Azt akarom, hogy megtanuljatok imádkozni, beszélni mennyei Atyátokkal, tükrözve és 

érezve azt, amit közölni akartok Velem, azzal a bensőségességgel és őszinteséggel, amire Jézus tanított 

benneteket. De ne tegyetek úgy, mint azok, akik naponta újra és újra azt ismételgetik: "Legyen meg a Te 



 

12 

akaratod, Uram, úgy a földön, mint a mennyben", és akik valójában nem tudják, mit mondanak, mert 

valójában egyáltalán nem értenek egyet az Én akaratommal! 

70 Eljött az idő, hogy az emberek felkeljenek és gyakorolják Isteni tanításaimat. Ezért indítottalak 

benneteket arra, hogy egyszerűsítsétek le az életeteket, és szabadítsátok meg a szíveteket az anyagi 

vágyaktól. 

71 Tanításom gyakorlása visszatérés a múlt idők egyszerű életéhez, de ugyanakkor előrelépés is a 

spirituális ismeretek terén. 

72 A mostani kiválasztottak nem véletlenszerűen lettek kiválasztva; minden egyes gyermekem 

esetében isteni oka van a választásnak. Annak érdekében, hogy betölthessétek a feladatot, amelyre már a 

földre érkezésetek előtt rendeltetek, és hogy segítsek nektek a feladat teljesítésében, ezt az utasításaimon 

keresztül teszem ismertté számotokra. 

73 Nem tapasztaltátok, hogy mennyire próbára tettelek benneteket, hogy hiteteknek acélt és erőt 

adjak? Nem érzel olthatatlan szomjúságot, hogy elérd és megismerd a spirituálisat? Nem éreztek-e 

nyomást és légszomjat a világot körülvevő (szellemi) légkörben? Nem veszed észre - mégsem tudod 

"miért" -, hogy menekülsz a mocsok elől? Mindezek a jelek azt bizonyítják, hogy olyan spirituális 

feladatra rendeltettetek, amely minden más földi feladatotok felett áll. 

74 A lélek élni akar, keresi a halhatatlanságát, meg akar tisztulni és meg akar tisztulni, éhes a tudásra 

és szomjazza a szeretetet. Hagyd, hogy gondolkodjon, érezzen és cselekedjen, engedd, hogy a 

rendelkezésedre álló idő egy részét magára fordítsa, hogy megnyilvánulhasson benne, és felfrissülhessen a 

szabadságában. 

75 Mindazok közül, akik itt vagytok a világon, csak a lelketek marad meg ezen élet után. Gyűjtsön 

erényeket és érdemeket, és őrizze meg azokat magában, hogy amikor eljön a szabadulás órája, ne legyen 

szegény lélek az Ígéret Földjének kapujában. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 112  
1 Én vagyok a lélek tápláléka, én vagyok mindannak a tulajdonosa, amire szükséged van, én vagyok 

a fény a fejlődésed útján. 

2 Azt kívánom, hogy megismerjetek Engem. Egykor emberként voltam közöttetek; ma szellemben 

jövök, hogy megmutassam nektek, hogy valóban a gyermekeimben vagyok, és hogy az ő értelmi 

szervükön keresztül tudok beszélni. A jövőben csak az Én inspirációm fénye fogja elérni a szellemeteket. 

De minden egyes formában, amelyet arra használok, hogy beszéljek hozzátok, mindig lesz egy új lecke és 

a kinyilatkoztatás egy új szakasza, amelyet Lelkem elétek tár, hogy jobban megismerhessetek Engem. 

3 Az emberek korról korra világosabb képet kapnak rólam. Azok, akik Krisztuson keresztül ismertek 

meg Engem, közelebb állnak az igazsághoz, mint azok, akik csak Mózes törvényein keresztül ismernek 

Engem. Azt az Istent, akit az emberek tömegei követtek és engedelmeskedtek neki az Ő igazságosságától 

való félelem miatt, később Atyaként és Mesterként keresték, amikor Krisztus szeretetének magja 

kicsírázott a szívükben. 

4 Bizony mondom nektek. Nem küldök neked fájdalmat. Láttad már, hogy a kertész milyen 

szeretettel gondozza a kertjét? Nos, olyanok vagytok számomra, mint egy hatalmas kert, amelyben úgy 

nézek rátok, mint a tűzliliom, a rózsa vagy a fehér liliom. De ha kehelyeitek zárva vannak szeretetem 

harmata előtt, természetes, hogy gyengének érzitek magatokat, amikor a viharos szelek felkorbácsolnak 

benneteket. Akkor miért gondolod, hogy én vagyok az, aki megfenyítelek téged? Tévedés, ha 

szenvedéseitek és keserűségetek okát Nekem tulajdonítjátok, mert egy apa csak a gyermekei boldogságát 

akarja. 

5 Amint rájöttök, hogy nem vagytok összhangban azzal, amit teremtettetek, és az Én 

Törvényeimmel, megbánjátok majd, hogy Engem hibáztattok a szerencsétlenségetekért, és megértitek, 

hogy ti teremtettétek a fájdalmat. 

6 A múltban, amikor az emberiség még nem ismerte meg az igaz Istent, a természet minden erejében 

istenséget látott. Ezért, amikor ezek az erők elszabadultak, az emberek azt mondták, hogy ez isteneik 

bosszúja, anélkül, hogy felfogták volna, hogy bűneik miatt nem tudták megmenteni magukat az 

elszabadult elemek hatásától. 

7 Valamit még mindig megőriztek ezekből a meggyőződésekből, mert amikor földrengéseket, 

viharokat vagy csapásokat láttok vagy hallotok, amelyek népeket, városokat vagy nemzeteket ostoroznak, 

felkiáltotok: "Ez Isten büntetése". 

8 Ebben az időben kinyilatkoztattam nektek, hogy az embernek hatalma van a természet erői felett, 

olyan hatalom, amelyet eddig nem fedeztetek fel. Megtanítottalak benneteket arra, hogy aki az én 

törvényeim szerint imádkozik és él, az engedelmességet érhet el az elemi erőkkel szemben, és a természet 

meghallgathatja. Ez csodálatosnak tűnik neked? Emlékezzetek arra, hogy Jézus a tanító példái között azt is 

megadta nektek, hogyan rendelte alá a természetet a parancsának. Ne felejtsük el, hogy amikor a Mester a 

tanítványaival egy csónakban a Galileai-tengeren hajózott, az hirtelen felhabzott. Amikor látta apostolai 

félelmét, kinyújtotta a kezét, és megparancsolta a hullámoknak, hogy nyugodjanak meg, és ők azonnal 

engedelmeskedtek, mint engedelmes szolgák. 

9 Bizony mondom nektek, még sok mindent kell tanulmányoznotok és megismernetek azokban a 

példákban, hogy megértsétek új tanításaimat. Elég, ha hisztek szavaimban, hogy életetek nehéz, válságos 

időszakaiban tanúi lehessetek a hit erejének törvényem beteljesítésében. 

10 Mennyire örült a szívetek, amikor imádkoztatok e próbák egyikében, és kézzelfoghatóan 

megtapasztaltátok az igazságomat. Hittel, spiritualizációval és alázattal el fogjátok érni az igazi imát, 

amely megakadályozza, hogy továbbra is a föld változó sorsának áldozatai legyetek. Mert ha harmóniában 

éltek az életeteket irányító törvényekkel, akkor minden, ami körülvesz benneteket, a szolgálatotokra áll. 

Tartsátok észben tanításaimat, amelyeket oly sok szeretettel mutatok be nektek az emberi értelem szervén 

keresztül. Amikor sugárzásom a hanghordozó elméjére telepszik, az Igévé válik, anélkül, hogy elveszítené 

isteni jelentését. Ez a fény, amelyet a Második Korszak allegóriájában bejelentettem nektek, az a 

jelzőfény, amely a lelkeket az üdvösség kikötőjébe vezeti. Emberivé tettem inspirációmat, hogy amikor 

hallotok Engem, megértsétek kinyilatkoztatásaim tartalmát és azt a módot, ahogyan tanításaimat a 
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gyakorlatba ültethetitek. Holnap, amikor ez a veletek való kapcsolatom véget ér, fényem továbbra is 

megvilágítja majd az emberek szellemét. 

11 Ha azokban a napokban az Isten Fiának vére mindenkiért kiontatott, most az Én Lelkem Fénye lesz 

az, amely minden testre és minden lélekre leszáll. 

12 Minden ember mélyén megszólal egy csengő, amely nem engedi, hogy elaludj. Ez az Én hangom, 

amely hív és hív imádságra, elmélkedésre és elmélkedésre. Néhányan megállnak erre a hívásra, és 

elindulnak felé; mások ellenállnak ennek a hangnak, és hagyják, hogy anyagi természetük kemény burka 

megmutatkozzon. Ezért, míg egyesek sietnek az igazi életre ébredni, mások lusták. 

13 Hányan közületek, akik megtapasztaltátok az Igém hallásának kegyelmét, mondtátok Nekem a 

szívetekben: "Uram, miért késlekedtél olyan sokáig azzal, hogy visszajöjj a világba?". - Erre azt mondom 

nektek: Számomra ez az egész idő csak egy pillanatot jelentett. Elmondhatom nektek, hogy attól a naptól 

kezdve, amikor a Golgotán az utolsó szavamat adtam nektek, egészen addig a napig, amikor ebben a 

korban az első tanító szavamat adtam nektek, nem telt el számomra idő. Az abban a korszakban való 

távozásom és az ebbe a korszakba való megérkezésem közötti idő olyan rövid volt, hogy egy villámcsapás 

fényéhez hasonlítom, amely keleten felvillan, és nyugaton kialszik. 

14 Néha az emberek annyira méltatlannak tartják magukat Hozzám, hogy nem értik meg, hogy 

ennyire szerethetem őket; és amikor már beletörődtek abba, hogy távol élnek Atyjuktól, saját képzeletük 

szerint alakítják ki életüket, megalkotják törvényeiket és vallásaikat. Ezért nagy a meglepetésük, amikor 

megtapasztalják eljövetelemet. Aztán megkérdezik maguktól: "Valójában annyira szeret minket Atyánk, 

hogy keresi a módját, hogy ilyen módon kapcsolódjon hozzánk?". 

15 Ti, emberek gyermekei, csak annyit mondhatok nektek, hogy nem hagyom, hogy az enyémek 

elpusztuljanak - és ti az enyémek vagytok. Szerettelek, mielőtt léteztél, és örökké szeretni foglak. 

16 Ha késleltettétek a hozzám való visszatérést, és sok szerencsétlenséggel találkoztatok az utatok 

során, az nem jelenti azt, hogy szeretetem csökkent volna a bűneitek miatt. Az Én hangom a 

lelkiismereteteken keresztül valójában mindig is arra sürgetett benneteket, hogy az igazság útján jöjjetek 

hozzám. Én vagyok az örökkévalóságig nyitott kapu, amely meghív benneteket, hogy belépjetek 

szentélyembe, ahol az örökségetek van. 

17 Tanításom arra tanított benneteket, hogy a vétkeket jó cselekedetekké alakítsátok át. Legyetek 

biztosak abban, hogy aki felveszi Urának keresztjét és követi Őt, az hamarosan érezni fogja lelke 

felemelkedését. 

18 Ez nem az utolsó tanítás, amely megvilágítja a Harmadik Korszakot. A spirituálisnak nincs vége; 

Törvényem most minden lelkiismeretben isteni napként ragyog. A stagnálás vagy hanyatlás csak az 

emberekre jellemző, és mindig a szenvedélyek hibáinak, gyengeségeinek vagy kicsapongásainak 

következménye. Ha az emberiség egyszer spirituális alapokra építette életét, és magában hordozta az 

örökkévalóság eszményét, amelyre Tanításom inspirál benneteket, akkor megtalálta a fejlődés és a 

tökéletesség útját, és soha többé nem fog letérni a fejlődés útjáról. 

19 Ha a szellemednek egy magot adtam, hogy elvethesse, akkor száz magot kell visszaadnia nekem. 

Nem láttátok a magok szaporodását a földön? Tegyétek ugyanezt velük is! Minden fajtából csak egy-egy 

magot hoztam létre, és látjátok, hogy szüntelenül szaporodtak. 

20 Szeretett gyermekeim, úgy gondoljátok, hogy szükség van arra, hogy visszatérjek a világba, hogy 

még egyszer kiontassam Véremet, hogy megértessem veletek szeretetemet? Nem, erre a bizonyításra már 

nincs szükség, mert most már elég, ha naponta néhány pillanatig imádkozol és elmélkedsz, és máris 

üdítően hatol be a lelketekbe az Én fényem. Ez a fény a Mester fénye lesz, az Én hangom lesz, amely sok 

olyan tanítást fog felfedni nektek, amit nem ismertek, de amit tudnotok kell, hogy teljes tudásban 

élhessetek a Harmadik Korszakban, a Fény és a spiritualizáció korszakában. 

21 Azokban a Második Időkben az emberek inkább orvosként kerestek Engem, mint Mesterként, mert 

az emberek mindig is úgy hitték, hogy a test fájdalma nagyobb, mint a léleké. Jézus készséges volt, és 

megengedte, hogy a betegek hozzá forduljanak. Tudta, hogy ez a fájdalom az az út, amely az embereket az 

Ő Igéjének világosságához vonzza. 
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22 Amikor a vakok újra láttak és a leprások megtisztultak, amikor a bénák elhagyták táborukat és a 

megszállottak megszabadultak (túlvilági) hatásaiktól és rögeszméiktől, akkor élő tanúi voltak annak, hogy 

Jézus az orvosok orvosa. 

23 Sokáig az emberek emiatt kértek Engem, még akkor is, amikor már nem voltam velük a világban. 

De manapság, amikor egy orvos jön az ágyadhoz, és te minden bizalmadat belé veted, és az életedet az ő 

tudományára bízod, elfelejted, hogy mindkettőjük élete Tőlem függ. Ebben a pillanatban elfelejtesz 

imádkozni Atyádhoz, hogy kérj tőle megvilágosodást a tudomány embere számára és gyógyító balzsamot 

a szenvedésedre. Ahelyett, hogy ez a betegszoba fénnyel lenne tele, és erőt és reményt árasztana, a 

spiritualizáció hiányában szomorú és komor marad. 

24 Mikor kerestek Engem újra azzal a hittel, amellyel a Második Korszak betegei közeledtek 

Hozzám? El kell mondanom nektek, hogy szomjazom a hitetekre, és hogy ha bízol bennem, jogotok lesz a 

nagy csodákra, amelyeket számotokra tartogatok. 

25 Nem tagadom meg elismerésemet a tudomány embereitől, hiszen én adtam nekik a feladatot, amit 

végeznek. De sokukból hiányzott az imádság, a szeretet és a lélek emelkedettsége ahhoz, hogy az emberek 

igazi orvosai legyenek. 

26 Hozzájuk is szólni fogok még, de hangom ítéletet fog jelenteni számukra, amikor tanúi lesznek 

annak, hogy tanítványaim szellemi eszközökkel gyógyítják a betegeket, akiket a tudomány nem tudott 

meggyógyítani; és akkor, amikor az emberek szellemi ajándékaik révén gyógyítják egymást, a 

materialisták kinyitják majd a szemüket e kinyilatkoztatás láttán, és azt mondják: "Valóban, a mi 

tudományunkon túl van egy bölcsesség és egy erő, amely magasabb a miénknél". 

27 Nektek, emberek, azt mondom, hogy ne feledkezzetek meg erről az isteni ajándékról, mert általa 

világosságot fogtok terjeszteni a lelkekben, vigaszt nyújtani a szenvedőknek, és sokakat megtérítetek 

azáltal, hogy megszabadítjátok őket bánatuktól. 

28 A fájdalom egy olyan út, amely elvezeti az embereket az egészség forrásához, ami Én vagyok. De 

mindig emlékezzetek arra, hogy gyógyító balzsamom egy cseppjét adtam nektek, hogy használjátok, 

amikor valaki kopogtat az ajtótokon. Figyeljetek és imádkozzatok, hogy ez a segélykérés mindig 

felkészülten találjon benneteket. 

29 A harmadik korszak tanítványai, bizony mondom nektek, mivel megkaptátok új 

kinyilatkoztatásaimat, igaz és helyesen kell értelmeznetek a múlt idők tanításainak tartalmát. 

30 Minden, ami bennük kinyilatkoztatott nektek, isteni jelentéssel bír, még akkor is, ha úgy tűnik 

számotokra, hogy egyes esetekben az emberi életről szólnak. Keressétek szellemi tartalmukat, és rájöttök, 

hogy mindig a szellemi életet mutatják meg nektek. 

31 Ne foglalkozzatok túl sokat a betűk tanulmányozásával, ami a felszínes, mert ez zavarba hozhat 

benneteket. Merüljetek el az Ige jelentésében, ott megtaláljátok az igazságot. Győződjetek meg róla, hogy 

a vizsgálatotok egyszerű, ahogyan az Én Igém is az, és ne tegyétek nehezen érthetővé azt, ami világos, 

hangos és természetes. 

32 Az isteni leckék tanulmányozásához imára és lelki elmélkedésre van szükség. Bizony mondom 

nektek, aki ilyen módon keresi a világosságomat, az hamarosan megtalálja azt. Már megmutattam nektek, 

hogy az imádsággal az ember bölcsességre tesz szert. 

33 Az a tanítvány, aki ily módon kutatja Igémet, és ily módon kér tanácsot Mesterétől, mindig 

megtalálja az igazságot, és soha nem esik zűrzavarba. 

34 Eljön majd a nap, amikor a spirituális iránti érzékenységetek lehetővé teszi számotokra, hogy 

könnyen felfedezzétek a spirituális jelentést, amely minden tőlem származó Igében benne van. 

35 "Az én országom nem e világból való" - mondtam nektek a Második Korszakban; ezért beszélek 

nektek a szellemi országról. "Én vagyok az Út" - mondtam nektek, megértetve veletek, hogy előkészítem 

számotokra az utat, amely elvezet benneteket ahhoz, hogy Velem lakjatok a Mennyei Otthonban. 

36 Az emberi élethez elegendő volt a törvény, amelyet Mózesen keresztül adtam nektek; de az örök 

élethez szükséges volt, hogy Isten "Igéje" veletek legyen, hogy előkészítse számotokra az utat az igazi 

Paradicsomba. De mivel a fény, a tökéletesség és a szeretet magas házaiba vezető úton - lesben állások, 

sziklák és kísértések vannak, szükséges volt, hogy a vándor útjában megjelenjen egy csillag, egy 
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jelzőfény, egy fénysugár, amely megvilágítja lépteit. Ez a fény az Én Lelkem fénye, amely azért jött 

hozzátok, hogy eloszlassa a kétséget, a tudatlanságot és a bizonytalanságot. 

37 Nézzétek, hogyan ismertettem meg veletek lépésről lépésre és apránként a Szellem útját attól az 

időtől kezdve, amikor még a természeti törvény, vagyis a lelkiismeret diktátuma irányított benneteket, 

egészen mostanáig, amikor a szellemi világosságot kapjátok az ihletés által. 

38 Ez az inspiráció egy hosszú fejlődési út gyümölcse, amelyen nem állhatsz meg, és amely megadja 

neked a szükséges tökéletességet, hogy a legjobb gyümölcsöket arathasd le. 

39 Ma azt mondom nektek: Üdvözöllek benneteket, fáradhatatlan vándorok a tökéletesség felé vezető 

úton. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik éheztek vagy szomjaztok lélekben, mert mindenki, aki tudja, 

hogyan kell befogadni ezt az Igét és kivonni belőle a lényeget, békére lel. 

40 Áldom azt, aki nyugodt és határozott léptekkel járja az utat, mert nem fog megbotlani. 

Megvilágosítalak benneteket, hogy tanításom jó tanítványaiként viselkedjetek. 

41 Az általam kitűzött időpont, amikor e korszakban véget ér ez az igehirdetés, 1950 vége lesz - ez a 

megfelelő időszak a felkészülésetekre. Ha ugyanis az Én Igémet visszavonnák tőletek a végére kijelölt nap 

előtt, sokan közületek meggyengülnének, mások pedig visszatérnének régi szokásaitokhoz. Sorsotok a 

legnagyobb tökéletességgel lett megtervezve, és a megpróbáltatások, amelyekkel szembe kell néznetek, 

arra ösztönöznek benneteket, hogy felfelé fordítsátok elméteket és szeressetek Engem. Ha életetekben csak 

kielégülést és anyagi javak bőségét élveztétek, akkor megálltatok a spirituális úton, és eltávolodtatok 

Tőlem; de most új lehetőséget bíztam rátok, hogy beteljesítsétek feladatotokat. Mindazonáltal ne 

felejtsétek el, hogy földi létetek csak egy pillanat az örökkévalóság közepén, és ha ezt a pillanatot 

kihasználatlanul hagyjátok, fel fogjátok ismerni a szellemetekben lévő maradványokat és a fény hiányát, 

amikor a túlvilágon felébredtek. Ez egy szomorú ébredés lesz a lélek számára, mivel tudatára ébred a 

feladatának nem teljesítése miatti szegénységének és mezítelenségének, és könnyeket kell hullatnia az 

elvesztegetett idő miatt, amíg meg nem tisztul. 

42 Igen, tanítványok, akkor magára kell vennie az engesztelést, hogy elhallgattassa a lelkiismeret 

vádját, és méltóvá tegye magát arra, hogy folytassa fejlődését. 

43 Mindig a törvény útját járd, és az megvéd téged. 

44 Milyen kevesen vannak a tanítványaim, és milyen sok az emberiség! Mégis megerősítem azokat, 

akik képesek voltak vállalni ezt a küldetést és felelősséget, mert készen állnak arra, hogy elinduljanak a 

vetésre, amikor erre hívom őket. Addig is a szolgák engedelmességével és az apostolok lelkierőjével 

fognak rendelkezni. 

45 Amikor Szavam már nem hallatszik úgy, ahogy most van, és már nem tud figyelmeztetni 

benneteket, amikor az ellenség közeledik, és a tisztátalan vizek be akarják zavarni a kristálytiszta forrást, 

amelyet rátok bíztam, akkor az imádságba kell menekülnötök, és akkor a lelkiismeretetek megmondja 

nektek, mit kell tennetek. A lelkiismeret fényében jelen vagyok és mindig is jelen leszek. 

46 Már ismeritek e fa gyümölcsének ízét, és figyelmeztetlek benneteket, hogy a jövőben ne 

tévesszenek meg benneteket a hamis próféták; de embertársaitokra is vigyáznotok kell azáltal, hogy 

megtanítjátok őket megkülönböztetni az Én tanításom lényegét (más tanításoktól). Meg van írva, hogy 

távozásom után hamis próféták fognak felkelni, akik eljönnek, és azt mondják majd népemnek, hogy ők az 

én hírnökeim, és az én nevemben jönnek, hogy folytassák azt a munkát, amelyet én végeztem közöttetek. 

47 Jaj nektek, ha hamis próféták és hamis mesterek előtt hajlotok meg, vagy ha szellemi tartalom 

nélküli szavakat fűztök tanításomhoz, mert akkor nagy zűrzavar lesz! Ezért mondom nektek újra és újra: 

"Figyeljetek és imádkozzatok". 

48 Két törvénynek vetettem alá az embert, és az az akaratom, hogy ti, az én munkásaim, mindkettőt 

beteljesítsétek, hogy a szellem és az anyag egyesülésében tökéletes műveket tudjatok véghezvinni az 

életetekben. Minden egyes törvényembe bölcsességemet és tökéletességemet helyeztem. Teljesítsétek 

mindkettőt, mert ezek vezetnek el hozzám. Ne törekedjetek arra, hogy úgy éljetek a földön, mintha már a 

szellemiben lennétek, mert akkor fanatizmusba esnétek, ami hamis spiritualizáció. Ez azt eredményezné, 

hogy a tested megbetegedne, és idő előtt a sírba süllyedne, anélkül, hogy teljesítenéd a küldetésedet. 

Értsétek meg tehát, hogy a szellem magasabb intelligenciával lett felruházva, hogy a test vezetője és ura 

legyen. 
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49 Ma a küzdelem és a fájdalom e völgyében laksz, ahol a megpróbáltatások minden pillanatban azt 

mondják neked, hogy ez az otthon múlandó, de mindaz, amit a jelenben nem értél el, holnap már a tiéd 

lesz. A béke és az öröm, amely a világban csak egy pillanatig tart, a Szellemi Otthonban örökké tart. Ezért 

meghívlak benneteket az örök béke és a vég nélküli elégedettség országába. Készüljetek fel a nagy 

utazásra, várlak benneteket. 

50 Tanuljátok meg meghallani lelkiismeretetek hangját, és hallani fogjátok, hogy az Én hangom a 

szívetekhez szól. Ez a belső hang az Atyád hangja - mindig kedves, bátorító és meggyőző. 

51 Ma kereszteztem utadat, és lelkedben örömmel fogadtál Engem. A Mester és a leendő tanítványok 

közötti találkozás boldog volt. 

52 A szekták felkészülnek, és közelgő eljövetelemről beszélnek. Mégis, amikor lelkileg közeledem 

hozzájuk, nem éreznek Engem, mert hiányzik az érzékenységük, és mert nem hisznek. Azt mondom 

népemnek, hogy ebben az időben nagy emberek, tudósok és papok fognak felismerni Engem és érezni 

Engem abban a formában, amelyet azért választottam, hogy megismertessem magam e korszak 

emberiségével. Kiválasztom közülük azokat, akiknek Engem kell majd szolgálniuk; mert miután 

felkészítettem őket, kiküldöm őket, hogy hirdessék kinyilatkoztatásaimat és tanításaimat ebben az időben. 

53 Meghívtalak benneteket szeretetem asztalához, ahol élvezhettétek az isteni ételt: a kenyeret és a 

Lélek borát. Ó, bárcsak mindannyian megértenétek, milyen a Lélek éhsége: mennyi szeretettel keresnétek 

az éhezőket! Ezek a pillanatok itt emlékórák számotokra, új tanítványaim számára. Nem így van ez velem, 

aki az Örök Jelenlét vagyok. Szenvedésem és áldozati halálom titokban folytatódik, (kiontott) Vérem még 

mindig friss. De ti, akik ideiglenesen a földön vagytok, és olyanok vagytok, mint az atomok az 

örökkévalóságban, emlékezzetek és éljétek át újra, mint valami távoli dolgot, a Passiót, amelyet a Mester a 

szeretet legnagyobb testamentumaként hagyott rátok. Hallgassatok rám és tanuljatok, így képesek lesztek 

szeretni tanításomat, szolgálni testvéreiteket és nővéreiteket, és lelkileg tökéletesíteni magatokat. Ha arra 

vágytok, hogy urak legyetek az emberek között, csak Jézust kell követnetek. Ha meghallgattok Engem, 

nem lesztek többé tudatlan gyermekek, akik mindenről kérdezősködnek, mert semmit sem tudnak, és 

olyan tanítványokká váltok, akiket az Én Lelkem inspirál, amikor kinyitják ajkukat, hogy az Én 

tanításomról beszéljenek. Az emberek kérdéseiben a te szavad lesz az a fény, amely minden szívben 

meggyújtja a hit fáklyáját. 

54 Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet, és ezért jövök el hozzátok, és öntöm szeretetemet az 

asztalon lévő pohárba, hogy igyatok belőle, amíg szomjatok ki nem oltódik. Nem azért jöttem, hogy 

megmentsek néhány embert, hanem minden lelket, akinek szüksége van a világosságra. Mégis csak 

keveseket készítek fel, hogy aztán ők másokat is megmentsenek, és azok viszont másokat is 

megmentsenek. 

55 A nemzetek nyomorúságban, depresszióban és betegségben szenvednek. Már nem várják el a 

tudománytól vagy az emberi erőktől, hogy megoldják nehézségeiket és keserűségeiket. Az emberek kezdik 

azt hinni, hogy csak egy csoda mentheti meg őket. Sokan közülük tudják, hogy az Első Korszak prófétái 

bejelentették új eljövetelemet; sokan közülük tudják, hogy minden, ami jelenleg a világban történik, 

megfelel az eljövetelem és a köztetek való jelenlétem idejére előre jelzett jeleknek. Hamarosan mindenki 

tudni fogja, hogy eljött a Harmadik Korszak, és hogy kinyilatkoztattam magam a meghirdetetteknek 

megfelelően; hogy eljöttem "a felhőn", vagyis lélekben, hogy elküldjem Igémet, mint fénysugarat 

választottjaim elméjére. De ki által fogja az emberiség befogadni az örömhírt és mindazokat a 

bizonyságtételeket, amelyeket mondtam és tettem közöttetek? Ki által fog ez megtörténni, ha nem azok 

által, akik hallgattak rám? 

56 Itt az asztal, üljetek le hozzá, emeljétek fel a lelketek és érezzétek jelenlétemet. Ne csak lélekkel, 

hanem testtel is érezzétek, ha valóban spiritualizáljátok magatokat és reszketve érintkeztek fényemmel. 

57 Miközben belsőleg felemelkedtek, maradjatok néhány pillanatra a szellemvilágban, hogy ebben az 

órában az emberiség nevében helyettesítőleg fogadhassalak benneteket, és bennetek megáldhassam a 

népeket, megvigasztalhassam a gyászolókat, a betegeket, a magányosan szenvedőket. Ne feledjétek, hogy 

most több özvegy és árva van a világotokban, mint valaha. 
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58 Bennetek, akik itt imádkoztok, befogadok minden fajt, minden népet, vallást és szektát, mert az 

örök élet borát ittátok. Kiárasztom szeretetem erejét minden lélekre, hogy ne legyen egyetlen gyermekem 

sem, aki ezekben a pillanatokban igazságra éhezik vagy szomjazik. 

59 A világ bűnével szemben szükséges, hogy Lelkem fénye elérjen hozzátok. Ha akkor vér, verejték 

és könnyek törtek elő a Testemből, most azt fogjátok elérni, hogy a Mester fényként áradjon ki az emberek 

fájdalmára, romlottságára és sötétségére. 

60 Nagyok a bánatok és bűnök, amelyek a nemzeteket úgy borítják be, mint a bánat köpenye. De ma, 

amikor nem láthatsz Engem sírni vagy vérezni, érezni fogod lelkeden megbocsátásom, szeretetem és 

fényem kimeríthetetlen áradását. 

61 Ez az Én új Vérem, amelyet ma kiöntöm az emberiségre. Ezekben a pillanatokban szellemed 

felfrissül azokban a régiókban, ahová a Velem való közösségben emelkedhet. De ne feledjétek, hogy Illés, 

a lelki Pásztor volt az, aki felkészített és elvezetett hozzám, hogy megkapjátok Mesteretek szavát, és 

ugyanakkor Mária, Mennyei Édesanyátok gyengéd simogatását, akinek Lelke mindig jelen van Bennem. 

62 Békét hagyok a szívetekben, mert ezután a szomorúság és a félelem pillanatai következnek. 

Készüljetek fel, mert nem tudjátok, mit tartogat számotokra a jövő. 

63 Ne feledjétek, hogy megmondtam nektek, hogy hamis próféták és hamis spiritiszták fognak 

megjelenni. Emlékezzetek, hogy mindig is tudatosítottalak benneteket ezekről a próbatételekről, és 

elmondtam nektek, hogy megnyilvánulásom, amelyet Damiana Oviedo elme szervén keresztül kezdtem el, 

1950-ig fog tartani, és hogy azt az évet követően nem fogok többé ebben a formában megnyilvánulni. 

Sokszor elmondtam nektek, hogy azután az idő után ki fogom árasztani Lelkemet a szellemi ajándékaitok 

által, de amikor az Akaratom által meghatározott időszak véget ér, azt kívánjátok, hogy a Hanghordozó 

Szava ne szűnjön meg egyes közösségekben, míg másokban ezek a megnyilvánulások ne legyenek többé - 

akkor jaj azoknak, akik megszentségtelenítik Parancsolataimat, és szembeszegülni akarnak Akaratommal! 

64 Nem akarom, hogy ilyen súlyos vétkekért te legyél a felelős. De hogy ne essetek kísértésbe, 

dolgozzatok az egyesülésetekért, hogy amikor eljön az utolsó nap, amikor az Én igehirdetésem eljön, 

mindannyian hallhassátok, hogy a Mester távozása a Hanghordozó által végleges, és hogy ez nem csak egy 

gyülekezeti helyre vagy egy gyülekezetre vonatkozik, hanem az egész népre. 

65 Készüljetek, mert elküldöm a hívást a vallási közösségek papságának, a lelkészeknek és az 

uralkodóknak, hogy hallhassák utolsó szavaimat. Ismét mondom nektek, készüljetek fel, hogy ebben az 

időben nagy tömeg legyen tanúja búcsúztatásomnak. Erőt fogok árasztani a lelketekre, hogy ne érezzétek a 

"hiányomat", mert valójában nem leszek távol. Mivel én a szellem útján jöttem hozzátok, nektek is 

ugyanezen az úton kell hozzám jönnötök. 

66 A hanghordozó feladata az általam kijelölt napon véget ér, de a megértés szerve nyitva marad az 

inspiráció és minden szellemi ajándék előtt, akárcsak a "munkás" vagy a vezető és mindazoké, akik 

teljesítik a szeretet törvényét. Még el kell mondanom nektek, hogy az Ige ajándéka is elő fog jönni 

közöttetek, és képesek lesztek majd beszélni Munkámról olyan embereknek, akik más nyelveken 

beszélnek. Mindannyian, akik ezen a napon meghallgatnak Engem, felelősségre vonlak Szavamért, mert ti 

vagytok azok az emberek, akiket azon kaptam, hogy letértek az útról, de akik Szavamban újra megtalálták 

a helyes utat. Azok, akik szegényen és zokogva érkeztek, ma már békét ismernek. 

67 Köztetek vannak azok, akik páriaként jöttek, és akik most az asztalomnál ülnek. A sokaság között 

vannak azok, akik vakok voltak, és ma már látják a fényt; vannak azok is, akik némák voltak a szeretet és 

irgalom szavára, és akik ma már megtértek, és szolgáim; vannak azok, akik süketek voltak, akik nem 

hallották a lelkiismeret hangját, de akik visszanyerték ezt a képességet, és meghallották a Legfelsőbb Bíró 

hangját, és akik megtanulták meghallani a szenvedők panaszát. E sokaság között felfedezem a 

házasságtörő nőt és a bűnbánó bűnöst is, akiket azok vádolnak és bélyegeznek meg, akik gyakran többet 

vétkeznek, mint ők. Mégis megbocsátok nekik, és azt mondom nekik, hogy ne vétkezzenek többé. 

68 Ó emberek, ha csak minden szavamat a szívetekben tudnátok tartani - milyen gazdagok lennétek 

szellemi kincsekben, milyen erősek és megvilágosodottak! De a memóriád és a szíved gyenge. 

Engedjétek, hogy Szavam és annak szellemi lényege, amely Testem és Vérem szimbóluma, és amely a 

kenyér és a bor szimbóluma, amelyet tanítványaimnak ajánlottam az Utolsó Vacsorán, áthassa 

szellemeteket a ma délutáni emlékezés órájában. 
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69 Egyétek az élet kenyerét, egyetek az egész emberiségért a fájdalom, a jóvátétel és a megtisztulás 

idején. Miközben élvezitek ezt az ételt, ne feledjétek, hogy ugyanebben az órában emberi lények milliói 

ürítik ki a nagyon keserű poharat, és hogy sok testvéretek ahelyett, hogy szeretetem borát inná, felebarátja 

vérét ontja a háború csataterén. 

70 Az asztalomnál ültök, és nem akarom, hogy bármelyikőtök is bűntudatot érezzen, hogy 

méltatlannak érezze magát arra, hogy itt legyen, vagy hogy vágyat érezzen arra, hogy elhagyja a helyét, és 

eltávolítsa magát ebből a gyülekezetből. 

71 Igaz, hogy abban az időben volt egy tanítványom között, aki összeesküdött a Mestere ellen, és aki, 

amikor meghallotta utolsó ajánlásaimat és a szeretetről szóló testamentumom utolsó szavait, nem tudott 

jelenlétemben maradni, és eltávozott az úrvacsorától. Ennek oka az volt, hogy már a táskájában hordta a 

pénzdarabokat, amelyekért eladta a Mesterét. A többi tanítvány nem tudta ezt, de Jézus igen. Azért 

készíttette, hogy így teljesüljön be, ami meg van írva. Az Örökkévaló kihasználta egy szív hűtlenségét, 

hogy mindaz, amit megjövendölt, beteljesedjen Fiában. 

72 Imádkozzatok, a Harmadik Korszak tanítványai, nehogy áruló támadjon köztetek, aki az 

Igazságomat a világ hiúságaira cseréli, és képmutatóan azt mondja, mint Júdás: "Mester, én leszek az?". 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 113  
1 Izrael szeretett népe, tanítványok, diákok és utolsók: Szellemetek cselekedeteit az anyagi test 

segítségével az egyetlen Lény ítéli meg, aki igazságban ítélhet meg benneteket. Az egyetlen tekintet, 

amely képes áthatolni a gondolataidon, rátok nézett, és a lelketek megremegett ettől az ítélettől. Nem a test 

az, amely tudatára ébred vétkeinek nagyságának, hanem a szellem, és ez az, amely nem merte 

megpillantani az isteni Arcot. De ti lehajtottátok a nyakatok, hogy meghalljátok a Bíró szavát, ti szeretett 

tanítványok. Atyaként küldöm nektek áldásomat, szeretetemet és megbocsátásomat. 

2 Mikor nem lesz már semmi szemrehányásod a bíró szavára, és csak azt látja, hogy könnyeid, mint 

a harmat, megtisztítják lelkedet és szívedet? 

3 Veletek vagyok; ismét eljöttem, mint Mester, mint Atya, mint Barát és útitárs a szellemetek útján. 

Beléptem a szívetek legbelsőbb részébe, és itt vagyok közöttetek újból, hogy tanítsalak benneteket és 

átadjam nektek a Mennyei Tanácsot, amely megmutatja nektek az utat, ahol az Én kegyelmem van, és 

amelytől nem szabad elszakadnotok. 

4 Illés a pásztor hangjával, minden juha tudja, összegyűjti és megtartja a juhnyájban. Szívem titkos 

kamrája megnyílt a megtestesült és nem megtestesült lelkek előtt, kegyelmem és irgalmam kiárad a 

világegyetembe, lélekben és igazságban. - Az Atya szeretete örökkévaló. De Isteni Szeretetem 

megnyilvánulására való tekintettel, kik azok közületek, akik a spirituális szemlélődésnek szentelték 

magukat, és megújultak, hogy elérjék a spiritualitást? Ki az a tanítvány, aki már megértette és gyakorolta a 

tanításomat? 

5 A Második Korszakban nagy tömegekhez beszéltem, és sokan megértettek, és ha most, a 

Harmadik Korszakban megértetek Engem, és gyakoroljátok az utasításokat, amelyekre emlékeztetlek 

benneteket, legyetek áldottak, mert a jelen időben egy lépést teszel előre a spiritualizáció útján. 

6 Létezésetek során saját szenvedésemet fogjátok átélni, mert már a Második Korszakban 

megmutattam nektek, hogyan kell megszületni és alázatos körülmények között élni. Arra tanítottalak 

benneteket, hogy úgy éljetek, hogy "adjátok Istennek, ami Istené, és a világnak, ami a világé". 

Megtanítottam nektek, hogy amikor eljön a pillanat, hogy teljesítsük az Atya akaratát, hátra kell hagynunk 

azt, ami a világhoz tartozik, hogy elinduljunk az Ígéret Földjére, a Mennyei Királyságba. Megmutattam 

nektek az áldozat, a szeretet, a megbocsátás, az irgalom keskeny útját, amely mindig előre és felfelé vezet, 

amíg az ember el nem jut az áldozat keresztjéhez. 

7 Ebben az időben példát veszel rólam a Második Korszak szenvedésében, mert szerény 

körülmények között születtél, és emberi életed során megtapasztaltad a fájdalmat, az eséseket, a töviseket, 

a sértéseket, és könnyeket ontottál Munkám szeretetéért. 

8 A második korszakban az Isteni Mestert, bár lélekben és testben tiszta volt, János megkeresztelte a 

Jordán vizében, hogy bizonyítékot adjon nektek az engedelmességről és az alázatról. De ha Ő, akinek 

egyáltalán nem volt foltja, nem utasította el a megtisztulás szimbólumát, hogyan nevezhetik magukat a 

bűnösök ebben a Harmadik Korszakban tisztának az emberekkel szemben? 

9 Miután visszavonultam a sivatagba, hogy elmélkedjek, és így megmutassam nektek, hogyan 

kerüljetek közösségbe a Teremtővel, a sivatag csendjéből szemléltem a rám váró munkát, hogy 

rádöbbentselek benneteket, hogy ha el akarjátok végezni a munkát, amit rátok bíztam, először meg kell 

tisztítanotok magatokat. Ezért azután lényed csendjében keresd a közvetlen közösséget Atyáddal, és így 

felszerelkezve - tisztán, megerősödve és elszántan - állhatatosan kezdj hozzá nehéz küldetésed 

teljesítéséhez. 

10 A Második Korszakban mindössze három évig prédikáltam a tömegek között, akik hallgattak és 

követtek Engem. A szeretet, a bölcsesség, az igazságosság és a törvény nagy gazdagsága, amely 

Lelkemben volt, nemcsak szavamban fejeződött ki, hanem műveimben is, tekintetemben, a gyógyító 

erőben, amelyet a betegekre árasztottam, a megbocsátásban, amely megújította a makacs bűnösöket, a 

hangomban, amely feltámasztotta a halottakat, a szavamban, amely eltávolította a tisztátalan lelkeket, és 

visszaadta nekik az elveszett fényt. Eljött az idő és meg volt írva, amikor be kellett mennem Jeruzsálem 

városába, ahol a farizeusok és az akkori hatalmas papok csak arra vártak, hogy megölhessék Jézust. 

Tetteim az egész emberiség számára romolhatatlan emlékezetben maradtak: a Jeruzsálembe való 
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diadalmas bevonulásom napja, a szent vacsora, az elfogatás, a kínok éjszakája, a fájdalmas utazás és végül 

a keresztre feszítés. 

11 Azokban a napokban csak azt az embert láttátok, aki tanított benneteket, aki sírt és szenvedett a 

tanítványaiért és a sokaságért. Ma már magasabb szintű ismeretekkel rendelkeztek, és látjátok ennek a 

munkának a mélységét, és nem csak Jézus emberi fájdalma miatt sírtok, és nem is csak a testéből folyó vér 

miatt hatódtok meg, hanem a tanulmányozás és a szellemi emelkedettség révén megértitek, hogy abban az 

emberben és körülötte az isteni Szellem volt, aki az Ő fényével tanította az embereket, hogy teljesítsék azt 

a feladatot, amely arra hivatott, hogy megtisztítsa őket minden vétküktől. Egy Isten volt, aki sírt és vérzett 

egy testben az emberiséget elborító sötétség és tudatlanság miatt - egy Isten, aki emberré lett, hogy az 

emberekkel lakjon, hogy megtanítsa őket az igaz útra és egymás szeretetére - egy Isten, aki 

megemberesedett, hogy átérezze az ember fájdalmát és közel legyen hozzá. 

12 Azok az idők elmúltak, de az ember nem felejtett el Engem. Az emberek az Én nevemet a 

lelkiismeretükbe vésve hordozzák. Mégis letértek az igaz útról, és ma már megelégszenek azzal, hogy csak 

a nevemet ismerik, arra emlékeznek, és bemocskolják tanításomat. Mert az ember ezeket rítusokba, 

szertartásokba, szokásokba és ünnepekbe burkolta, és ezekkel megelégszik. Nem szerette többé a saját 

testvérét, nem érezte többé felebarátja fájdalmát, önzéssel töltötte meg szívét, önmagát tette Urává, 

elfelejtve, hogy Mestere kiontotta Vérét, és azt gyógyító erővé, kegyelemmé, üdvösséggé és életté 

változtatta az emberiség számára, és hogy bárki, aki szeret Engem és követ Engem, képes arra, amit Én 

tettem: megújítani és üdvözíteni az Ige által, életre kelteni a halottakat és meggyógyítani minden 

betegséget lelki simogatással. 

13 Távozásom után a Második Korszakban apostolaim folytatták munkámat, és azok, akik követték 

apostolaimat, folytatták munkájukat. Ők voltak az új munkások, az Úr által előkészített, az Ő Vérével, 

könnyeivel és Igéjével termékennyé tett mező művelői, amelyet az első tizenkettő munkája és az őket 

követők is megműveltek. De az idők folyamán és nemzedékről nemzedékre az emberek bemocskolták 

vagy meghamisították munkámat és tanításomat. 

14 Ki mondta az embernek, hogy képet készíthet rólam? Ki mondta neki, hogy ábrázoljon Engem a 

kereszten lógva? Ki mondta neki, hogy meg tudja reprodukálni Mária képét, az angyalok alakját vagy az 

Atya arcát? 

15 Ó, ti kishitű emberek, akiknek szimbolizálniuk kellett a spirituálisat, hogy érezzék jelenlétemet! 

16 Az Atya képmása Jézus volt, a Mester képmása pedig a tanítványai. A Második alkalommal azt 

mondtam: "Aki ismeri a Fiút, az ismeri az Atyát". Ez azt jelenti, hogy Krisztus, aki Jézusban szólt, maga 

az Atya volt. Csak az Atya tudta megteremteni a saját képmását. 

17 Emberként való halálom után, teljes élettel telt életemet kinyilatkoztattam apostolaimnak, hogy 

felismerjék, hogy én vagyok az Élet és az Örökkévalóság, és hogy jelen vagyok közöttetek az anyagi 

testben vagy azon kívül. Ezt nem minden ember értette meg, és ezért bálványimádásba és fanatizmusba 

esett. 

18 Néhányan megkérdezték Tőlem: "Uram, új fanatizmusba vagy új bálványimádásba estünk?". De a 

Mester azt mondja nektek: Nem vagytok teljesen tiszták, nem készítettétek fel magatokat az összes 

spiritualizációval, amit a Mester jelenleg tanít nektek, de apránként el fogjátok érni. Ebben a Harmadik 

Időben prófétákat készítettem, hogy a Lélekkel lássanak és tanúságot tegyenek az embereknek. 

19 Halljátok meg hangomat a lelkiismereten keresztül, ismerjétek fel, hogy ti vagytok az Én választott 

népem, hogy példát kell mutatnotok és tiszta tükörnek kell lennetek, amelyben az emberek önmagukra 

nézhetnek. Később, amikor mindannyian egy testet és egy akaratot alkottok, ti lesztek a példa a 

(keresztény) tanítások és a vallási közösségek számára, és jogotok lesz szeretetről és békéről beszélni, és 

azt mondani a többieknek, hogy szeressék egymást, mert példát adtok nekik. Tanítani fogjátok a többieket 

a megújulásra, mert már korábban is megújultatok, és megértettétek tanításomat. 

20 Ha nem lelkesítitek magatokat, hogyan fogtok tudni elindulni a hamis istenek megdöntésére? Csak 

lelkileg megerősödve leszel képes kimenni a világba, és véget vetni a gyűlöletnek, az ostoba hatalmi 

törekvéseknek, a hamis nagyságnak és a rossz tudományoknak. Csak így, mint felszereltek, leszel képes 

megállítani a korrupció terjedését. Milyen módon? A szeretettel, ami a spiritualizáció. Akkor nyitott könyv 

leszel. Ne mondjátok senkinek, hogy Mesterek vagytok, és ne mondjátok, hogy az én tanítványaim 

vagytok. Dicsekvés nélkül induljatok el, és én elhozom hozzátok a sokaságot. Előkészítem a földeket és 
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kikövezem az utakat, és ráveszlek titeket, hogy kommunikáljatok más nyelvű testvéreitekkel. Nem 

mindenki fogja átkelni a tengereket. Azokat, akiknek távoli vagy közeli vidékekre kell indulniuk, én 

jelöltem ki; de mindannyian elindulnak, mint egy galambraj. Küldötteim a béke hírnökeiként a föld 

minden pontján ott lesznek. 

21 Igen, emberek, ez a feladat vár rátok. Ma hanghordozóimon keresztül nagyobb tisztasággal 

beszélek hozzátok. A Második Korszakban allegóriákban és példázatokban beszéltem tanítványaimhoz és 

nagy tömegekhez. 

22 Az emberek nem értettek Engem, de a lelkük átérezte ennek a szónak a jelentését. A tanítványaim 

megkérdezték egymástól: "Mit akart mondani a Mester ezzel a szóval?". De egyiküknek sem sikerült 

megértenie tanításom egészét, de az bennük maradt, amíg el nem jön az idő, amikor teljes világossággal 

megértik. 

23 Ebben a Harmadik Korszakban az emberi értelem szerve által adott Szavam világosabb és 

érthetőbb lett a megértésetek számára, mert fejlődtetek. Hogyan várhatnám el tőletek, hogy fejlődjetek és 

tökéletesítsétek magatokat, ha korábban megfosztottalak benneteket a szellemi ajándékaitoktól? 

24 Ha vannak olyan emberi lények, akik elvesztették az igaz élet értelmét az útjukon, és ezáltal 

élősködő növényekké váltak, én az örök élet nedvét öntözöm beléjük, hogy újra gyümölcsöző növényekké 

váljanak. 

25 Emberek, használjátok tanításaimat, mert sok Szavamat nem fogják rögzíteni az "aranytollak", és 

sok felvételt elrejtenek az önző és tudatlan szívek. 

26 Ne feledjétek, hogy hamarosan már nem ebben a formában fogtok hallani Engem, és akkor fel 

lesztek szerelve arra, hogy inspiráció útján kapjátok meg kinyilatkoztatásaimat és utasításaimat. 

27 Jaj azoknak, akik el merik ferdíteni szándékaimat, mert amikor eljön az aratás órája, igazságszerető 

sarlóm mérgező növényként vagy gyomként fog bánni velük! 

28 Értsétek meg, hogy azért jöttem, hogy megtanítsalak benneteket osztozni embertársaitok 

fájdalmában, hogy felkészülhessetek a béke elvetésére és gyógyító balzsamom kiárasztására minden 

szenvedőre. 

29 Nézzétek, hogy a háború, mint egy fekete köpeny, szomorúsággal borítja be a népeket és 

nemzeteket, amelyeken áthalad. A tengerek, a hegyek és a völgyek a vér és a halál helyévé váltak. De nem 

szabad elveszítenetek a hiteteket; bármilyen nagy is a zűrzavar, ami a világban uralkodik - ne 

kételkedjetek abban, hogy képesek vagytok ellenállni a megpróbáltatásoknak. Mert akkor a lelki 

emelkedettség és az imádkozás módja, amelyet tanítottam nektek, segíteni fog testvéreiteknek és 

nővéreiteknek, hogy megtalálják az igaz fényhez vezető utat. 

30 Látjátok azokat az embereket, akik csak azért élnek, hogy kielégítsék túlzott hataloméhségüket, 

semmibe veszik felebarátaik életét, anélkül, hogy tiszteletben tartanák azokat a jogokat, amelyeket Én, a 

Teremtőjük adtam nekik? Látjátok, hogy műveik csak az irigységről, a gyűlöletről és a kapzsiságról 

szólnak? Ezért értük jobban kell imádkoznotok, mint másokért, akiknek nincs szükségük a fényre. Bocsáss 

meg ezeknek az embereknek minden fájdalmat, amit okoznak neked, és segíts nekik, hogy tiszta 

gondolataiddal észhez térjenek. Ne sűrítsétek még jobban a ködöt, amely körülveszi őket, mert ha egy 

napon felelniük kell tetteikért, azokat is számon fogom kérni, akik ahelyett, hogy imádkoztak volna értük, 

csak sötétséget küldtek nekik gonosz gondolataikkal. 

31 Lehetetlennek tartjátok, hogy egy napon ezek az emberek meghallják a lelkiismeret hangját? 

Mondom nektek, hamarosan eljön az óra, amikor kopogtatni fognak az ajtómnál, és azt mondják nekem: 

"Uram, nyisd ki nekünk, mert nincs más ország, csak a tiéd". 

32 Az emberek életében a gonosz mindig is elnyomta a jót. De még egyszer mondom nektek, hogy a 

gonosz nem fog győzedelmeskedni, hanem a szeretet és az igazságosság törvénye fog uralkodni az 

emberiségen. 

33 Hallgassátok meg Igémet, ó tanítványok, mert eljön a nap, amikor már nem fogjátok tudni hallani, 

és szükséges, hogy a szívetekben őrizzétek meg értelmét. Egyedül én tudom oltani az igazságosság iránti 

szomjatokat az önzés és a hazugságok idején. Igyátok ezt a kristálytiszta vizet, mert ismét igazat mondok 

nektek: "Aki ebből a vízből iszik, soha többé nem fog szomjazni." 

34 Ha arra gondolsz, hogy Isteni Igémet ezeken a műveletlen elméken keresztül adom át, és hogy 

szívek ezrei találnak benne üdvösséget és vigasztalást, akkor meghajolsz e csoda előtt. 
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35 Bizony mondom nektek: Ha Mózes a sivatagban botjával megérintette a sziklát, és a sziklából víz 

csordult ki, amely oltotta a sokaság szomját, akkor ezúttal az Én igazságosságommal, amely szeretet és 

hatalom, megérintettem ezeket a kőkemény elméket és szíveket, és az örök élet vizét csordult ki belőlük. 

36 Az Én Igém az ösvény; járjatok rajta, és szeretetem fényével megismeritek az utat. Én vagyok a 

vezető, aki irányítja lépteidet. Az én hangom, amely a lelkiismeretedben van, bátorít és vezet téged, és 

csodáim meggyújtják a hitedet. 

37 Az Én Törvényem minden időben az a hang volt, amely a nemzeteket a világosságra vezette. Az 

emberek, akiket a tömegek élére küldtem, a hit, a hűség és az állhatatosság példaképei voltak, és 

folyamatosan megmutatták az embereknek az igaz utat. 

38 Szenteljétek magatokat szeretettel tanításom tanulmányozásának, mert fokozatosan közeledik az az 

idő, amikor nem lesz más vezetőtök, mint a lelkiismeretetek, és nem lesz más pásztorotok, mint az Én 

Lelkem. 

39 Amíg nem éred el a teljes felszereltséget, szükséged van valakire, aki segít előrehaladni és a jó 

ösvényen terelgeti lépteidet. Ezért választok ki közületek néhány gyermekemet, hogy gyülekezetek vagy 

nagyobb csoportok vezetői legyenek. Milyen nehéz ez a küldetés, és milyen komoly a felelőssége! 

Boldogok azok, akik buzgalommal, engedelmességgel és félelemmel telve vezetik testvéreiket és 

nővéreiket az Én utamon, mert akkor kevésbé lesz keserű a poharuk, amikor az egyháztagok nehéz 

keresztként nyomják őket. Ki fogok állni mellettük, amikor közel állnak ahhoz, hogy összeomoljanak a 

felelősségük súlya alatt, és soha nem hagyom őket elesni. 

40 Áldottak legyenek azok a hitben élő testvérek is, akik engedelmesen követik azoknak a lépéseit, 

akik "figyelnek" és szenvednek, hogy egy lépést se térjenek le a feladatuk teljesítésének útjáról. 

41 Egyesüljetek az igazságban, és tisztán hallani fogjátok az Isteni Pásztor hangját, amely lépésről 

lépésre vezet benneteket a Mennyei Akadálynak. 

42 Minden elő volt készítve ahhoz, hogy a Harmadik Korszakban az emberi értelem segítségével 

hallhassatok Engem. Azok, akik így hallottak Engem, már eleve erre voltak predesztinálva. 

43 Nem mindenki várt Engem, és még kevésbé abban a formában, amelyben kinyilatkoztattam 

Magamat; mert az Én Igém el volt rejtve előletek, és elfelejtettétek ígéretemet, hogy visszajövök. De én, 

akinek az idő nem múlik el, teljesítettem nektek tett ígéretemet. Szavam most a kinyilatkoztatások új 

időszakát jelenti be nektek, amely megszabadít benneteket minden rabszolgaságtól. Nincs többé lánc, 

nincs többé rabság, emberiség! 

44 Az első alkalommal egy ember elég volt Nekem, hogy elvezesselek benneteket az Ígéret Földjére. 

A Második Időben tizenkét tanítványt készítettek fel arra, hogy terjesszék tanításomat és tanítsák az 

embereket a helyes útra. Most a hit nagyszerű népét készítem elő, akiket kegyelmemmel öltöztetek fel, és 

akiket megajándékoztam Igémmel, hogy elvigyék a világ nemzeteinek és országainak az örök élet 

kenyerét, amely táplálja a lelki szükséget szenvedőket és azokat, akik éheznek az igazságra. 

45 Szívetekben hagyom a szeretet és az igazság kenyerét, hogy megosszátok az emberekkel; mert bár 

látszatra erősek, ünnepi köntösük, pompájuk és hatalmuk mögött gyenge, beteg és fáradt lelkük van. 

46 Íme, itt vagyok közöttetek, beteljesítettem ígéretemet. Istenként, Atyaként, Mesterként és 

Barátként jövök. 

47 Jövetelem hírére sokan fordultak a (szent) könyvekhez és a történetíráshoz, hogy megerősítést 

találjanak új eljövetelemről, és mindenki azt mondta nekik, hogy jelenlétem igaz. Nem tűnik furcsának 

számotokra, hogy most szellemben jöttem? Értsétek meg, hogy már nincs itt az ideje annak, hogy "Az Ige" 

emberré váljon, hogy köztetek lakjon. A szeretetnek ez a tanítása már a múlté. Ma a Szentlélek korában 

éltek. 

48 Ez a lelki emelkedettség ideje, amikor, ha látni vagy érezni akartok Engem, fel kell készítenetek a 

lelketeket; mert senkitől sem fogjátok megkérdezni, hogy igaz-e, hogy közöttetek vagyok. Nincs benned 

szellem, vagy nincs érzékenység? Nincs szíved és nincs érzéked? Kit fogtok tehát megkérdezni, hogy 

tény-e az Én megnyilvánulásom közöttetek? Ne merészeljétek megkérdezni erről a tanultakat, mert ők 

semmit sem tudnak rólam. Ne feledje: Míg a Második Korszakban a hatalom embereit meglepte 

Jelenlétem, és míg az írástudók zavarba jöttek, a papok pedig elítéltek Engem, addig az alázatos és 

egyszerű elmék hallják Szavam visszhangját szívük legbelsőbb zugában. Azoknak, akik jelenleg hallanak 

Engem, és akik képtelenek felfogni Jelenlétemet ebben a megnyilvánulásban, azt mondom, hogy ha 
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kételyeik és visszahúzódásuk ellenére tudni akarják, hogy Én vagyok-e az, aki beszél, akkor tegyék 

próbára tanításomat azáltal, hogy alkalmazzák azt. hogy kifürkészik az Én Igémet, hogy megtisztítják 

szívüket és elméjüket, hogy felkeresik ellenségüket, hogy megbocsássanak neki, hogy kimossák a leprás 

sebeit, hogy megvigasztalják a gyászolót - akkor tudni fogják magukról, hogy Én, Krisztus voltam-e az, 

aki ezeken az emberi ajkakon keresztül szólt. 

49 A lelkiismereted fogja megmondani, hogy ez a szó Istentől vagy embertől származik-e. 

50 Amikor az emberi értelem szervén keresztül beszélek, nem rejtőzöm el, sőt, éppen ellenkezőleg, 

azon keresztül tárulok fel. 

51 Akkor azt mondtam nektek: "A fát a gyümölcséről ismerik meg". Ismerjétek fel a gyümölcsöket, 

amelyeket Tanításom ad; a tudomány által elhagyott betegek egészségesekké válnak, az elfajzottak 

bűnbánatot tartanak, az elvetemültek megújulnak, a kétkedők buzgó hívőkké válnak, a materialisták 

spiritualizálódnak. Azok, akik nem látják ezeket a csodákat, azért nem látják, mert ragaszkodnak ahhoz, 

hogy vakok legyenek. 

52 Az emberiség sok "fát" termeszt; az emberek éhsége és nyomorúsága arra készteti őket, hogy 

árnyékot és gyümölcsöt keressenek ezeken a fákon, amelyek üdvösséget, igazságot vagy békét kínálnak 

nekik. Ezek a fák olyan emberek tanításai, akiket gyakran a gyűlölet, az önzés, a hatalomvágy és a 

megalománia inspirál. Gyümölcseik a halál, a vér, a pusztítás és az ember életének legszentebb dolgának, 

a hit, a gondolat, a beszéd szabadságának meggyalázása - egyszóval a szellem szabadságától való 

megfosztás. 

53 A sötét erők azok, amelyek felemelkednek, hogy harcoljanak a fény ellen. 

54 Felhívtam a figyelmeteket, amikor bejelentettem nektek, hogy eljön az idő, amikor az eszmék, 

tanok és testvérgyilkosságok háborúi kitörnek, nemzetről nemzetre terjednek, és az éhség és a fájdalom 

nyomát hagyják az emberiségben. És hogy ez lesz az Én eljövetelem ideje "a felhőn", vagyis szellemileg. 

55 Egy pillanattal azelőtt, hogy meghaltam a kereszten, Jézus ajkaival szóltam: "Minden 

beteljesedett". Ez volt az utolsó szavam emberi lényként, mert spirituálisan az Én hangom soha nem szűnt 

meg, mivel az Én "Szavam" a teremtésük pillanatától kezdve minden lénnyel együtt énekelte a szeretet 

koncertjét. 

56 Jelenleg emberi hanghordozó útján beszélek hozzátok; 1950 után szellemtől szellemig fogok 

veletek beszélgetni, és nagy csodákat és kinyilatkoztatásokat hozok a tudomásotokra. De én mindig 

beszélni fogok, mert én vagyok az Örök Ige. 

57 Késznek kell lennetek arra, hogy megtanítsátok testvéreiteket és nővéreiteket arra, amit Tőlem 

tanultatok, és nem lesz olyan kérdés, bármilyen mélyreható is, amelyre ne válaszolnátok helyesen - 

feltéve, hogy alázatosak vagytok, hogy ne veszítsétek el kegyelmemet. 

58 Szeretet, beszéljetek, amikor kell - hallgassatok, amikor helyénvaló, ne mondjátok el senkinek, 

hogy ti vagytok az Én kiválasztottjaim. Kerüld a hízelgést, és ne hozd nyilvánosságra a jót, amit teszel. 

Dolgozzatok csendben, szeretetből fakadó cselekedeteitekkel tanításom igazságáról tanúságot téve. 

59 A szerelem a sorsod. Szeressetek, mert így lemoshatjátok a hibáitokat, mind a jelenlegi életetekből, 

mind a korábbi életekből származó hibákat. 

60 Ne mondjátok, hogy én vagyok a szegénység vagy a szomorúság Istene, mert úgy gondoljátok, 

hogy Jézust mindig a betegek és szenvedők sokasága követte. Keresem a betegeket, a szomorúakat és a 

szegényeket, de azért, hogy örömmel, egészséggel és reménnyel töltsem el őket, mert én vagyok az öröm, 

az élet, a béke és a világosság Istene. 

61 Ha valaki azt mondta nektek, hogy vannak olyan bűnök, amelyeket Én nem bocsátok meg, az nem 

mondott nektek igazat. A nagy vétkekért nagy megtisztulások járnak, és az őszinte bűnbánattal határtalan 

megbocsátásom jár. Ismét elmondom nektek, hogy mindannyian el fogtok jönni hozzám. 

62 Ebben az időben a veletek kötött szövetségemet nem vérrel pecsételjük meg, ahogyan 

Egyiptomban történt, amikor népem az elsőszülött bárány vérével jelölte meg házaik ajtaját, vagy ahogyan 

később a második korszakban Jézus, Isten Báránya tette, amikor vérével pecsételte meg a Mester és 

tanítványai közötti szellemi szövetséget. 

63 Most azt akarom, hogy szeretetből induljatok el, a lelkiismeret fényétől és a spiritualizáció 

eszményétől vezérelve, hogy egy ártatlan ember vére ne pecsételje meg ezt a szövetséget. Lelkem fénye és 

a ti fényetek egyetlen fényes ragyogásban, egyetlen fénysugárban egyesül. 
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64 Az út, amelyet Mózes mutatott a tömegeknek a tengeren és a sivatagon keresztül, hogy elvezesse 

őket az Ígéret Földjének kapujához, jelképezi azt az útmutatást, amely megelőzte azokat a leckéket, 

amelyeket Jézus által kinyilatkoztattam nektek - leckéket, amelyek a betlehemi jászolban kezdődtek és a 

Golgotán értek véget. 

65 Ebben az időben el kell mennetek, és tanításaimat tanítani; eközben a legnagyobb tisztelettel kell 

együtt éreznetek embertársaitok szívével, mert az ember szíve az Én templomom. Ha oda belépve egy 

kialudt lámpát vagy egy elszáradt virágot találsz, gyújtsd meg a lámpát és öntözd meg a virágot, hogy a 

szellem fénye és illata újra jelen legyen abban a szentélyben. De ne vágyjatok arra, hogy azonnal 

learassátok a gyümölcsöt. Amikor elveted a magot a földbe, azonnal kicsírázik, vagy azonnal termést hoz? 

Miért akarod tehát az emberi szívből, amely keményebb a földnél, ugyanazon a napon aratni, amelyen 

vetetted? 

66 Azt is tudnia kell, hogy ahogyan az anyagi talajban is vannak különbségek, úgy az emberek között 

is. Gyakran elveted, és amikor már minden reményedet elvesztetted, hogy a magod fel fog kelni, meg 

fogsz lepődni, mert látni fogod, hogy feljön, növekszik és gyümölcsöt terem. Máskor azt hiszed majd, 

hogy termékeny mezőre vetettél, de nem látod, hogy a mag kicsírázik. Ha olyan kemény talajjal 

találkoztok, amely ellenáll erőfeszítéseidnek, bízzátok rám, és én, az Isteni Földműves, gyümölcsözővé 

teszem. 

67 Azért beszélek hozzátok allegóriákban, hogy emlékezetetekben tartsátok tanításaimat. Nem 

akarom, hogy 1950 után úgy érezzétek magatokat, mint az örökség nélküli árvák. Ha hangom elhallgat, 

sokan továbbra is vágyakozni fognak utánam. De hangomat ebben a formában többé nem lehet majd 

hallani. - Lesz egy gyenge pillanat az emberek számára, amikor a férfiak és nők megzavarodnak. Amikor a 

zűrzavaruk eléri a tetőpontját, jelenlétemet teljes dicsőségemben fogom éreztetni. Akkor mindenki, aki 

felkészült, felnyitja a szemét, és megismeri tanításom igazságát. Ők lesznek azok, akik látni fognak 

Engem, és tanúságot tesznek jelenlétemről közöttetek. 

68 Felkészítelek benneteket ezekre az időkre, mert amikor már nem halljátok az Igémet, kísértések 

fogják megtámadni szíveteket, és kihasználva gyengeségeteket, sokféle utat mutatnak majd nektek. Akkor 

használjátok emlékezeteteket arra, hogy megkeressétek az Én Igémet, és tartsátok magatokat a megírt 

könyvekhez, hogy ott megtaláljátok azt a bátorságot, ami a lelketekből hiányzik. Akkor meg fogjátok 

érteni, hogy a megtisztulás idejét éltek. 

69 Még gyenge vagy, de újra erős leszel. Mert abban az időben lesznek uralkodók, akik reszketni 

fognak népem hatalma előtt. Mikor fognak ezek az események bekövetkezni? Amikor ez a nép növekszik, 

spiritualizálódása és szellemi ajándékainak kibontakozása magas fokot ér el. Akkor a hatalmadról pletykák 

fognak keringeni. Ezek a pletykák nemzetről nemzetre fognak járni, és ez lesz az a pillanat, amikor 

megjelenik az az új fáraó, aki megpróbál majd rabszolgasorba taszítani titeket, anélkül, hogy ezt elérné; 

mert ez lesz a szellem szabadságának ideje a földön. Az én népem át fog kelni a rágalmak és az 

igazságtalanság sivatagán; de nem hajol meg a fájdalom előtt, és lépésről lépésre fogja járni az útját, és 

lelkének kincsesládájában magával viszi az egyetlen könyv tanítását, amely három korszakban jelent meg 

az embereknek - a három Testamentum fényét, amely Isten Törvénye, Szeretet és Bölcsessége. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 114 
1 Amikor ez a kételkedő, hitetlen és materialista emberiség isteni kinyilatkoztatással vagy az általa 

csodának nevezett jelenséggel találkozik, azonnal okokat vagy bizonyítékokat keres arra, hogy bizonyítsa, 

hogy nincs természetfeletti mű, és nem is volt ilyen csoda. Amikor megjelenik egy olyan személy, aki 

szokatlan szellemi képességet mutat, nevetségessé, kétségessé vagy közömbössé válik, hogy elhallgattassa 

a hangját. És amikor a Természet, mint az Én Istenségem eszköze, az igazságosság hangját és riadalmi 

kiáltásait hallatja az emberek felé, ők mindent a véletlennek tulajdonítanak. De az emberiség még soha 

nem volt olyan érzéketlen, süket és vak mindazzal szemben, ami isteni, szellemi és örökkévaló, mint 

ezekben az időkben. 

2 Emberek milliói nevezik magukat keresztényeknek, de többségük nem ismeri Krisztus tanítását. 

Azt állítják, hogy szeretik mindazokat a műveket, amelyeket emberként tettem, de a hitükkel, 

gondolkodásukkal és szemléletükkel bizonyítják, hogy nem ismerik tanításom lényegét. 

3 Megtanítottalak benneteket a szellem életére, feltártam nektek a benne rejlő képességeket; ezért 

jöttem a világra. 

4 Gyógyszer nélkül gyógyítottam a betegeket, beszéltem a szellemekkel, megszabadítottam a 

megszállottakat az idegen és természetfeletti hatásoktól, beszélgettem a természettel, emberként 

szellemlénnyé változtattam magam, és szellemlényként ismét emberré, és mindezen munkák célja mindig 

az volt, hogy megmutassam nektek a szellem fejlődésének útját. 

5 Tanításom valódi szellemi tartalmát az emberek elrejtették, hogy helyette egy olyan Krisztust 

mutassanak nektek, aki még csak nem is képmása annak, aki azért halt meg, hogy életet adjon nektek. 

6 Ma megtapasztaljátok a Mestertől való eltávolodásotok eredményét, aki tanított benneteket. 

Fájdalom vesz körül, nyomaszt a szegénységed, gyötör a tudatlanság. De eljött az idő, amikor az 

emberben szunnyadó képességek és adottságok felébrednek, és hírmondóként hirdetik, hogy új idők 

köszöntöttek be. 

7 A vallási közösségek, a tudomány és az emberek igazságossága igyekszik majd megakadályozni 

annak az előretörését, ami számukra idegen és káros hatás. De nem lesz olyan hatalom, amely 

megállíthatja a szellem ébredését és fejlődését. 

8 A felszabadulás napja közel van. 

9 Ebben az időben is megvannak a prófétáim, ahogyan a múltban is megvoltak. Minden 

hanghordozó próféta volt, mert az ő száján keresztül szóltam nektek arról, ami eljövendő. 

10 Az Én Szavam ebben a Harmadik Korszakban, amelyet írásokban gyűjtöttem össze, sok próféciát 

tartalmaz a holnapi emberiség számára. Megjósoltam nektek, hogy mi fog történni, ha sok év eltelt, és 

beszéltem nektek a megpróbáltatásokról, amelyek más korszakokban fognak bekövetkezni. Hogy 

bizonyítsam nektek próféciáim igazságát, adtam nektek néhányat, amelyeket már láttatok beteljesedni. 

Ezért vannak e nép körében rendíthetetlen hitű szívek, akik csodálattal és örömmel tapasztalták meg 

Szavam beteljesedését. 

11 Nemcsak a hanghordozó az Én megnyilvánulásom alatt próféta ebben az időben. Amikor ez a nép 

felemeli a lelkét, amikor rám hallgat, akkor érezte, hogy felébrednek szunnyadó szellemi ajándékai, és 

prófétává vált. Egyesek látnak, mások hallanak, és megint mások isteni módon. 

12 A Mester azt mondja neked: Készüljetek fel, bontakoztassátok ki szellemi adottságaitokat, mert 

ezek vezetnek majd benneteket a fény útján, hogy műveitek, szavaitok és gondolataitok mindig az 

igazságból származó lényeget hordozzák. 

13 A történelem megőrizte az ókor prófétáinak nevét, akik közül sokan megjósolták azokat az időket, 

amelyeket most élsz. Joeltől Jánosig megjósolták nektek az emberiség történetét. 

14 Ezekre a nevekre újra emlékezni fognak, amikor a nemzetek fokozatosan ráébrednek az igazságra, 

amelyet az általam küldöttek már felfedtek nektek. 

15 Ma azt mondom nektek, hogy az új tanításaim próféciái csatlakozni fognak a korábbi idők 

próféciáihoz, mert ezek mind egy kinyilatkoztatásként szólnak hozzátok. 

16 Boldogok a mostani idők gyermekei, akik hitükben, buzgóságukban és az Atya iránti 

szeretetükben hasonlítanak a korábbi prófétákhoz, mert az ő szájukon keresztül szól Lelkem a mostani és 

az eljövendő idők népéhez. 
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17 Ne szégyelljétek magatokat, amikor azt mondom nektek, hogy a nevetek nem fog bekerülni a 

történelembe. Ha már alázatos vagy, akkor tudod, hogyan kell a jobb kezeddel irgalmat mutatni, és 

vigyázni, hogy a bal kezed ne tudja meg. 

18 Imádkozzatok, emberek, hadd világítson meg benneteket Igém fénye, hogy lelkiismeretetek fénye 

vezessen benneteket minden utatokon. 

19 Ma dicsőségem örököseinek neveztelek titeket, mert arra vagytok hivatottak, hogy birtokba 

vegyétek országomat. 

20 Amikor tőlem jöttetek, minden szükséges tulajdonsággal fel voltatok ruházva, hogy végigjárjátok 

az élet hatalmas ösvényét, és visszatérjetek a kiindulópontra. Ezek közül az ajándékok közül egyiket sem 

útközben szerezte, mindent a lélek eredetétől fogva birtokolt. A lelkiismeret veleszületett a lélekben, ez a 

fény. Szüntelenül azt tanácsolja neki, hogy szerezzen érdemeket, amelyek segítenek visszatérni az 

Atyához. 

21 A lélek időnként letér az ösvényről, aztán újra rátalál; rövid ideig gyorsan halad előre, aztán ismét 

elidőzik. Ennek oka az, hogy nincs hosszabb út és nincs olyan út, amely több megpróbáltatást tartalmazna, 

mint a lélek fejlődésének útja. 

22 Mennyi baj érte azokat, akik azt hiszik, hogy a halál pillanatában elérhetik a szellemi 

mennyországot! Ezek a lelkek képtelenek azon túl látni, amit ebben az életben a képzeletükben 

teremtettek. 

23 Amikor Dimás, felismerve Jézus hatalmát, a keresztről megvallotta Krisztus istenségébe vetett 

hitét, és alázatosan kérte, hogy emlékezzen meg egy bűnösről, megígérte, hogy még aznap felveszi őt a 

Paradicsomba, látva, hogy az az ember abban a pillanatban bűnbánat, hit és fájdalom által elérte a 

megtisztulást. 

24 A Mester meg akarta értetni veletek, hogy amikor a lélek megtisztítja magát, a béke és a fény 

régióiba emelkedik, ahonnan az Atya szeretetétől ihletve teljesítheti a testvérek szeretetének küldetését, 

amely az egyetlen szellemi létra, amely a tökéletes Királyság eléréséhez vezet. 

25 Mindannyian jogotok van arra, hogy birtokba vegyétek az Országomat, mindannyian arra vagytok 

hivatottak, hogy hozzám jöjjetek - még ha a legnagyobb bűnösök és tökéletlenek is -, amint Dimaszhoz 

hasonlóan, szeretetetek és hitetek, alázatotok és reményetek révén eljutottatok a béke e világába. Onnan 

kezditek majd el felajánlani Istennek azokat a műveket, amelyek a Lélek tökéletes hódolatát jelentik az 

Atyának, aki oly sok szeretettel teremtett benneteket, és arra rendelt, hogy vele együtt éljetek a 

tökéletességben. 

26 Senkit sem fosztottam meg az örökségtől, mindannyiukban ott vannak azok az ajándékok, amelyek 

egy napon megbánásra késztetik őket, hogy vétkeztek, hogy megbántottak Engem, és később ezek a 

legnagyobb tettekre ösztönzik majd őket. 

27 Még egyszer kinyilatkoztatom magam közöttetek. Minden lélek az Úr temploma, minden elme a 

Magasságos lakhelye, minden szív az isteni Pásztor szentélye, aki az örök életre vezeti juhait. Az Úr az Ő 

igazságosságával kutatja a lelkeket, és az Ő világosságával tisztítja meg a gondolatokat. 

28 Bizony mondom nektek, nem látogató vagyok, hanem lelketek örök lakója, én vagyok a fény és a 

jelenvaló élet bennetek. Ki tudná kioltani az Én fényemet a lelkedben? Engedjétek tehát, hogy ez a fénylő 

csillag feltáruljon az utatokon. 

29 Ó, ha az emberek követnék az Én Akaratomat, és Jézust vennék példaképül, aki a földön csak az Ő 

Mennyei Atyjának Akaratát tette - milyen nagyszerűek és gyönyörűek lennének a szellemetek 

megnyilvánulásai cselekedetekben, szavakban vagy gondolatokban! 

30 Lakhelyemet készítem az emberekben - azokban is, akik szeretnek Engem, és azokban is, akik nem 

ismernek Engem, hogy fényemnek a ti lelketek legyen az országa. Ismerjétek meg fényemet, amely 

kinyilatkoztatássá és tanítássá vált. Ez a megígért Vigasztaló üzenete, azé, akiről bejelentettem nektek, 

hogy el fog jönni. A régóta várt Egy már itt van, már csak arra vár, hogy az emberek szunnyadó szíve 

felébredjen, hogy felragyogjon bennük, mint egy új hajnal fénye. Akkor rájössz, hogy az időközben eltelt 

idő ellenére az igazság még mindig ugyanaz, mert változatlan. Az igazság Isten, és ennek bizonyítékát 

megtalálhatjátok a természetben, a Teremtőtök sokféle megnyilvánulásának egyikében. És ahogyan a 

természetben megmutatom magam, úgy akarom kinyilatkoztatni magam bennetek is. 
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31 Emberiség, ébredj! Felfogjátok annak szavát, aki eljön, és aki most köztetek van! Ő, aki táplálja a 

lelkeket, most itt van. Ő, aki megvilágítja fejlődésetek útját, jelenleg a magasból küldi fényét, az emberi 

agyat használja arra, hogy az isteni sugallatokat szavakra fordítsa - szavakra, amelyek elérik a szenvedő 

szívet, a zavart lelket, a betegeket és az éhezőket. Aki befogadja ezt a fényt a lelkére, látja, hogy annak 

ereje megnövekszik. Isteni erőm mozgatja az univerzumot, és simogatásként érkezik hozzád. Mindegyik 

üzenet egy-egy gondolat az Uratoktól. 

32 Emberek, megmentelek benneteket, és elérem, hogy tökéletes adóvá váljatok, aki jobban kifejezi 

az Én akaratomat. Ó tanítványok, akik ezekben a pillanatokban hallgattok Engem, ha nem is érthettek meg 

mindent, legalább érezzétek ezt a szeretetet, az életnek ezt a ragyogását, amely eljut hozzátok. Az én 

fényem megment benneteket ebben az időben. 

33 Milyen nagysága lehetne az embernek az isteni nélkül? Az Én fényem az, amely mindent 

megszépít, ami létezik. Hagyjátok, hogy ez ragyogjon lényetekben és cselekedeteitekben, és érezni 

fogjátok az Én követésemben való élet boldogságát. 

34 Ismerjétek fel, hogy bár én vagyok "az Ige", nemcsak Ige, hanem tett is vagyok. Bizonyítékot 

adtam erre, amikor emberré lettem, hogy veletek éljek, és példát mutassak nektek. Igazság szerint emberré 

lettem, de ez a test, amikor megformálódott, a legkisebb bűnt sem követte el, és a legkisebb hiba sem volt 

rajta. Ez egy igazi templom volt, amelyből az "Isten Igéje" jött elő. Ő, aki felemelte az alázatosokat és 

meggyógyította a betegeket egy szóval - Ő, aki megáldotta a gyermekeket és leült a szegények asztalához, 

Ő, aki most eljön, ugyanaz az "Ige". Ez az Igazság Fénye, amelyet Keleten láttatok megjelenni, és 

amelynek sugárzása most a Nyugatot világítja be. Ma nem egy emberi lényben testet öltve jelenek meg, 

hanem az általam felkészített emberi lényeken keresztül nyilvánulok meg, akik azért születnek, hogy 

betöltsék ezt a feladatot. Bizony mondom nektek, azokat, akik által átadtam nektek az Igémet, már azelőtt 

felkészítettem rá, hogy a földre jöttek volna. Aztán születésüktől fogva irányítottam őket, és most, hogy 

használom őket, tovább képzem őket. 

35 Sok spirituális témáról szeretnék beszélni nektek, de még nem értitek őket. Ha felfedném nektek, 

hogy milyen otthonokba ereszkedtetek le a földön, nem lennétek képesek felfogni, hogy hogyan éltetek 

ilyen helyeken. Ma már tagadhatod, hogy ismered a szellemi szférákat, mert amíg a lelked megtestesült, 

addig a múltjának ismerete tilos számára, nehogy hiábavalóvá váljon, vagy depresszióba essen, vagy 

kétségbe essen új létezése előtt, amelyben újra kell kezdenie, mint egy új életet. Még ha akarnátok sem 

tudnátok emlékezni; én csak azt engedem meg nektek, hogy megőrizzétek a sejtéseteket vagy 

megérzéseteket arról, amit kinyilatkoztatok nektek, hogy kitartsatok az élet küzdelmeiben és szívesen 

viseljétek a megpróbáltatásokat. 

36 Lehet, hogy kételkedtek mindenben, amit mondok nektek, de ez a szellemi szféra valóban az 

otthonotok volt, amíg szellem voltatok. Annak a helynek a lakói voltatok, ahol nem ismertetek szenvedést, 

ahol éreztétek az Atya dicsőségét lényetekben, mert nem volt benne hiba. De neked nem volt érdemed, és 

ezért szükséges volt, hogy elhagyd azt a mennyországot, és lejöjj a világra, hogy a lelked erőfeszítésével 

elnyerje azt az országot. De erkölcsileg egyre inkább elsüllyedtél, míg végül nagyon távol érezted magad 

az Istentől és a szellemitől, az eredetedtől. 

37 Az én - a Mester - hangom mindig is szólt hozzátok, hogy tanítson benneteket; felismertétek 

szeretetteljes természetéről. De amikor ragaszkodtál a hibáidhoz, a fájdalom, mint könyörtelen tanító, 

tudatosította benned az engedetlenségedet. Ma egy tüske, holnap egy másik - így alakult ki fokozatosan a 

szomorú tapasztalatok koszorúja a homlokodon. Miért nem tanuljátok meg a szeretetet Tőlem, és miért 

nem hagyjátok magatokat az Én útmutatásomra, amely senkit sem bánt, hanem inkább kedvessé teszi a 

szíveteket, amikor azt mondja nektek: "Szeressétek egymást"? Aki szereti embertársát, az szereti benne az 

Atyát. 

38 Szerettelek, mielőtt léteztél volna, megsimogattalak Bennem, és amikor megszülettél, éreztettem 

veled Isteni gyengédségemet. Ha Atyádat is szereted, akkor szeretned kell nagyobb és kisebb testvéreidet 

is, tudva, hogy minden létező emberi lény azért van, mert Isten akarta, és hogy minden teremtmény egy 

isteni gondolat (látható) formája. Ne feledjétek továbbá, hogy nem csak az emberek testvérei vagytok, 

hogy sok olyan teremtmény van, akik, bár szellem nélkül, mégis a testvéreitek, és akiket kisebbeknek 

nevezhettek, de akiknek ezért nem szűnik meg Atyjuknak ugyanaz az Atya, aki titeket teremtett. Ismerd 

meg a helyedet az élet közepén, hogy megfelelően betölthesd a feladatodat. 
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39 Amikor tanításom fényét a szellemetek igazából elfogadja, sokkal jobban fogtok vágyakozni a 

mennyország után, mint most a földi javak után. Aki a mennyei erényekre vágyik, hogy elérje szellemének 

felemelkedését, belső lángot érez, amely megvilágosítja, és magában az Atya iránti szeretet himnuszát 

hallja. Ez a fény az, amely érezteti veled annak jelenlétét, aki benned lakik, és aki megmutatja neked a 

legrövidebb utat, amely az Ígéret Földjére vezet, és így eltávolít azokról az utakról, ahol az emberek az 

idők során a fájdalom nyomait hagyták. 

40 Egyszer, amikor a tanítványaim között voltam, és távozásom már közel volt, egy bizonyos 

alkalommal azt mondtam nekik: "Íme, hamarosan nem leszek többé közöttetek, mert elmegyek az 

Atyához, akitől jöttem." Ez a mondat így hangzott. Nektek mondom most: Tégy úgy, ahogy én, és a 

mennyország a tiéd lesz, akár kevesebbért is, mint amennyit én tettem - ha akarod. 

41 Lépjetek be ennek az örök hajnalnak a fényébe, hogy ne lássátok többé az éjszakát, mert a 

megvilágosodottak lelkében, azokéban, akik meghallgatták tanításaimat, nem jelenhet meg sötétség. 

Ahogyan az éjszaka az anyagiasultak lelke, úgy a hajnal annak a lelke, aki a spiritualizációra törekszik. 

Engedd, hogy lelked megmutassa fényét, ami olyan, mintha hagynád, hogy az enyém ragyogjon. 

42 Legyetek tanítói annak, amit tanítottam nektek, de előbb legyetek süketek a kísértések hangjára, a 

könnyelműségek és hiúságok világi zajára. Hallgassatok csendben a hangomra, és meg fogjátok kapni az 

üzenetemet. 

43 Senki sem fog elveszni; egyesek hamarabb megérkeznek az általam mutatott ösvényen, mások 

pedig később érkeznek meg az általuk követett ösvényen. Az ember minden vallásban elfogadhatja azt a 

tanítást, amelyre szüksége van ahhoz, hogy jó legyen. De ha ezt nem éri el, akkor a vallást hibáztatja, 

amelyet vall, és az marad, aki mindig is volt. Minden vallás egy út; egyesek tökéletesebbek, mint mások, 

de mindegyik a jóságra törekszik, és arra törekszik, hogy eljusson az Atyához. Ha valami nem elégít ki 

benneteket az általatok ismert vallásokban, ne veszítsétek el a hiteteket Bennem. Járjatok a szeretet útján, 

és üdvösséget találtok, mert az Én utamat a szeretet ereje világítja meg. 

44 Így készítem el a lakásomat, a templomomat. Amikor a lakásomról beszélek, nem a testetekről 

beszélek, hanem a lelketekről, mert ezt az otthont örök alapokra építem, nem pedig arra, ami mulandó. 

45 Sokan jöttek erre a megnyilvánulásra, akik éhesek az élet eme szavára, míg mások még nem értik 

ezeket a tanító szavakat. Ezeket megérintem, hogy éhezzenek és szomjazzanak a szeretetre, és keressék az 

Én fényemet. 

46 Emberiség, látom, hogy félsz a viharban, amely feletted tombol. Ne félj tőle, mert én 

megnyugtatom, feltéve, hogy hiszel bennem és hallgatsz a hangomra. Ha még nem tudjátok, hogyan kell 

csendben hallgatni, gyertek és tanuljatok Tőlem, aki a megértés ezen előkészített szervein keresztül tanít 

benneteket, vagy várjátok meg, amíg ez az üzenet szellemtől szellemig eljut hozzátok. Ez az üzenet 

minden vallás, minden szekta és felekezet, valamint az emberek vezetésének különböző módozatai 

számára világosságot hordoz. De mit tettetek az Igémmel, tanítványok? Így akarod, hogy a fa 

kivirágozzon? Hagyd, hogy kivirágozzék, mert bejelentik, hogy később gyümölcsöt fog teremni. Miért 

rejtegetitek ezeket az üzeneteket, és miért nem hozzátok el a világnak az új korszak meglepetését ezzel az 

örömhírrel? Miért nem meritek elmondani a világnak, hogy Krisztus hangja visszhangzik köztetek? 

Beszéljetek és tegyetek tanúságot tanításomról a szeretet művei által; mert ha egyesek becsukják is a 

fülüket, hogy ne halljanak titeket, mások kinyitják, és hangotok olyan édes és dallamos lesz számukra, 

mint a fülemüle éneke. 

47 A mostani Szavam nem fogja eltörölni azokat a szavakat, amelyeket a Második Korszakban adtam 

nektek. Korszakok, évszázadok és korok múlnak el, de Jézus szavai nem múlnak el. Ma elmagyarázom és 

feltárom nektek annak a jelentését, amit akkor mondtam nektek, és amit nem értettetek. 

48 Ugyanaz a vetés vagyok, mint régen; ma elvetem, holnap learatom a gyümölcsöt, de az Igazságom 

ugyanaz, mint mindig. Nemcsak a föld kenyeréből éltek, hanem az Én tanításaimból is. A tested a föld 

méhébe süllyed, de a lelkednek azt mondom: "Kelj fel és járj, térj vissza Atyádhoz!". 

49 Az Én "Igém" már egy másik időben emberré lett, hogy példamutatással tanítsalak benneteket 

szeretni; mert ha csak szavakkal tanítottalak volna benneteket, a világ azt mondta volna: "Csak szavak, 

tettek nélkül". Azért voltam közöttetek, hogy tanítsalak benneteket, mert ezért jöttem. Mit tanulhattam a 

férfiaktól, amit nem tudtam? Semmi. Ezt az életet az emberiségnek szenteltem. A templomokban 

világosság voltam a törvény tanítói között. Három évvel azelőtt, hogy újra elhagytam a földet, elindultam, 
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hogy tanítsam az embereket a mezőkön, a tengerparton vagy a folyókon, a piactereken. Mindenkihez 

beszéltem, senkinek sem tagadtam meg tanításomat. 

50 Ma azt mondjátok nekem: "Mester, a világ még mindig ugyanaz, a Te áldozatod, a Te Igéd és a Te 

kiontott véred ellenére." Igaz, az emberek addig ontották a vérüket, amíg a földet el nem áztatták vele. 

Nem szeretetből, hanem kapzsiságból, rosszindulatból. Olyan embertársaik vérét ontották, akiket nem 

szeretnek. 

51 Sokan képet készítenek rólam, és selyemmel, arannyal és drágakövekkel borítják be, miközben 

hagyják, hogy a szegények éhen és fázva haljanak; de Isteni tervem erősebb az emberek 

keményszívűségénél, és meg fog valósulni. Jaj azoknak, akik hazudnak! Jobb lenne, ha bevallanák a 

bűntudatukat, ahelyett, hogy másoknál jobbnak éreznék magukat, mert a lelkiismeretük még álmukban 

sem hagyja őket békén. Azok, akik a képmutatás köntösével próbálják elfedni szégyenfoltjaikat, fehérre 

meszelt sírok, amelyek belül rothadást rejtenek. Jaj nektek, írástudók és képmutató farizeusok! Ha az Úr 

útjain akarsz járni, tedd, amit tanításom tanít, vegyél példát rólam, vedd fel a keresztedet és kövess engem. 

52 Gyermekeim, találtok valami rosszat az üzenetemben? Ártok nektek ezzel a szóval, amely csak 

szeretetet tartalmaz mindenki számára? Tanulmányozza, és nem fog benne semmi igazságtalanságot 

találni. 

53 Ez az üzenet, amely emlékeztetni fog benneteket arra az időre, amikor megismertettem magam, 

írásban megmarad, és sokan eljönnek majd, és emlékezni fognak arra, hogy milyen közel voltam hozzájuk. 

Még a Második Korszakban is, amíg velük voltam, apostolaim nem szerettek Engem annyira, mint 

távozásom után. Amíg Velem voltak, nem adták értem az életüket; utána pedig mindenüket odaadták a 

Mesterük iránti szeretetből. Amikor Jézus hangját már nem hallották, csak akkor szenvedtek a 

tanítványok, mert azt kívánták, hogy újra velük legyek, és soha nem szerettek Engem úgy, mint akkor. 

Ennek az volt az oka, hogy én már uralkodtam a szívükben. Az én akaratom szerint fog történni veletek is. 

54 Felismerhetitek jelenlétemet a békéről, amit a lelketekben éreztek. Rajtam kívül senki más nem 

adhat nektek igazi békét. Egy szellemlény a sötétségből nem adhatná neked. Azért mondom ezt nektek, 

mert sok szív fél egy csábító lény csapdáitól, akinek az emberek képzeletük szerint adtak életet és formát. 

55 Milyen rosszul értelmezték a Sötétség Hercegének létezését! Végül is hányan hittek jobban az ő 

erejében, mint az enyémben, és milyen messze voltak az emberek az igazságtól! 

56 A gonoszság létezik, minden rossz és bűn belőle származik, vagyis mindig is léteztek azok, akik 

gonoszságot tesznek, mind a földön, mind más otthonokban vagy világokban. De miért személyesíted meg 

az összes létező gonoszt egyetlen lényben, és miért állítod szembe az Istenséggel? Megkérdezem: Mit 

jelent egy tisztátalan lény az Én abszolút és végtelen hatalmam előtt, és mit jelent a te bűnöd az Én 

tökéletességemmel szemben? 

57 A bűn létrejött a világban. Amikor a szellemek kijöttek Istentől, egyesek megmaradtak a jóban, 

míg mások, letérve erről az útról, egy másikat, a rosszat teremtették meg. 

58 A szavakat és a példázatokat, amelyeket a korábbi időkben allegóriákban, kinyilatkoztatásként 

kaptatok, az emberiség tévesen értelmezte. Az embereknek a természetfeletti dolgokról való intuitív 

tudását befolyásolta a képzeletük, és így fokozatosan kialakultak a gonosz hatalma körül a tudományok, 

kultuszok, babonás elképzelések és mítoszok, amelyek napjainkig fennmaradtak. 

59 Istentől nem jöhetnek ki ördögök; ti találtátok ki őket az elmétekkel. Hamis az elképzelésetek arról 

a lényről, amellyel állandóan szembefordultok Velem. 

60 Megtanítottalak benneteket arra, hogy figyeljetek és imádkozzatok, hogy megszabadulhassatok a 

kísértésektől és a rossz hatásoktól, amelyek származhatnak emberi és szellemi lényekből egyaránt. 

61 Azt mondtam nektek, hogy rendeljétek alá a szellemet a testnek, mert ez utóbbi gyenge 

teremtmény, amely állandóan a bukás veszélyének van kitéve, ha nem vigyáztok rá. A szív, az elme és az 

érzékek nyitott ajtók, amelyeken keresztül a világ szenvedélyei ostorozzák a lelket. 

62 Ha azt képzeltétek, hogy a sötétség lényei olyanok, mint a szörnyek, én csak tökéletlen 

teremtményeknek látom őket, akiknek a megmentésére kinyújtom a kezem, mert ők is az én gyermekeim. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 115  
1 Elfogadlak benneteket, szeretett emberek, és bennetek az emberiséget, amely az Én leányom. 

Ebben az időben, amikor az emberi elme szervén keresztül teszem Magamat ismertté, erőt adok nektek, 

hogy visszatérhessetek a tökéletesség útjára, javíthassátok életviteleteket, és saját szívetekben érezzétek 

Isteni hangom visszhangját. Ebben a kedvező időben dolgozom rajtatok, hogy felemeljétek a ma alvó 

szellemeteket, hogy érzékennyé tegyétek a szíveteket. Mert én nem csupán átutazó látogatóként akarok 

benne lenni, hanem örök lakosként, hiszen pontosan az én akaratom szerint fogjátok felépíteni benne a 

templomomat. 

2 Ugyanaz az "Isteni Ige" vagyok, aki a Második Korszakban Jézusnak nevezett testi formában 

nyilvánult meg, aki veletek élt, és elhozta nektek az Ő tökéletes példájában foglalt Igéjének szelídségét. 

Most az általam előkészített emberi eszközöket használom fel, amelyek születésük előtt eleve 

elrendeltettek e magasztos küldetés teljesítésére. 

3 Elmondtam nektek, hogy ez a föld nem az igazi hazátok, mert valóban volt idő, amikor a 

Mennyország volt a lakóhelyetek, és a Mennyei Atyával voltatok. Amikor még nem jöttetek le erre a 

bolygóra, a szellemi otthonban voltatok, ahol minden fény és igazság van. De ezt a benyomást nem 

ültettétek be szilárdan a lelketekbe, és ezért az emlékezetetek cserbenhagy titeket, és nem emlékeztek 

semmire abból az életből, az általatok Mennyországnak nevezett életetekből, amely nem felel meg annak, 

amit az elmétek alapján képzeltek el ebben az általatok Földnek nevezett világban. 

4 Teremtésetek előtt Bennem voltatok; azután, mint szellemi teremtmények, azon a helyen voltatok, 

ahol minden tökéletes harmóniában rezeg, ahol az élet lényege és az igazi fény forrása van, amelyből 

táplállak benneteket. 

5 A fájdalmat nem az Atya teremtette. Azokban az időkben, amelyekről beszélek nektek, nem volt 

okotok sóhajtozni, nem volt okotok panaszkodni, a mennyországot éreztétek magatokban, mert tökéletes 

életetekben ti voltatok ennek a létezésnek a megtestesítői. De amikor elhagytad azt az otthont, ruhát adtam 

a lelkednek, és egyre mélyebbre süllyedtél. Aztán a lelketek lépésről lépésre fejlődött, amíg el nem érte a 

létezésnek azt a síkját, ahol most vagytok, és ahol az Atya fénye ragyog. 

6 Én vagyok a szeretet Mestere; ezért, ha nem az én utamon jártok, és nem szeretitek az embereket 

azzal a szeretettel, amelyre tanítottalak benneteket, fájdalom fog érni benneteket engedetlenségetek miatt. 

Így minden egyes új esettel további tapasztalatokat szerezhet. 

7 Az ember mint Isten teremtménye testvére az összes teremtménynek ebből és a többi világból, 

mert az élet minden formája az Atya gondolata különböző megnyilvánulásokban. Mivel fel vagytok 

ruházva értelemmel, értsétek meg, hogy ennek a teremtésnek a részei vagytok, és ebben az értelemben 

minden lény testvérei, és tudatos formában tisztában kell lennetek azzal, hogy milyen helyet foglaltok el a 

teremtésben, az isteni tervben és az egyetemes összhangba. Miért nem cselekszel a küldetésed szerint, 

amelyet kinyilatkoztattam neked? Legyetek tanításom apostolai, abban a világos tudatban, hogy nektek 

szakaszról szakaszra kell fejlődnetek. Könyörüljetek magatokon, közeledjetek minél gyorsabban az 

üdvösség útjához, amely nem más, mint a tökéletes szeretet útja, amely ebben az egyszerű tanításban 

foglaltatik: "Szeresd Istent minden teremtett dolognál jobban, és felebarátodat, mint önmagadat". 

8 Ne csak szavakkal tanítsátok testvéreiteket, hanem a szeretet cselekedeteivel is. Bár én vagyok az 

Atya "Igéje", a Második Korszakban emberré lettem, hogy tanítsalak benneteket a 

Hogy saját példámmal tanítsalak benneteket az isteni törvények betartására. Mert ha csak a szavaimmal 

tanítottalak volna titeket, akkor azt mondtátok volna: "Beszélt, de nem végzett egyetlen művet sem." Ezért 

a tanítványaim között mindig Mesterként voltam jelen. 

9 Tartsátok meg isteni tanításaimat és példáimat, holnapra olyanok lesznek, mint egy bot. Kérjetek 

Engem ezekben a pillanatokban, amikor az Igehordozón keresztül ismertté teszem magam, és ha kérésetek 

nemes és igaz, meghallgatom. De ha ok nélkül kérsz, tudd, hogy csak azt adom neked, amit meg kell 

kapnod. Ajánljatok Nekem lelki imádatot, és ne legyetek olyanok, mint azok, akik arannyal és 

drágakövekkel borított templomokat és oltárokat építenek, akik hosszú zarándoklatokat vállalnak, durva és 

kegyetlen ostorozással fenyítik magukat, szájról szájra szóló imákkal és imalitániákkal borulnak le, és 

mégsem voltak képesek átadni szívüket Nekem. A lelkiismeretről figyelmeztettelek benneteket, ezért azt 
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mondom nektek: Aki beszél és beszél arról, amit tett, és trombitálja azt, annak nincs érdeme a Mennyei 

Atyánál. 

10 Ha az Úr egyenes ösvényein akartok járni, tegyétek azt, amit Igémben, példáimban és 

szeretetemmel tanítottam nektek. Legyetek alázatosak, a rosszat jóval fizessétek meg, nem törődve az 

emberi hálátlansággal. Vedd fel keresztedet türelmesen, és kövess engem. 

11 Én, "az Ige", emberré lettem a Második Korszakban, hogy megmutassam nektek Isteni 

Szeretetemet. Nem vetettem meg, hogy emberi testben éljek köztetek. Azért akartam ennek az 

emberiségnek a gyermeke lenni, hogy közelebbi rokonságban érezzem magam vele, és hogy közelebbről 

megtapasztalhasson Engem. Az a nő, aki felajánlotta méhét, hogy benne "az Ige" emberré válhasson, 

tisztasága és ártatlansága miatt méltó templom volt, akinek kedvéért őt választottam emberi anyának. 

Mária annak a nemzedéknek a virága volt, amelyet az Úr már sok nemzedékkel azelőtt előkészített, hogy 

megszületett volna. 

12 Az anyai szeretet, amelynek lényege és gyengédsége az Atyában van, Máriában testesült meg, 

abban a Szűzben, aki a tisztaság és ártatlanság virága volt. 

13 Mária mint nő az egyetemes Anya megtestesítője, az az anyai szeretet, amely az Én Istenségemben 

létezik, és amely azért lett nő, hogy az emberek életében a remény fénye legyen. Mária mint Lélek  az 

Isteni Gyöngédség, aki azért jött a földre, hogy sírjon az emberiség bűneiért. Könnyei összekeveredtek a 

Fiú vérével, hogy megtanítsa az embereket kötelességük teljesítésére. Az örökkévalóságban tárt karjai 

szeretettel várják gyermekei érkezését. 

14 Az emberiség kezdetétől fogva megjövendölték nektek a Messiás eljövetelét; Máriát is 

meghirdették és megígérték nektek. 

15 Azok, akik tagadják Mária isteni anyaságát, félreértik az egyik legszebb kinyilatkoztatást, amelyet 

az Istenség adott az embernek. 

16 Azok, akik elismerik Krisztus istenségét és tagadják Máriát, nem tudják, hogy megfosztják 

magukat annak a leggyengédebb és legkedvesebb tulajdonságnak a birtoklásától, amely az Én 

Istenségemben létezik. 

17 Hányan vannak, akik azt hiszik, hogy ismerik a Szentírást, és mégsem tudnak semmit, mert 

semmit sem értettek meg; és hányan vannak, akik annak ellenére, hogy úgy gondolják, hogy felfedezték a 

teremtés nyelvét, tévedésben élnek! 

18 Az anyai szellem minden lényben szeretettel tevékenykedik, mindenütt láthatjátok a képmását. 

Isteni gyengédsége áldott magként hullott minden teremtmény szívébe, és a természet minden országa 

ennek élő tanúbizonysága, és minden anyai szív oltár, amelyet e nagy szeretet előtt emeltek. Mária isteni 

virág volt, és a gyümölcs Jézus. 

19 Azért lettem emberré abban a teremtményben, Isten szeretetének remekművévé, hogy 

kinyilatkoztassam országom nagy titkait az embereknek azáltal, hogy a szeretet műveivel és szavaival 

szólok hozzájuk. 

20 Minden Krisztusról azért beszélt, mert Ő az "Örök Ige", ugyanaz, akit ti is hallgattok. 

21 Szeretett tanítványok, tanulmányozzátok tanításaimat szeretettel és jóakarattal, és végül meg 

fogjátok érteni mindazt, amit az idők során kinyilatkoztattam nektek. 

22 Bizony mondom nektek, hogy ti és mindazok, akik ennek a munkának a végére járnak, az írások 

igazi értelmezői lesznek. 

23 Népem történelme tele van jelekkel és csodákkal, amelyek meggyújtották a tömegek hitét Isten - 

az élő, láthatatlan és igaz Isten - létezésében és hatalmában. 

24 Annak a tanúsága, amit az emberek láttak és tapasztaltak, bekerült a történelembe, és olyan 

írásokban rögzítették, amelyeket minden nemzedék megismert egészen a ti napjaitokig. De ezek a 

tanúságtételek most hit és szellemi felkészültség nélküli emberekhez jutottak el, akik ahhoz, hogy 

higgyenek, szükségesnek tartják, hogy töprengjenek, töprengjenek és töprengjenek, és mindent a 

tudományuknak, az értelmüknek és a logikájuknak rendeljenek alá. Ezek az emberek kételkedtek, mások 

összezavarodtak, néhányan tagadták, és néhányan gúnyolódtak rajta. 

25 Természetes, hogy azok, akik úgy próbálják megtalálni az isteni igazságot, hogy a szemükkel vagy 

a korlátozott elméjükkel keresik azt, nem tesznek három lépést anélkül, hogy megbotlanának vagy 

szakadékba zuhannának. Csak a szellem találhatja meg az igazsághoz vezető utat. 
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26 Szükséges, hogy elmondjam nektek, hogy az Engem követő emberek tanúságtétele igaz volt; amit 

az utókorra hagytak, az helyes volt. Egyszerű és ártatlan hitükkel mutatták be a kapott tanításokat - 

ahogyan azt látták és ahogyan felfogták mindazt, ami történt. 

27 Mindazok az események, cselekedetek és megpróbáltatások, amelyekről az ősök beszélnek nektek, 

igazságot, fényt, kinyilatkoztatást tartalmaznak. Nyomozás nélkül hittek, mert szemtanúi voltak az 

eseményeknek. Rajtatok múlik, hogy a dolgok végére járjatok, és aztán higgyetek, hogy a szellemi 

tartalmat kivonjátok abból, amit kinyilatkoztattak nektek. 

28 Mindennek olyan egyszerű és nyilvánvaló magyarázata van. De még egyszer mondom nektek, 

hogy ahhoz, hogy megtaláljátok, a szellemnek mély gondolkodásban kell fejlődnie. 

29 Nagy lesz e materializált emberiség megdöbbenése, amikor még a tudománya és a megfigyelései is 

bebizonyítják számára sok olyan esemény igazságát, amelyeket nem akart elfogadni. Majd meglepődve 

mondja: "Ez volt az igazság". De mindaz, amit ma csodáknak neveztek, nem más, mint egy isteni üzenet 

anyagi megvalósulása, egy üzeneté, amelynek hangja szüntelenül beszél hozzátok valamiről, ami túl van a 

bolygótokon és az elméteken, valami olyasmiről, ami közvetlenül az Én Szellememtől érkezik hozzátok. 

30 Ma az Én Atyám veletek van. Hallom kéréseiteket, még a legkisebb panaszaitokat is. Azt akarom, 

hogy megtanuljatok beszélni az Atyátokkal. De ne higgyétek, hogy csak hozzátok jöttem. Nem, én minden 

gyermekemhez lejöttem, mert ezeknek az embereknek a kiáltása úgy érte el a mennyek magasságát, mint 

egy gyötrelmes kiáltás, mint egy fényért való könyörgés. 

31 Amikor ebben a formában fogadjátok az Igémet, belsőleg megkérdezitek magatoktól, hogy 

Atyaként vagy Bíróként jövök-e. Akkor azt mondom nektek, hogy még mielőtt meghallanátok az első 

szavamat ezen a napon, a lelkiismeretetek már megmutatta nektek minden egyes vétkéteket és minden 

egyes jócselekedeteteket is. 

32 De ha megítéllek titeket az Igémben, miért féltek? Nem a szeretetből fakad-e az ítéletem, amit 

mutatok nektek? 

33 Felébresztelek benneteket, hogy a megpróbáltatások ne érjenek felkészületlenül, hogy a mostani 

idők viharai és forgószelei ne válasszanak el benneteket a fénytől. 

34 Ez bizony a látogatások időszaka, ezért szükséges, hogy erősek és felkészültek legyünk, hogy ne 

adjuk meg magunkat. 

35 A földi életet mindig is kísérték próbák és vezeklések az ember számára; de soha nem volt ez a 

fejlődési út olyan fájdalommal teli, mint most, soha nem volt a pohár ilyen keserűséggel teli. 

36 Ilyenkor az emberek nem várnak a felnőttkorig, hogy szembenézzenek az élet küzdelmeivel. Hány 

teremtmény ismeri a csalódásokat, az igát, az ütéseket, az akadályokat és a kudarcokat gyermekkorából. 

Még többet is mondhatok: ezekben az időkben az ember fájdalma már a születése előtt, vagyis már az 

anyja méhében elkezdődik. 

37 Nagy az engesztelés kötelessége azoknak a lényeknek, akik ebben az időben jönnek a földre! De 

ne feledjétek, hogy minden szenvedés, ami a világon létezik, az emberek műve. Van-e nagyobb 

tökéletesség az én igazságosságomban, mint hogy megengedem, hogy azok, akik az élet útját tövissel 

vetették, most arassák le? 

38 Tudom, hogy nem mindenki egyformán hibás az általatok tapasztalt káoszért. Ez igaz, de én azt 

mondom nektek, hogy azok, akik nem a háborút vívják, felelősek a békéért. 

39 Nektek, emberek, azt mondom: könyörüljetek magatokon és felebarátotokon. De ahhoz, hogy ez a 

kegyelem hatékony legyen, ismerjétek fel lelki ajándékaitokat az Én Munkám tanulmányozásán keresztül. 

Aki szereti embertársát, az Engem szeret, mert embertársa az Én szeretett gyermekem. 

40 Ti vagytok az a nép, akiket felkészítek az imára, az igazság tanítására, a gyógyításra. Az élet a 

maga nyomorúságával, nehézségeivel és keserűségével olyan lett, mint egy sivatag. De azt mondom 

nektek, hogy ne álljatok meg, és ne álljatok meg a pusztában, mert akkor nem ismeritek meg az igazi 

békét. 

41 Gondoljatok Izrael példájára, ahogyan azt a történelem feljegyezte, amikor hosszú ideig kellett 

vándorolnia a sivatagban. Azért harcoltak, hogy megmeneküljenek az egyiptomi fogságból és 

bálványimádásból, de azért is, hogy eljussanak a béke és szabadság földjére. 

42 Ma az egész emberiség olyan, mint a fáraó fogságában lévő nép. Hitvallásokat, tanokat és 

törvényeket kényszerítenek az emberekre. A legtöbb nemzet mások rabszolgája, akik erősebbek. A 
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kemény küzdelem a túlélésért és a kényszermunka az éhség és a megaláztatás ostorcsapásai alatt az 

emberiség nagy része által ma elfogyasztott keserű kenyér. 

43 Mindez egyre inkább a felszabadulás, a béke, a jobb élet utáni vágyakozást váltja ki az emberek 

szívében. 

44 A háború dübörgése, a kiontott emberi vér, az önzés, a hatalomra való törekvés és a gyűlölet, 

amely ezerféleképpen meghozza gyümölcsét, felébreszti az embereket mély letargiájukból. De ha minden 

gyermekemnek ez a vágyakozása egy eszményben egyesíti őket, ahogyan Izrael népe is egyesült 

Egyiptomban Mózes ihletésére - milyen ember, milyen fenyegetés, milyen hatalom tudná megállítani 

ezeket a szíveket? Valójában senki, mert ebben a vágyakozásban az Én fényem lesz, ebben a küzdelemben 

az Én hatalmam lesz jelen, ebben az eszményben az Én isteni ígéreteim lesznek hatékonyak. 

45 Szüksége van-e a világnak egy új Mózesre ahhoz, hogy megszabaduljon láncaitól? Azt mondom 

nektek, hogy a tanítás, amelyet ebben az időben hoztam nektek, az a fény, amely Mózest ihlette. Ez az 

igazság és a prófécia szava, ez az erő, amely felemeli a gyengét, a félénket, a gyávát, és bátorrá, elszántá, 

buzgóvá változtatja. Ez a törvény az, amely az igazság útján vezet és vezet; ez a manna, amely életben tart 

a vándorlás hosszú napjaiban, és végül ez a szabadulás, ez a béke, ez a jólét a jóakaratú emberek számára. 

46 Bátorítást éreztek az Igém által, emberek, és mintha csodás balzsam csordulna a sebeitekre, 

megerősödtetek, megújultok, tele vagytok reménnyel a holnapra. Ezért kérdezem tőletek: Nem 

gondoljátok, hogy ha ugyanazt az üzenetet vinnétek a föld elnyomott népeihez, az ugyanolyan csodát 

művelne rajtuk? 

47 Ezért mondom nektek újra és újra, hogy készüljetek fel, hogy ne késleltessétek az időt, amikor 

elindulhattok ennek az ihletett üzenetnek a hírnökeiként. Amikor azt mondom nektek, hogy készüljetek 

fel, az azért van, mert ezt a jó hírt úgy kell terjeszteni, hogy ne okozzon fájdalmat, hogy ne okozzon 

testvérgyilkos viszályt, vagy hogy egyetlen csepp vér se folyjon ki miatta. 

48 Az üzenetem meggyőző, szelíd, igazsággal teli. Megérinti a szívet és az elmét is, és meggyőzi a 

szellemet. 

49 Hallgassatok rám, tanulmányozzatok, tegyetek tettekre, és képesek lesztek réseket építeni az 

emberek számára a hithez, a világossághoz, a szabadsághoz és a békéhez. 

50 Ezért megtanítalak titeket Isteniségem tökéletes imádatára. Szeretném, ha megértenétek, hogy csak 

Hozzám szabad imádkoznotok, mert Én vagyok az Adományozó, akinek akarata vagy engedélye nélkül 

semmi sem történik. 

51 Mária, a ti Mennyei Édesanyátok az ajándékok és kegyelmek birtokosa. Ezért, ha alacsony az 

emelkedettségetek, vagy ha az elégtelen emelkedettségetek miatt nem vagytok méltók arra, hogy hozzám 

szóljatok, imádkozzatok hozzá, kérjétek a segítségét és közbenjárását, és valóban mondom nektek, hogy 

így kéréseitek gyorsan eljutnak hozzám. 

52 Azért adom nektek ezeket a magyarázatokat, mert sok igaz ember elméjét istenséggé tettétek, 

akiket úgy kérdeztek és imádtok, mintha istenek lennének. Micsoda tudatlanság, ó emberiség! Hogyan 

ítélhetik meg az emberek egy szellem szentségét és tökéletességét csak az emberi cselekedetei alapján? 

53 Én vagyok az első, aki azt mondom nektek, hogy kövessétek azokat a jó példákat, amelyeket 

testvéreitek műveikkel, életükkel és erényeikkel megírtak, és azt is mondom nektek, hogy emlékezve 

rájuk, remélhetitek lelki segítségüket és befolyásukat. De miért emeltek nekik oltárokat, amelyek csak arra 

szolgálnak, hogy megsértsék e lelkek alázatát? Miért teremtenek az emberek kultuszokat az 

emlékezetükben, mintha ők lennének Isten, és miért állítják őket az Atya helyére, akiről megfeledkeznek, 

miközben testvéreiket imádják? Milyen szomorú volt számukra az a dicsőség, amit itt adtál nekik! 

54 Mit tudnak az emberek az Én ítéletemről azok felett, akiket szenteknek neveznek? Mit tudnak 

ezeknek a lényeknek a lelki életéről, vagy arról a helyről, amelyet mindegyikük kiérdemelt az Úr előtt? 

55 Senki ne gondolja, hogy ezekkel a kinyilatkoztatásokkal ki akarom törölni a szívetekből azokat az 

érdemeket, amelyeket szolgáim kiérdemeltek közöttetek. Ellenkezőleg, tudjátok, hogy nagy a kegyelem, 

amit nálam találtak, és hogy imáik által sok mindent megadok nektek. De szükséges, hogy 

megszüntessétek tudatlanságotokat, amelyből a vallási fanatizmus, a bálványimádás és a babona ered. 

56 Ha úgy érzed, hogy ezeknek a lényeknek a szelleme körülveszi életteredet, bízz bennük, hiszen ők 

a szellemi világ részei, hogy ők és te, az Úr útján egyesülve, elvégezhessétek a szellemi testvériség művét 

- azt a művet, amelyet minden tanításom eredményeként várok. 
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57 Azért tanítalak benneteket ebben a formában, hogy tiszta szívvel végezhessétek el a feladatotokat. 

58 Bizony, ez a létezés a fejlődés egy új szakasza a szellemetek számára, amely befejezetlenül hagyott 

egy rábízott munkát, és most lehetőséget kapott arra, hogy egy kicsit tovább haladjon a tökéletesség felé 

vezető úton. 

59 Nekem, az Isteni Mesternek is vissza kellett térnem az emberiséghez, mert az akkori munkám 

befejezetlen maradt. Egyesek elutasítják ezt az állítást, és azt mondják, hogy Jézus munkája akkor 

fejeződött be, amikor meghalt a kereszten. De azért mondják ezt, mert elfelejtették, hogy bejelentettem és 

megígértem nektek a visszatérésemet. Nektek azonban, akiknek most feltárom ezeket a tanításokat, meg 

kell értenetek, hogy számomra a reinkarnáció nem feltétlenül szükséges, mert az Én Lelkemben rejlik az 

erő, hogy ezerféleképpen kinyilatkoztassam magam az emberiségnek. Nem is azért jöttem vissza, hogy a 

Lelkem tökéletességét keressem. Ha most eljöttem hozzátok, az csak azért van, hogy továbbra is 

megmutassam nektek az utat, amely a Fényhez vezet benneteket. Emlékezzetek, hogy a próféták azt 

mondták nektek az első korszakban: "Ő a kapu". Sőt, amikor emberré lettem közöttetek, nem azt 

mondtam-e nektek: "Én vagyok az Út"? Nem azt mondom-e most nektek: "Én vagyok a hegycsúcs, 

amelyet megmásztok"? 

60 Bizony mondom nektek, mindig is tökéletes voltam. Ma örömömre szolgál, hogy látlak titeket 

biztonságban járni az utamon. Holnap egyetemes öröm lesz, amikor mindannyian abban a szellemi 

otthonban fogtok élni, amely már régóta várta az Úr gyermekeinek érkezését. 

61 Így beszélek a szellemedhez, mert tudom, hogy most már képes felfogni ezt a tanítást, és 

elmondom neki, hogy nem e föld gyermeke, hogy csak vendégnek kell tekintenie magát itt ezen a világon, 

mert az igazi hazája szellemi. 

62 Vegyétek ezt a szót a megfelelő értelemben, mert különben azt gondolhatnátok, hogy tanításom 

ellene van minden emberi fejlődésnek. De nem lenne igazságos, ha ilyen hibákat tulajdonítanátok 

Atyátoknak, aki csak a gyermekei tökéletességére törekszik a különböző életutakon. 

63 Ami kibékíthetetlenül üldözi igazságosságomat, az a gonoszság, amely különböző formákat ölt az 

emberi szívben, és néha önző érzésekben, alantas szenvedélyekben, mértéktelen kapzsiságban, sőt 

gyűlöletben nyilvánul meg. 

64 Tanítványok, tanulmányozzátok figyelmesen, amit most képletesen mondok nektek: Az élet egy 

fa, ágai számtalanok, és ezek közül az ágak közül nincs két egyforma, mégis mindegyik betölti a feladatát. 

Ha egy gyümölcs elmarad, akkor levetik a fáról, és ha egy ág vad növekedést mutat, akkor megmetszik, 

mert az élet fájáról csak az élet gyümölcsei teremhetnek. 

65 Bizony mondom nektek, minden tudományt, amely gonoszságot okozott, és minden vallást, amely 

nem terjesztette a valódi fényt, úgy tekinthetitek, mint ágakat és gyümölcsöket, amelyeken nem folyik át 

az élet fájának nedve, mert taszították őket. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 116  
1 Ti vagytok azok az emberek, akikben ismét örömömet leltem, mert valahányszor a fájdalom 

nagyon erős volt nálatok, szemeteket rám emeltétek, és hozzám kiáltottatok. 

2 Ez a megpróbáltatások időszaka; de az Én Igém, mint isteni balzsam, vigaszt és reményt hozott a 

nyomorúságotokba. De kérdezem: Miért sírsz, miért éhezel, miért vagy beteg és szűkölködő? Miért 

aludtál? Miért törölted ki szívedből Életszavaimat, amelyek táplálékot jelentenek lelked számára? 

3 Nem voltatok felkészülve, amikor Jelenlétem meglepett benneteket, de legalább érezhettetek 

Engem, amikor tudatosult bennetek, hogy Hangom hív benneteket, hogy új kinyilatkoztatást adjon nektek. 

4 A hozzám való eljutás iránti vágyadban sokat segített neked, hogy anyagi javakban szegény voltál. 

De nem azért, mert önként lemondtatok róluk, hogy a spiritualizációra törekedjetek, hanem mert 

gondoskodó szeretetem elválasztott benneteket a csábító és felesleges gazdagságtól, hogy szabadok 

legyetek, amikor kopogtattam szívetek ajtaján. 

5 Amikor először hallottátok az Igét, megnyilvánulásom szellemi célja kevéssé vagy egyáltalán nem 

érdekelt benneteket. Amire a szíved vágyott és amit kértél Tőlem, azok csak földi javak voltak, amelyekre 

nagy szükséged volt. De azután tudatára ébredtetek annak, hogy a Mesteretek által bőségesen osztogatott 

ajándékok szellemi természetűek, és végül megértettétek, hogy a földi javaknak soha nem lesz akkora 

értéke, mint ezeknek az ajándékoknak. 

6 Amikor ez a fény felragyogott elmétekben, megértettétek a nagy nemzetek nyomorúságát, azoknak 

a szenvedését, akik bár gazdagok és a világ urai, mindent csak látszólag birtokolnak. Felfedezted a 

csillogás, a hazugság, a pompa és az élet örömeinek hamisságát. 

7 Megtapasztaltátok, hogy a vallások képtelenek egyesíteni és megújítani az emberiséget, és minden 

alkalommal tanúi voltatok a széthúzásuknak. 

8 Amikor az emberek között ilyen súlyosan megbomlott egyensúlyt és zűrzavart láttál, az Atya iránti 

hála érzései törtek elő a szívedből, mert amikor akkoriban meghallgattad Őt, az Ő Igéjében biztonságos 

menedéket találtál a lelked számára. 

9 De ahogyan mindezen igazságok tudatára ébredtetek, úgy szükséges, hogy tudatában legyetek az 

embertársaitok iránti felelősségeteknek is, mert meg kell értenetek a következőket: Csak azért hoztam el a 

békét, amit élveztek, és a fényt, amely megvilágítja a létezéseteket, hogy segítsek ezen a népen? Nem, 

hallgatóim, az Én kegyelmi ajándékaim csak úgy érkeztek le hozzátok, mint az első gyümölcsök, vagy 

mint annak előképe, amit később adok az emberiségnek. Értsétek meg, miért mondom nektek, hogy 

várakozással figyeljetek a hajléktalanokra, akik árnyékot és menedéket keresnek majd. Nem örülne-e a 

szívetek, ha a más népekből érkező emberek a szeretet, a lelkiség és a béke példáját találnák meg 

közöttetek? 

10 Ez lesz a feladatotok, miután én már nem adom nektek az utasításaimat. És ahogyan Illés volt az 

Én szellemi előfutárom, úgy lesz ez a nép az utódom, amely életével, szavaival és cselekedeteivel a 

legjobb tanúságot teszi arról, hogy közöttetek voltam. 

11 Nagy lesz az elégedettségetek, ha tudjátok, hogyan fogadjátok szeretettel embertársaitokat, és 

adtok nekik valamit abból a sokból, amit rátok bíztam. De ne feledd, hogy a fájdalmad még nagyobb 

lenne, ha az emberek a városod kapuját döngetnék, a lakosok pedig aludnának vagy haszontalan dolgokkal 

lennének elfoglalva. 

12 Ne legyetek túlságosan magabiztosak tetteitekben, mert kísértések leselkednek rátok, és könnyen 

megtörténhet, hogy aki már előrehaladt a spiritualizáció útján, az egy igaz és magas eszmény hiányában 

vissza akar térni az élvezetek útjára, az önző materializmushoz, a reménytelenség életéhez. 

13 Azért mondom ezt nektek, hogy éberen éljetek. De ne gondoljátok, hogy Törvényem kínoz vagy 

rabszolgává tesz. Igaz, hogy a sötétségből a fénybe, a rosszból a jóba, az alacsonyabbról a magasabbra 

való átlépés gyakran fájdalmas az ember számára. De ha ezután sikerül biztonságosan járnia az Én 

utaimon, akkor minden, amivel életútja során találkozik, béke lesz, mert a szellem számára az erény 

gyakorlása egyáltalán nem jelent áldozatot. 

14 Ki tudná közületek elmondani Nekem, hogy nem buzdítottam őt arra, hogy az erény útján járjon? 

Nézzétek, nem akarok dicsekedni azokkal a jótéteményekkel, amelyeket megadtam nektek, de arra kérlek 

benneteket, hogy mondjátok meg nekem, ha nem tettem csodákat rajtatok és a családotokon, ha nem 



U 116 

37 

gyógyítottam meg betegeket kizárólag az imáitok vagy könnyeitek miatt, ha nem szabadítottalak meg 

benneteket a haláltól, amikor már a szakadék szélén álltatok. Hogyan is tartózkodhattam volna attól, hogy 

ezt megtegyem veled, tudván, hogy sok hitre és erőre lesz szükséged ahhoz, hogy az Utamat járd? 

15 Azért hoztam el nektek a világosságomat, hogy szemlélésében épüljetek. Nem azért tettem, hogy 

megvakítsam a szemedet, sem azért, hogy megsebezzem a lelkedet. 

16 Járjatok az úton nyugodtan és megfontoltan, hogy ne tűnjön rövidebbnek, mint amilyen valójában, 

és ne legyen túl messze. Csak arra kell emlékeznetek, hogy az élet megpróbáltatásai az út az 

örökkévalóság békéjének eléréséhez, amelynek szellemetek révén részesei vagytok. Járjátok ezt az utat 

békében, a tökéletesség valódi eszményével, és soha nem fogjátok megterhelőnek vagy nehéznek találni. 

Olyan lesz számodra, mint egy olyan séta, ahol egy gyönyörű ösvényt látsz magad előtt, egy gyönyörű 

tájat, és ahol azt szeretnéd, hogy soha ne érjen véget. 

17 Ha már mindent megadtam volna neked ebben az életben, akkor már nem lenne vágyad arra, hogy 

egy újabb szintre feljuss. De amit ebben a létben nem értetek el, arra egy másikban törekszetek, és amit 

abban nem értetek el, azt egy másik, magasabb rendű lét ígéri nektek, és így megy ez lépésről lépésre az 

örökkévalóságig a lélek fejlődésének végtelen útján. 

18 Amikor halljátok Szavamat, lehetetlennek tűnik számotokra, hogy a lelketek képes legyen ilyen 

nagy tökéletesség elérésére; de mondom nektek, hogy csak azért kételkedtek a lélek magas 

rendeltetésében, mert csak azt nézitek, amit anyagi szemeitekkel láttok: nyomorúságot, tudatlanságot, 

gonoszságot. De ez csak azért van így, mert egyesekben a lélek beteg, másokban megbénult; mások 

vakok, és némelyek szellemileg halottak. És az ilyen lelki nyomorúsággal szemben kételkedned kell abban 

a sorsban, amelyet az örökkévalóság tartogat számodra. Így éltek a világ szeretetének és az 

anyagiasságnak ebben az időszakában. De igazságom fénye már eljutott hozzátok, és eloszlatta az éjszaka 

sötétségét egy olyan időszakban, amely már elmúlt, és hajnalával bejelentette egy olyan korszak 

eljövetelét, amelyben a lélek megvilágosodásban részesül az Én tanításaim által. 

19 Ez a fény megszabadít a tudatlanságtól, a hamisságtól. Mennyi valótlanság, mennyi hamisítás és 

csalás fog örökre lelepleződni a fényessége által. Jaj azoknak, akik meghamisították a törvényt. Jaj 

azoknak, akik eltitkolták vagy meghamisították az igazságot. Nem tudják elképzelni, hogy mi lesz az 

ítéletük. 

20 Igém elmélkedésre buzdítja a világot, hogy abból bűnbánat és abból megújulás szülessen. De 

ahogyan az e hanghordozókon keresztül adott Ige felébreszt benneteket és megmozgat benneteket, úgy 

más országokban, más régiókban, más módon is elindultak az Én küldötteim, hogy az embereket 

figyelmessé tegyék, hogy emlékeztessék őket Törvényem integritására és Tanításom igazságára. Az Én 

inspirációm fényében készültek fel, és bár gúnyt és megvetést tapasztalnak, lépésről lépésre haladnak előre 

a feladatuk teljesítésében. Mondom nektek, hogy megőrzöm számukra a jutalmukat, és eljön a pillanat, 

amikor ők is megismerik azt, amit ti most kaptok. 

21 Nem mindenki, aki az utcákon és sikátorokban járkál, és az elmúlt idők eseményeiről beszél, és 

próféciákat értelmez vagy kinyilatkoztatásokat magyaráz, az Én hírnökeim; mert sokan hiúságból, 

keserűségből vagy emberi önérdekből visszaéltek ezekkel az üzenetekkel, hogy sértegessenek és 

ítélkezzenek, megalázzanak vagy megbántsanak, sőt, hogy gyilkoljanak. 

22 Szükséges, hogy ez a fény, amely oly szeretettel hatolt be szívetekbe, a föld egyik pontjáról a 

másikra terjedjen, hogy az emberek emlékezzenek arra, hogy Krisztus nem bánt, nem aláz meg, és még 

kevésbé hoz halált. Mert Ő az élet, a kenyér, az egészség, a vigasztalás, és mindaz, amire az emberiségnek 

ma szüksége van. 

23 Emberek, beszéltem hozzátok. Gondoljatok szavaimra, igazodjatok segítségükhöz, szemléljétek az 

életet és mindent, ami körülvesz benneteket, ezzel a fénnyel, amit én adok nektek, hogy amikor még 

egyszer meghallgattok Engem, tudatosabbnak és jobban felkészültnek találjatok küldetésetek teljesítésére. 

24 Mindig is allegóriákban beszéltem hozzátok, de most egy új korszak kezdetén álltok, amelyben 

világos módon fogok hozzátok szólni, mert most már megérthettek Engem. 

25 A teremtésben minden Istenről és az örök életről beszél nektek, minden, ami körülvesz benneteket, 

és ami az életben történik, mintegy a szellemi képmása. De ti nem elégedtetek meg azokkal a művekkel, 

amelyeket én alkottam, és amelyeken keresztül beszélek hozzátok, kinyilatkoztatásokat adok nektek és 

tanítalak benneteket. Minden nép, minden vallási közösség vagy szekta képeket, szimbólumokat, kultikus 
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formákat és szobrokat hoz létre az isteni megjelenítésére. Ti tartottátok ezt szükségesnek, és én 

megengedtem, ó, emberiség. De most, hogy a szellemetek sokkal megvilágosodottabb, sokkal fejlettebb, 

mint a múltban, tisztán látja és megérti az életet. Ezt az üzenetet mindenkinek elküldöm, hogy 

felébredjenek a Fényre, és teljesen szemtől szembe kerüljenek az Igazsággal. 

26 A szellemi ajándékok, amelyek elsorvadtak az elhanyagoltság miatt, amelyben az ember tartotta 

őket, érezni fogják, hogy szeretetem harmata rájuk hull, és amikor az emberek újra tisztán felemelik 

gondolataikat Hozzám, meglátják azt, amit korábban nem láttak. Hallani fogják az Atya hangját, amely 

sokféleképpen szól majd hozzájuk, és minden lépésnél érezni fogják az Ő jelenlétét. 

27 Akkor felhagynak majd a vallási szimbólumok és imádati formák létrehozásával, mert látva az 

Atya sugárzó arcát az egész teremtésben, többé nem érzik majd szükségét ezeknek a tárgyaknak, 

amelyeknek különleges képességeket tulajdonítanak, hogy úgy higgyenek bennük, mintha az Atya 

képmása lennének. 

28 Nektek, tanítványoknak, akik hallottátok ezt a szót a tanításaimban, azt kérdezem: Miért 

gondoltátok, hogy szimbólumokat kell teremtenetek az imádatotokhoz, amikor a szemetek előtt voltam, 

hallottatok és éreztetek Engem? 

29 Ha erre a kérdésre azt válaszoljátok, hogy csak azt tisztelitek, amit az elődök hagytak rátok, akkor 

azt mondom nektek, hogy ők, akiket elárasztott kinyilatkoztatásom fénye, allegóriákkal ragadták meg azt, 

ami a spiritualizáció. 

30 Ennek a népnek nagy szellemi küldetést kell teljesítenie a leghatártalanabb materializmus által 

fenyegetett emberiség közepette, amely új pogányságként, az anyag, a világ és a szenvedélyek új és 

legnagyobb kultuszaként növekszik és terjed. 

31 És e megpróbáltatások közepette - még mindig a bálványimádó kultuszok emlékeit akarjátok 

megőrizni? Ez lenne a szellemiség példája, amit adnotok kell, és ezek lennének a fegyverek, amikkel 

harcolni fogtok? 

32 Hagyjátok, hogy az Én Igém csírázzon a szívetekben, hogy hamarosan elindulhassatok, hogy 

cselekedeteitekkel tanúságot tegyetek tanításomról. 

33 Amikor már nem teszem Magamat ismertté előttetek, mert ez az időszak véget ért, ne térjetek le az 

útról, ne tartózkodjatok attól, hogy a megpróbáltatásaitokban Engem keressetek, továbbra is bízzatok az 

utasításaimban. 

34 Én vagyok a szűk kapu, amelyen át kell mennetek, és Mária a létra, amelyen fel fogtok emelkedni 

a szeretetben és az Anyátok iránti engedelmességben. Ha hisztek és imádtok Engem, nem fogtok 

buktatókkal találkozni, és lerövidítitek az utat. 

35 A jónak a gonosz ellen vívott harcának idejét éltek. Arra kaptatok elhívást, hogy Velem 

dolgozzatok ebben a csatában, amely már elkezdődött. Megtanítottalak titeket arra, hogyan harcoljatok, 

hogy eloszlassátok a sötétséget és fényt hozzatok minden léleknek. Igém arra vezetett benneteket, hogy 

éberen és imádságosan éljetek, hogy ne hagyjátok magatokat elcsábítani hamis fények által, és ne 

hallgassatok csalárd hangokra. 

36 Amint ez az idő eltelt, és messzinek tartjátok a kihirdetésemet, és az utasításaimnak megfelelően 

továbbadjátok ezt a jó hírt az utódaitoknak, újra vágyni fogtok azokra az időkre, és boldognak érzitek majd 

magatokat, hogy kiválasztottatok voltatok, hogy tanúi lehessetek Isteni megnyilvánulásomnak. De már 

abban az időben minden, amit hozzáadtatok ehhez a tanításhoz, eltűnik, és az Én Igém kristálytisztán és 

tisztán fog kitörni a szellemetekből, és csak fényt és igazságot fog feltárni. 

37 Amikor társaitok kérdőre vonnak benneteket, beszéljetek anélkül, hogy bármit is elhallgatnátok 

arról, amit a Munkám tartalmaz, és a jelenlétükben emlékeztessétek őket a Mesterre minden egyes 

tanításában. 

38 Felelősséggel tartozol a még eljövendő generációkért, akik tőled származnak. Ne feledjétek, hogy 

ez időbeli Igém nem csak néhány generációnak adatott, hanem mindazoknak, akik követni fognak titeket, 

és hogy nagyobb szellemiséggel kell felvértezniük magukat, hogy elérjék a csúcsot, amelyet az emberek 

számára célként jelöltem ki. 

39 Megáldom azokat, akik a felfelé vezető utat követik, és az idők folyamán egyre magasabb szintre 

jutnak munkám tanulmányozásában, és akik felkészülnek arra, hogy meghallják hangomat a lelkükben, 
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amint az emberi megértés szervén keresztül történő igehirdetésemnek ez az időszaka véget ér. Boldogok 

azok, akik hisznek a munkámban, és tudják, hogyan tiszteljék meg azt a spiritualizációjukkal. 

40 Hány embertársadat tudod megmenteni az imáiddal? Ez a világ a szakadék szélén áll, és én azért 

küldelek titeket, hogy megakadályozzátok a zuhanást. Állítsd meg a fiatalokat gyors útjukon, amely 

erkölcseik pusztulásához vezet; tisztítsd meg lelküket, hogy megalapozhassák az igaz és erényes életet. 

41 Járjátok a világ ösvényeit, és életetek zsinórmértékeként hordozzátok magatokkal tanításaim 

igazságát. De tiszteljétek a földet, ahová belépsz, akkor az utak, amelyeken jársz, elkészülnek, és 

szövetség lesz a nemzetek között, és olyan otthonná teszed ezt a földet, amelyben mindannyian érezni 

fogjátok a Mennyei Atya melegségét, és testvérekként ismeritek el egymást. 

42 Szenvedtem, amikor láttam teremtményeim hálátlanságát, de ha ők megtagadtak Engem, mint 

Atyát, Én soha nem tagadtam meg, hogy ti az Én gyermekeim vagytok, még akkor sem, ha némelyikőtök 

beszennyeződött. Láttam nagy nemzeteket, akik elfordultak Tőlem, és csak az anyagi életüknek, a 

problémáiknak adták át magukat, anélkül, hogy bármit is vártak volna Tőlem. De hamarosan eljön az 

ébredés ideje, és a gyermekektől kezdve az idősekig, életüket tanításaim tanulmányozásának és 

gyakorlásának szentelik majd. Az idősek kedvesen beszélnek, és tapasztalataik fényével mutatják az utat. 

A gyermekek meg fogják lepni a világot azzal, hogy kibontakoztatják szellemi ajándékaikat és odaadással 

szolgálják Munkámat. 

43 Szeretett emberek, merítsétek ki ma tanításomból a legmagasabb erkölcsöt az életetekre nézve. Ha 

azt akarjátok, hogy a világ higgyen ebben a kinyilatkoztatásban, életetekkel a legnagyobb bizonyságot 

tegyétek az igazságomról. Azt mondtam nektek, hogy legyetek tiszta tükrök, olyan emberek, akik tudják, 

hogyan kell példát mutatni a hitben, az engedelmességben és a tisztaságban. 

44 Gondoskodjatok arról, hogy a tisztaság és a jóság hatalmat nyerjen köztetek, és ezáltal 

helyrehozzátok azokat, akik becsületes szándék nélkül léptek be a soraitokba. 

45 Nektek, akik felfogtátok tanításom igazságát és tökéletességét, kötelességetek jó cselekedeteitekkel 

ellensúlyozni mindazt a rosszat, amit azok tesznek ezzel a munkával, akik nem fogták fel annak végső 

célját. 

46 Ismerjétek fel, hogy a gonosz mag mennyire elszaporodott köztetek, amíg már majdnem túlnőtt az 

igaz magon. A hamisság, a babona, a képmutatás, a nyereségvágy, a rossz befolyás, a fanatizmus és az 

összes szennyeződés gyomnövényként terjedt el e nép körében, amelyet szeretnék megszabadítani minden 

szennyeződéstől, hogy küldjem őket, mint küldöttjeimet más népekhez és nemzetekhez. 

47 A megtisztulás e feladatát azokra bízom, akik szeretik az igazat, a tisztát. Ez egy nagy kitartást 

igénylő munka. De milyen nagy lesz ennek a népnek a boldogsága, amikor majd megtapasztalják, hogy a 

fényük végül feloldotta a sötétséget. Csak akkor foglak titeket eme örömhír hírnökeinek tekinteni, és 

elküldelek benneteket a világba, hogy harcoljatok a gonosz országa ellen, ellensúlyozva annak hatalmát 

embertársaitok megújításán keresztül. . 

48 Gondoljatok arra, hogy mennyi szeretettel és isteni türelemmel tanítottalak és javítottalak 

benneteket, mondván, hogy engedjétek meg Nekem, hogy rámutassak hibáitokra és tévedéseitekre, és 

elvezesselek benneteket a tökéletességhez. De ó, hányan vannak, akik süketek maradnak ezekre a 

szavakra, és tétlenségükben, szívük keménységében hagyják elmúlni a felkészülés értékes pillanatait 

anélkül, hogy hinni akarnának a rájuk váró próbákban. 

49 Egy napon a világ vállalja majd, hogy ítélkezik és kérdezősködik e nép felett, és akkor csak az áll 

majd helyt, aki "figyelt". De aki önző és káros célokra használta Munkámat, látni fogja, hogy a földi 

igazságszolgáltatás rá fog hullani, és akkor túl későn fog azon keseregni, hogy saját királyságát, a hízelgés 

és kényelem trónját akarta megteremteni saját szellemi Munkámon belül, amely a szeretet, az alázat és a 

lemondás munkája. 

50 Még egyszer mondom nektek: "Figyeljetek és imádkozzatok", és ha valóban hisztek az Igémben, 

ne halogassátok az engedelmességet holnapra, mert holnap már túl késő lehet. 

51 Nézzétek, emberek, a Föld már túl kicsi lett ahhoz, hogy ennyi emberi szenvedést befogadjon. A 

múltban ez a bolygó az ember számára végtelen "völgynek" tűnt; most pedig meghódította és 

benépesítette. 

52 Ezt a világot adtam az embernek otthonul, és azt mondtam neki: "Növekedjetek és sokasodjatok és 

töltsétek be a földet", és valóban betöltötte a földet, de bűnnel és szenvedéssel tette ezt. 
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53 Ez a világ, amelynek az egész emberiséget felölelő egy család otthonának kellene lennie, a viszály 

almája, és a hatalomért való értelmetlen küzdelem, az árulás és a háború alkalma. Ezt az életet, amelyet a 

tanulásra, a szellemi elmélyülésre és az örök élet elérésére való törekvésre kellene használni a 

megpróbáltatások és a tanulságok szellemünk javára való felhasználásával, az ember félreérti, és hagyja, 

hogy szívét megmérgezze a harag, a keserűség, az anyagiasság és az elégedetlenség. 

54 Az emberek elfelejtik azt a nyelvet, amelyen a lelkiismeret szól hozzájuk, elveszítik a hitet, és 

hagyják kialudni a lelkük ajándékait, így egyesek átadják magukat az anyagiasságnak, míg mások 

zsörtölődnek e lét miatt, és végtelen vágyakozásra hivatkoznak, hogy elmeneküljenek ebből a világból, és 

egy másik országba menjenek. 

55 Ezeket kérdezem: birtokában vagytok-e már a jobb világok megéléséhez szükséges lelkiségnek? 

Nem gondoltál arra, hogy ha nem vagy érett - még ha a legjobb lelki otthonokba kerülnél is -, nem lennél 

képes értékelni ennek az életnek az értékét, és nem élveznéd teljes mértékben a békéjét? 

56 Bizony mondom nektek: Ennek a mai életnek az az érdeme, hogy a szellem tudja, hogyan kell 

legyőzni az élet minden viszontagságát és a létező nehézségeket; és ez még nem minden, de ezenfelül, ha 

egyetértesz vele, meg fogod tapasztalni lelkedben azt a boldogságot, amely abból fakad, hogy hasznos 

vagy embertársaid számára egy olyan világban, ahol ilyen nagy szükségek uralkodnak. 

57 Azon a napon, amikor a lélek elérte a tökéletességet, amely ahhoz szükséges, hogy a Mennyei 

Királyságomban érezze magát, nem lesz számára fontos, hogy milyen helyen vagy világban él, vagy hogy 

megtestesült-e vagy sem. Magában hordozza majd a Mennyei Királyságot, és élvezni fogja annak 

kegyelmét minden egyes küldetésben, amelynek teljesítésére Atyja küldi. 

58 Gondolkodjatok el ezen, és most tudatosítsátok magatokban, hogy a földnek ez a völgye egy 

hatalmas föld, amely kedvező lehetőségeket kínál arra, hogy megszerezzétek benne a szükséges 

érdemeket, hogy meghódítsátok azokat az otthonokat, amelyekre szellemetek vágyik. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 117  
1 Emberek, pihenjetek szilárd talajon, lakjatok e pálmafa árnyékában, és halljátok meg hangomat, 

hogy minden betegségetek meggyógyuljon, visszanyerjétek erőiteket, és folytassátok az utat. Lásd, hogy 

nem szükséges elmondanod nekem szíved bánatát, sem azt, hogy honnan jöttél, mert én mindent tudok. 

Tudom, hogy a lelketek egy nehéz küzdelmen ment keresztül, hogy megpróbáljon eltávolodni a görbe 

ösvényektől. Azért jöttök, hogy támogatást és erőt kérjetek tőlem, hogy ne essetek kétségbe. Amikor már 

közel voltál ahhoz, hogy elgyengülj, amikor erőd már majdnem elfogyott, felemelted a tekintetedet 

Hozzám, hogy segítséget kérj tőlem, és Én azonnal engedelmeskedtem, és elhívtalak a béke eme oázisába, 

hogy enyhülést nyerj a fájdalmadban. 

2 Hány tanításomat értettétek meg és értettétek meg, mióta először hallottátok az Igét? Ezen 

keresztül megértettétek, hogy a lélek nem egy nap, nem egy év és nem is egy élet alatt tökéletesedik, mert 

mivel örök természetű, a fejlődés útjának hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy elérje tökéletességét. 

Megtanultatok hallgatni a lelkiismeret hangjára is, amely mindig a törvényről, a szeretetről, a jóságról, az 

igazságosságról és a tisztaságról beszél nektek, és sikerült megkülönböztetnetek azt attól a másik hangtól, 

amely a test érzékeitől vagy a szív szenvedélyeitől származik, és amely nem mindig vezet a jó útra. 

3 Már tudjátok, hogy vannak fegyvereitek, amelyekkel megvédhetitek magatokat, azt is tudjátok, 

hogy mi az a pajzs, amely megvéd benneteket, ezért kezdtétek el használni az imát, a jó gondolatokat, az 

akarat erejét és a hitet. 

4 Megtanultad, hogy a lényedet alkotó alkotóelemeknek megfelelő helyet adj az életben, mert 

megértetted, hogy a lényeg a szellemed, és hogy utána jönnek az érzések és az elme, amelyek méltó helyet 

foglalnak el. 

5 Most már tudjátok, hogy az igazi szellemiség az emberben nem abban áll, hogy elkülönüljön attól, 

ami az anyagi élethez tartozik, hanem abban, hogy harmóniában legyen az egész teremtéssel, és ahhoz, 

hogy ezt a harmóniát elérje, a szellemnek meg kell előznie, az ember fölött kell állnia, egyszóval: 

vezetőnek kell lennie. Ellenkező esetben a szellem a test rabszolgája. 

6 Tudjátok, hogy az Én utamon nem tudtok megjátszani sem szeretetet, sem őszinteséget, sem 

tudást, mert azonnal érzitek a tekintetemet, amely mindent áthatol és irányít. Tudod, hogy erényeidnek és 

cselekedeteidnek igaznak kell lenniük ahhoz, hogy érdemeid valódiak legyenek. 

7 Amikor így beszélek hozzátok, nem azért teszem, mert a legmagasabb tökéletességet követelem 

tőletek, hanem azért, hogy megkérjelek benneteket, hogy tegyetek erőfeszítéseket ennek elérésére. 

8 Ha ma szenvedsz, ha nehéz megpróbáltatáson mész keresztül, vagy a fájdalom ágyán fekszel, 

tudod, hogy az a pohár megtisztít és megújít, hogy az a válság vezekel a vétkeidért, vagy hogy ez egy 

bölcs lecke a lélek számára, és akkor türelemmel és önátadással kiüríted a poharat. 

9 Megtanultátok megérteni, hogy mindannyiótokban templomot építettem, és már nem meritek 

lerombolni, ami felépült, hanem megpróbáltok együttműködni Velem ebben a munkában. 

10 Jól megértettétek, hogy nem az emberek szeme előtt kell érdemeket szereznetek, hogy dicséretet 

vagy jutalmat kapjatok tőlük, hanem Atyátok előtt, aki az egyetlen, aki értékelni tudja cselekedeteiteket. 

11 Amikor megértitek mindezeket a szeretet-tanításokat, amelyeket adok nektek, bármilyen 

zabolátlan is az anyagi természetetek, és bármilyen hevesek is a szenvedélyeitek, a testnek a szellem előtt 

való behódolásának meg kell születnie, ami a kezdet lesz a harmónia és a rend eléréséhez, amelynek jelen 

kell lennie az emberben ahhoz, hogy joggal nevezhesse magát "gyermekemnek". 

12 Sok ember jövője függ a jelenben tanúsított magatartásotoktól, szeretett emberek, ne kételkedjetek 

ebben. Ezért gondolkodjatok el ezen, szabaduljatok meg az egoizmus utolsó maradványaitól, amelyek még 

bennetek vannak, és hozzátok létre a jövő számára a békét, az egységet, az erkölcsöt és a spiritualitást, 

amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy az új nemzedékek kikövezett utat találjanak. 

13 Ne kételkedjetek abban, hogy ezt a munkát végzitek a világban, mert nem először bízom rátok 

magvaimat. A bizonyíték az, hogy ebben a formában beszélek hozzátok, és ti megértetek Engem. 

14 Ez az Én tanításaim folytatása, de nem az idők vége, ahogyan azt az emberek értelmezik. A világ 

továbbra is keringeni fog a világűrben, a lelkek továbbra is a Földre jönnek és inkarnálódnak, hogy 

beteljesítsék sorsukat. Az emberek a jövőben is benépesítik ezt a bolygót, és csak az emberek életmódja 
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fog megváltozni. Az emberi életben bekövetkező változások nagyok lesznek, olyan nagyok, hogy úgy fog 

tűnni nektek, mintha egy világ véget érne, és egy másik újrakezdődne. 

15 Ahogyan az emberiség élete minden időben korszakokra vagy korszakokra oszlott, és mindegyik 

korszak valamivel megkülönböztette magát - akár a felfedezései, akár az isteni kinyilatkoztatások, 

amelyeket az emberek benne kaptak, akár a szépérzék fejlődése révén, amit ti művészetnek neveztek, vagy 

tudománynak - mondom nektek, ezt a korszakot a szellem ajándékainak kifejlesztése fogja jellemezni, 

lényeteknek az a része, amelyet már el kellett volna kezdenetek fejleszteni magatokban, hogy 

megkíméljétek magatokat a nagy gonoszságoktól és tévedésektől. 

16 Nem hiszitek, hogy az emberi életet teljesen át lehetne alakítani a szellemi természetetek 

kibontakoztatásával, szellemi ajándékaitok fejlesztésével és a lelkiismeret törvényének földi 

érvényesítésével? 

17 Ó, ha tudatára ébredhetnél mindannak, amit a szellemed birtokol! De ti ezt nem tudjátok, annak 

ellenére, hogy évezredek óta a világban és a spirituális térben éltek, mert egoizmusotokban - ami a 

magatok iránti szeretet - csak az anyagi létet szolgáló tudomány volt fontos számotokra. 

18 Én leszek az, aki feltárja előttetek a szellemetekben elrejtett erényeket, képességeket, szépségeket, 

hatalmakat és csodákat, mert ez a megfelelő idő erre, mert ezáltal egy korszak utolsó gyümölcseit fogjátok 

learatni. 

19 Hamarosan minden nép rá fog jönni, hogy Én, az ő Uruk, beszéltem hozzájuk minden korszakban, 

amelyen az emberiség keresztülment, és minden egyes kinyilatkoztatásom olyan volt, mint egy-egy 

lépcsőfok a szellemi létrán, amelyet azért emeltem fel, hogy mindannyian felemelkedhessetek Hozzám. 

20 Ezt az időt a világosság idejének, a szellem korának vagy az igazság idejének fogják nevezni; de 

én azt mondom nektek, hogy ez a szellemek felemelkedésének és helyreállításának ideje. 

21 A lélek az általam épített templom, egy szentély, amelyet az emberek folyamatosan meggyaláznak. 

De most eljött a fény kora, amelyet oly sokszor megjövendöltek, és amelynek fényes ragyogását mindenki 

látni fogja, és amelynek melege alatt az Úr minden gyermeke összegyűlik. Nem egy olyan vallási 

közösségről beszélek, amely egyeseket befogad, másokat pedig elutasít, amely a saját igazságát hirdeti, 

másokét pedig tagadja, vagy amely méltatlan fegyvereket használ arra, hogy erőszakkal vagy 

megfélemlítéssel érvényesítse önmagát. Nem, én csak egy Törvényről beszélek nektek, amelyet egy 

Tanításon keresztül magyarázok, és ez az az üzenet, amelyet ebben az időben kinyilatkoztattam nektek 

ezen az Igén keresztül. Amikor tehát eljön az óra, hogy elmenjetek és megosszátok ezt az örömhírt, 

hirdessétek a békét, a szeretetet, az irgalmasságot, az egységet és a testvériséget a tetteitekkel. De ha 

útközben találkozol valakivel, aki képmutató módon ugyanazt hirdeti, mint te, de elferdíti az igazságot, 

akkor a cselekedeteiddel le fogod leplezni a hazugságot. Ha viszont olyan testvéreiddel találkozol, akik 

példájukkal az igazságot, a szeretetet és az irgalmasságot hirdetik, akkor egyesülj velük, mert az ő 

küzdelmük és a tiéd ugyanaz lesz. 

22 Nem tehetek mást, minthogy elmondom nektek, hogy ha hűtlenek vagytok és nem vagytok 

felszerelve, nem fogjátok méltónak érezni magatokat arra, hogy elvégezzétek ezt a munkát. Ha azt 

látjátok, hogy mások valódi hittel és őszinteséggel kezdenek el küzdeni, ne álljatok az útjukba, mert akkor 

a ti felelősségetek az Én igazságosságommal szemben kétszer olyan nehéz lenne. 

23 Mindenre előre felhívom a figyelmeteket, hogy semmi se lepjen meg benneteket, és ezért, amikor 

harcra keltek, tudni fogjátok, hogyan ébresszétek fel magatokban a szellemi emelkedés eszményét. 

24 Ez a föld, amely mindig is beteg, fáradt, zaklatott, zavarodott, vagy csak kevéssé érett lelkek 

termését küldte a túlvilágra, hamarosan szeretetemhez méltó gyümölcsöket fog nekem nyújtani. 

25 A betegség és a fájdalom egyre inkább távozni fog az életetekből, ahogy egészséges és szellemileg 

érett életet éltek, és amikor eljön a halál, akkor felkészülten talál benneteket a szellemi otthonba vezető 

útra. 

26 Ki tudna még mindig eltévedni vagy összezavarodni, amikor belép a szellem otthonába, ha már 

ebben az életben megérezte azt az imádság, az elmélkedés, az álmodás vagy a Törvényemben való 

elmélyülés pillanataiban? 

27 Ma annyi béke és annyi jó tűnik elérhetetlennek számotokra, és ez azért van, mert látjátok a 

körülöttetek lévő zűrzavart, amely, mint tudjátok, az emberi élet minden területén növekedni fog. De én 
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azt mondom nektek, bízzatok Bennem, figyeljetek, imádkozzatok és legyetek fáradhatatlan vetők, hogy ez 

a viharos éjszaka elhozza az új világosság fényét. 

Hajnalodik, és a föld érezni fogja új lakóit, akik nemes művekkel ruházzák fel, és helyreállítják és 

újjáépítik mindazt, amit az ostobák és a profánok elpusztítottak és megszentségtelenítettek. 

28 Emberek, ezen a napon feltártam nektek a veletek kapcsolatos isteni terveim egy részét. Előre 

tudattam veletek valamit abból, ami a jövőhöz tartozik, és felkészítettelek benneteket arra a küzdelemre, 

amely az egész emberiségre vár. 

29 Gondoljátok át alaposan, és bátorítást fogtok érezni, mert bizony mondom nektek: Boldogok, akik 

olvassák ezt a könyvet, amely kinyilatkoztatja nektek "az Én Igémet". Ebben sok olyan tanítást találtatok, 

amelyek ismeretlenek voltak számotokra. 

30 Hallani akartam azoktól, akik semmit sem neveznek a földön a sajátjuknak, hogy utána Engem 

szolgáljanak. Az alázatosok közül választottalak ki titeket, ahogyan mindig is az egyszerű szívűek között 

kerestem szolgáimat. Tudjátok, hogy a világ gazdagságának tulajdonosai mindig velük vannak elfoglalva, 

és nem emlékeznek Rám. Adtam nekik egy bizonyos időt, hogy imádják azt, amit annyira szeretnek. De 

mindig eljön majd az óra, hogy meghallják hangomat, felvegyék keresztjüket és kövessenek Engem; de 

előbb meg kell tisztulniuk a szenvedés olvasztótégelyében. 

31 Szeretett tanítványok, már csak hét év van hátra, ami olyan lesz, mint hét hajnal, amikor 

meghallhattok Engem. Azt akarom, hogy ebben az időszakban hagyjátok magatok mögött a 

bizonytalanságotokat, és lépteitek biztosak legyenek, hogy amikor eljön az 1950-es év, azt mondhassátok 

nekem: "Uram, a köztünk lévő egyesülés valósággá vált, és bizonyítékokat hozunk Neked lelkiségünkről 

és testvériségünkről". 

32 Ez a nép tudja, hogy csak a spiritualizációjukra várok, hogy hallassam a hangomat a 

lelkiismeretükben, amikor azt mondom nekik: Emberek, keljetek fel és szaporodjatok, mint a föld pora. 

Szeljétek át a völgyeket, városokat, sivatagokat és tengereket, és terjesszétek ezt a tanítást szeretettel és 

alázattal. Mindenható gondoskodásom utakat nyit meg és határokat semmisít meg. Szeretetem megvéd 

benneteket minden üldözéstől vagy lesből támadó rosszindulattól, és szavamat ajkatokra adom, ha az 

alkalom úgy kívánja. 

33 Nagy, nagyon nagy ez a munka, amelyet rád bízok, mert azt akarom, hogy erős és nagy lélekkel 

rendelkezz. Igazság szerint azt mondom nektek, hogy Atyátok szívében az önzésnek nincs helye. 

34 Hét évet bízok azokra az emberekre, akik megkapták ezeket az áldott földeket, hogy learathassák 

belőlük az Istenségemhez méltó gyümölcsöket. 

35 Emberek, legyetek irgalmasak és türelmesek azokkal, akik most teszik meg az első lépéseiket. 

Adjatok nekik tanácsot azzal a jósággal, amivel én megjavítottalak benneteket. Szeressétek egymást azzal 

a szeretettel, amellyel én szerettelek titeket, és egyetértés lesz közöttetek. 

36 Jöjjetek közelebb, Jelenlétem olyan, mint a fa árnyéka, Szavam olyan, mint a madár éneke. 

Jöjjetek hozzám, akik éheztek és szomjaztok az igazságra, ti betegek, ti, akik lélekben szegények és 

tudatlanok, közeledjetek hozzám! 

37 Nem utasítalak el benneteket a szegénységetek miatt, és nem vetlek meg benneteket a rangotok 

miatt. Tudom, hogy mindannyiótokban ott van egy lélek, amelynek szüksége van a fényemre, hogy életre 

keljen. 

38 Egészséget hozok a betegeknek és reményt a szenvedőknek. Senki sem távozik vigasztalás nélkül a 

szenvedése miatt. De akkor, amikor elnyertétek a békét, úgy fogjátok érezni, hogy felöltöztek abba a 

méltóságba, amelyet én adok nektek. Ne morogjatok a világra, annak változó szerencséjére és 

szenvedéseire. Ne feledjétek, hogy ők vezettek titeket hozzám. Ne zárkózzatok el embertársaitoktól sem, 

ellenkezőleg, most, hogy megtapasztaltátok, hogyan fogadlak benneteket és hogyan ajándékozlak meg 

benneteket, még inkább nyúljatok feléjük, és tegyétek meg a rászorulókkal azt, amit láttatok, hogy Én 

tettem veletek. 

39 Egyikőtökön keresztül, aki valóban gyakorolja tanításomat, sokan lesznek, akik elnyerik 

kegyelmemet. 

40 Csak imára, szeretetre és jóakaratra van szükségetek ahhoz, hogy az utasításaimról való tudásotok 

ragyogó fényként ragyogjon a sötétség közepén. Látogatási idők jönnek, és azt akarom, hogy minden 

tanítványom felkészült legyen. 



U 117 

44 

41 Amíg az emberek a békét vagy a világi örömöket élvezik, addig nem fognak téged hívni, de a 

fájdalomtól hajtva keresni fognak téged. Készüljetek fel, mert hamarosan szomorúság árad a világra. 

Akkor a betegek hívni fognak, hogy elhozzátok nekik az Én balzsamomat. Sok embertársatok kérni fogja 

imáitokat, és vágyik majd az útmutatásotokra is, hogy megtalálják azt az utat, amely elvezeti őket a 

spirituális felemelkedéshez. 

42 Látod, milyen kényes és nagy feladat vár rád? 

43 Csendben megvalljátok, hogy a kinyilatkoztatás, amelyet ebben az időben adtam nektek, 

nagyszerű. Ha tudjátok, hogyan viselkedjetek úgy, mint tanítványaim, még nagyobb fényt fogtok látni 

munkámban. 

44 Alakítsátok ki a béke és a spiritualizáció népét, távolítsátok el szívetekből a fanatizmus utolsó 

maradványait, amelyek még bennetek vannak. Tisztuljatok meg a megújuláson keresztül, és akkor jelet 

adok az égen, amelyet látni fog a világ, és amely megmondja nektek, hogy "eljött az Úr napja". Ezt a jelet 

még a "vakok" is látják, és a műveletlen elme is megérti. 

45 Használjátok a legerősebb fegyvert, amelyet rátok bíztam, az imát; és imádkozzatok, hogy ne 

hallgassatok azokra, akik megpróbálják kioltani hitetek lángját. Legyetek éberek, emberek, ne hagyjátok, 

hogy bárki elsötétítse a szíveteket, és megpróbálja eltéveszteni az utat. Már ismeritek a Törvényemet, ez 

az út; soha ne térjetek el tőle, és nincs mitől félnetek. 

46 Ha a földön néhányan el akarnak pusztítani, és néhányan imádkoznak érted, mert azt hiszik, hogy 

elveszett vagy, ne feledd, hogy a szellemi világban vannak, akik minden lépésedre figyelnek. Mennyei 

Édesanyátok a köpenye alatt védelmez titeket, Illés a szellemi pásztor szeretetével véd titeket, és a 

túlvilágon élő, a jóságnak szentelt testvéreitek és nővéreitek védelmeznek és adnak nektek tanácsot. Így 

szólok azokhoz, akik a határozatlanság és a kétségek közepette megteszik első lépéseiket, és mégis 

gyakran megbotlanak és elesnek. 

47 Hamarosan a hit lángra lobban a szívükben, és amikor ez megtörténik, semmi és senki sem lesz 

képes kioltani. De előtte még át kell adnom nektek tanításaimat, hogy szívetek megerősödjön, miközben 

szellemetek egyre inkább elfordul a haszontalanoktól. Így fokozatosan fejlődsz felfelé. Akkor érezni 

fogjátok, hogy az igazság és a szeretet iránti szomjúságotok, amelyet Nekem adtok felismerni, hogyan 

csillapodik, hogy erővel és bátorsággal telve menjetek neki feladatotok teljesítésének. 

48 Végtelen szeretettel készítelek fel benneteket, mert az ezeken a hanghordozókon keresztül történő 

tanításom nem tart örökké. Hamarosan nem halljátok többé ezt az Igét, és mégis erősnek kell lennetek a 

harcban, amely akkor fog eljönni, amikor az Én Igém már nem ebben a formában fog eljutni hozzátok. 

49 Mit fogsz tenni, ha nem értetted meg a Mester tanítását? Hogyan fogjátok tudni megvédeni a 

hiteteket, ha nem tanultátok meg azokat a fegyvereket, amelyekkel megvédhetitek magatokat? 

Gondolkodjatok el ezeken a szavakon, mert sokan ismét térdre fognak esni a bálványok előtt, mert nem 

tudták, hogyan használják tanításaimat. 

50 Emberek, ne legyetek süketek a hangomra, és ne értelmezzétek félre Munkámat. Azt mondtam 

nektek, hogy ismertessétek ezt azzal az őszinteséggel, amellyel rátok bíztam. Hallgassatok a hangomra, 

hogy amikor meghalljátok ellenségeitek hangját, képesek legyetek kiszabadulni csapdáikból és 

csapdáikból. 

51 Eddig felületesen szemlélted az életet és az embereket. De most megmutatom nektek mindazon 

tanítások értelmét és lényegét, amelyeket a Három Időkben kinyilatkoztattam nektek, hogy teljes tudást 

szerezhessetek arról, kik vagytok, és hogy elfogadjátok a sorsotokat, ahogy Krisztus elfogadta a keresztjét, 

és szeressétek felebarátotokat a Teremtőben. Mindez feltárja és megmutatja nektek az Én Tanításomat. 

Most pedig azt mondom nektek, hogy akit Én megjelöltem, ne érezze magát felsőbbrendűnek azoknál, 

akik nem kapták meg a jelet, mert sokan közülük bizonyítékot fognak adni nektek a spiritualizációról, és 

arról, hogy olyan nagy szellemi ajándékokkal rendelkeznek, mint ti. 

52 Ez az az idő, amikor a Mennyei Harang megszólal a Végtelenben, és a Gyülekezetbe hívja az 

embereket, elmélkedésre és imára hívja őket. Visszhangja szüntelenül visszhangzik minden szív mélyén, 

mert ez a Harmadik Idő, amikor Illés, mint az Én hírnököm a világ egyik végétől a másikig, a lelkeket az 

ítéletre hívja. Azok közé fogtok tartozni, akik abban az Órában a Lélek által keresnek Engem, nem pedig 

szobrok és emberi kéz által készített képek által, hogy azt mondhassam, azok közé tartoztok, akik 

kitartottak Törvényemben, mivel abban, amit a Sínai-hegyen adtam nektek, arra utasítottalak benneteket, 
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hogy az Én imádatom érdekében ne legyen szemetek előtt semmilyen kép, amely az Én Istenségemet 

ábrázolja. 

53 Ha azóta spirituális imádatra hívtalak benneteket, akkor helyes és helyénvaló, hogy most is 

felajánljátok nekem, ó emberek, akik átmenetileg elveszítik a reményt, hogy elérjék a teljes megújulást és 

a spiritualizálódást. Ismerjétek fel, hogyan hosszabbítottam meg a létezéseteket, és hogyan késztettelek 

benneteket a helyreállítás és a fejlődés útjára, hogy lépteitek és állandó vándorlásotok során minden 

tökéletlenséget és minden szennyeződést magatok mögött hagyhassatok. Nem láttátok-e már, hogy a sárral 

elhomályosított vizek gyors folyásuk során végül ismét kitisztulnak? Bizony, mondom nektek, ugyanez 

fog történni a ti lelketekkel is. 

54 Én vagyok az élet és a teremtett dolgok Ura. Ezért mondom nektek, hogy én vagyok az egyetlen, 

aki ismeri minden lény titkát, örökkévalóságát és sorsát. 

55 Ha az emberiség nem ragaszkodna olyan makacsul a tudatlanságához, akkor a földi létezése más 

lenne. Az emberek mégis ellenállnak parancsolataimnak, megátkozzák sorsukat, és ahelyett, hogy 

együttműködnének Velem munkámban, keresik a módját, hogy megkerüljék törvényeimet, hogy 

akaratukat érvényesítsék. Azt is mondom nektek, hogy ha az emberek figyelmesen megfigyelnék minden 

cselekedetüket, észrevennék, hogy minden egyes alkalommal lázadnak ellenem. 

56 Amikor az embereket elárasztom jó kedvemmel, önzővé válnak; amikor hagyom, hogy élvezzék az 

élvezeteket, eljutnak a kicsapongásig; amikor próbára teszem erejüket, hogy megacélozzam lelküket, 

fellázadnak; és amikor megengedem, hogy a keserűség pohara elérje ajkukat, hogy megtisztítsa őket, 

megátkozzák az életet, és úgy érzik, hogy elveszítik hitüket. Amikor a vállukra helyezem egy nagy család 

terhét, kétségbeesnek, és amikor egy rokonukat elveszem a földről, igazságtalansággal vádolnak Engem. 

57 Soha nem értetek egyet, soha nem hallom, hogy megpróbáltatásaitokban áldjátok Nevemet, és azt 

sem tapasztalom, hogy megpróbáltok együttműködni teremtő munkámban. 

58 Nem emlékeztek a példákra, amelyeket Jézusban adtam nektek, amikor Ő azt az életet az Ő 

Atyjának dicsőítésére szentelte? 

59 Jézusnak nem volt semmije a földön, mégsem panaszkodott soha a szegénységéről. El kellett 

hagynia édesanyját és otthonát, és lemondott mindenről az Őt küldő iránti szeretetből. Munkája nagyon 

nehéz volt, és útja mindvégig szomorú, de Ő soha nem lázadt fel ellene. Üldözték és nevetségessé tették, 

elítélték és végül megölték, de 

Az Ő szívéből, ajkáról, sőt szeméből is csak áldás, megbocsátás és vigasztalás áradt azok számára, akik 

szerették Őt, és azok számára is, akik bántották Őt. 

60 De nem csak Engem lehet utánzásra méltó példának tekinteni. Emlékezzetek Ábrahám 

engedelmességére, amikor az Úr a fia életét követelte, Jób türelmére, aki minden egyes látogatásakor 

megáldott Engem, és ezekhez a példákhoz hasonlóan sok más példa is eljutott hozzátok a történelem 

során. 

61 Néha csodálkoztok, amikor látjátok, hogy egy beteg ember türelmesen hordozza a keresztjét, egy 

vak vagy béna ember áldja az Akaratomat. Más alkalmakkor nem érthetitek egy olyan apa odaadását, aki 

éppen most vesztette el a fiát, akit nagyon szeretett; a mai kor materializált emberei, akik oly távol vannak 

az igazságtól, nem értik ezt az odaadást, ezt a türelmet és az Isten tanácsai iránti tiszteletet. Én vagyok az, 

aki az alázatosság, az akaratomnak való engedelmesség és a szellemi érettség e gyönyörű példáit állítottam 

elétek, hogy legyen példaképetek, akit követhettek a próbatételekben. 

62 Mondom nektek, ha ez az emberiség mindenben azt teszi, ami az Én akaratom, akkor többé nem 

fog fájdalmat ismerni a földön, mert az Én békém lesz a lelkében. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 118  
1 "Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, mondom nektek újból. Ne gondoljátok, hogy nem 

tudnak befogadni Engem, mert kicsik a szemetekben. 

2 Nem számít, mennyi bűntudat és folt van egy lélekben, amíg gyermekkorban él, addig osztozik 

fizikai burkának tisztaságában és ártatlanságában. Pontosan ebben az időszakban van szüksége a léleknek 

mindenféle segítségre, hogy ne térjen le a helyes útról. 

3 A reinkarnáció az a lehetőség, amelyet Isten az Ő szerető igazságosságában kínál fel a léleknek, 

hogy visszanyerje tisztaságát és visszatérjen a helyes útra. Így tudja felhasználni a zarándokútja során 

szerzett tapasztalatait. 

4 Amikor a gyermekekre nézel, tisztelettel tedd, mert nem tudod, milyen lélek rejtőzik bennük. 

Abban azonban biztosak lehetünk, hogy minden egyes ilyen kis lénynek van múltja, amely hosszú 

történelmet, egy nagyszerű fejlődésen átívelő életet jelent. 

5 Amíg a lélek a testi magasság gyermekkorát éli, addig szüksége van az idősebbek segítségére, mert 

a teste még túl gyenge ahhoz, hogy megtartsa. Gyengédségre van szüksége, hogy a szíve ne keményedjen 

meg, és hasonlóképpen példákra és tanításokra van szüksége, hogy nevelje és bátorítsa, amíg el nem jön az 

óra, amikor megmutatkozhat. 

6 Minden lélek elhozza a maga üzenetét a világba, és ahhoz, hogy ezt ki tudja fejezni, szükséges, 

hogy a környezetében minden kedvező legyen számára. Amikor a lélek, a fejlődés hosszú, küzdelmekkel 

és próbákkal teli útja után, hogy elérje a tökéletességét, végül meglátja magát a foltoktól, nehézségektől és 

tudatlanságtól mentesen, és csak fény van benne, egyre inkább hasonlít a gyermekek tisztaságára. 

7 A gyermek intuitíve tudja, hogy képtelen gondoskodni magáról, ezért minden bizalmát a szüleibe 

helyezi. Semmitől sem fél, amíg mellettük van. Csak jó dolgokat vár, és tudja, hogy semmiben sem fog 

hiányt szenvedni. Később felfedezi, hogy bennük van a tudás, a gyengédség és az élet forrása, ezért a 

társaságukban boldogságot tapasztal. 

8 Mikor lesz az emberekben ez az érzés? Mikor lesznek Velem? Mikor éri el az ember lelke azt a 

hitet, tisztaságot és bizalmat, amellyel a gyermek ártatlanságában rendelkezik? 

9 Bizony mondom nektek, hogy amikor ez megtörténik, ismét hallani fogjátok szerető Igémet, amint 

azt mondja nektek: "Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert övék a mennyek országa." Ez a 

mennyek országa. 

10 Régen azt mondták nektek: Tiszteld apádat és anyádat, és a legjobb módja annak, hogy tiszteld 

őket, ha igaz és erényes életet élsz. 

11 Szükséges-e, hogy emlékeztesselek benneteket a földi kötelességeitekre ebben az időben? A 

szívetek azt mondja Nekem: Nem, Uram, beszélj most hozzánk a lelki életből. Mégis úgy látom, hogy az 

emberek nem tisztelik szüleiket. És ha nem teljesítették az első parancsolatokat, hogyan lesznek képesek 

teljesíteni az új tanításaimat? 

12 A Törvény alapjaira, a Második Korszakban tanított Tanításom fényével építem a Szentély falait; 

és most, új Igémmel befejezem a Szellemi Templom építését. 

13 El kell mondanom nektek, hogy az alapjaitok még mindig gyengék, mert nem az Első Korszak 

törvényeivel összhangban éltek; mert csak az igaz erkölcsre és a megtisztult erényre építhetitek belső 

templomotokat. 

14 A kérdésem a következő: Hogyan tisztelhetnétek Mennyei Atyátokat anélkül, hogy előbb ne 

tisztelnétek a földi szüleiteket? Hogyan próbálhatnátok meg az emberiséget testvéreiteknek tekinteni, ha 

nem szeretitek először a családotokat, amely a szüleitekből, testvéreitekből, férjetekből vagy 

feleségetekből és gyermekeitekből áll? 

15 Ezért akartam, hogy egyesítsétek az első korszak törvényét azzal a tanítással, amelyet Jézuson 

keresztül adtam nektek, valamint a jelen kor kinyilatkoztatásaival, mert így minden tudásotok és 

eszközötök meglesz ahhoz, hogy az örök fényhez vezető szellemi ösvényen járjatok. 

16 Ha nem gyakoroljátok az erényt az életetekben, és mégis büszkén mutogatjátok, hogy teljesítitek a 

törvényt, akkor azt mondom nektek, hogy lelkiismeretlenül cselekszetek és elferdítitek az igazságot. 

17 Az én tanítványomnak tiszta szívűnek kell lennie a földön, hogy tiszta legyen a szellemben. 
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18 Tiszteljétek meg életetekkel azokat, akik az Én akaratom szerint adtak nektek létet, és akkor 

holnap gyermekeitek is tisztelni fognak benneteket. Ne csak szellemi cselekedetekkel dicsőítsetek Engem, 

nem, emberi cselekedeteitek is dicsőítik az Én Lelkemet. 

19 Ez az az időszak, amikor sokan, amikor megtapasztalják az emberiség fölé gyülekező nagy 

látogatásokat, felkiáltanak: "Ez Isten keze, amely az emberiséget fájdalmakkal bünteti". De mondom 

nektek, hogy ez egy téves gondolkodásmód az igazságosságomról. 

20 Mikor fogjátok megérteni, hogy a fájdalom csak a bűneid miatt létezik, és hogy az ember maga az, 

aki elítéli és megbünteti magát? 

21 Meg kell értenetek, hogy amikor megengedem, hogy fájdalom érje szíveteket, akkor ezzel a 

legtisztább bizonyítékot adom nektek arra, hogy a bűn a legnagyobb akadály, hogy meglássátok a fényt és 

élvezzétek a Lélek békéjét. 

22 Sokan azt hiszik, hogy szeretnek Engem és szolgálnak Engem, de amikor szenvedés éri őket, 

megdöbbenve kérdezik maguktól: "Hogy lehet az, hogy bár szeretem Atyámat, mégis megengedi, hogy 

megigyam a szenvedésnek ezt a poharát?". - Nem tudatosult bennük, hogy nemcsak hogy nem szeretnek 

Engem, hanem azt is megengedték, hogy szenvedélyeik és a földi dolgok hajszolása kultusz legyen 

számukra, amelynek elsőbbséget adnak, anélkül, hogy tudatában lennének annak, hogy milyen imádatot 

kellene nyújtaniuk Nekem. 

23 Ha az emberek hódolnának az igazságnak, a szeretetnek, az igazságosságnak és a jóságnak - 

amelyek az Én Lelkem tulajdonságai -, gondoljátok, hogy a fájdalom, a háború, az éhség, a zűrzavar és a 

halál még mindig létezhetne a világban? Bizony mondom nektek, ezek közül egyik sem létezne az 

életetekben, helyette béke, a lélek és a test egészsége, bátorság az élethez és jólét lenne. 

24 Emlékezzetek arra, hogy a Törvényben azt mondták nektek: "Ne legyenek más isteneid rajtam 

kívül". Mégis sok isten van, akit az emberi ambíciók teremtettek, hogy imádják, tisztelegjenek neki, sőt, 

még az életét is feláldozzák. 

25 Értsétek meg, hogy Törvényem nem elavult, és anélkül, hogy tudatában lennétek, szüntelenül szól 

hozzátok a lelkiismereteteken keresztül; az emberek mégis továbbra is pogányok és bálványimádók 

maradnak. Szeretik a testüket, hízelegnek hiúságaiknak és kényeztetik gyengeségeiket; szeretik a földi 

kincseket, amelyekért feláldozzák békéjüket és szellemi jövőjüket. Hódolnak a testnek, néha elfajulnak, és 

még a halált is megtalálják az élvezetek iránti vágyban. 

26 Győződjetek meg arról, hogy a világ dolgait jobban szerettétek, mint Atyátokat. Mikor áldoztátok 

fel magatokat értem azzal, hogy szerettetek Engem a felebarátotokban és szolgáltatok Engem? Mikor 

áldozod fel az alvásodat vagy veszélyezteted az egészségedet azért, hogy segítsd és enyhítsd embertársaid 

szenvedéseit? És mikor mentetek a halál közelébe a Magasztos eszmék valamelyikéért, amelyeket az Én 

Tanításom inspirál? Lásd, hogy az anyagi élettel végzett imádatod megelőzi számodra a szellemi élet 

imádatát. Ezért mondtam nektek, hogy más isteneitek vannak, akiket jobban imádtok és szolgáltok, mint 

az igaz Istent. 

27 Hogyan leszel képes megismerni a földön egy olyan életet, amely magában foglalja az 

igazságosságot, és hogyan leszel képes érezni lelkeden békém isteni köpenyét? Mit fogtok tudni tenni 

annak érdekében, hogy ne érezzétek többé a fájdalmat, ha ez az egyetlen dolog, amit a hamis istenek, 

akiket a régmúlt időkből a jelenig teremtettetek és szerettetek, fel tudnak ajánlani nektek? 

28 Szeress Engem jobban, mint minden teremtett dolgot, mert ha szeretsz Engem, akkor tudni fogod, 

hogyan adj minden lénynek a megfelelő és igazi helyét. 

29 A zűrzavar, amely ebben az időben a világban uralkodik, nagyon nagy; de az emberiség szelleme 

felkészült, és elég, ha hívásom arra készteti őket, hogy újra törvényem felé fordítsák tekintetüket. 

30 Közeledik az idő, amikor Lelkem fénye eléri a szíveket, és érezteti és megérteti velük azt, amit 

eddig nem értettek. 

31 Szeretett tanítványok, megmutatjátok Nekem az igazságra szomjazó lelketeket, és ezért meghívlak 

benneteket, hogy jöjjetek ehhez a forráshoz, hogy igyatok, amíg szomjatokat nem oltjátok. Merüljetek el 

Szavam magjáig; ne feledjétek, hogy csak egy bizonyos határig materializálódom, és utána már csak 

rajtatok múlik, hogy levonjátok-e a helyes következtetéseket, alaposan megvizsgálva mindazt, amit 

hallottatok. Imádkozzatok és kérdezzetek Engem imáitokban, akkor meg fogjátok tapasztalni, hogy 

minden megnyilvánulással fényem egy szikráját kapjátok. Ne várjátok, hogy egyetlen pillanat alatt 
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megkapjátok a teljes igazságot. Legyetek tudatában annak, hogy vannak olyan lelkek, akik már régóta 

keresik az igazságot, akik kutatnak és próbálnak minden titokba behatolni, de még mindig nem jutottak el 

a kívánt célhoz. 

32 Krisztus tanított meg benneteket az útra, amikor azt mondta: "Szeressétek egymást". De a mai 

napig nem ismertétek e magasztos parancsolat hatókörét. Bizony mondom nektek, az ember egész élete 

átalakulna, ha e legfőbb elv szerint élnétek, mert csak a szeretet lesz képes feltárni előttetek Isten titkos 

tanácsát, mert benne rejlik az élet eredete. Keressétek buzgón az igazságot, keressétek az élet értelmét, 

szeressetek, legyetek erősek a jóságban, és megtapasztaljátok majd, hogy apránként minden, ami rossz, 

igazságtalan és tökéletlen volt, le fog esni lényetekről. Légy napról napra fogékonyabb az Isteni Kegyelem 

fényére, akkor képes leszel megkérdezni Uradat mindarról, amit tudni akarsz, mindarról, amire 

szellemednek szüksége van, hogy elérje a legmagasabb igazságot. 

33 Dolgozzatok a földön nagyobb odaadással, és szenteljétek magatokat hűségesen a 

kötelességeteknek. Mindig törekedjetek lelketek fejlődésére, hogy anyagi életetek ne legyen terméketlen. 

34 Imádkozzatok a legtisztább szívből fakadó egyszerű imával, és vizsgáljátok meg cselekedeteiteket 

a lelkiismeret segítségével. Akkor élvezni fogjátok a jelenlétemet. 

35 A szellem eme kapcsolatában fényáradatokat fogtok kapni, hogy jobban megértsétek az életet. 

Nem fog hiányozni az inspiráció, amely arra késztet, hogy egyre jobbá és jobbá válj. Ezekben a 

pillanatokban a Lélek erői és ajándékai fel fognak ébredni, és akkor képesek lesztek elvégezni a különböző 

küldetéseket, amelyeket rátok bíztam. 

36 Az intuíció, amely spirituális látomás, előérzet és prófécia, megtisztítja az elmét és felgyorsítja a 

szívverést a végtelenből érkező üzenetek és hangok láttán. 

37 Ha az emberek megtanultak kommunikálni a Szellememmel, többé nincs szükségük arra, hogy 

könyveket tanulmányozzanak vagy kérdezzenek. Ma is kérdezgetik azokat, akiknek hisznek, hogy többet 

tudjanak, vagy szentírások és könyvek után kutatnak, hogy megtalálják az igazságot. 

38 Boldog az, aki buzgón igyekszik hallani Szavamat, és nem akar egyetlen tanításomat sem 

kihagyni, mert sikerülni fog neki, hogy lelkében kialakítsa azt a könyvet, amely a legjobb öröksége lesz 

ebben az időben. 

39 Az én Igém feltámadás és élet a lélek számára, amely fél és elpusztul a szenvedélyek viharos 

tengerén. Ezért aki befogadta a szívébe és megízlelte a lényegét, az örökké fog élni. És a legnagyobb 

vágya az lesz, hogy ugyanezt felfedje embertársainak, hogy mindenki táplálkozhasson belőle, és elérje az 

örök életet. 

40 Megáldom azokat, akik a harmadik korszakban hirdetik eljövetelemet, és valóban teljesítik 

feladatukat, mert magjuk rövid időn belül kivirágzik. De jaj azoknak, akik visszaélnek nevemmel vagy 

tanításommal, hogy meglepjék a hiszékenyeket azzal, hogy Isten hírnökeinek nevezik magukat, vagy 

elfoglalják helyemet, hogy szolgáljanak, mert lelepleződnek és ítélet alá kerülnek. Útközben felfedezik 

majd, hogy az emberek felébredtek, és bizonyítékokat fognak követelni tőlük, amelyek igazolják mindazt, 

amit prédikálnak. 

41 Én vagyok "Az Ige", aki a lelketekhez szól. Én vagyok a Mester, aki ismét tanítványokkal találja 

magát körülvéve. Míg egyesek imádkoznak és érdemeket szereznek, hogy tisztának és méltónak érezzék 

magukat arra, hogy Velem legyenek, addig mások eltorzítják és leértékelik tanításomat. Mondom nektek, 

hogy mindegyikük számot fog adni nekem a tanításért, amit mindannyiuknak adtam. A jelenlegi 

nemzedék, materializmusuk következtében, nem fogja felfogni e kinyilatkoztatás értelmét, és az új 

nemzedékek lesznek azok, akik, amikor szellemtől szellemig egyesülni fogok velük, meg fogják ismerni a 

Bölcsesség Könyvének tartalmát, amelyet örökségként hagytam rátok ebben a Harmadik Korszakban. 

42 Az emberek várják az üzenetem jeleit. Engedélyezem, hogy ezt a tanítást lefordítsák és más 

országokba vigyék, hogy megismertessék. Hányan várják anélkül, hogy tudnák, hogy jelenleg számtalan 

tanítást adok és diktálok, amelyekből összeállítják majd az üzenetemet tartalmazó könyvet. 

43 Szavam bőségesen áradt rátok, mint kristálytiszta víz, amely megtisztít és megújít mindent, ami az 

útjába kerül. 

44 Ha felvértezitek magatokat, erősek lesztek, és olyan szellemi hatalommal fogtok rendelkezni, mint 

amilyennel az Én kiválasztottjaim rendelkeztek a múltban. Egyesek tisztelni fognak, mások pedig félni 
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fognak tőled, mert mivel az igazságot hordozod a lelkedben, leleplezed a hamisságot, a hazugságot és a 

képmutatást, bárhol is legyenek azok. 

45 Sokan, amikor megtudják, hogy a kinyilatkoztatásaim birtokában vagy, kíváncsiságból jönnek 

majd hozzád; mások elutasítanak, és megint mások el akarnak majd pusztítani. Minden esetben arra kell 

szorítkoznotok, hogy teljesítsétek a feladatotokat, nevezetesen, hogy tanúságot tegyetek. Akkor 

megtapasztaljátok, hogy pontosan azok, akik gúnyoltak benneteket vagy meg akartak ölni, meghatódnak a 

szavaitoktól, messzire dobják a fegyvereiket, és csatlakoznak hozzátok az utatokon. 

46 Közeledik a nagy konfliktus; a káosz után béke lesz ezen a világon. Az embernek ki kell ürítenie 

ezt a poharat, hogy megtanulja értékelni a békét és a szellem erényeit, és hogy törekedjen a békére és a 

szellem erényeire. Szükséges, hogy megpróbáltatásokat szenvedjen, hogy megrendüljön és megtisztuljon; 

és amikor bűneinek terhe elviselhetetlenné válik számára, égő vágyat érez, hogy a békesség, amelyet oly 

sokáig száműzött szívéből, visszatérjen a lelkébe, amiért teljes bűnbánatot fog tanúsítani. 

47 Mondom nektek, hogy ez a béke el fog jönni, és hogy hosszú időn át őrzik és megőrzik az emberek 

szívében. 

48 Ez a föld termékeny mező lesz, ahol magvaim kivirágoznak és gyümölcsöt teremnek, mert az 

emberi szív már most is éhes a szeretetre és szomjazza az igazságot; belefáradt a hiábavaló szavakba és a 

szeretet nélküli tanításokba is. Ezért az ember végül úgy érezte, hogy egy igazi mestertől kell útmutatást 

kapnia, aki feltárja előtte a lelki életet, és felkészíti őt a magasabb létre. Az emberek életében mindig jelen 

lévő Törvényemet elfelejtik, és ezért az emberiség a káosz felé halad; ezért az emberi szív üres és 

szegényes lélekben. 

49 Ezért meghívlak benneteket, hogy térjetek vissza az igaz útra. Békém készen áll, hogy eljöjjön 

hozzátok, és legyetek biztosak abban, hogy vele együtt az erények is újra kivirágoznak az emberek 

lelkében. Az önzés után, amelyben az emberek éltek, visszatér hozzájuk a szeretet, és igyekeznek majd 

megérteni azt, akinek segítségre van szüksége, és megadni neki azt a békét és vigaszt, amelyet sokáig nem 

tudtak megadni. Akkor megtapasztalják majd azt az örömöt, amit az érez, aki testvérként szereti 

felebarátját. Mikor jelennek meg a jótékonyság jó vetői? Mondtam nektek, hogy egy igaz emberért ez a 

világ megmenekülhet. 

50 Gondoljátok meg: ha mindannyian arra törekednétek, hogy igazságosak és jók legyetek, a könnyek 

völgye hamarosan a magas szellemiség világává változna. 

51 Ti, emberek, dolgozzatok fáradtság nélkül. Tanítsatok, tegyetek olyan cselekedeteket, amelyek 

átalakulásra ösztönöznek, és mivel új életre támadtatok, imádkozzatok azokért, akik azt hiszik, hogy élnek, 

de meghaltak a hit és a remény számára. Ti, akik most erősek és egészségesek vagytok, imádkozzatok 

azokért, akik betegek. Imádkozzatok azokért, akik nem imádkoznak, és bátorítsátok azokat, akik nagy 

megpróbáltatásokon mennek keresztül. Támogasd a gyengéket, és hozz békét a háborúban álló 

nemzeteknek. Segítsd mindazokat a lelkeket, akik testüket a csatatéren hagyták, hogy felemelkedjenek és 

belépjenek a szellemi életbe, tudatában annak, hogy milyen állapotban vannak és milyen lépést tettek. 

Imádkozzatok mindenkiért, a küldetésetek nem korlátozódik arra, hogy ezt csak azokért tegyétek, akiket 

szerettek és akikről tudjátok, hogy a szeretteitek, hanem mindenkiért, aki ezen a világon és más 

világokban él. Tegyétek ezt, tanítványok, mert a ti szellemi küldetésetek egyetemes, mivel én nem 

jelöltem ki számotokra semmilyen korlátot, hogy szeressétek egymást, hanem mindig azt mondtam 

nektek: "Szeressétek egymást". 

52 Hogy segítsen benneteket ebben a feladatban, Lelkem Fénye leszállt, hogy megsimogasson 

benneteket, ó, kicsinyeim, akik szorgalmasan dolgoztatok, hogy a rászorulóknak békés helyet 

kínálhassatok, ahol meghallhatják Hangomat, amely balzsam, fény és béke. 

53 Szegény és alázatos a gyülekezési hely, mert megtanultátok, hogy ez nem templom. Ehelyett 

inkább azon fáradozol, hogy tisztaságot adj a lelkednek, amelyről már tudod, hogy az Én igazi 

templomom. 

54 Ezek a találkozási helyek olyanok, mint a fák az életetek széles ösvényein, olyanok, mint a 

pálmafák a sivatagban, pihenőhelyek, amelyek pihenést és árnyékot adnak a vándoroknak. 

55 Ó, bárcsak minden tartományban lenne egy ilyen fa, ahol az emberek hallhatnák a "fülemüle" 

dobogását! De a lépésetek lassú volt, a munkátok pedig csekély. Ezért van sok olyan vidék, ahol nincsenek 

fák, és sok vándor, aki nem talál sem oázist, sem árnyékot, sem menedéket, sem madárcsicsergést. 
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56 Mivel jelenlétem vigasztalását kapjátok ezen az Igén keresztül, szerezzetek érdemeket, hogy fátok 

növekedjen, és árnyéka növekedjen, mert a vándorok száma nagymértékben meg fog nőni, amit azoknak a 

tanúságtétele idéz elő, akik itt megtalálták a lélek békéjét. 

57 Dolgozzatok együtt, és végezzétek el a munkát, amelyet rátok bíztam. De vigyázzatok és 

imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek*, mert akkor ti magatok is tönkretennétek a munkátokat. 
Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Ez a Luther-fordítás helyesbítése, amely a Márk 14:38-

ban így szól: Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. ─ A "Miatyánk" kérése: "És ne vígy 

minket kísértésbe" szintén nem helyes, mert Isten nem kísért minket. (Jakab 1:3) Ezért nem arra kell kérnünk, 

hogy ne vezessen minket kísértésbe, hanem arra, hogy óvjon meg minket, és úgy vezessen, hogy a kísértés 

órájában ne essünk el. (Jelenések 3:10) 
58 Szívetekben megkérdezitek tőlem, melyek azok a kísértések, amelyekbe beleeshettek, mire azt 

válaszolom, hogy ezek a kísértések a hiúság, a fanatizmus vagy az anyagiasság. 

59 Most meglepődtök, hogy így beszélek hozzátok, mert azt hiszitek, hogy lehetetlen, hogy egy 

tanítványomhoz méltatlan cselekedetekbe essetek. 

60 Ha tudnátok, hányan vagytok, akik szelídséggel telve jöttetek ide, és sírtatok minden alkalommal, 

amikor a legkisebb vétket is elkövettétek, és akik minden imánál megesküdtetek Nekem a szeretetre, de 

azután az alázatot büszkeséggé, a tevékeny felebaráti szeretetet pedig önzéssé változtattátok. 

61 Jobban ismerlek benneteket, mint ti magatokat, és szükséges, hogy így szóljak hozzátok, hogy 

éberen élhessetek. 

62 Mindannyiótokra bízom egy olyan szellemi szentély építésének feladatát, amely az Én igazi 

templomom lesz, egy olyan oltár, amely az emberi szem számára láthatatlan, de amely egy valóban létező 

oltár erejével fog rendelkezni. Jelenléte azon keresztül lesz érezhető, amit az embertársaitok felé 

sugároztok. 

63 Ezt a templomot bízom rátok, hogy építsétek, mert tudom, hogy a kebelében békét, életet és a 

Lélek világosságát találjátok majd. 

64 Ha egyesültök az igaz testvériséggel, követitek az utasításaimat, kitartotok az alázatban, a hitben és 

a szeretetben, és vigyáztok arra, hogy ne stagnáljatok, hanem napról napra nagyobb spiritualizációra 

törekedjetek, ne kételkedjetek abban, hogy hamarosan teljesülni fog a küldetésetek és befejeződik a 

munkátok. 

65 Küzdjetek meg a széthúzás, a hazugság, a megtévesztés vagy az anyagiasság minden magva ellen, 

amely kicsírázik közöttetek, mert ha hanyagok vagytok, a gyomok nőni és nőni fognak, és végül benövik 

templomotok falait. 

66 Ne várd meg, amíg a munkád eredménye ahhoz hasonló lesz, mint ami a Bábel tornyát emelő 

emberekkel történt. Törekedjetek arra, hogy a küzdelem végén öröm és béke legyen a lelketekben; de 

vigyázzatok, nehogy az utolsó pillanatban zűrzavar és fájdalom támadjon. 

67 Boldog az, aki igyekszik megbékélni a lelkiismeretével. 

68 Boldog az, aki a béke magját elveti az útjába. 

69 Akik azért jöttök ide, hogy meghallgassátok édes szavaimat, szívesen látlak benneteket. 

70 Jöjjetek hozzám, amikor a szenvedések vagy a hit hiánya miatt lehangoltak vagytok, mert én 

vagyok a Fény, aki visszaadja nektek a lélek nyugalmát. 

71 Ha távol vagytok ezektől a gyülekezési helyektől, hallani fogtok engem a lelkiismeretetekben, 

amely megmutatja nektek az utat. 

72 Amikor az emberiség a szellemi zűrzavar időszakán megy keresztül, az Én Igém világossága 

megvilágosítja őt, mert képes megérteni a magasabb életet. 

73 Mindannyian tanúi vagytok annak, hogy ezekben a pillanatokban a tudomány minden idejét és 

eszét arra fordítja, hogy a természetben felfedezze a választ az ember számos kérdésére. A természet pedig 

válaszol az ember hívására, tanúságot téve Teremtőjéről, aki a bölcsesség és a szeretet, de az igazságosság 

kimeríthetetlen forrása is. Az ember azonban nem ébred rá az igazságra, és továbbra is, mintegy ítéletből, 

anyagiasan terheli magát materializmusának nehéz súlyával. 

74 Ez az emberek félelme attól, hogy egy lépést tegyenek előre az evolúció felé, egy lépést előre, mert 

hozzászoktak, hogy megmaradjanak azokban a hagyományokban, amelyeket az őseik hagytak rájuk. 
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75 Az ember fél önállóan gondolkodni és hinni; inkább aláveti magát mások hagyományának, és ezzel 

megfosztja magát attól a szabadságától, hogy megismerjen Engem. Ezért hátramaradottan élt.  

76 De most eljött a fény ideje az emberiség számára, amellyel az ember önakaratot nyer. 

77 Ha az emberiség tanúja volt a tudomány fejlődésének, és olyan felfedezéseket látott, amelyeket 

korábban nem hitt volna el, miért áll ellen a szellem fejlődésében való hitnek? Miért merevedik meg 

valami olyanra, ami megállítja és tehetetlenné teszi? Miért nem nyitotta meg magát az örök életre? 

78 Hasonlítsátok össze, hogy az én kinyilatkoztatásaim ebben az időben hogyan felelnek meg a ti 

anyagi fejlődéseteknek, hogy soha ne ítéljétek el őket tévedésből. 

79 Az ember ne képzeljen semmit az anyagi munkájáról és tudományáról, mert nem tudja, hogy az Én 

kinyilatkoztatásom és az Én befolyásom nélkül, vagy a szellemi lények segítsége nélkül, akik a túlvilágról 

inspirálnak benneteket, semmit sem lehetett volna felfedezni. 

80 Az ember a Teremtés része, feladata van, amit teljesítenie kell, mint a Teremtő minden 

teremtményének; ráadásul magasabb intelligenciát és saját akaratot kapott, hogy saját erőfeszítései révén 

elérje a szellem fejlődését és tökéletességét, ami a létezésének legmagasabb foka. 

81 A szellem segítségével az ember megértheti Teremtőjét, megértheti jótéteményeit, és csodálhatja 

bölcsességét. 

82 Ha ahelyett, hogy földi tudásotok miatt hiúvá válnátok, minden Munkámat magatokévá tennétek, 

nem lennének titkok számotokra. Akkor testvérekként ismernétek fel magatokat, és úgy szeretnétek 

egymást, ahogyan én minden egyes Művemben utasítalak benneteket. Jóság, szeretet, irgalom és 

mindenekelőtt egység lenne. 

83 Milyen kicsik vagytok, ha azt hiszitek, hogy mindenhatóak és nagyok vagytok, és ezért nem 

vagytok hajlandók megvallani, hogy a ti hatalmatok és tudományotok felett Ő áll, aki valójában mindent 

tud és mindenre képes! 

84 Szegény ember, ha megelégszik azzal, hogy anyag és csakis anyag, és ezért csak a halandó és 

múlandó lényeket irányító természeti törvénynek van alávetve, akik születnek, nőnek és meghalnak! 

85 Mikor fogtok felemelkedni a materializmus állapotából, amelyben találtátok magatokat? 

Törekednetek kell arra, hogy az általatok elképzelt mennyországon túlra tekintsetek, az örökkévalóság 

helyére, amely eleve el van rendelve számotokra. 

86 Ne várjatok másokra, hogy elkezdjétek a hozzám vezető utat; gyertek, fedezzétek fel a 

misztériumot, és Ő majd megmondja nektek, mit kell tennetek; Ő majd megmondja nektek a feladatot, 

amit el kell végeznetek. 

87 Meghívlak benneteket, hogy közelebb jöjjetek hozzám; de ehhez nem szükséges lemondani sem a 

kötelességekről, sem az emberi élet egészséges frissítőiről. 

88 Tanítványok, olyan korban jöttetek a földre, amikor az egész emberi élet az emberi tudomány 

uralma alatt áll; a nagy materializmus ellenére a belső világosság, amely megvilágítja a bensőtöket, 

megérteti veletek, hogy mit kell tennetek. Így fogjátok kibontakoztatni ajándékaitokat, mert semminek 

sem szabad meginognia, mindennek harmóniában kell haladnia. 

89 Tanításaimat nem pusztán szenvedélyeitek erkölcsi féken tartására adom nektek, hanem inkább 

azért, hogy velük felemelkedhessetek lelki tökéletességetek nagyobb magasságaiba. 

90 Szenvedélyeid gyeplőjének a lelkiismeretednek kell lennie. 

91 Nem azért jöttem, hogy új vallást alapítsak közöttetek, és ez a tanítás nem is tagadja a meglévő 

vallásokat. 

92 Ez az Isteni Szeretet üzenete mindenki számára, felhívás minden szellemnek. 

93 Aki megérti az isteni szándékot és teljesíti parancsaimat, az úgy fogja érezni, hogy a haladás és 

szellemének magasabb rendű fejlődése felé vezetik. 

94 Értsétek meg, hogy ha a világ nem lép a spiritualizmus útjára, a béke megvalósulása messze van. 

95 Én Jézusban a legmagasabb és legtisztább érzelmek törvényét tanítottam. Jöjjetek hozzám 

mindannyian, alakuljatok át szeretett tanítványaimmá, és megtanítalak benneteket békében élni. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 119  
1 Az volt az akaratom, hogy az emberiség megismerje Izrael népének történetét, mert ezt a népet 

tanításaim eszközeként használtam, és nagy megpróbáltatásoknak vetettem alá, hogy olyanok legyenek, 

mint egy nyitott könyv minden nemzedék számára. 

2 Ez a tizenkét törzs megtestesítette minden idők emberiségét. De jelenleg még nagyobb a 

hasonlóság a nép között, amikor idegen földön raboskodott, és a jelenlegi világ között, amely a bűn és az 

anyagiasodás rabszolgája, amelyek az új fáraó hatalmát megtestesítő erők. 

3 Ha abban az időben Jehova irgalma megszabadította népét azzal, hogy utat készített számukra a 

pusztán keresztül és elvezette őket Kánaánba, akkor ma én az igazságosság és a szeretet fényeként jövök, 

hogy a föld minden népét kiszabadítsam a fogságból és elvezessem őket az "Ígéret Földjére". Most a fény 

és a béke országába vezetem a lelkeket, és hasonlóképpen új mannát küldök le a lelkekre, amely az Örök 

Élet tápláléka lesz hosszú vándorlásuk alatt. 

4 Új szövetséget fogok kötni az emberekkel, de nem szimbólumokkal, hanem az Én Lelkem lesz 

jelen benne. 

5 A jóság eszménye és a világ összes népével való egyesülés vágya újra fel fog ébredni népemben, 

ahogyan az a tizenkét törzs is egyesült, amikor átkeltek a hatalmas sivatagon, ugyanattól az eszménytől 

vezérelve. 

6 A szembesülés nagy lesz, és az út során lesznek akadályok, ellenségek és kísértések. De ebből a 

próbatételből a katonák acélosan, az apostolok pedig szeretettel és hittel telve kerülnek ki. Az egész életút 

során, de különösen a próbatételek kritikus időszakaiban bátorítani fogom a tömegeket, és csodáim által 

megerősítem hitüket. Aztán, amikor az emberek elérték a békét és harmóniában élnek, el fogom érni, hogy 

elkezdjék élvezni a fény és a béke országának édes gyümölcseit már ezen a földön - a lelkek által később, 

a szellemi otthonban lakva megtapasztalt örömök előízeként. 

7 A gyümölcsök, amelyeket a lélek már itt learatja, kárpótlásul szolgálnak a szíved által elszenvedett 

áldozatokért, fáradságokért és nehézségekért. Később, amikor ez a nép hatalmas tömegként kopogtat 

Országom kapuján, örömmel fogom őket üdvözölni, és azt mondom nekik: "Jöjjetek be, jöjjetek hozzám, 

és hagyjátok magatok mögött az út porát és a fáradtságot!". Itt van a béke városa, feldíszítve, és várja új 

lakóit. 

8 Az emberek, akik félnek Atyjuk jelenlététől, azt fogják hinni, hogy eljött az ítéletük órája. Akkor 

azt fogom mondani nekik: "Ne féljetek, menjetek be az én házamba, amely a tiétek. A sivatag már 

megtisztított titeket, és méltóvá tett arra, hogy hozzám jöjjetek. 

9 emberek, látva az emberek közötti oly sok romlottságot, ismerve gyűlöletüket és háborúikat, 

valamint a materialista tanítások szomorú eredményét, azt gondoltátok, hogy ennek az emberiségnek, 

hogy elérje a megújulást és a Törvényemhez való megtérést, először súlyos megpróbáltatásokat kell 

elviselnie, és hogy sok időnek kell eltelnie, amíg az emberek végre tanításaim szerint szeretni fogják 

egymást. 

10 Mondom nektek, bár igaz, hogy nagyon nagy megpróbáltatások várnak erre a világra, a bánat 

napjai megrövidülnek, mert az emberek keserűsége olyan nagy lesz; hogy ugyanez arra fogja késztetni az 

embereket, hogy felébredjenek, felemeljék szemüket Rám, és hallgassanak lelkiismeretük hangjára, amely 

törvényem teljesítését fogja követelni tőlük. 

11 Az én igazságosságom kiirt minden gonoszságot, ami ezen a világon létezik. Előtte mindent ki 

fogok vizsgálni: Vallási közösségek, tudományok és társadalmi intézmények, majd az isteni igazságosság 

sarlója áthalad rajta, levágja a gyomot, és meghagyja a búzát. Minden jó magot, amelyet az emberek 

szívében találok, meg fogok őrizni, hogy tovább csírázzon az emberek lelkében. 

12 Vannak egész népek és nemzetek, akik kihajították magvaimat a szívükből; mások elfelejtették 

legfontosabb tanításaimat; megint mások nem figyelnek és nem imádkoznak. Mindazonáltal, és annak 

ellenére, hogy terméketlenül élnek - ezek a népek hamarosan termékeny mezőkké fognak átalakulni, mert 

kegyelmem munkálkodni fog a szívükön. 

13 El kell készíteni a "mező szerszámait", meg kell tölteni a "magtárat" azzal a szellemi maggal, 

amelyet én hoztam nektek, és hogy a szellemi ajándékok révén, amelyeket rátok bíztam, felismerjétek az 

órát, amikor el kell hagynotok a pihenőhelyeteket, hogy elinduljatok a vetésre. Figyelnetek és 
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imádkoznotok kell, hogy az az áldott hajnal ne lepjen meg benneteket tudatlanságban, materializmusban 

vagy bűnben elaludva; mert akkor nem ismernétek fel a megfelelő órát, hogy kimenjetek a "mezőkre", és 

amikor elindultok, nem maradna erőtök a küzdelemhez. 

14 Ha hisztek az Igémben, már most készítsétek elő magatokat imával, hogy a szántóföldeket 

kedvezőnek találjátok a vetéshez. Ha nem fejezitek be ezt a munkát, akkor gyermekeitek átveszik a 

szeretet magját, amit én adtam nektek, és befejezik a parancsaimat. 

15 Boldogok a munkások, akiket a szántóföldek termékennyé tételére és megművelésére rendeltek, 

mert látni fogják, hogy kegyelmem harmata leszáll a mezőkre, ami az Atya állandó áldása lesz a 

gyermekek erőfeszítéseire, és simogatás mindazoknak, akik hitre és életre emelkednek. 

16 Régen azt mondták nektek, hogy eljön majd az idő, amikor az ember megérti a múlt idők összes 

kinyilatkoztatását, és én azt mondom nektek, hogy ez az idő már elkezdődött, és hogy ebben az időben 

szellemetek inspiráción keresztül kapja meg az Én fényemet. 

17 Krisztus eljött a világba, és utat tört nektek azáltal, hogy megtanított benneteket a törvény 

teljesítésének tökéletes módjára az Ő életével, cselekedeteivel és szavaival. Még mielőtt megjelent volna a 

világban, a próféták bejelentették Őt, hogy az emberek várhassák és felismerhessék Őt, amint a szemük elé 

kerül. 

18 Ábrahám és fia, Izsák kapcsán példázatot adtam nektek arról, hogy a Megváltó áldozati halála mit 

fog jelenteni, amikor próbára tettem Ábrahám irántam érzett szeretetét azzal, hogy arra kértem, hogy saját 

kezével áldozza fel fiát, a nagyon szeretett Izsákot. Megfelelő szemlélődéssel fel fogjátok ismerni ebben a 

cselekedetben a hasonlóságot azzal, ami később Isten Egyszülött Fiának a világ üdvösségéért való 

feláldozását jelentette. 

19 Ábrahám Isten, Izsák pedig Jézus képmása volt. Abban a pillanatban a pátriárka úgy gondolta, 

hogy ha az Úr a fia életét követeli tőle, az azért van, hogy az ártatlan vére lemossa a nép vétkeit, és bár 

mélységesen szerette azt, aki testet öltött testéből, az Isten iránti engedelmesség, a nép iránti könyörület és 

szeretet erősebb volt benne, mint szeretett fia élete. - Az engedelmes Ábrahám éppen a végzetes csapást 

akarta mérni fiára; abban a pillanatban, amikor a fájdalomtól elborulva felemelte karját, hogy feláldozza 

őt, az Én Erőm visszatartotta őt, és megparancsolta neki, hogy fia helyett egy bárányt áldozzon fel, hogy 

ez a jelkép a szeretet és az engedelmesség bizonyságaként megmaradjon. 

20 Évszázadokkal később az emberiség követelte Tőlem Jézus, szeretett Fiam áldozati halálát, és át 

kellett adnom Őt nektek, hogy az Ő szelídségének példája, amelyet az Ő áldozati halála és vére pecsételt 

meg, kitörölhetetlenül beleíródjon az emberiség tudatába. 

21 Ha Izsák esetében egy bárány helyettesítette őt, hogy megmentse az életét, Jézus esetében nem volt 

senki, aki helyettesíthette volna Őt, mert Ő tudta, hogy szükséges volt az Ő vérének kiontása, hogy az 

áldozat értelme és fénye megvilágosítsa a szellemiség nélküli emberek lelkét, szívét és elméjét. Ezért 

nevezik Jézust "Isten Bárányának" is. - A törvény azt mondja: "Ne ölj", de Krisztus a szeretetről szóló 

tanításában megmutatta nektek a mások megmentéséért való meghalás magasztos leckéjét. 

22 Boldog az, aki meghal, hogy életet adjon azoknak, akiknek erre szükségük van, mert örökké élni 

fog. 

23 Íme, eljött az idő, hogy megragadjátok a korábbi kinyilatkoztatásaimban foglalt szellemi lényeget, 

azt, amit az emberiség csak anyagi módon értelmez, anélkül, hogy megpróbálna elmerülni bennük, hogy 

felfedezze szellemi jelentésüket. 

24 A megértés ösvényének kezdetére helyezlek benneteket, hogy aztán elérjétek tanításaim magját. 

Ha mindent teljesen megvilágítva mutatnék be nektek, a szellemetek nem fáradozna azon, hogy az Igém 

mélyére jusson. 

25 Emlékeztetlek benneteket, hogy az a tömeg akkoriban - a második korszakban, vérszomjasan végül 

látta Jézust a kereszten lógni, és mellette a halál torkában a másik két halálraítélt - hallotta, amint az 

Atyához szólt: "Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek". Minden jelenlévő hallotta, 

de nem értették ezeket a szavakat, és időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az emberek megértsék, hogy a 

lassan a földre csöpögő vér az Isteni Szeretet és a legfőbb megbocsátás jelképe, amely végtelen 

köpenyként száll alá, hogy betakarjon minden embert. 

26 Sok évszázad telt el időközben, de az akkori emberiség - sírva Jézus áldozatos halálának emlékétől 

és elborzadva azok kegyetlenségétől, akik őt próbára tették - még mindig a sötétben tapogatózik. 
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vérkeret - ugyanaz, amelyik nap mint nap embertársak ezreit áldozza fel. 

27 Ha Krisztus ebben az időben emberként térne vissza a földre, már nem mondaná, mint a Golgotán: 

"Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek", mert most bőségesen kapjátok a 

lelkiismeret fényét, és a lelkek messzire fejlődtek. Ki ne tudná, hogy én vagyok az élet adományozója, 

hogy ezért senki sem veheti el embertársa életét? Ha az ember nem tud létezést adni, akkor nincs joga 

elvenni azt, amit nem tud visszaadni. 

28 Emberek, azt hiszitek, hogy teljesítitek a Törvényemet, csak mert azt mondjátok, hogy vallásosak 

vagytok, és betartjátok a külső istentiszteletet? A Törvényben azt mondták nektek: "Ne ölj", de ti 

megszegitek ezt a parancsolatot, mert embertársaitok vérét patakokban ontjátok a bűn oltárán. 

29 Izraeliták és keresztények háborúznak és gyilkolják egymást - nem ugyanazt a törvényt adtam-e 

mindkettőjüknek? 

30 Az ezért való vezeklés véres és fájdalmas lesz, mert az emberek által elvett életek és az általuk 

kiontott vér igazságért kiált. Jaj azoknak, akik öltek, és még inkább azoknak, akik gyilkolásra buzdítottak 

vagy parancsoltak! 

31 A népek lépésről lépésre haladnak a (halál völgye) felé, ahol összegyűlnek, hogy megítéltessenek. 

32 Mégis, azok az emberek merik kimondani a nevemet, akik háborút folytatnak, és akiknek a kezét 

embertársaik vére szennyezi be. Ezek a virágai vagy gyümölcsei annak a tanításnak, amit tanítottam 

nektek? Nem tanultátok meg Jézustól, hogyan bocsátott meg, hogyan áldotta meg azt, aki megsebesítette, 

és hogyan adott életet még a halálban is a hóhérainak? 

33 Az emberek kételkedtek Szavamban, és elhanyagolták a hitet; ezért minden bizalmukat az erőre 

bízták. Akkor megengedtem nekik, hogy maguk is lássák tévedésüket azáltal, hogy learatják műveik 

gyümölcsét, mert csak így fogják kinyitni a szemüket, hogy megértsék az igazságot. 

34 A szeretet eme asztalán olyan étel van, amelyet még a föld királyai sem tudnának nektek 

felkínálni: Ők a mennyei kenyér, amelyre a szegények vágynak, és a bor, amelyet a világ páriái isznak. 

Egyetek és igyatok, de soha ne legyetek büszkék e javak birtoklására, mert akkor hiúságot rejtenétek a 

szűkös ruhátok alá, és azt akarom, hogy legyetek alázatosak elmétekben és szívekben. Vegyünk példát 

azokról, akik bár királyi köpenyt viselnek a vállukon, de a szívük mélyén tudják, hogyan kell alázatosnak 

lenni. A kenyér és a borom mindenkinek szól, mert látom, hogy mindannyian lelki szükségben vagytok. 

Kezdetben mindannyiótokat megajándékoztalak kegyelmemmel, amely isteni mag. Azóta különböző 

utakon jártatok a sorsotoknak megfelelően, és ezeken az utakon mindenki a vetése szerint aratott - egyesek 

bőséges gyümölcsöt, mások csak fájdalmat és nyomorúságot arattak. Míg egyesek csak rövid ideig éltek a 

földön, mert elérték a felemelkedéshez szükséges fényt, mások, bár sokáig éltek a könnyek völgyében, 

még azt a tudást sem érték el, hogy kik ők, és hová mennek. Könyörülök ezeken a lelkeken, akik cél 

nélkül vándorolnak, ezért megállítom lépteiket, hogy megmutassam nekik az utat, amely az "Ígéret 

Földjére" vezet. 

35 Lelkem fénye minden szívbe behatol, még akkor is, ha az zárva marad. Hasonlóképpen, a 

Királycsillag fénye látszólag nem hatol be a hálószobába, amikor az zárva van, mégis láthatatlan sugarai 

elérik a belső teret, és élő hangulatot kölcsönöznek a szobának. Nem kell várnotok arra, hogy fényem 

behatoljon belsejetekbe, bár lelketek ajtajai zárva vannak. Milyen gyönyörű lesz, amikor belső 

templomotok felkészülten fogadja majd gondviselő szeretetem kegyelmét. Hadd gyógyítsalak meg és 

erősítselek meg benneteket, és azután munkásaimmá és tanítványaimmá teszlek benneteket. 

36 Sokan közületek, akik jelenleg semmik vagytok az életben, mert még a családotokban is az utolsók 

vagytok, hamarosan látni fogjátok magatokat az asztalomnál ülni. Téged, akit megvetettek és kiűztek 

szeretteid köréből, holnap azok fognak felismerni, akik tévesen ítéltek meg téged. 

37 Szeretnétek érzékenyíteni vagy megnyugtatni a szíveteket? Akkor menjetek ezen az úton, amely az 

alázat, a lelki emelkedettség és a szeretet útja. Hozz gyógyulást a betegeknek, látogasd meg a fájdalom 

ágyát, vigasztald a szenvedőket, és tiszteld azokat, akik felvették előtted ezt a keresztet. Vegyetek példát 

azokról, akik éjjel vigyáznak és tanulmányozzák munkámat, és azokról is, akik szeretetszolgálatot 

végeznek embertársaiknak, bár a szenvedés poharát isszák. 

38 Így beszélek azokhoz, akik elkezdik kiejteni a spirituális nyelv első szavait, a neofitákhoz, akiket 

megtanítok a Törvény alapvető szabályaira és Munkám végső céljára. Ebben megtudhatod, hogy ha 
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lélektől lélekig imádkozol és szereted embertársaidat, akkor nemcsak a betegeket gyógyítod meg, hanem a 

halottakat is feltámasztod. 

39 Ezen a szerény vidéken, ahol jelenleg megnyilvánulok, kinyilatkoztattam nektek, hogy a Harmadik 

Korszak 1866-ban kezdődött, és hogy ez a megnyilvánulás 1950-ben ér véget, amikor sok gyermekem már 

hallott engem. Bizony mondom nektek, hogy azok az ajkak, amelyek az Én útmutatásaimat adták nektek, 

nem a saját akaratukból szóltak, hanem isteni sugallatra. 

40 E mezők szeretett munkásai, fogadjátok el feladatotokat valódi szeretettel, műveljétek meg az Én 

földjeimet, barázdákat húzva, amelyekbe az isteni magot helyezitek. Ismerd meg a magot, hogy csak azt 

vethesd el, mert annak gyümölcse megalapozza lelked felfelé ívelő fejlődését és fényét. Úgy gondoljátok, 

hogy igazságos, hogy amikor átmentek a szellemi világba, csak azért sajnáljátok magatokat, mert nem 

voltatok elég buzgók abban a feladatban, ami miatt a földön éltek? 

41 Ne felejtsétek el, hogy folyton azt mondom nektek, hogy a búzát az Én mezőimre vessétek, mert 

azokat a mezőket, ahol gyomok és gyűszűvirágok nőttek, az isteni igazságosság sarlója fogja levágni. 

42 Ugyanezt mondtam a tanítványoknak és a tömegeknek a Második Korszakban: "Bizony mondom 

nektek, minden fa, amelyet nem Mennyei Atyám keze ültetett, gyökerestől kiirtatik." 

43 Imádkozzatok, munkások, tegyétek alázatosan Atyátok előtt, és gondoskodjatok arról, hogy a 

vetésetek kedves legyen az Én szememnek. Fáradhatatlanul tisztítsátok meg a mezőtöket, keressétek a 

fényt, hogy eltakarítsátok a hibákat, amíg csak a búza hoz gyümölcsöt rajtuk. 

44 Ez egy tiszta mag, amit kaptál, de a kis hited nem engedte, hogy felismerd ezt a tisztaságot, és 

anélkül, hogy tudatában lettél volna, összekeverted más magokkal, amelyek nem tőlem származnak. 

45 Azt mondtam nektek: Ismerjétek meg a magot, hogy egyenként megtisztítsátok vetéseteket, és 

hogy gyermekeitek ajkáról, amikor az Úr útján kezdenek járni, csak igazság jöjjön. Látom azokat, akik 

igyekeznek ennek a tanításnak a mélyére hatolni, de a mai napig nem tudtak megszabadulni az idegen 

tanítások, vallások és dogmák befolyásától. 

46 emberek, segítsétek imáitokkal hanghordozóimat, képezzétek ki prófétáitokat és erősítsétek meg 

őket. Ne felejtsétek el, hogy megnyilvánulásom vége felé sok tanítást fogok nektek felfedni, amelyeket 

megtartottam nektek, hogy arany brossal egészítsem ki ezt az örökséget. 

47 E kihirdetés ideje után az Én fényem segíteni fog nektek megérteni, amit hallottatok, és ezáltal el 

tudjátok különíteni a lényegest és igazat a feleslegestől, vagyis attól, ami anyagi. 

48 Inspirálni fogom ezt a népet, Szavam tanúit, hogy alaposan tanulmányozzák tanításaimat, és 

megértsék annak mély értelmét, amit mondtam nekik, és hogy mi a tanításom lényege. 

49 Amikor már túljutottál a felkészülés szakaszán és felkészültél a tanításra, kikövezem számodra az 

utat, és akkor már nem fognak többé megfélemlíteni a láthatatlan veszélyek és tövisek, vagy az alattomos 

csapdák és fenyegetések, amelyekkel találkozni fogsz, mert akkor minden elő lesz készítve a vetésedhez. 

50 Akkor majd mindent elrendezek, és fényem úgy száll le rátok, mint a harmat a völgyekre az 

éjszakák csendjében. A szeretet az, amit vetni fogsz. Hogyan akarjátok, hogy a nemzetek 

békeszerződéseket kössenek, ha nincs szeretet a szívükben? 

51 Azt mondtam nektek, hogy béke lesz a jóakaratú emberekkel, de a föld egyetlen népénél sem 

találom ezt a jóakaratot. 

52 Ezért szükséges, hogy olyan nép alakuljon, amely nem a világ kincseire törekszik, hanem a 

tevékeny felebaráti szeretetre, az imádságra, az erényre és a hitre tanít. Ezt a népet Én nevezem majd 

enyémnek, és az emberek Isten népének fogják felismerni. Népének erkölcsösségéből, jó szokásaiból, 

erényes életéből béke lesz, amely jólétet hoz az embereknek, anélkül, hogy elfelejtenék, hogy a tökéletes 

béke, az egyetlen béke, amely boldogsággal tölti el a lelket, csak annak adatik meg, aki igaz szeretettel 

vágyik rá. 

53 Mikor éred el az elme békéjét, ha még a szíved békéjét sem érted el? - Mondom nektek, amíg az 

utolsó testvérgyilkos fegyver is el nem pusztul, addig nem lesz béke az emberek között. Testvérgyilkos 

fegyverek mindazok, amelyekkel az emberek kioltják egymás életét, lerombolják az erkölcsöket, 

megfosztják magukat a szabadságtól, az egészségtől, a lelki békétől vagy megsemmisítik a hitet. 

54 A sok gonoszság határa már majdnem elérte a határt, meg kell szűnniük. Ezért hallatszott hangom 

a lelkek mélyén, és ezért szólította fel minden nemzet embereit, hogy tegyék le a pusztítás és a halál 

fegyvereit, hogy igazságosságom tüzében elégjenek. 
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55 Akkor lelkileg fogok beszélni, és hangom minden gyermekem lelkiismeretében hallható lesz. 

56 Ha a büszke és ésszerűtlen emberek elgondolkodnának és imádkoznának, tudatára ébrednének 

annak, hogy hová irányítják lépteiket, és megállnának. De nem tudják teljesen tisztán látni az elméjüket, 

mert a gyűlölet és a becsvágy elvakítja őket. 

57 Imádkozzatok mindazok, akik a béke népéhez kívánnak tartozni. Mindazok, akik testvéri kezet 

akarnak nyújtani embertársaiknak, hogy megmentsék őket - közeledjenek a fényhez. 

58 A gonoszság magja, amely az egész földön szétszóródott, olyan gyümölcsöt terem, mint még soha. 

De azt is el kell mondanom, hogy a jó mag a bolygó különböző pontjain is kicsírázik. 

59 Készüljetek fel lelkileg, mindannyian, akik érzitek, hogy szívetekben ez az isteni mag kezd 

csírázni, hogy amikor más vetőkkel találkoztok utatokon, felismerjétek őket, és egyesüljetek 

Törvényemben. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 120  
1 Már régóta bejelentették nektek egy próféta száján keresztül, hogy eljön az idő, amikor az Isteni 

Szellem kiárad minden testre és szellemre. Bizony mondom nektek, ez az idő az, amelyben jelenleg éltek. 

De ez meglepetésszerűen és felkészületlenül ért benneteket, mert nagyon kevés jelentőséget 

tulajdonítottatok ezeknek a prófétai hangoknak, és nem tanulmányoztátok és nem firtattátok ezt a 

próféciát. 

2 Ma minden természetfeletti dolgot kerestek, hogy megerősítést találjatok a szellemi élet 

létezéséről. Egyesek a csillagokat figyelik és tanulmányozzák, mások titokzatos hangokat vagy jeleket 

várnak, megint mások a tudományban akarják megtalálni a magyarázatot; de nagyon kevesen vannak 

azok, akik lelkük legbelsőbb részére koncentráltak, hogy ott hallják Uruk hangját, érezzék Őt és szeressék 

Őt. 

3 Amikor a Második Korszakban utoljára megjelentem tanítványaimnak, látták, hogy egy felhő 

burkolja be a Mester alakját, felemeli Őt, és magával viszi a végtelenbe. Ott kapták meg az ígéretet és a 

bejelentést, hogy az Úr ugyanabban a szellemi formában tér vissza az emberekhez, amelyben azok az 

emberek látták őt távozni. 

4 Csak ők érthették meg ezt az isteni megnyilvánulást, mert ők voltak az egyetlenek, akik fel voltak 

szerelve, míg a világ aludt. Most azt mondom nektek, hogy láttátok az Első Korszak prófétájának szavát, 

és az ígéretem, amit nektek adtam, valóra vált. De szellemi formában való eljövetelemet csak azok érezték, 

akik belsőleg készültek fel, vagy azok, akik éber érzékekkel vártak Engem. 

5 Ugyanabban a magasztos csendben, amellyel abban a Második Korszakban a felhőben 

szárnyaltam, ma is leereszkedem minden szellemre; de nem mindenki látott, érzett vagy hallott Engem, 

mert most is, mint akkor, csak kevesen vannak, akik fogékonyak. Hangom szelíd, mégis jelenlétem újból 

felrázza az emberiséget annak minden társadalmi intézményében. 

6 Az uralkodók, a farizeusok és az írástudók kigúnyolták Jézust, amikor hallották, hogy azt mondta, 

hogy Ő egy király, hogy azért jött, hogy uralkodjon. Amikor látták őt meghalni a kereszten, gúnyolódásuk 

és kételyeik még jobban fokozódtak, de nem tudták elképzelni, hogy nagyon hamar el fognak pusztulni 

kormányaikkal és vazallusaikkal együtt, és hogy Ő, akit ők csalóként ítéltek és öltek meg, nagy tömegeket 

és nemzeteket fog megnyerni az igazságossággal, szeretettel és alázattal teli tanításának igazsága által. 

7 Itt vagyok, láthatóan és megérinthetően annak, aki belsőleg felkészül és meg akar nézni Engem, és 

minden lélekben fényt terjesztek, hogy senki se keressen Engem más formában, mint a szellemi, és ne 

törekedjen arra, hogy megtaláljon Engem a külsőben, miközben a szívében hordoz Engem. 

8 Illés azért jött, hogy előkészítse az én eljövetelemet. Ismét egyengette az utakat azáltal, hogy 

megvilágosította azoknak az elméjét és elernyesztette a száját, akik által átadtam nektek az Igémet. Amint 

megszűnök az emberi elmén keresztül beszélni hozzátok, Illés folytatni fogja a fény terjesztését az 

emberiség útján. 

9 Nagyszerű Isten küldöttjének üzenete ebben a korszakban. Tudjátok, hogy már a Második 

Korszakban megmondtam nektek: "Illés eljön, és mindent visszaállít az eredeti állapotába". 

10 Kik azok, akik valóban érzik a lelki jelenlétét? Azt is mondhatnám nektek, amit akkor mondtam: 

"Illés veletek volt, és ti nem éreztétek őt". 

11 Ti őt előfutárnak nevezitek, és ez igazából az első alkalom óta így is van. Ő már azelőtt megsejtette 

az isteni kommunikációt az emberen keresztül, és feltámasztotta a halottakat, mielőtt Jézus a világra jött 

volna. Ő hozta el nektek az első üzeneteket a lélek reinkarnációjáról, és azóta is az Úr útjait egyengette, 

egészen a mai korszakig, amelyben élvezitek ezt a megnyilvánulást, és csodáljátok azt a rendet és 

tökéletességet, amellyel a szellemi kinyilatkoztatások mindegyike valósággá vált. 

12 Illés olyan, mint egy pásztor, kövessétek őt, mert ő vezet titeket az igaz úton, amíg el nem éritek az 

akadályt, ahol Ő, aki minden teremtett dolog Atyja vár rátok. 

13 Készüljetek fel szellemileg az elmélkedés csendjében, mert ő közeledik hozzátok, hogy feltárja 

előttetek mindazt, amit elmétek eddig nem volt képes felfogni. 

14 Közeledik a csata, és Illés erőssé akar tenni téged. Ne féljetek, ne bízzatok szellemi vezetőitekben, 

mert ha az ő idejében egy imán keresztül villámsugár hullott, hogy bebizonyítsa az igaz Isten létezését a 



U 120 

58 

hamis istenek imádóinak, akkor ebben az időben olyan csodákat fog tenni az anyagiasult világ előtt, 

amelyek megrázzák őket, és ráveszik őket, hogy nyissák fel a szemüket az igazságra. 

15 Félsz beszélni embertársaidnak a lélek reinkarnációjáról? Nem vagy meggyőződve a benne foglalt 

szeretetteljes igazságosságról? 

16 Hasonlítsuk össze a vezeklésnek ezt a formáját a pokol szüntelen tüzében való örök büntetés 

gondolatával - egy olyan elképzeléssel, amelyet az emberiség arra használ, hogy megfélemlítse az 

emberek lelkét. Mondd meg, hogy e két típus közül melyik adja neked az isteni, tökéletes és irgalmas 

igazságosság képzetét. Az egyik kegyetlenséget, határtalan haragot, bosszúvágyat árul el; a másik csak 

megbocsátást, atyai szeretetet, az örök élet elérésének reményét tartalmazza. Milyen nagy a torzulás, amit 

tanításaim elszenvedtek a rossz értelmezések következtében! 

17 Felkészítelek a harcra, mert tudom, hogy harcolni fognak veled azért, amit tanítani fogsz. De ha a 

most veled harcoló embertársaidat meglepné a halál, és megkérdezném őket - amikor bűnben halnak meg -

, hogy mit választanának inkább: az örök tüzet, amiben hisznek, vagy a lehetőséget, hogy egy új életben 

hangosabbak legyenek - valóban, mondom neked, a második megoldást részesítenék előnyben, még ha 

életükben fanatizmustól elvakulva harcoltak is volna ellene. 

18 Tanítványok, legyetek hűségesek és kitartóak tanításomban, mert végül a világosság legyőzi a 

sötétséget. A fény az igaz hit, az értelem, a tudás, a bölcsesség. 

19 Illés isteni fáklyaként fog előttetek járni, és megvilágítja az utatokat. 

20 Ebben az időben erényekkel ruházlak fel benneteket, hogy teljesíteni tudjátok azt a nehéz 

küldetést, amelyet rátok bíztam a harmadik korszakban - egy olyan küldetést, amely az emberiség javát 

szolgálja, és arra szolgál, hogy felfelé vezesse a lelketeket a fejlődés útján. Tanácsadókká és orvosokká 

teszem azokat, akik korábban páriák vagy egyszerűen csak egoista emberek voltak. Szükséges, hogy 

higgyetek a szellemi ajándékaitokban, hogy csodálatos tetteket tudjatok véghezvinni. Ha van hited, akkor 

annyira meg fogsz lepődni a cselekedeteiden, hogy azt fogod mondani Nekem: "Miért adsz nekem ilyen 

nagy dolgokat, amikor én olyan méltatlan vagyok?". Értsétek meg, hogy a fájdalom olvasztótégelye után, 

amelyen keresztülmentetek, Isteni Utasításom felkészített benneteket arra, hogy felfelé fejlődjetek. 

21 Adjátok tovább abszolút önzetlenül, amit én adtam nektek, és sok szemet fogtok felnyitni az 

igazságra, és tetteitekkel sok embertársatokat fogjátok megmozgatni. Tanítsd, hogy aki az embereket 

szolgálja, az Engem szolgál. Vannak kísértések az úton, de hogy harcolhassatok ellenük, megadtam nektek 

a szükséges fegyvereket. 

22 Tanítványok, hányan voltatok közületek egyszerűségetekben olyanok, mint a világító jelzők 

embertársaitok útján? Amíg gyakoroljátok tanításomat, legyőzhetetlenek lesztek a próbatételekben. De ha 

nem egyesültök, vagy ha ezt a tanítást a képzeletetek és az akaratotok szerint gyakoroljátok, akkor a 

csatában fogtok vereséget szenvedni, nem pedig az Én Munkámban, mert ez az Igazság, és 

elpusztíthatatlan. Készüljetek, mert távozásom után rátok hagyom a vetésre kész földeket, a földeket, a 

falvakat, sőt a nemzeteket is. És továbbra is el kell vetnetek ezt a magot, és tanítanotok kell azokat, akik 

nem hallottak Engem, átadva nekik az Igém lényegét, és megismertetve velük a próféciáimat arról, hogy 

mi fog történni 1950 után. 

23 Igen, emberek, ezeket a próféciákat a szívekben hagyom, mert azokban az időkben már nem 

fogjátok hallani ezt az emberi közvetítéssel adott szót. E hanghordozók közül, akikre ma tekintetek, 

néhányat elvisznek a földről, és azok, akik megmaradnak, lezárják a megértés szervét e megnyilvánulás és 

a szellemvilág előtt. Ez lesz a buktatók és veszélyek ideje, amikor hamis próféták, hamis hanghordozók és 

hamis istenek fognak szólni. Akkor erősnek kell lennetek, hogy ne hagyjátok magatokat becsapni a csalók 

által. Meríts erőt az Én Igémből, hogy ne engedjetek a gyengeségből. 

24 Legyetek engedelmesek, gyakoroljátok az engedelmességet, legyetek készek végrehajtani, amit 

parancsolok nektek, és meg fogjátok tapasztalni, hogy a fájdalom elhagyja az utatokat, és soha nem fogtok 

becsapni. Nem az az akaratom, hogy elpusztuljatok, sem az, hogy megtörténjen veletek az a 

szerencsétlenség, amire figyelmeztetlek benneteket. Figyeljetek és imádkozzatok, mert ahogyan a világban 

az emberek csapdákat állíthatnak, hogy tönkretegyenek benneteket, úgy, mint jól tudjátok, a túlvilágon is 

léteznek tisztességtelen és zavarodott lények, akik sötétségükkel befolyásolhatnak benneteket. 

25 Ismerjétek fel, ó, közösségek vezetői, hogy ez a nép, amely hallja rendeleteimet, egyre jobban 

megérti a szemrehányásokat, amelyeket én teszek nektek, és a hanghordozóim felelősségét, és ha holnap 
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nem engedelmeskedtek a rendeleteknek, ugyanez a nép fellázad, elutasít benneteket, és rádöbbent 

benneteket hibáitokra. 

26 Az az akaratom, hogy ez a nép és a még eljövendő tömegek lássák, hogy minden szorgalommal és 

méltósággal elfoglaljátok a mindenkit megillető helyet, hogy az emberek a munkátokról tudják, hogy jó 

munkások voltatok ebben a szőlőben. Megértetek Engem, emberek? Hajlandóak vagytok-e 

engedelmeskedni rendeleteimnek a köztetek való megnyilvánulásom utolsó éveiben? 

27 Gondolkodjatok el alaposan a parancsolatomon, hogy elérjétek az egységeteket, hogy 

felfedezzétek annak valódi értelmét. Sokszor akartátok demonstrálni nekem az egységeteket, és én 

bebizonyítottam nektek a benne rejlő hamisságot. Azt akartam, hogy segítsétek egymást, hogy tiszteljétek 

egymást, mivel a tisztséget, amelyet mindegyikőtök betölt, Én bíztam rátok; hogy igaz szeretettel legyetek 

egymás iránt, mert akkor a műveitekben megtalálom az egységes magatartás és odaadás alapjait. Tegyétek 

magatokat világosan tudatossá kívánságaimról, és kövessétek utasításaimat, mert ha nem így tesztek, el 

sem tudjátok képzelni, milyen káosz vár rátok. Nem akarlak feleslegesen megijeszteni, most akarlak 

felébreszteni, hiszen még van időd a gondolkodásra, hogy kijavítsd a hibáidat. Nem fogjátok tudni holnap, 

amikor elestek, azt mondani: "Uram, mivel Te mindent előre láttál, miért nem jósoltad meg nekünk ezt a 

katasztrófát?". 

28 Tanítványok, azért adtam nektek ma ezt az utasítást, mert nem akarom, hogy távozásom után 

sírjatok, bár tudom, hogy sokan fognak sírni. 

29 Az első időkben minden szellemi dolog rejtély volt az emberek számára, ezért tudományokat és 

teológiákat kellett létrehozniuk, hogy tanulmányozhassák és megértsék az Istenit. De bizony mondom 

nektek, Krisztus, amikor az emberek között lakott, a legnagyobb egyszerűséggel beszélt, hogy mindenki 

megértse a szeretet tanítását. Tudta, hogy Őt nem fogják helyesen megérteni, hanem meg kell várnia, amíg 

eljön az idő, amikor az emberiség által akkor elért szellemi fejlődésnek köszönhetően megismerheti a 

teljes igazságot. Ezért ígérte meg a világnak, hogy szellemileg visszatér, és olyan világosságot küld neki, 

amely megérteti vele mindazt, ami az emberek szívében összezavarodott. 

30 Emeljétek fel a lelketeket, mert a meghirdetett idő az az idő, amelyet most éltek át. Az a Mester, 

aki megígérte nektek, hogy visszatér, Ő az, aki beszél hozzátok, és a fény, amelyet ígért, hogy elküld 

nektek, az, amely szellemileg aktív minden emberben ebben az időben. 

31 Az igazság fénye olyan világos, hogy nem kell teológusnak lennetek ahhoz, hogy megértsétek, mi 

tárult elétek az idők során. Ha a fejlődés útjának kezdetén minden rejtély volt számotokra, lépésről lépésre, 

útmutatásról útmutatásra eltávolítottam a fátylat, eloszlattam a sötétséget és megszüntettem a 

valótlanságokat. 

32 Az Atya nem lehet titok egyetlen gyermeke számára sem, mert Ő minden teremtett dologban, a 

legkisebbtől a végtelenig, érezni, érzékelni és látni engedi magát. Az emberek úgy hozzák létre a 

"titkokat", hogy nem akarnak tudatában lenni annak, hogy ezzel hátráltatják a lelket a Teremtő felé való 

fejlődésében. 

33 Nem azt mondom nektek: Jöjjetek az Atyához, hogy megismerjétek Őt, hanem: Ismerd meg az 

Atyát, hogy eljuthass hozzá. Aki nem ismeri Őt, az nem lesz képes szeretni Őt, és aki nem szereti Őt, az 

nem lesz képes elmenni Hozzá. 

34 Azért jöttem a világra, hogy elmondjam nektek: "Én vagyok az Út", hozzátéve: "Aki ismeri a Fiút, 

az ismeri az Atyát". 

35 Mi volt Krisztus útja? A szeretet, az irgalom, a szelídség, az őszinteség. Milyen volt a Fiú, hogy 

általa ismerhessük meg az Atyát? Bölcs, igazságos, szerető, irgalmas, tele erővel és tevékeny szeretettel. 

36 A Mester azért jött a világba, hogy megmutassa nektek az igaz Istent, nem pedig azt, amit a 

nemzetek a szívükben alkottak. Ugyanígy, ebben a korszakban az Isteni Szellem fénye teljes mértékben 

leszáll minden lélekre, hogy az Atya végtelen szeretetének láttán élvezhessétek a lelkesítéseteket. 

37 Boldog az, aki a szeretet és az alázat útján követ engem. 

38 Boldog az, aki szeret és bízik, aki ismeri küldetését és teljesíti azt. 

39 Amikor az "ösvényről" beszélek nektek, nem a földi ösvényre gondolok, mert az nem az általatok 

lakott világban van, ahol az én királyságom van. Ez az a spirituális út, amely mindig felfelé vezet. Ez az a 

fejlődés és haladás, amit a lelketek el fog érni. Ezért bárhol is vagytok a földön, a szellem útján járhattok. 

40 Gyermekeim, ha eltévedtetek, térjetek vissza, és ha megálltatok, menjetek előre. 
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41 A feladatot, amit viselsz, képességed és erőd szerint adtam neked; csak meg kell értened és 

szeretned kell. Imádkozzatok naponta, hogy megkapjátok a munkáitokhoz szükséges világosságot. Akkor 

maradjatok felkészültek, figyelmesek, hogy meghalljátok azoknak a hangját, akik hívnak titeket, akik 

kérnek titeket, és hogy ellen tudjatok állni a próbáknak. Létezésetek minden egyes napja egy-egy oldal 

abban a könyvben, amelyet mindannyian írtok. Minden napot egy-egy próbatétel jelöl, és minden 

próbatételnek van értelme és oka. 

42 Lélekben és testben egészséges néppé akarlak tenni benneteket, mert ti vagytok a kiválasztottak, 

minden idők megnyilvánulásainak tanúi, és nehéz küldetést kell teljesítenetek ebben az időben, és 

előkészíteni az új nemzedékek útját. 

43 A szeretet bizonyítékaival szórtam be az utatokat, hogy ne kételkedjetek sem Bennem, sem 

magatokban. Ti, akik ebben az időben hallottatok Engem - ne menjetek a sírba, magatokkal víve a veletek 

való egyesülés titkát, mert ez a fő feladatotok. Beszéljetek az emberekhez az Én nevemben, tegyetek 

tanúbizonyságot kinyilatkoztatásaimról a műveitekkel. 

44 Ne mondjátok nekem, hogy nincs felszerelésetek ehhez, mert sok mindent mondtam nektek, és 

miközben hallgattatok rám, megtisztítottátok magatokat és méltóvá tettétek magatokat. Ezt az üzenetet 

mindannyian eljuttathatjátok a világnak. Az emberek várnak rá, és készen állnak a fogadására. Nem 

fedeztétek fel az emberekben a spiritualizáció és a béke iránti vágyat? Nem hatja meg önöket 

tudatlanságuk és fájdalmuk? 

45 Lelkem kiárad rájuk, beszél hozzájuk a lelkiismeretükön keresztül, és azt mondja nekik: Jöjj 

hozzám és pihenj meg. Fogadjátok el a hitet, ami hiányzik belőletek, ne legyetek többé vakok az úton. 

46 emberek, tudjátok, milyen Munkát építek a világban? - "Nem", mondjátok nekem, "mi csak azt 

látjuk, hogy az emberiség zűrzavarban van, azt látjuk, hogy mély szakadékokba zuhan, és nagy látogatást 

szenved el." De én azt mondom nektek, hogy megengedtem az embernek, hogy saját kezével tegyen 

igazságot önmagának, hogy rájöjjön minden hibájára, hogy megtisztulva térhessen vissza hozzám. Minden 

teremtményre leküldtem világosságomat, és melléjük álltam a nyomorúság napjaiban. 

47 Lelkem leszállt minden lélekre, és angyalaim mindenütt ott vannak a világegyetemben, és teljesítik 

parancsaimat, hogy mindent rendbe és a helyes útra tereljenek. Akkor, amikor mindenki teljesítette 

küldetését, a tudatlanság eltűnik, a gonoszság nem fog többé létezni, és csak a jó fog uralkodni ezen a 

bolygón. 

48 Ó, bárcsak megértettél volna Engem! Bárcsak tudatában lennétek, milyen nagy a vágyam, hogy 

tökéletesítselek benneteket! Milyen messzire felemelkedtetek volna már, és milyen közel lennétek 

hozzám! Ha az akaratod az enyém lenne, már elérted volna a csúcsot, ahol várlak. 

49 És mi az Én vágyam, emberek? - A ti egyesülésetek és békétek. 

50 Hogy segítsek nektek, ismét köztetek vagyok, beszélek hozzátok, megmozgatom a szíveteket, 

várva az ébredéseteket. 

51 Minden jó fa védve lesz, és gyökerei és ágai szétterülnek, hogy menedéket és táplálékot nyújtsanak 

az útkeresőnek; de a gyomokat gyökerestől kitépik, és az olthatatlan tűzbe vetik. 

52 Átvitt értelemben beszélek hozzátok, és amikor arról a fáról beszélek nektek, akkor az emberek 

műveire gondolok. 53. 53. Azoknak, akikre nagy küldetéseket bíztam, azt mondom: Készítsétek elő az 

aratást. Családapák, tanárok és uralkodók, urak és szolgák, kicsik és nagyok,  

53 Nem akarom, hogy megműveletlenül mutassátok meg nekem a földjeiteket. Még ha csak egy kis 

szemcséről van is szó, mutasd meg Nekem tisztán és hangosan. 

54 Jöjjetek hozzám, kopogjatok, és megnyílik nektek. De jöjjetek örömmel, elégedetten a munkával, 

hogy nagyszerűen érezzétek magatokat, mint Én. 

55 Az Én Igém Mennyei Víz, amely oltja a lélek szomját. Aki megkóstolja, soha többé nem 

szomjazik. Én vagyok a kimeríthetetlen forrás, amely vízesésként zúdul alá, és megfüröszti a lelkedet és a 

szívedet. 

56 Ti, akik megtisztítottátok magatokat a fájdalomban, ima és bűnbánat által, jogot szereztetek arra a 

kegyelemre, hogy meghallgassátok Szavamat. Legyetek továbbra is szelídek és alázatosak, hogy soha ne 

veszítsétek el ezt a fényt. Az életed sivár volt, mint egy sivatag, árnyék és oázis nélkül; de én azt okoztam, 

hogy a sivatag közepén találsz egy pálmafát és egy forrást, ahol újra bátorságot és reményt nyerhetsz. 
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Most, hogy visszanyertétek az erőtöket, mivel békesség van a szívetekben, ne menjetek a "bűn városába", 

hogy annak örömeiben és hiúságaiban vesszetek el. 

57 Ezt a "szellem idejének" nevezik és fogják is nevezni, mert ebben az időben kellett a "felhőn" 

megjelennem, hogy felragyogjon a fény, amely feltárja és feloldja a titkokat - az az idő, amikor ki kellett 

nyitnom az Utasítás Könyvét azon az oldalon, amely megfelel annak a korszaknak, amelyben ti éltek. 

Isteni szeretetemmel jelenleg megvilágosítom az emberek elméjét, amely olyan, mint a szikla, mert 

érzéketlen a spirituális iránt. De ezekből a sziklákból vizet fogok fakasztani, és még virágokat is fogok 

hajtani. 

58 Fordítsd vissza a szemed, nézz vissza a múltba, és felfedezed, hogy mindig szeretetet vetettem az 

utadon. Amikor azt gondoltad, hogy távol vagyok, és magányod elhúzódik, akkor éreztetem magam a 

szívedben, és én leszek a támaszod, hogy ne törj össze. Kis csoportokban jöttök össze, hogy 

meghallgassátok az Igémet, de holnap úgy fogtok szaporodni, mint a tenger homokja, és ezek a tömegek 

lelkileg azok lesznek, akik Izrael tizenkét törzsét alkották. Meg van írva, hogy újraegyesítem őket, hogy 

megítéljem őket. E sokaságból választom ki azokat, akik az új apostolaim lesznek abban az időben. De 

mindannyiuk szívét előkészítem, hogy szeretetet és irgalmat érezzenek felebarátaik iránt, és lelkiismeretük 

késztetéseinek és szívük érzéseinek engedelmeskedve olyan cselekedeteket végezzenek az emberek között, 

amelyek méltóak ahhoz, aki arra rendelte őket, hogy új üzenetemet a világ keserűségét semmissé tevő 

jóízűséggel hordozzák. 

59 Ha a küldetésedet keresztnek tekinted, megmondom neked, hogy az; de én leszek a 

"kereszthordozód". Mindazt, amit embertársaid javára teszel, én viszonozni fogom neked, szellemed 

fényévé változtatva. Emlékezzetek Krisztusra, amikor dicsőséggel és fenséggel telve felment a mennybe, 

miután elvégezte a szeretet és a megváltás művét. 

60 Imádkozzatok, emberek; próféták támadnak fel a nemzetekben, és beszélnek megnyilvánulásomról 

és jelenlétemről közöttetek. El kell ismernetek őket, mert ők az Én hírnökeim. De tanuljátok meg 

megkülönböztetni őket a hamis prófétáktól, akik szintén megjelennek, és látszólag világosságról 

beszélnek, de valójában csak sötétséget tartalmaznak. Azok, akik az Én hírnökeim, előkészítik a szíveket, 

felébresztik a nemzeteket, az Én útkeresőim lesznek, hogy amikor eljöttök azokra a vidékekre, termékeny 

szántóföldeket találjatok. 

61 Mindazt, ami most történik, prófétáim már a múltban bejelentették nektek. De ki ismeri fel ma 

annak beteljesedését, amit nektek ígértek? Sokan alszanak, nagyon kevesen ébredtek fel; de a világ bűnös 

éjszakájának sötétsége közepette eljöttem azokhoz, akik látszólag aludtak, de akik vártak Engem. 

62 A Harmadik Korszak Könyvét jelenleg az Én "aranytollaim" írják le szerető hangom diktálására. 

Az őrangyalok, akik buzgón őrzik az Atya tanításait, vezetik az írók kezét, hogy a Könyvben lejegyezzék 

azt, ami megmarad az eljövendő nemzedékek számára - a szeretet Könyvét, a tökéletes bölcsesség 

Könyvét, egy olyan Könyvet, amelyben olvashatnak az egyszerűek és a tanultak, a kicsik és a nagyok, a 

gőgösök és az egyszerűek. Az Én Igém lesz a kard, amely harcol, és az Én eljövetelemről beszél ebben az 

időben, az Én közlésem módjáról. Megvilágosítja a műveletlenek elméjét, behatol a sziklák szívébe, és 

eloszlatja a kételyeiket. Tanításom tovább fog terjedni szívről szívre és emberről emberre, és még a 

tanulatlanok, a tudatlanok, a bűnösök, a pogányok és a bálványimádók is megértik, elhiszik és szeretni 

fogják, akik elismerik szeretetem megnyilvánulását. 

63 Pihenj és örülj annak a gondolatnak, hogy érezted jelenlétemet ebben az időben, mert már elérted 

azt a pontot, ahol lelked lemond minden felesleges dologról, hogy tökéletes léptekkel járhasson azon az 

úton, amely a felemelkedéshez vezet. Figyeljetek és imádkozzatok azokért, akik nem akarnak 

meghallgatni Engem, bár elhívást kaptak. Könyörülj rajtuk. 

64 A Harmadik Korszakban azt mondom nektek: szükség van érdemekre ahhoz, hogy kiérdemeljük 

az Úr ajándékait. Sokakat megajándékoztam közületek anélkül, hogy meg tudtátok volna mondani, hogy 

mi az érdemetek. De én, aki mindent látok, tudom, milyen érdemeket szereztél a múltban, hogy 

megérdemeld azt, amit ma rád bíztam. De senki ne dicsekedjék e kinyilatkoztatás miatt, mert a szellemnek 

jó okból nem szabad felfednie múltját a test előtt. 

65 Szeretett gyermekeim, továbbra is gyertek össze; de ha eljön a tanításom napja, és a hanghordozó 

egyszer sem jelenik meg, ne féljetek. Imádkozzatok, készüljetek fel belsőleg, emeljétek hozzám a 
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szellemeteket, és abban a pillanatban kiárasztom rátok a fényemet, az erőmet, a kegyelmemet és a 

szeretetemet. Ha lélekkel kerestek Engem, lélekről lélekre fogok szólni hozzátok. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 121 
1 Ígéretem, hogy visszatérek hozzád, teljesült. Mint egy tolvaj, lábujjhegyen léptem be az alvó 

szobádba, és felébresztettelek álmodból. Aki, amikor kinyitotta a szemét, meglátott Engem, és megkért 

Engem, hogy segítsek neki felkelni, érezte az Én erőmet a lelkében és a testében, és gyorsan felállt. Ismét 

megmutatom nektek Törvényem keskeny ösvényét - egy olyan ösvényt, amelyen mindannyiótoknak végig 

kell mennetek. 

2 Boldogok azok, akik felkészültek arra, hogy befogadják Lelkemet, mert az ő belső szentélyükből 

törnek majd elő a föld népeinek békéjéért szóló imák. Később megtanítják majd embertársaikat, hogy így 

imádkozzanak, hogy ezen a kapcsolaton keresztül sikerüljön meghallaniuk hangomat, ami az ihleten 

keresztül való beszédben, az intuíción keresztül való tanácsadásban és a gyógyítás ajándékán keresztül a 

"felkenésben" (gyógyításban) fog megnyilvánulni. Ma az Én fényem a hanghordozókon keresztül közvetíti 

magát, holnap pedig közvetlenül kapcsolódom mindazok szelleméhez, akik belsőleg készülnek. 

3 Sokan mondják Nekem: Uram, mikor adsz nekem olyan ajándékokat, mint embertársaimnak? - De 

én azt mondom nektek: Mindannyian tehetségesek vagytok, mindannyian magatokkal hordozzátok az 

örökségeteket, még ha még nem is tudtok róla. Látni fogjátok, hogy ezek a szellemi ajándékok olyan 

mértékben fognak felszínre kerülni, amilyen mértékben átlátjátok tanításomat. Akkor, amikor már a 

szolgáim lesztek, mindenkinek megmutatom a feladatát és a küldetését. 

4 Alázatos gyülekezőhelyet készítettetek ebben az időben, hogy befogadjatok Engem, és én 

megörvendeztettelek benneteket Jelenlétemmel. Igém tele van jósággal és világossággal, hogy felemeljen 

benneteket az életbe, hogy elfoglaljátok benne a benneteket megillető helyet. 

5 Ne féljetek azoktól, akik elutasítják vagy tagadják eljövetelemet. Finoman kell eljárnod és 

türelmesnek kell lenned velük szemben. Az Én igazságosságom lesz az, ami sújtani fogja őket. Bizony 

mondom nektek, azok, akik a legjobban megtagadtak és üldöztek Engem, azok lesznek a jövőben azok, 

akik a legközelebb követnek Engem. Emlékezzetek Saulra, a Tanításom üldözőjére, aki aztán a 

tanítványom lett. Ezek a megtértek holnap csatlakoznak hozzátok. De ha valóban hitet akarsz találni, ne 

bosszankodj, ha azt mondják neked, hogy hamis Istennel vagy hamis Mesterrel vagy. Nem kell félnetek 

kimondani, hogy Krisztus veletek volt. Felkészítelek benneteket mindarra, ami még jönni fog. Legyetek 

bátrak, és elküldelek titeket különböző régiókba, ahol beteljesítem az Igémet, amely azt mondja nektek, 

hogy egyikőtök által egy régió eléri a békét és az üdvösséget, mert a szíve olyan lesz, mint a pásztoré, aki 

szereti és őrzi a juhait. Ráadásul az embertársai iránt érzett szeretete és az értük hozott áldozatai sem 

maradnak eredménytelenek. 

6 Senki se feledkezzen meg ezekről a szavakról, mert aki jelenleg még ismeretlenül él az emberek 

között, holnap nehéz küldetést fog teljesíteni az emberiség körében. 

7 Békémet küldöm nemzetednek. Fogadjátok be lelketekben, és engedjétek, hogy más nemzetekhez 

is eljusson. Mindannyiukat megáldom. Imádkozzatok, hogy minden ember szívében béke legyen. 

8 Arra várok, hogy az emberiség felébredjen, hogy emlékezzen arra, hogy létezem; minden tettét 

Szemeim előtt végezte, de most közeledik az Óra, amikor Igazságosságom véget vet a gonoszságnak. 

Hallgassatok tanításaimra, és tartózkodjatok a gonosz cselekedetektől. Tisztítsátok meg testeteket és 

lelketeket, mert ha Atyaként végtelenül szerető vagyok, akkor Bíróként könyörtelen vagyok. 

9 A föld népei soha nem szenvedtek hiányt szellemi fényben. Bizony mondom nektek, nemcsak 

ennek a népnek voltak prófétái és küldöttei, hanem mindenkinek küldtem küldötteket, hogy felébresszem 

őket. Tanításaik világossága és igazsága, valamint az általam kinyilatkoztatottakhoz való hasonlóságuk 

alapján ítélhetitek meg szavaikat. Néhányan a Messiás eljövetele előtt éltek, mások az Én emberként való 

létezésem után dolgoztak, de mindannyian szellemi üzenetet hoztak az embereknek. 

10 Ezek a tanítások - akárcsak az enyémek - megtapasztalták a profanizációt, mert ha lényegüket nem 

is változtatták meg, de megcsonkították, vagy elrejtették az igazságra éhes emberek elől. 

11 Ez egy igazság és egy erkölcs, amely az emberiségnek küldötteken, prófétákon és szolgákon 

keresztül lett kinyilatkoztatva. Akkor miért vannak az embereknek különböző elképzeléseik az igazságról, 

az erkölcsről és az életről? 
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12 Ez az igazság, amelyet az emberiség minden időben eltorzított, helyreáll, és fénye olyan erővel fog 

ragyogni, hogy az emberek számára úgy fog tűnni, mintha valami új lenne, noha ez ugyanaz a fény, amely 

mindig is megvilágította Istenségem gyermekeinek fejlődési útját. 

13 Sokan vannak azok, akik azért haltak meg, mert kimondták az igazságot, sokan azok közül is, 

akiket kínzásoknak vetettek alá, mert nem akarták elhallgattatni a bennük megszólaló hangot. 

14 Ne gondoljátok, hogy az Ég csak azokat küldte, akik a Lélekről, a szeretetről, az erkölcsről 

beszéltek nektek; nem, azokat is küldte, akik a tudomány jó gyümölcseit adták nektek, azt a tudást, amely 

fényt hoz az emberek életébe, amely megkönnyíti terheiket és enyhíti nehézségeiket. Mindannyian az Én 

hírnökeim voltak. 

15 Vannak mások, akik nem a szellemi erkölcsről vagy tudományos felfedezésekről szóló tanításokat 

hoznak, hanem azt az üzenetet viszik magukkal, amely arra tanít, hogy érezzük és csodáljuk a teremtés 

szépségeit. Ők az Én küldötteim, akiknek az a feladatuk, hogy vidámságot és balzsamot vigyenek a 

szenvedők szívébe. 

16 Mindannyian keserű poharat ittak, amikor tudatára ébredtek az igazságra vak világ, a szép és jó 

iránt érzéketlen emberiség értetlenségének. És mégis, amikor azt mondtam nektek, hogy ebben a 

Korszakban minden helyreáll; amikor bejelentettem nektek, hogy mindenki visszatér a helyes útra, és 

minden tanításom visszakapja eredeti értelmét - elhihetitek, hogy a szellemi ragyogás ideje közel van 

ehhez a világhoz, bár nem szabad elfelejtenetek, hogy mielőtt ez bekövetkezik, mindenki megítélésre és 

megtisztításra kerül. 

17 Bármely földi zarándok, akinek nincs béke a szívében, töltsön el néhány percet ennek a "fának" az 

árnyékában, és megnyugszik. 

18 Az emberek lelke felett ott lebeg Illés szellemének emléke is, mint a megtestesült és a meg nem 

testesült lelkek Pásztora, aki fáradhatatlanul keresi szeretett juhait minden úton, hogy emlékeztesse őket 

feladatukra és kiválassza azokat, akik ebben az időben Engem szolgálnak. 

19 Mindannyian Illésen keresztül kerültetek Hozzám, de amikor eljöttetek Jelenlétembe, és 

megéreztétek a Mester ragyogását, láttátok, hogy minden áldozatotok és próbatételetek - melyeken 

keresztülmentetek - kiegyensúlyozott volt, hogy cserébe meghalljátok az Én Igémet. 

20 Bizony mondom nektek, ez a mai nép hasonlít az első korszak népéhez. 

21 Izrael sokáig Egyiptom foglya volt, ahonnan Mózes szabadította ki. Akadályok, ellenségek és 

csapások állták az emberek útját, hogy megakadályozzák üdvösségüket; de hitük és kitartásuk 

győzedelmeskedett, eljutottak a Sínai-hegy lábához, ahol meghallották hangomat és megkapták a 

Törvényt. Ott a bálványok lehullottak, és a sötétség eltávozott a szívükből, világosság lett a lelkükben, így 

attól kezdve csak az igazságosság és a szeretet igaz Istenében hittek, Őt szerették és Neki szolgáltak. 

22 A nép élete hamarosan megváltozott. A törvény, amelyet éppen az imént kaptak, békét és jólétet 

ígért nekik, Mózes pedig, ujját a horizonton tartva, megmutatta nekik az Ígéret Földjét, mint a béke és a 

földi boldogság paradicsomát. 

23 Negyven év volt a sivatagon való átkelés, negyven év volt az Atya leckéje az Ő népének, hogy a 

szeretet úgy fakadjon a szívükből, mint a víz a sziklából; hogy megtanítsa őket legyőzni a kísértéseket és 

kiirtani a szívükből a becstelen kultuszokat; hogy megmutassa nekik, hogyan tegyék meg az első lépéseket 

a magasabb fejlődés útján, hogy megtisztítsa őket, mielőtt birtokba vennék az Ígéret Földjét, és hogy az új 

nemzedékek új nemzetet építsenek a szokásaik és a Teremtő iránti tiszteletük alapján. 

24 A sivatagi élet, a csodák, amelyeket népemnek adtam, és a küzdelem megacélozta lelküket, és a 

visszanyert szabadság láttán elfelejtették fogságukat, és Izrael szelleme újból feltámadt. 

25 A próféták voltak azok, akik a Messiás eljövetelét hirdették az embereknek. Ők voltak azok, akik a 

remény lángját égve tartották a szívekben, amikor más nemzetek igája alatt alsóbbrendűnek érezték 

magukat. 

26 Sokan örömmel várták a galileai rabbi érkezését, akit nem ismertek fel a Betlehem melletti 

barlangban egy szerény názáreti asszony szűzi méhéből született Gyermekben. De míg egyesek érezték, 

hogy Megváltójuk és Megváltójuk megszületett, mások az első pillanattól kezdve tagadták Őt. 

27 Harminchárom évig éltem emberek között. Az egész életemet az emberiség példái és tanításai 

jellemezték, mert nekem nem volt szükségem arra, hogy bármit is tanuljak ettől a világtól. És amikor már 

csak három év volt hátra távozásomig, elkezdtem tanítói tevékenységemet az emberek között. Szavamat 
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hallották az utcákon, a falvakban, a házakban és a templomi csarnokok oszlopcsarnokaiban; hallották a 

hegyek magaslatain, a sivatagban, a völgyekben és a tengeren. 

28 A tömegbe vegyesen voltak olyanok, akik gyűlöltek Engem, akik úgy érezték, hogy tanításom 

miatt minden alkalommal elítéltek, akik veszélyben látták a pozíciójukat, amelyet igazságtalanul 

birtokoltak. Ők voltak azok, akik az ítéletet, a kárhozatot és a kereszthalált üldözték azért, aki örök életet 

hozott nekik. 

29 Fájdalom és szomorúság volt a Mester szívében, mert tudta, milyen hosszú utat kell megtenniük 

azoknak, akik tagadták az igazságot, és akikkel olyan csodákat tett, amelyekre sem előbb, sem utóbb senki 

sem volt képes magától. 

30 Amikor bejelentettem tanítványaimnak, hogy hamarosan elmegyek, végtelen szomorúság kerítette 

hatalmába őket. Aztán azt mondtam nekik, hogy új bátorságot adjak nekik: "Íme, én visszajövök, és 

eljövetelem jelei ezek lesznek: Amikor a háborúról szóló pletykák eljutnak a füledhez, és az emberek 

romlottsága eléri a tetőfokát, közel lesz az eljövetelem. De előttem Illés jön el, hogy előkészítse az utat." E 

szavak után egy korszak telt el, hogy beteljesedjenek. 1866. szeptember 1-jén Illés szelleme egy igaz 

emberen keresztül nyilvánult meg, akit arra rendeltem és küldtem, hogy hirdesse jelenlétemet, és hogy 

szellemi megnyilvánulásom előfutára legyen az emberek között. 

31 Ez az ember megkapta az isteni megbízatást, hogy hét gyülekezetet hozzon létre, amelyek 

egyszerűen a hét pecsétet hivatottak képviselni, és egyúttal azt az utasítást is, hogy a kiválasztottak elméjét 

úgy képezze, hogy az isteni Mester hanghordozói legyenek. 

32 Azóta mindazok, akik eljöttek, hogy ebben a formában hallgassanak Engem, sejtik, hogy annak a 

népnek a szolgái, megjelölt vagy megjelölt gyermekei, akik a kezdetektől fogva egyesültek Urukkal, és 

Tőle kapták a kinyilatkoztatásokat, csodákat, az Ő tanításait és az Ő Törvényét. 

33 Véssétek ezt a tanítást a szívetekbe, és járjátok át szeretettel. 

34 Vess el minden önző gondolatot, és gondolj a küldetésedre. Ez az időszak jelentős és meghatározó 

az emberiség számára. Csak az Én tanításom, amely az emberi gyengeségek felett áll, képes felfedni 

nektek, hogy ez az az idő, amikor az igazság el fog pusztítani minden hazugságot és sötétséget. 

35 Ez az emberiség, amely ma még mindig alszik, és elfelejtette Urát, sőt még saját lelkét is, fel fog 

ébredni hívásom hangjára. Először Izrael népének nyilatkoztam ki magamat - nem a vér szerinti izraelita 

népnek, hanem ennek, amelyik a szellem szerinti, és amelynek a Harmadik Testamentum világosságát 

hagytam. 

36 Kerestelek titeket, emberek, mert köztetek vannak azok, akik hűségesek voltak hozzám. Még nem 

mondhatom, hogy már teljesítettétek a feladatotokat, mert még hosszú út áll előttetek. Úgy találtam, hogy 

a földi javaknak szentelted magad, amelyek önző életedben materializálódtak. Mindazonáltal nem akarlak 

megróni benneteket, csak arra hívlak benneteket, hogy hallgassatok rám, hogy betöltsön benneteket 

bölcsességem, és a spiritualizáció mestereivé váljatok, amiért küldtelek benneteket. 

37 Nyissátok ki a szemeteket, és engedjétek, hogy szellemetek felébredjen, hogy tudatára ébredjetek 

annak, hogy valóban egy új korban éltek, és látjátok próféciáim beteljesedését. Akkor majd 

meggyőződéssel mondhatjátok, hogy a megjövendölt időben jöttem hozzátok. Csak akkor tudjátok 

helyesen értelmezni a világotokban nap mint nap bekövetkező eseményeket, ha ismeritek az Igém 

lényegét. De ez az emberiség, amely vakságában hevesen vitatkozik és nem látja a lelke előtt ragyogó 

Isteni Fényt, nincs tudatában az időnek, amelyben él; mert ha tudná, a testvérgyilkos kezek már 

szüneteltették volna munkájukat, belső gyülekezés és éberség lenne, imádság és tisztelet, megbocsátás az 

emberek között és bűnbánat. De mindez nincs jelen, minden nap új szeretetszövetségek szakadnak a föld 

népei között. A szellemiséget és az erkölcsöt elvetették, csak a gyűlölet, az egoizmus és a hatalomvágy 

érzéketlen küzdelme van jelen, ami az emberek belső nagyságának hiányáról árulkodik. E küzdelem 

közepette a halál naponta betakarítja az életet, engesztelhetetlen és megvesztegethetetlen sarlója csapásról 

csapásra lekaszálja a gyomokat. Ez az emberiség, amely vétkezik, erőszakoskodik és gyalázkodik, mégis 

ádázul küzd a túlélésért, bár önző módon és anélkül, hogy mérlegelné, hogy az általa használt eszközök 

igazságosak és humánusak-e, vagy éppen az ellenkezőjét teszik. Most megkérdezem: Mi az, amit az isteni 

igazságszolgáltatás idején teszel? 

38 Igaz, hogy még nem jött el az óra, hogy felkeljenek és felemeljék figyelmeztető hangjukat. De 

tudnotok kell, hogy a jelen pillanatot pontosan arra rendeltetett, hogy felkészülésetekre használjátok, mert 
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ez az Ige az, amely megkeményít benneteket az eljövendő szellemi küzdelemre, amely elhívott benneteket 

és egyesített benneteket, hogy a béke népe legyetek, amely képes megnyitni szíve kapuit az idegen vagy az 

idegen befogadása előtt, és amely rátok bízta a hírnöki küldetést is, hogy ezt az üzenetet a föld minden 

útján terjesszétek. 

39 Mondom nektek, az igazi béke csak az Én Lelkemtől jöhet az emberi lélekbe, és ezt a békét 

hoztam el nektek ebben a Kinyilatkoztatásban, hogy elvigyétek a népeknek és a nemzeteknek. Azt várod, 

hogy a világ megteremtse a saját békéjét? - Milyen maggal tudná megteremteni, hiszen nincs benne 

szeretet, igazságosság vagy irgalom? 

40 Ítéljétek meg magatoknak a felelősségeteket, szeretett emberek, ne feledjétek, hogy egy nap, amit 

elmulasztotok, egy nap, amivel késleltetitek ennek az örömhírnek az eljövetelét embertársaitok szívébe - 

hogy egy tanítás, amit elveszítetek, egy kenyérrel kevesebbet jelent, amit a rászorulóknak felajánlhattok. 

Dolgozzatok szeretettel, és hamarosan béke lesz az emberek között. De ne felejtsétek el, amit mondok 

nektek: nem szabad összekevernetek az Én békémet azzal, amit a nemzetek akarnak aláírni, mert az nem 

lesz képes tartósan fennmaradni. Ez egy hamis béke lesz, amely önmagát fogja elpusztítani, mert nincs 

benne a szeretet csírája, ami a tisztelet és a testvériség - mert egymás félelmén, az önérdeken vagy az 

anyagi előnyökön alapul. Az igazi béke az, amely a mennyből száll alá az emberek szívébe, és onnan tör 

ki és terjed el az igazságosság és a szeretet cselekedeteiben. Bejelentem nektek, hogy ez a béke, amely a 

nemzetekre jön, nem igaz, és ha ezt meg akarjátok jövendölni, megtehetitek abban a bizonyosságban, hogy 

nem fogtok becsapódni. Azt mondom neked: Ahhoz, hogy az Én Királyságom békéje létrejöjjön az 

emberek között, először a tanok, vallási közösségek és ideológiák háborúját kell megvívni. Egy olyan 

összecsapás, amelyben egyesek szembeállítják Nevemet és Igazságomat mások hamis bálványaival, és 

amelyben egyik tanítás harcol a másikkal - ez lesz az új csata, a szellemi csata, amelyben a talapzatukról 

ledöntött hamis istenek leesnek, és minden hazugság, amit igaznak hittetek, örökre lelepleződik. Akkor 

látni fogjátok, hogy az igazság sugárzóan emelkedik ki a zűrzavar és sötétség káoszából. 

41 A királyi csillag a fényével képet ad arról, hogy mi az igazság. Fénye nappal világít, és amikor 

eltűnik, kezdődik az éjszaka. Aztán az ember a tudománya segítségével és az azonos természetű elemeket 

felhasználva felfedez egy fényt, amellyel megvilágíthatja az éjszaka sötétségét; de ez a fény olyan gyenge, 

hogy eltűnik és elpusztul, amint a királyi csillag sugarai újra megjelennek. Nektek sikerült világosságot 

teremtenetek az éjszakában, de ki tudja tudományával elrejteni a nap fényét és sötétséget teremteni a 

nappalban? - Csak Én tehetem ezt, hogy jelét adjam nektek hatalmamnak, ahogyan Én vagyok az egyetlen, 

aki képes valódi fényt teremteni, és azt újra elrejteni, ha akaratom úgy kívánja. A szellemi szférában is én 

vagyok az egyetlen, aki képes felragyogtatni az igazság fényét ott, ahol a csalás és a hazugság uralkodik; 

aki képes elérni, hogy a halálból élet támadjon; hogy a gyűlöletből, a rosszindulatból vagy a haragból 

szeretet, bűnbánat vagy megbocsátás támadjon, vagy hogy az értelem zavaraiból értelem támadjon - 

egyszóval, hogy a fény a sötétség fölé emelkedjen. Igen, emberek, igazságom fénye be fogja világítani 

világotokat, és ez a hosszú szellemi éjszaka, amelyet átéltetek, meg fog válni. Valami már elkezdett 

megjelenni, mint egy új 

Hajnal; a fény az, amely felébredt benneteket ebben az időben a szavakkal: Figyeljetek és imádkozzatok, 

ébresszétek fel embertársaitokat, gyógyítsátok meg őket, hogy harcra keljenek, és keressétek meg azt, aki 

eltévedt. Legyetek a fény tanítványai, hogy holnap - mesterré válva - fényben gazdag tanításokat 

adhassatok tovább. Az Én tanítványomnak lenni időnként az áldozathozatalig kell elmenni; de mondom 

nektek, a lélek békéje többet ér, mint a földi jólét. Legyetek a fény igaz gyermekei, hogy minden egyes 

imátok olyan legyen, mint egy csillag életetek egén, és hogy mindannyiunk imája - amelyet egyesült 

gondolataitok formálnak - olyan legyen, mint a hajnal fénye. 

42 Illés fényt áraszt az ösvényekre, és a juhok fokozatosan visszatérnek az akadályhoz. Mire minden 

egyes szívhez, az emberekhez eljutottam, Illés már mindegyikükkel kapcsolatba lépett. 

43 Készüljetek fel, tanítványok; nem akarom, hogy amikor a fájdalom eléri a legmagasabb fokát az 

emberiségben, gondolataitok és értelmetek elhomályosuljanak, mintha sötét köpenybe burkolóznának. Azt 

akarom, hogy tanítványaim tudják, hogyan emelkedjenek fel erősnek a megpróbáltatás órájában, és hogy 

képesek legyenek meghallani a lelkiismeret hangját a vihar közepette. 

44 Gyermekeim, tudatlanságotokban vagy félelmetekben azt mondjátok Nekem: "Uram, ha azt 

akarod, hogy hozzád jöjjünk - miért engeded, hogy kísértések és események keresztezzék utunkat?". De a 
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Mester válaszol neked: Mert a próbák fényt hoznak a lelketekbe - ez az egyetlen módja annak, hogy 

lássatok, és szükséges, hogy lássatok ahhoz, hogy tudásra tegyetek szert. Értsétek meg, hogy szellemi 

életetekben sok mindent kell megnéznetek, mert a világosság gyermekeiként az igazságom örökösei 

vagytok. 

45 Ti lesztek a kegyelem idejének úttörői, ezért nagyon nagy a felelősségetek. Egy ilyen nagyszerű 

mű alapjainak erősnek kell lenniük, hogy az Istenségem szentélye felemelkedhessen rajtuk. Sok mindent 

elárulok nektek arról, hogy mit tartogat a jövő e nép számára. Így nem fogtok örökké titokzatosságba 

burkolózva bámulni Engem. 

46 Vizsgáljátok meg Szavamat, hogy spiritualizáljátok magatokat, mert ha nem jártok a tanítás 

mélyére, akkor egy új fanatizmus áldozatává válhattok. Értsétek meg, tanítványok, hogy a 

spiritualizációban nincs helye a fanatizmusnak, sem az előítéleteknek, a bálványimádásnak vagy a 

babonának. A spiritualizmus lelki beállítottságot jelent, a spiritualizáció a lélek szabadságát jelenti, mert 

aki ezt eléri, az megszabadult az anyagtól, megszabadult a test szenvedélyeitől, megélte az áldozatot, 

valamint a helyesen értelmezett lemondást. Ó emberek, akik oly sokszor hallottatok Engem, már közel van 

Szavam befejezésének ideje, mégis úgy látom, hogy nem értitek tanításomat, nem is beszélve a 

felkészülésről és az általam adott tanítások helyes értelmezéséről. 

47 Édesen alszol szeretetemben bízva. De én azt mondom nektek: Figyeljetek és imádkozzatok, hogy 

ne a fájdalom ébresszen fel benneteket - ne a fájdalom, amit küldök nektek, mert az nem tőlem származik. 

A fájdalom az emberben keletkezett, az engedetlenségének eredményeként. - Minden rólam és 

szeretetemről beszél nektek: a természet, a külső élet, a belső élet, az egész teremtés, olyanok, mint egy 

mutatóujj, amely a végtelent mutatja nektek, mint célt, amely felé irányítanotok kell lépteiteket. Amikor 

minderre gondolsz, nem gondolsz a saját halálodra? - Nem vagytok tudatában annak, hogy minden nap, 

amit éltek, egy lépés, amely közelebb visz benneteket a lélek otthonához? Halljátok és értsétek meg, mert 

ahol sokan a halált látják, ott az élet, ahol a sötétséget látják, ott a fény, ahol a semmit látják, ott a minden, 

és ahol a véget látják, ott az örökkévalóság. Hány ember hasonlít gondatlanságában a kisgyermekekre, 

akik gyermeki játékaiknak hódolva nem gondolnak a jövőre. 

48 Emberek, akiknek szívükben ott van az eme élet tapasztalatainak fénye, és lelkükben az evolúció 

által a különböző földi életek során hátrahagyott fény - miért foglalkozik a lelketek azzal, ami számára 

haszontalan, és miért sírtok gyakran olyan okok miatt, amelyek nem érdemlik meg a fájdalmatok? 

49 Keressétek az igazságot mindenben; mindenben ott van, világos és világos, mint a napfény. 

50 Menjetek, és beszéljetek ezekről a tanításokról embertársaitoknak. Én már most előkészítem a 

tartományokat az örömhír fogadására. De látom, hogy még mindig félsz a konfrontációtól, a rokonok 

véleményétől. Vannak, akik jobban félnek a szüleiktől vagy a testvéreiktől, mint Istenük ítéletétől. Féltek 

attól, hogy az ő véleményük szerint tévedésben vagytok, hogy árulóknak vagy csalóknak neveznek 

benneteket? - Bizony mondom neked, olyan dicsőséges ékszert helyeztem a lelkedbe, hogy egy szavad 

meggyőzheti azokat, akiktől annyira félsz. 

51 Látjátok, hogy a világ gazdagjai, a tudósok, a hatalmasok, a filozófusok, a tudósok, a felekezetek 

papsága és a hatalom emberei mind túl nagyok, és én azt mondom nektek: Nincs szükségetek erre a 

nagyságra ahhoz, hogy beszélhessetek az igazságomról. Mindezekre nincs szükségetek ahhoz, hogy 

nagyok legyetek, mert az igazi nagysághoz, amely a szellem nagysága, nincs szükség aranyra, sem emberi 

tudományra, sem címekre. Ahol a lélek nem szeretettel fejezi ki magát, ott nincs igazi nagyság. Nem tudsz 

semmit az uralkodókról, akik ma trónjukon ülnek, és holnapra magukkal viszik a nyomorúságukat? Nem 

ismer olyan tudósokat, akik kijavítják azt, amit korábban igazságként hirdettek? Nem láttál még gyönyörű, 

csodált és vágyott nőt, aki később rongyokban járt? - Ne keverjétek tehát össze az örök értékeket a 

mulandó emberi hiúságokkal. 

52 Vedd fel a keresztedet és kövess engem. Vigyétek a szíveteken, és ne féljetek. Menjetek lépésről 

lépésre; hagyjátok az Igémet a szívekben, mint egy fénycsíkot. Bocsáss meg azoknak, akik bántottak 

téged. De ha elestek, és gúnyolódnak az eséseteken, ne törődjetek vele, mert most Krisztus, aki hozzátok 

szól, azoknak a segítője lesz, akik felveszik a Keresztemet. 

53 Halljátok emberek, 1950 már közel van, és az Örökkévaló akarata be fog következni. Nem szabad 

megosztottnak lennetek ebben az időben, mert nem ismeritek a közelgő megpróbáltatásokat. Itt, ahol 

felkészítettem egy népet arra, hogy ebben az időben befogadja az Igémet, nem szabad zavart kelteni. 
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Addig is, ennek a népnek egyesülnie kell, és a férfiak és nők akkor teszik lelküket fogékonnyá az utolsó 

igehirdetésemre, amelyben hallani fogják utolsó szavaimat, amelyek azt mondják majd nektek: Várlak a 

mennyben! 

54 Ha így készültök fel, hamarosan érezni fogjátok, hogy Lelkem fénye emberi közvetítők vagy 

hanghordozók nélkül érkezik rátok, hogy szellemről szellemre kommunikáljatok a tanítványokkal. 

Addigra olyan mértékben megtisztítjátok majd az áhítatotokat, hogy embertársaitok meg fognak lepődni, 

amikor felismerik új tanítványaim lelkiségét, egy olyan lelkiséget, amely tanúskodni fog az általatok 

gyakorolt belső kultuszról. 

55 Akkor az emberiség fel fogja ismerni, hogy az évezredekkel ezelőtt megjövendölt idő, amikor 

visszatérésemnek meg kellett történnie, a jelen idő, mert az emberek képesek lesznek saját szemükkel 

látni, hogy az Isteni Fény kiárad minden testre és szellemre. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 122  
(1944-ben hirdették ki) 

1 Felejtsétek el néhány pillanatra a világ értelmetlenségeit, miközben halljátok az Igémet, aztán a 

lelketek meglátja majd az idő fényét, amint felemelkedik. 

2 Míg sok ember számára ezek az órák tele vannak fájdalommal és halállal, addig számodra tele 

vannak békével és reménnyel. De ne bízzatok túlságosan az érdeketekben, mert a látogatások titeket is 

meglephetnek. Én vagyok az, aki ezt a békét adtam nektek, hogy részt vehessetek megnyilvánulásomban, 

behatolhassatok Szavamba és gyakorolhassátok tanításomat. Időt adtam nektek, hogy meghallgassátok és 

megértsétek tanításaimat, de látom, hogy a kifürkészésetek nem lépett túl a földi anyagon, és ezért nem 

fedeztétek fel tanításaim értelmét. A megértés e hiányában hasonlítotok az emberiségre, amely, bár 

kézzelfogható bizonyítékai vannak igazságosságomnak minden egyes fordulóban, nem áll meg egy 

pillanatra sem, hogy elgondolkodjon, és így megértse ezeknek az eseményeknek az értelmét. 

3 Szeretném, ha felnyitnátok a szemeteket annak a kornak a valóságára, amelyben éltek, hogy 

imádkozhassatok a világért. Az az idő, amelyet más korokban meghirdettek, amikor a jónak a gonosz 

elleni harcára kerül sor, a jelen korban van. Tanítványok, ne feküdjetek le aludni egy másik korszakra 

várva. Ti vagytok a fény gyermekei, akiknek nagyszerű tanításokat tárok fel, hogy a hit fáklyája lehessetek 

az emberek között. 

4 El kell mennetek azokhoz az embertársaitokhoz, akik alszanak a szellemi kinyilatkoztatások 

tekintetében, és testvériesen, kedves szavakkal fel kell ébresztenetek őket, és megértetnetek velük, hogy a 

szenvedés poharának oka, amelyet az emberiség kiürít, az, hogy a szellemet hagyták elfelejteni. 

5 Ha az emberek valóban hisznek abban, hogy a fa levele nem mozdul meg Isten akarata nélkül, 

akkor érezni fogják jelenlétemet életük minden lépésében. Néhányan Atyaként, mások Mesterként, megint 

mások pedig Bíróként fognak érezni Engem. 

6 Arra kényszerítettetek, hogy leereszkedjek a sötétségetekbe, hogy megkeresselek benneteket. Jelen 

voltam vándorlásotokban, hogy minden lélekben éreztessem magam. Mint a pásztor, aki a legmélyebb 

szakadékba ereszkedik, hogy megkeresse az elveszett bárányt, én is leereszkedtem a legsötétebb 

szakadékba, amelybe az emberek beleestek. Nektek, akik most hallgattok Engem, igazán meg kell 

értenetek az igazságosság és a jóvátétel óráját, amelyben éltek. Ne feledjétek, ha makacsul kitartanátok a 

tudatlanságban, a világot beborító sötétség még áthatolhatatlanabbá válna. Nem tudjátok, mennyi idő telik 

el, mire a lelkek fénysugarat kaphatnak. 

7 Jelenleg olyan lelkeket küldök a Földre, akiket a Törvényben elsőszülötteknek nevezhetek, mert 

azok közé tartoznak, akik megkapták az első kinyilatkoztatásaimat. Nem mondom el nektek, hogy kik ők, 

hol vannak, és mit csinálnak, mert ha felismernétek őket, bálványimádásba vagy zűrzavarba esnétek. 

8 Ennek az embereknek, akik napról napra egyre jobban keresik tanításaimat, azt mondom, hogy 

éljenek egységben, hogy így közeledhessenek Hozzám. Ha nem teszitek meg az erőfeszítést, hogyan 

válhattok a spirituális tanítások tanítóivá? 

9 A szeretet az a mag, amelyet rád bízok, hogy elveted a világban. Nézzétek a mezők sivárságát, 

nincs többé testvériség, barátság és tisztelet. A mag, amely kicsírázott, a gyűlölet és a becsvágy, amelynek 

gyümölcseit már látjátok: háborúk, pusztítás, nyomor és halál. 

10 Azután az időszak után, amikor átadtam nektek az Igémet, nem gondoljátok-e, hogy a Mester 

megkérdezi tőletek, hogy mit csináltok ebben a korszakban, amikor a nemzeteknek és a népeknek jobb 

életet kellene keresniük, és fel kellene hagyniuk az egymás elleni harccal? Mi a munkád? 

11 Bár azért jöttem, hogy adjak nektek, ne elégedjetek meg azzal, hogy csak kaptok. Ne feledjétek, 

hogy a béke, amit én adok nektek, nem csak nektek szól, hanem sok embertársatoknak is. Ne álljatok félre 

a nagy csatától, értsétek meg, hogy katonáknak készítelek fel benneteket. 

12 Arra vársz, hogy a világ békét kovácsoljon? Milyen maggal tudná ezt megvalósítani, hiszen a 

lelkekben most az emberek törvénye nagyobb súlyt képvisel, mint Isten törvénye? 

13 Ne tévesszétek meg magatokat: az emberek szívében nincs sem szeretet, sem lelkesítésre való 

törekvés. Ezért hiányoznak az alapok, hogy megerősítsék békéjüket, otthonukat, munkájukat vagy az 

Istenségem imádatának formáját. 
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14 Hamarosan béke lesz a világban, és amikor ez megtörténik, hálásak lesztek Nekem, népem, mert 

azt fogjátok hinni, hogy ez a ti spirituális küldetésetek teljesítése révén történt. Akkor azt mondom nektek: 

Nyissátok ki a szemeteket, ez a béke, amit a világ elért, nem lesz tartós, mert nem igaz. Elpusztítom 

igazságosságom kardjával, ahogyan elpusztítok mindent, ami hamis. Az a béke, amelyről beszélek nektek, 

látszólagos béke lesz, mert a kölcsönös félelmen fog alapulni. Az igazi béke nem jöhet a tisztességtelen 

szívekből, az majd később jön el; a Mennyek Országából fog leszállni az emberek szívébe. 

15 Ha próféciákat akarsz hirdetni a világnak, megteheted. Ne legyenek aggályaitok, mert nem csaplak 

be benneteket. Ha azt akarjátok mondani embertársaitoknak, hogy a béke, amelyet a nemzetek hamarosan 

létrehoznak, nem őszinte, nem fogtok tévedni, mert én nem tévedhetek. Hamarosan meg fogjátok 

tapasztalni, hogy megérkezik az, amit ebben az 1944-es évben jelentek be nektek. A háború, a 

nagyravágyó anyagi törekvések véget érnek, de később a vallások, tanok, ideológiák és filozófiák 

"háborúi" következnek. Ez a szellemi harc az igazság útjának megtalálását szolgálja. 

16 Így kell történnie annak, hogy az emberiség kinyissa a szemét, leleplezze a hamis isteneket és 

letörje a rabszolgaság láncait. 

17 Amikor ez a csata véget ér, amikor a nyugalom visszatér, és azok, akik alázattal imádkoznak, 

magukba szállnak és bűnbánatot tartanak, látni fogjátok, hogy a szívükből felajánlás száll fel, mint a 

virágok illata, és ez az egyetlen és egyetlen Istennek szól majd. 

18 Azt fogom elérni, hogy ez a világ, megszabadulva a leprájától, feltámadjon; azt is el fogom érni, 

hogy a halálból élet támadjon. El fogom érni, hogy a gyűlöletből a megbékélés gyümölcse, és a 

bolondságból az értelem gyümölcse sarjadjon. 

19 Addig is, gyarapodjatok tovább, mind számban, mind tudásban és erényben. Fegyvereket adok 

nektek, hogy szilárdan állhassatok és haladhassatok előre. 

20 A Földnek ez a szeglete, ahol élsz, kedvező a küldetésedhez. Hasonlóságot mutat Izrael népének az 

első korszakban az "Ígéret Földjével". De ne szeressétek a földi gazdagságot, mert ne feledjétek, hogy 

Jeruzsálem városát ellenségei a földdel tették egyenlővé, és még Salamon templomát is lerombolták. 

21 A ti földetek olyan, mint amit Izrael népének adtak. De sem az nem volt a Lélek hazája, sem ez 

nem a második Jeruzsálem, mert a Szellemi Város nem e világból való. 

22 Legyetek továbbra is vendégszeretőek, mint Ábrahám volt. Készüljetek fel arra, hogy az idegen 

leülhessen az asztalotokhoz enni, és megpihenhessen a tető fedele alatt. Vigyétek szeretetem balzsamját a 

kezetekben, hogy meggyógyíthassátok a beteget, hogy éreztethessétek vele vigasztalásomat, és 

visszanyerje egészségét. Ti vagytok az a nép, amelyhez az élő és láthatatlan Isten mindenkor szólt, de az a 

nép is, amely mindig is hagyta magát befolyásolni más népek bálványimádása által. 

23 Most azért jöttem, hogy megszabadítsalak benneteket a fanatizmustól és a babonától, hogy 

emlékeztesselek benneteket Atyátok szellemi tiszteletére, hogy - amikor a nemzetek e népre szegezik 

tekintetüket, és nagy tömegek közelednek - meglepődve tapasztalják, hogy erkölcsöt, erényt és 

szellemiséget találnak közöttetek. 

24 Vigyétek magatokkal lelketekben ezt a leckét, amelyet adtam nektek, hogy felkészülésetekre 

szolgáljon. 

25 Senki sem lázad az ellen, hogy egy másik testben kell visszatérnie erre a bolygóra, és nem az a 

véleménye, hogy a reinkarnáció a lélek büntetése. Minden léleknek, akinek az a rendeltetése, hogy a 

földön éljen, át kellett esnie a reinkarnáció törvényén, hogy elérhesse magasabb fejlődését, és 

elvégezhesse a rábízott feladatot. 

26 Nemcsak a kevésbé fejlett lelkeknek kell újra inkarnálódniuk, hanem a magasan fejlett lelkek is 

újra és újra visszatérnek, amíg be nem fejezik a munkájukat. 

27 Illés a legnagyobb próféta, aki a földre jött, de a nagyszerű cselekedetei és a nagyszerű 

bizonyítékok ellenére, amelyeket adott (hogy Isten létezik), vissza kellett térnie ebbe a világba egy másik 

időben, egy másik testben és egy másik névvel. 

28 A szeretetnek és az igazságosságnak ez a törvénye sokáig ismeretlen volt az emberek előtt, mert ha 

korábban megismerték volna, talán zavarba jöttek volna. Mindazonáltal az Atya adott nektek néhány 

kinyilatkoztatást és jelet, amelyek az ezt az időt megelőző világosságot jelentették az összes titok 

megvilágításához. 
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29 Lelked múltja a különböző földi létezéseivel együtt tiltott számodra. Csak azért fedtem fel nektek a 

reinkarnáció igazságát, mert így valósabb képet kaphattok az isteni irgalomról és igazságosságról, és a 

becstelenekben, a bűnösökben, azokban, akik haszontalanul pazarolják az életet, felkelthetik egy új 

lehetőség reményét, amelyben kijavíthatják az elkövetett hibáikat. 

30 Az örök halál vagy az örök kárhozat gondolata örökre megsemmisül e kinyilatkoztatás által, és 

mind a lélek, mind az emberi szív ujjong és dicsőíti az isteni jóságot, amint felfogta ezt az igazságot. 

31 A korábbi időkben ez nem tárult fel előttetek, mert nem voltatok elég érettek ahhoz, hogy 

megértsétek; és ha most már megismertétek, és mégsem tudjátok tisztábban, hogy kik voltatok, ez újabb 

bizonyíték arra, hogy még nem haladtatok messzire. 

32 Ha az emberek egyszer szeretik egymást és tudnak megbocsátani egymásnak, ha az alázat jelen 

van a szívükben, és elérték, hogy a szellem győzedelmeskedik az anyag felett, akkor nem a test, nem a 

világ és nem a szenvedélyek fogják alkotni azt a sűrű fátylat, amely megakadályozza, hogy lássátok a 

mögöttetek vagy előttetek lévő utat. Ellenkezőleg, a tanításom követése által spiritualizált "test" olyan 

lesz, mint egy szolga - engedelmes a lelkiismeret utasításainak - ellentétben azzal, ami ma: akadály, 

csapda, szemellenző a szellem szeme előtt. 

33 Jelenleg csodálkoztok, amikor megtapasztaljátok a látás ajándékának kezdetét, amely lehetővé 

teszi számotokra, hogy lássatok valamit a múltból, vagy amely a jövő kinyilatkoztatásává tesz benneteket, 

miközben én bizonyossággal mondom nektek, hogy ennek a szellemi látásnak folyamatosan jelen kell 

lennie, mint fizikai szemetek látásának a földi életetek során. 

34 Egy kicsit tovább kell járnotok az Utamon, hogy elérjétek ezeket a magasságokat, és a lelketek, 

miközben learatja magában múltbeli tapasztalatainak minden gyümölcsét, felszabaduljon, örüljön és 

épüljön saját lényében. 

35 Gondold meg: Ha már sok fény lenne a lelkedben, akkor sok békének kellene lennie a szívedben. 

36 Ne hallgassatok azokra, akik meg akarnak félemlíteni benneteket, mert a szellemmel kapcsolatos 

dolgokat vizsgáljátok, mert ők azok, akik továbbra is a tudatlanság álmában akarnak szunnyadni. 

37 Anyagi életetek számos részének nagyobb jelentőséget tulajdonítottatok, mint annak, ami a 

lelketekre vonatkozik, és ezért egy fordított és tartalmatlan világot hoztatok létre. De eljött az óra, amikor 

élénken érdeklődni fogtok a létetek szempontjából lényeges dolgok iránt, és amikor ez megtörténik, életet 

és igazi szépséget adtok a léteteknek. 

38 De el kell mondanom nektek: Még ha az élet ebben a világban el is éri az erény és az igazságosság 

magasságait, nem itt fogjátok megtalálni a tökéletes otthont. A föld e völgyén való áthaladásotok átmeneti, 

csak azért van, hogy olvasztótégelyként, iskolaként, tankönyvként szolgáljon nektek, hogy elérjétek 

lelketek felfelé irányuló fejlődését. 

39 Vannak más, magasabb otthonok is Atyátok házában, amelyeket én készítettem nektek, hogy ott 

lakjatok. 

40 Boldogok azok, akik e szavakon elgondolkodva hisznek bennük, és rendbe teszik életüket lelkük 

javára, mert az örökkévalóságban learatják majd gyümölcsüket. 

41 Szeretett emberek, bizonyossággal állíthatjátok, hogy minden, ami ebben a világban történt, az 

előző időkben lett nektek meghirdetve vagy megjövendölve. 

42 Az az Ige, amelyet az ember az Én prófétáim száján keresztül hallott, az Én hangom volt. Nem a 

saját szándékukból, hanem az isteni akarat miatt szólaltak meg. 

43 Jóslataim, bejelentéseim és ígéreteim igaz értelmezését akkor adom nektek, amikor 

megtapasztaljátok, hogy szavaim a megfelelő időben valóra válnak. 

44 Milyen sok és különböző értelmezést adtatok az isteni kinyilatkoztatásoknak! Csak akkor 

ismertétek fel az igazságot, amikor engedtem, hogy az Én Szavam valóra váljon. A próféciák közül sok 

már beteljesedett, mások jelenleg is a szemetek előtt zajlanak, és megint mások még mindig várnak az 

idejükre. 

45 Még mindig új prófétákat képezek és küldök, akik által nagy csodákat fogok kinyilatkoztatni 

nektek, és ugyanakkor ők fogják nektek bejelenteni annak jelenlétét vagy közelségét, amit a múltban 

jeleztem nektek. 

46 A régi próféciákat az új próféták fogják megerősíteni. Mindenki, aki érzi magában ezt az 

ajándékot, imádkozzon, figyeljen és készüljön fel arra, hogy csak az igazságot mondja. Tehát ha 
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megteszed, látni fogod, hogy egyesek megerősítik, amit a többiek bejelentettek. Ez történt, amikor a múlt 

prófétái teljesítették küldetésüket, bár egyesek az egyik, mások a másik korszakba érkeztek. 

47 Ne aggódjatok, ha néha nem értitek, hogy mit kaptok ihletből, vagy mit beszélnek ajkaitok. Még a 

régi próféták is gyakran nem tudták megérteni, hogy mit mondott a szájuk. 

48 Kiárasztom a világosságomat azokra, akik elfogadják a tanúságtételedet, és a kellő időben minden 

jóslatodat valóra váltom. Jaj azoknak, akik nem mondják ki az igazságot, mert a maguk idejében ők is 

lelepleződnek. Akkor sem testükben, sem lelkükben nem találnak semmit, amivel lemoshatnák 

szégyenüket és kifizethetnék adósságukat. 

49 Ki lesz a hamis próféták bírája? Az igazság, mert az a fény, amely a lelkiismereten keresztül eljut 

ezekbe a szívekbe. 

50 Az igazság mindig tiszta szíveket keres, hogy képes legyen felfedni magát. Tisztítsd meg a tiédet, 

hogy ez világosság legyen népem szavaiban, gondolataiban és cselekedeteiben. 

51 A szeretet általam birtokolt kulcsával megnyitom szíveteket. Lankadtnak találtalak; megleptelek, 

ahogy lomha léptekkel jártad életed útját. Azért jöttem, hogy rádöbbentselek benneteket arra, hogy az én 

Istenségem hírnökei vagytok. Ezt mondja nektek az Atya Igéje, az, aki a második korszakban emberré lett. 

52 Nem csak egyszer, hanem többször és különböző módon bejelentettem és megígértem 

tanítványaimnak, hogy újra eljövök. Megjövendöltem nekik az időket, amelyek az eljövetelemet jelentik 

majd: Jelek a természetben, történések az emberiségben, világméretű háborúk, bűn a legmagasabb 

fejlettségi szinten. De hogy a világot ne tévessze meg az, hogy ismét emberként várnak rám, tudattam 

velük, hogy Krisztus "felhőn", azaz a Lélekben fog eljönni. 

53 Ez az ígéret teljesült. Itt a Mester a Lélekben beszél a világhoz. Itt van a béke és a világosság 

országának Ura, aki egy mérhetetlenül nagy bárkát alkot, amelyben az emberek menedéket találhatnak és 

megmenthetik magukat, mint az Első Időben, amikor Noé megalkotta a bárkát, hogy megmentse az emberi 

magot. 

54 A Tanításomban való előrehaladásotok és kitartásotok érdekében teljes egyszerűséggel 

megmutatom nektek sok misztérium tartalmát. Az Élet Könyve, amelyet hét pecséttel lepecsételtek, egy 

inkognitó számotokra, mert a hatodik pecsétet most feloldották, és annak tartalma az, ami megvilágítja a ti 

időtöket. Minden rejtély volt számodra, és én nem akarom, hogy többé az legyen. Már elmondtam nektek, 

hogy a hét pecsét a hét Isteni Kinyilatkoztatás, amelyet az embereknek adtam, amelyek közül jelenleg a 

hatodikat kapjátok, de a hetedik még hiányzik. 

55 Tudjátok, hogy Roque Rojas hét közösséget alapított, amelyeknek pecsétek nevét adta, és hogy 

szimbolikusan a hatodik olyan volt, mint egy gyümölcsöző fa, amely megsokszorozta az ágait. Azt is 

tudják, hogy 1866-ban új korszak kezdődött. De még nem tudod, hogyan rendezd el az ötleteidet. 

Néhányan a végére akartak járni ezeknek a tanításoknak, de értelmezésük téves volt, mert az örökkévalót 

és az isteni dolgokat az emberi és anyagi dolgok közé szorította és beleértette. De mielőtt ez az 

eltévelyedés elterjedne, eloszlatom az emberiség sötétségét kinyilatkoztatásaim fényével. 

56 Előkészítettem ezt a földdarabot, amelyen taposol, hogy Isteni Fényem most leereszkedjen lakóira. 

Itt emlékeztettelek benneteket az Isteni Törvényre, amelyet Atyaként tanítottam nektek az Első 

Korszakban. Itt megismételtem nektek az Én Igémet, amelyet Jézusként adtam nektek, a Lélek igaz 

Énekét, és elhoztam nektek az Igazság Fényét, amely minden rejtélyt tisztáz, és minden meg nem értett 

leckét megmagyaráz. 

57 Újjáépítem templomomat, egy falak és tornyok nélküli templomot, mert az az emberiség szívében 

van. A bábeli torony még mindig megosztja az emberiséget, de alapjait lerombolják az emberek szívében. 

A bálványimádás és a vallási fanatizmus is felépítette magas tornyait, de ezek gyengék, és össze kell 

omlaniuk. Bizony mondom nektek, törvényeim - az isteni és az emberi - szentek, és ők maguk fogják 

megítélni a világot. Az emberiség nem hiszi magáról, hogy bálványimádó, de valóban mondom nektek, 

még mindig az Aranyborjút imádja. 

58 Én vagyok a Szellem, én vagyok az Istenség és a Fény. Ébredj, nyisd ki a szemed, nézz rám és 

halld meg a hangomat. Az a kapcsolat, amelyet ma emberi közvetítéssel kaptok Szellememtől, nem a 

legtökéletesebb, és ezért a szellemtől szellemig tartó kommunikáció ideje fog elkezdődni, amikor 

meghalljátok Atyátok hangját. 
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59 Abban a Második Korszakban találkoztam a vakkal és látást adtam neki, a sántát újra járni tettem, 

a halottat feltámasztottam. Most még nagyobb pusztulást találok a világban, mert vakok, süketek, leprások 

és lélekhalottak ezreit látom. Bár igazságossággal jövök hozzátok, de szeretettel telve is jövök hozzátok, 

mert soha nem szűnök meg gyermekeimnek tekinteni benneteket, és mindig kisgyermekként fogok 

tekinteni rátok. 

60 Emberek, követni fogtok-e Engem azon az úton, amelyet már régen kijelöltem nektek műveimmel 

és példámmal? Igaz, hogy az áldozatok ösvényén halad, de a végén ott van az "Ígéret Földje". Még ebben 

az időben sem vakítalak el benneteket az emberi gazdagság hamis csillogásával. A Mestered csak az erény 

ragyogását fogja megmutatni neked. "Az én országom nem e világból való", mondtam nektek - a 

hiúságok, az önzés és a hazugság e világából. Mert bizony, mondom nektek, én a tökéletességben 

uralkodom. 

61 A lánc utolsó láncszeme, amelyet a 144 000 megjelölt alkot majd, 1950-ben kapja meg az isteni 

jelet a lelkére. Belőlük kerülnek ki a nemzetekbe a hírnökök, a próféták, a tanítványok, akik tanításukkal, 

imájukkal és példájukkal egy új élet magvát hozzák el az emberiségnek. 

62 Ez az Ige, amit most hallotok, megszűnik, és a boldogság, amit ma tapasztaltok, miközben 

hallgattok, szintén véget ér. Ha továbbra is élvezni akarjátok jelenlétemet lelkileg, mint ahogy most is 

teszitek, akkor elég, ha elmerültök és imádságban kéritek szeretetemet. 

63 Ne gondoljátok azt, hogy azért, mert már nem hallotok Engem ezeken a hanghordozókon 

keresztül, hogy nem vagyok jelen, és akkor nem szabad elveszítenetek azt az áhítatot és felkészültséget, 

amit ma éreztek, amikor halljátok az Igémet. Legyetek tudatában annak, hogy követni foglak titeket, 

bárhová mentek, hogy megnézem a szőlőmben végzett munkátokat, és minden lépésetekről konzultálok a 

lelkiismeretetekkel. 

64 Azért készítelek fel titeket erre, mert tudom, hogy a felkészülés ezen időszaka után hamis 

hanghordozók fognak felemelkedni, és azt fogják hirdetni, hogy a Mester továbbra is ebben a formában 

adja az Igét, és azt akarom, hogy megszabaduljatok ettől a zűrzavartól, amelyet azok fognak okozni, akik 

azt hiszik, hogy ébren vannak, de valójában alszanak, és akik azt hiszik, hogy Engem szolgálnak, de 

valójában saját magukat szolgálják. 

65 Bejelentem nektek, hogy az az óra, amelyben ez az egyesülés véget ér, a kinyilatkoztatás órája lesz 

e nép számára, mert akkor mindegyikőtök nyilvánvalóvá fogja tenni azt, amit a magból a szívében és a 

fejlődésből a szellemében hordoz. Ezáltal láthatóvá válik mindenkinek a hajlama, a megértése, az 

engedelmessége, a spiritualizációja. 

66 Tudom, hogy egyesek megszentségtelenítik rendelkezéseimet, és emiatt megállnak fejlődésükben, 

tévedésbe esnek, és így megállítják megkezdett küldetésük előrehaladását. De egy idő után az Én Szavam, 

tanításaim és próféciáim emléke - amelyekben figyelmeztettelek benneteket mindarra, ami bekövetkezik - 

újra fel fog emelkedni a lélekből a tudatba, és arra fogja késztetni azokat, hogy visszatérjenek az 

engedelmesség útjára, akik elszakadtak tőle. 

67 Ebben a pillanatban senki sem mondja meg: "Uram, nem fordítok hátat Neked, nem 

engedetlenkedem Neked." - Ne ígérjetek olyat a Mesternek, amit sokan közületek nem fognak betartani. 

68 Figyelj és imádkozz, szabadítsd meg a szívedet az anyagiasságtól, tisztítsd meg az önző érdekektől 

és szenvedélyektől. Tanulmányozzátok tanításomat, hogy ne legyetek közömbösek ebben az órában, és 

bátor igazságossággal tehessétek meg a következő lépést. 

69 Nem azt kérem, hogy tegyetek fogadalmat, hanem azt, hogy teljesítsétek küldetéseteket. 

70 Őrizd meg Szavamat szíved titkaiban, hogy holnap ne tagadj meg Engem cselekedeteiddel vagy 

szavaiddal, mondván, hogy nem mutattam meg neked azt, amiről nagyon jól tudod, hogy számtalanszor 

megismételtem neked. 

71 Néhányan azt mondják a szívük mélyén: "Mester, képesek leszünk-e megtagadni Téged, még 

akkor is, ha azért jöttél, hogy feltámassz minket az igaz életre?". 

72 Azt mondom nektek, hogy még nem bízhattok meg teljesen magatokban, mert a szeretetetek és a 

hitetek még kicsi. 

73 Kitartóan tanulmányoznotok kell tanításaimat, hogy erényeitek fejlődjenek, és akkor, amikor eljön 

a megpróbáltatás órája - amely már közeledik -, jelen lesz Szavam, és egy pillanatra sem fogtok 

kétségbeesni. 
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74 Látjátok, tanítványok, mekkora szeretettel biztatlak benneteket, hogy készüljetek fel. Ha holnap 

elesel, nem fogod tudni mondani: Az Úr nem adott semmilyen jelzést távozására vonatkozóan. 

Az én békém legyen veletek! 
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 Utasítás 123 
1 Szavam kimeríthetetlenül árad rátok. Én vagyok Krisztus, aki a második korszakban az emberek 

között laktam, és aki újra lejövök hozzátok, hogy tanúságot tegyek magáról, beteljesítve ígéretét és Igéjét; 

akkoriban cselekedeteimmel megerősítettem a Törvényt, amelyet az Atya diktált Mózesnek, aki nem a 

saját akarata, sem az emberek akarata szerint cselekedett, hanem az Örökkévaló akarata szerint; ezért 

mondom nektek, ha nem töröltem el, amit Mózes mondott, most sem fogom eltörölni, amit Jézusban 

tanítottam nektek. 

2 Veletek vagyok, mert ezt ígértem és jelentettem be tanítványaimnak, amikor egy bizonyos 

alkalommal körülvettek, és ők így kérdeztek Engem: "Mester, azt mondtad, hogy el fogsz menni, de utána 

vissza fogsz térni. Mondd, mikor lesz az?" Láttam, hogy egyszerűségük és tudásvágyuk arra késztette 

őket, hogy Uruk titkos tanácsai után kutassanak. Ennek ellenére szeretettel beszéltem hozzájuk: "Bizony, 

nincs messze a nap, amikor visszatérek az emberekhez", megértetve velük, hogy Jelenlétem akkor a 

Lélekben lesz, és egyúttal bejelentve nekik a jeleket, amelyek a következő eljövetelemet jelzik majd. Ezek 

a jelek háborúk, káosz és nagy szenvedés lesznek az egész földön. De valóban mondom nektek, hogy 

éppen ilyen volt az Én eljövetelem ebben az időben, a káosz közepette. Itt vagyok én, ti emberek, a fény és 

a béke üzenetével a lelketek számára, amelyből most egy (spirituális) bárkát fogok készíteni, amelybe 

minden hívő ember, aki meg akarja menteni magát, be fog lépni, ahol az emberiség menedéket találhat. Ez 

a bárka szilárdan meg fog szilárdulni azoknak a hite, reménye és szerető kedvessége által, akik követnek 

Engem, és spirituálisan hasonlítani fog ahhoz, amelyet Noéra bíztak, amikor a természeti erők 

elszabadultak. 

3 Milyen időben élsz? Gondolkodjatok el ezen, és legyetek tudatában annak, hogy három korszakban 

adtam nektek a tanításomat. Az első a törvényé volt, a második a szereteté, a harmadik pedig, amely a 

mostani, a bölcsességé. 

4 Egyetlen Szellem, amely az enyém, mindig is veletek volt. De ha három különböző fázisban 

nyilatkoztam ki, ne feledjétek, hogy a formák, amelyekben megnyilvánulok az egész teremtésben, 

végtelenek és ugyanakkor tökéletesek. 

5 Az Első Időben megismertétek az Atyát, mint Bírót és Törvényhozót. A Második Időben Jézusban 

emberré tettem "Igémet", és az Ő Igéje isteni igazsággal szólt. Krisztus az "Ige", ugyanaz, aki azt mondta 

az embereknek: "Aki ismeri a Fiút, az ismeri az Atyát". Most a Harmadik Időben vagytok, amelyben 

Bölcsességemet árasztom rátok. 

6 Ígéretemet beteljesítve, lélekben jöttem, azon az emblematikus "felhőn", amelyet a lelketek alkot, 

amikor felemelkedik hozzám, és az emberek szívében építem az igazi templomot. 

7 Amikor ezeken a hanghordozókon keresztül hallotok Engem, ne gondoljátok, hogy Lelkem ebben 

a kicsi és tisztátalan testben lakik. Már mondtam nektek, hogy ez az értelmetek szerve, amelyre fényem 

egy sugara száll le, amely isteni ihlet, amely bölcsesség és szeretet. 

8 Fogjátok fel ennek a kommunikációnak a csodáját, és vegyétek észre, hogy e műveletlen 

teremtmények értelmi szervén és ajkukon keresztül jön az Ige, amely megvilágosítja a tudatlanokat és a 

tudatlanokat. 

bűnösnek, hogy Istenhez méltó otthont teremtsen a szívében, és megadja neki a hit kulcsát, amely 

megnyitja a bölcsesség kapuját. 

9 Végtelen türelemmel vártam arra az időre, amikor lelketek fejlődése képessé tesz benneteket arra, 

hogy a hanghordozó elme szervén keresztül megértsétek közlésemet, előkészületként a Lelkem és a tiétek 

közötti tökéletes egyesülésre. 

10 Ez az oka annak, hogy a hanghordozó anélkül mondja ki az Én Szavamat, hogy az agya elfáradna, 

vagy a torka rekedtté válna. Mert Én vagyok az, Aki mozgatom azokat az ajkakat, hogy hívásom elérje az 

embereket. Meghívom őket, hogy pihenjenek az élet fájának árnyékában, és egyék az örök élet 

gyümölcséből. 

11 Ismét hordozom a keresztemet, mert utamat bűnök, becstelenségek, házasságtörések, 

materializmus, gúny és kétségek között kell járnom, ha figyelembe veszitek, hogy olyan teremtményeken 

keresztül teszem Magamat ismertté, akik nem mindig tudják, hogyan tisztítsák meg elméjüket és tisztítsák 

meg szívüket, másrészt pedig, hogy megnyilvánulásomat és Szavamat minden hitvallású és belső állapotú 
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ember előtt bemutatom. De az érdem éppen az, hogy ezekből a sziklákból víz fakadjon, ami az emberek 

egymás iránti bizalma és szeretete. Ezért mondom nektek, hogy lépésről lépésre megyek át a tömegen, és a 

vállamon hordozom a keresztemet. 

12 Ez az az idő, amikor a lélek új életre ébred, mint egy síró kisgyermek, aki felébred, de sírását 

gyorsan elhallgattatja a szülői simogatás altató dala. 

13 Mit tennél, ha az élet csak a testedben lenne, a halál pedig a lelkedben lenne veled? Milyen 

hozzám méltó cselekedeteket tudnátok véghezvinni, és milyen reményt táplálnátok a halhatatlanságra? 

Hány "halottat" támasztottam fel ebben az időben, és hány "vak" látta meg a fényemet! 

14 Ébredjetek fel teljesen, legyetek fényem birtokosai, de nemcsak szeretetem miatt, hanem 

erőfeszítéseitek és akaraterőtök révén is. Szívd magadba a tanításokat, amelyek az örökkévalóságról 

szólnak hozzád; ezek a fénysugarak, amelyekre a lelkednek szüksége van. Az ég és a föld között olyan 

kötelékek vannak, amelyeket a bűn és az emberi gonoszság nem tud megtörni. Az egyik ilyen kötelék a 

veletek való lelki egyesülésem. 

15 Az én keresztem nem nehéz, de mindig tudatában kell lennetek annak, hogy minden lelki munka 

áldozatot követel. Olyan leszek, mint egy fáradhatatlan zarándok, aki mindenhová követi lépteidet, 

egészen addig a pillanatig, amíg biztonságban megérkezel az ígéret földjére. 

16 Nem vakítottalak el benneteket az arany csillogásával, sem a liturgikus szertartások pompájával. 

17 Az Én szeretetem az ajándék, amit nektek nyújtok, és az Én Igém a legjobb kincs. Alázatosan 

felajánlom lelketeknek, amit tartogatok számára, mert "az én országom nem e világból való". 

Világ." 

18 Azok az emberek, akik hallgatnak Rám, valóban izraeliták, de nem fajilag, hanem lélekben, és Én 

folyamatosan küldöm őket a Földre, hogy olyanok legyenek, mint egy láncszem az Én Lelkem és az 

emberiség Lelke között. 

19 E szellemi nép között van az a 144 000, akiket Én megjelöltem vagy megjelöltem, hogy ők 

legyenek a fény, amely megvilágítja a nagy sokaság útját, ahogyan Lévi törzse tette az első korszakban, 

amikor Izrael átkelt a sivatagon. A bűnbánattal egyidejűleg végzett jóvátételed megtisztított téged, és 

alázatod méltóvá tett téged. Járjatok tisztán ezen az úton a világban, és biztosítalak benneteket, hogy földi 

utatok olyan, mint a gyümölcsöt hozó eső, hogy magvaim kicsírázzanak embertársaitok szívében. 

20 Nagy lesz a fáradozásod, mert az emberek szívét eltorzítja a gonoszság. De semmi sem fog 

meglepni benneteket, mert felkészítettelek benneteket a harcra. 

21 Abban a pillanatban szeretettel és békével árasztottam el szíveteket, és ezáltal elégedettek és 

boldogok lettetek. 

22 Nem kínáltam nektek anyagi kenyeret, és mégis közösségben voltatok a Lelkemmel. 

23 Ma, amikor az Első Korszakra emlékeztek, emlékeztek arra, hogy a hiány idején az emberek 

mannát kaptak, ami tápláló étel volt, hogy az emberek tömegei ne pusztuljanak el. Ma az Én Igém táplál 

benneteket és támogat benneteket a látogatás napjaiban. Hányszor akartál visszavonulni vagy elmenekülni, 

mert nem volt elég hited. De én éreztettem veletek, hogy érezzétek jelenlétemet életetek sivatagának 

közepén. 

24 Bizony mondom nektek, mindig veletek vagyok minden próbatételetekben. 

25 Akinek van hite, még ha olyan kicsi is, mint egy mustármag, tartsa meg és hagyja növekedni. 

Boldog az a lélek, aki hisz! Hányan vannak, akik - mivel nem tudják, hogy Engem hordoznak a lényükben 

- keresnek Engem anélkül, hogy tudnák, hogyan találjanak meg Engem. Hányan vannak, akik - bár 

megvilágosodtak általam - nem érik el az inspirációt, mert nem nyitották meg szívüket, hogy élvezzék ezt 

a drága ajándékot. 

26 Izrael, ismét te vagy az Én hírnököm. Megígértem, hogy visszatérek, és itt az Én szavam valóra 

vált. Angyalok között és felhőn jelentettem be nektek a visszatérésemet. De ha tudjátok, hogyan kell 

helyesen megérteni és értelmezni, akkor hamarosan megtudjátok, kik azok az angyalok, akikről beszéltem 

nektek, és mi az a felhő, amelyet bejelentettem. 

27 Illés felkészítette elméteket azzal, hogy azt mondta nektek: "Készüljetek, mert közel van a Mester 

eljövetele, és vele együtt csodákat, szellemi dicsőséget és a világegyetemben végbemenő jelentős 

eseményeket fogtok megtapasztalni". De az emberiségnek csak egy kis része várta e próféciák 
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beteljesedését, és azon tűnődött, vajon az Úr jelenléte már küszöbön áll-e, hiszen a jelek már 

bekövetkeztek. 

28 Aztán, amikor Szellemem jelen volt, hogy kinyilatkoztassa magát a Harmadik Korszakban, 

egyenként hívtalak titeket, hogy megerősítsem hiteteket abban, hogy ez az Én visszatérésem ideje, és hogy 

arra buzdítsalak benneteket, hogy spirituálisan felfelé törekedjetek, amíg el nem éritek a Velem való 

szellemi egyesülést. 

29 De ha embertársaitok rosszul ítélnek meg benneteket, mert hallgattok és követtek Engem, ha 

rágalmaznak benneteket, ne féljetek. Zárd be a füled a beszéd és az értelmetlen szavak elől. Ne várd, hogy 

megértsenek a világban. Az egyetlen, aki ki tudja elégíteni a bölcsesség, béke és szeretet utáni vágyadat, 

az Én vagyok. De hogy ezt elérjétek, át kell adnotok magatokat Nekem, és én békét és egészséget adok 

nektek. 

30 Imádkozzatok inkább lélekkel, mint testtel, mert az üdvösség elnyeréséhez nem elég egy 

pillanatnyi ima vagy egy szeretetnap, hanem kitartó, türelmes, nagylelkű cselekedetekkel és 

parancsolataim követésével teli életre van szükség. Ezért nagyszerű képességeket és empátiát adtam 

neked. 

31 Munkám olyan, mint a megváltás bárkája, amely mindenkit meghív, hogy belépjen. Aki 

engedelmeskedik parancsolataimnak, nem fog elveszni. Ha hagyjátok magatokat az Én Igém által vezetni, 

megmenekültök. 

32 Ez a mag, amelyet a szívekbe hoztam, gyümölcsöt fog teremni és táplálékot fog adni az 

emberiségnek. De azt mondom nektek, hogy kitartónak kell lennetek, hogy azok a művek, amelyek még 

nem virágoztak ki, virágba boruljanak. Mert minden, ami a szeretetből és a hitből ered, hajlamos 

növekedni. A hit, a szeretet és a jóakarat sokszoros gyümölcsöt fog teremni. 

33 Azt akarom, hogy az erősek segítsék a gyengéket, az egészségesek adják át az egészséget, ti pedig 

osszátok meg adományaitok gyümölcsét testvéreitekkel, és ebben a beteljesülésben érezzétek, hogyan 

fejlődik a lelketek, és milyen boldog, amikor gyakorolja a szeretetet. 

34 Amikor az Én Szavam a hanghordozókon keresztül véget ér, ti, az Én munkásaim, felajánljátok az 

Én Szavamat. De mennyire fel kell készülnötök arra, hogy befogadjátok sugallataimat! Az az idő, amelyet 

messziről megpillantottatok, már közeledik. Ezért ne tekintsétek szavaimat kicsinek, bármilyen 

egyszerűek és szerények is legyenek. Mindegyikük rendelkezik isteni erővel és azzal a hatalommal, hogy 

sok szívet megvigasztaljon és meggyógyítson. Ez az erő fénylő fényként fog eljönni mindazok számára, 

akik nem értették meg a létezés értelmét, és az életben folytatott küzdelmüktől olyan eredményt vártak, 

amelyet nem kaptak meg, mert azért küldtem őket, hogy a lelkük, és nem a testük javára dolgozzanak. 

Egyszerű és gyengéd Szavam békét ad nekik, és hagyja őket megnyugodni. 

35 Imádkozzatok a nemzetekért, akiknek nincs meg az Igém. Imádkozzatok a háború keserűségétől 

szenvedő népekért; imádkozzatok azokért, akiknek nincs otthona a lelki békének - még a védtelen nőkért 

is, a férfiakért, akiket kíméletlenül belerángatnak a háborúba. Imádkozzatok, nehéz az az óra, amit éltek, 

és csak az egységetek ment meg benneteket. 

36 Beléptetek a végidőkbe, és ahogy ezek előrehaladnak, az emberiség megérti, hogy az isteni ítélet 

milyen súlyt helyez rá, és arra készteti az embereket, hogy alaposan megvizsgálják minden cselekedetüket. 

De az ítélet nem fogja tönkretenni az embert, sőt, megmenti. És akkor mindannyian tisztán és bűntudat 

nélkül fogtok hozzám jönni, mint olyan lények, akik teljesítették a rájuk bízott küldetést. Csak a szeretet 

gyakorlása, ahogyan azt tanításom mutatja, ad jogot a legmagasabb jóra, ami a lélek békéje. 

37 Máriának, a szerető Pártfogónak, aki vigyáz rád, azt mondtam: Várj türelemmel, mert az emberek 

hamarosan rátérnek a megújulás útjára, és gondolataikat hozzád fordítják. 

38 Ti tömegek, akik azért jöttök, hogy halljátok az Igémet, ne zavarjon meg benneteket az e világban 

uralkodó romlottság. Amikor látjátok, hogy az emberek ideálja az emberi megalománia, a hiúságok és az 

érzékeknek hízelgő élvezetek, akkor fel kell gyújtanotok a szívetekben a szellemi emelkedettség utáni 

vágyakozást. 

39 Én inspirálni foglak benneteket; erre a célra választottam ki ezeket az alázatos helyeket, ahonnan 

hívlak benneteket, hogy felkészítselek benneteket, mint magot, amely sikerrel fog járni - amikor kicsírázik 

a földjeimen és megsokasodik - a földön uralkodó gonoszság ellen. 
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40 A küldetés, amelyet rátok bízok, a szeretet küldetése. De ne tekintsétek magatokat a legtisztábbnak 

a földön, mert Én hívtalak el benneteket. Ne feledjétek, hogy még messze vagytok attól, hogy 

megszabaduljatok a bűntől. De ne érezzétek emiatt kevésbé szeretve magatokat, mert sok esetben a 

legbuzgóbb tanítványaim a legnagyobb bűnösök közül kerültek ki. 

41 Ezekhez tartoztok, akiknek most azt mondom: Jöjjetek lépésről lépésre a szeretet útján, mindig 

bízva Bennem, de mindig éberen éljetek, mert bármelyik pillanatban felszínre kerülhetnek lényetekben a 

test gyengeségei, amelyekkel addig kell küzdenetek, amíg meg nem tisztítjátok testeteket és fel nem 

szabadítjátok lelketeket. 

42 Bizony mondom nektek, ahogy változtok, egyre inkább ki fogom mutatni nektek az összes 

szellemi ajándékot, amivel rendelkeztek. Ezért ne utasítsátok el a próbákat, amelyeket nap mint nap 

küldök nektek, mert ezek a véső, amely formálja és simítja a lelketeket. Ismerjétek fel, hogy a próbatétel 

után nagyobb szilárdsággal és nagyobb bizalommal fogtok felállni, mind Bennem, mind magatokban. Mi 

lenne azokkal a katonákkal, akik bármilyen ügyért harcolnak, ha nem készülnének fel előbb a csatára? Mi 

lenne tehát katonáimmal, ha nem ismernék a kísértés buktatóit, hogy elutasítsák azt? Gyengék lennének, 

az első nehézségnél jajgatnának, és minden csapásra meghátrálnának. 

43 Íme, tanítványok, már közel van az 1950-es év, amikor már nem fogok úgy beszélni hozzátok, 

mint most. Ezért bejelentem nektek, hogy nagyon nagy lesz az a tömeg, amely hallgatni fog Engem az 

utolsó napokban, ezért sokan meg fogják ismerni ezt az üzenetet. 

44 Az ember megtapasztalja majd a világban, hogy Krisztus újból az emberiség között van - már nem 

emberként, hanem lélekben, és megérti, hogy új formám van, hogy minden korban kinyilatkoztassam 

magam. 

45 Értsd meg: Ha abban az időben azért jöttem, hogy érdemeket szerezzek az üdvösségetekért, most 

az általatok szerzett érdemek lesznek azok, amelyek megmentenek benneteket, és amelyek révén 

megmentitek embertársaitokat. Tanítványok, ti, akiknek volt egy Tanítótok, aki oly sok szeretettel oktatott 

benneteket - azt gondoljátok, hogy az Én emberként való áldozatos halálom hiábavaló volt, és hiábavaló 

volt a kiontott vér is? Bizony mondom nektek - Nem! Mert Isten Bárányának vére, amely az isteni 

szeretetet jelképezi, még mindig friss minden lélek lelkiismeretében. Akkor, amikor a tömegek a 

Golgotára vezettek Engem, Én vittem a keresztet; ma mindenki, aki szeret Engem és alázattal követ 

Engem, hordozni fogja, és neki Én leszek a támasza a fájdalmas úton, elküldve neki az őrangyalokat, hogy 

fényt és lelki erőt adjanak neki a halál óráján. 

46 Ha azt gondoljátok, hogy jelenlétemet Nyugaton éreztettem, és nem Keleten, amikor hagytam, 

hogy halljátok Szavamat, ne zavarodjatok össze, mert nem a föld bizonyos pontjait keresem, hanem a 

lelkeket. 

47 Ha azt gondoljátok, hogy az Én Szavam nem kifinomult, értsétek meg, hogy az alázat, az 

egyszerűség Tanítója beszél, és ha a tanítás mélyére hatoltok, hamarosan felfedezitek benne az igazi 

bölcsességet. 

48 Még kevéssé vagytok felkészülve, és még nem vagytok a csata csúcsán, mert a nagy napi munka 

csak 1950 végén kezdődik, és nem tudhatjátok, mikor ér véget. Azok, akik elesnek a csatában, hallani 

fogják a hangomat, amely azt mondja nekik: Lelked nem esett el, lelkileg felemelkedtél, és ha nem kaptál 

kitüntetést a földön áldozatodért, ne aggódj, mert az Én Országom vár rád, hogy onnan láthasd, hogyan 

folytatják gyermekeid és tanítványaid a munkádat. 

49 Ezt a népet pogányok és farizeusok fogják ellenezni, hogy megállítsák őket, de ugyanezek az 

emberek meg fognak hódolni az igazság, az igazságosság és a szeretet előtt, amely az Én szavaimból árad. 

Tartsatok ki, szeretett tanítványok, mert amikor a tömegek megérkeznek az Ígéret Földjének kapujához, 

azok az üdvözlés jeleként megnyílnak népem előtt, amely diadalmasan éri el az örökkévalóság küszöbét. 

50 Milyen szép a harc, amely katonáimra vár, milyen jelentős és milyen nemes! 

51 Ti, hallgatóim, nem vethetitek bele magatokat ebbe a harcba, mert még mindig gyengének érzitek 

magatokat; mégis tudni fogom, hogyan találom meg közöttetek a magot, amely elviszi az Örömhírt a föld 

minden népének. Ne féljetek, nem kérek tőletek semmi lehetetlent, és nem vezetlek benneteket a halálba. 

Minden lépését elkísérem annak, aki az Én nevemben járja az útját, és ha nagy a hite, akkor leküzdhetetlen 

erőket fedez fel a lelkében. De aki félelemből megtagad Engem, mint Péter, vagy hit hiányában kételkedik 

Bennem, mint Tamás, az nyomorultabb lesz, mint a leggyengébb, ügyetlennek és szűkölködőnek fogja 
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érezni magát, kénytelen lesz becsukni az ajkait és elrejteni a kezeit, mert elfelejtette, hogy tele van 

ajándékokkal, és még azt is megtagadja, hogy hallgatott volna Rám. 

52 Ne érezzétek magatokat senkinél jobbnak, mert megkaptátok a kegyelmet, hogy most 

meghallgathattok Engem. De biztosan tudjátok majd, hogy ez az Ige, amelyet kaptatok, a Harmadik 

Testamentum, amelyet szellemetekre hagytam, és hogy eddig csak e Könyv első két része volt ismert a 

világban - az első rész, amely Mózes és a próféták által nyilatkozott ki, és a második rész, amelyet Jézus 

által adtam nektek. De a harmadik rész nem volt a tiétek, ami az, amit az Én Lelkem küldött nektek ebben 

az időben. 

53 Ez a három testamentum, amely együttesen tartalmazza a törvényt, a szeretetet, a bölcsességet és 

az örök életet. 

54 Látom, hogy sokan közületek békére és felemelkedésre vágynak, és kifejezik a vágyukat a 

spiritualizáció és a szeretet életére; ez a vágy hamarosan az egész emberiségben a spirituális 

felszabadulásért való kiáltássá fog válni. 

55 Ezért, valahányszor halljátok, hogy bejelentem a béke országának megalapítását a világotokon, 

buzgón kérdezitek: Mikor válnak valóra ezek a próféciák, Mester? Mikor fog végre minden ember 

erkölcsben és erényben élni? Mikor fogjuk látni a kölcsönös tiszteletet a szülők és a gyermekek, valamint 

a házastársak között? Mikor látjuk újra az ártatlanságot a gyermekekben, a tisztaságot a szüzekben, az 

igazságosságot az emberekben, a becsületességet az öregekben, az igazságosságot a bírákban, a 

nagylelkűséget az uralkodókban, egyszóval: a szeretetet az emberek között? 

56 Áldalak benneteket, mert kezdtek vágyakozni minden után, ami jó, szép és igaz. De mondom 

nektek, ha azt akarjátok, hogy az ország eljöveteléig hátralévő idő lerövidüljön, akkor figyelnetek, 

imádkoznotok és harcolnotok kell. Erre a harcra akarlak felvértezni benneteket testben és lélekben, mert 

ha nem is ellenkezem azzal, amit más időkben kinyilatkoztattam, azt is el kell mondanom nektek, hogy 

nem vagyok a természetet irányító törvények ellen. Elhozom nektek szeretetemet, hogy harmóniába 

kerüljetek mindennel, ami körülvesz benneteket. 

57 Értsétek meg, hogy amit az Én Törvényem helytelenít, az a haszontalan, a rossz, a visszaélés vagy 

a túlzás, akár a fizikai, akár a szellemi területen. Ezért mondom nektek mindig, hogy merüljetek el a 

Törvény szemlélésében, hogy ne essetek tévedések, szenvedélyek vagy fanatizmus áldozatául. 

58 Ti vagytok a kőművesek, akikkel együtt építem a spiritualizáció templomát, azt a templomot, 

amelyben felfrissítem magam, és amelyben az örök élet kenyerét kapjátok majd. 

59 Teljesítsétek törvényeimet a földön, és nem lesz okotok félni a túlvilágra érkezésetek miatt. 

Ahogyan a megérkezésetekkor megláttátok a napfényt, és ahogyan a földön éreztétek szüleitek jelenlétét, 

úgy fogjátok érezni Uratok jelenlétét abban a "völgyben", amely a visszatéréseteket várja. És amikor 

eléritek az én keblemet, hallani fogjátok a hangomat, amint ezt mondom nektek: "Szeretett gyermekeim, 

itt van a ti Atyátok. Nézzetek rám, ismerjetek fel, szeressetek engem, majd szemléljétek a teremtést, mert 

azt akarom, hogy tudjátok, ami az enyém, az a tiétek is. 

60 Tanítványok, ahhoz, hogy beléphessetek Királyságomba, végig kell mennetek a szellemi létrán, 

amely az út, ma egy lakóhelyen lakva, holnap egy másikon, amíg el nem éritek a tökéletes szellemek 

lakóhelyét. Maradjatok tudatában annak, amit a második korszakban mondtam nektek: "Atyám házában 

sok lakóhely van". 

61 Imádkozzatok tehát, és újuljatok meg, hogy a szenvedés eltűnjön közületek, majd ha 

megszabadultatok a terhétől, szenteljétek magatokat a lélek munkájának, amely abban áll, hogy életetek 

erkölcsi javítására törekedjetek, jót cselekedve és embertársaitok útját szeretettel vetve. 

62 Boldogok azok, akik az irántam való szeretetből és azért javítják meg útjaikat, hogy jó példát 

mutassanak másoknak, mert ők rendületlenül járnak majd azon az úton, amelyet én készítettem számukra. 

63 Ti, akik tudjátok, hogy Izrael a múltban más nemzetek fogságában volt, és hogy én könyörültem 

rajta, és szabadítót küldtem neki, ti vagytok azok, akik most szívetek mélyéből kiáltjátok, hogy 

szabadítsalak ki benneteket a rabságból, amelyben szenvedtek. Félve kérsz Engem, hogy szabadítsalak 

meg mindattól, ami leselkedik, fenyeget és gyötör téged. Mindezekre ugyanazt mondom nektek, amit 

egyszer már mondtam nektek: "Mitől kell félnie annak, aki velem van?" Ne távolodjatok el tőlem, és 

biztonságban fogjátok érezni magatokat minden időben és minden helyen. Ha félsz, akkor vagy nem vagy 

a helyes úton - és ha igen, akkor gyengévé váltál a hitedben. 
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64 Életeteket a szeretetnek, a szolgálatnak és a jócselekedeteknek kell szentelnetek, hogy aztán 

minden cselekedetetek egy nemes cél felé irányuljon - mind az emberi, mind a lelki világban. 

65 Ne lássatok ellenséget senkiben, lássátok testvéreiteket és nővéreiteket minden emberben, ez a 

küldetésetek. Ha ebben kitartotok a végsőkig, az igazságosság és a szeretet fog uralkodni a földön, és ez 

megadja nektek a békét és a biztonságot, amire annyira vágytok. 

66 Azt hiszitek, hogy hiányzik belőlem az együttérzés, vagy hogy nem érzem át a 

megpróbáltatásaitokat? Honnan veszed, hogy egyeseket felmagasztalok, másokat pedig lealacsonyítok? 

67 Az élet harc, de soha ne nevezzétek embertársaitokat ellenségnek, és semmiképpen se kérjétek, 

hogy igazságosságomat az elnyomóitokra zúdítsam. Imádkozzatok mindenkiért, és imátok fény és béke 

lesz, amely percről percre terjedni fog a föld színén. 

68 Vegyük a példát, amelyet Izrael népe mutatott a sivatagon való átkelés során, annak szellemi 

értelmében, hogy azt az új népem ebben az időben a gyakorlatba ültesse, és később az egész emberiség 

példáját követhesse. Bár Izrael népének voltak gyenge pillanatai, hitük és kitartásuk végül 

győzedelmeskedett, és elfoglalták azt a földet, amelyről álmodtak. 

69 Hosszú vándorlása a szabadság, a szeretet és a béke életét keresve állandó küzdelmet jelentett az 

élet viszontagságaival és viszontagságaival szemben. Azok az emberek éhséget, szomjúságot, üldözést és 

üldöztetést tapasztaltak az őket körülvevő ellenségektől, és minden ellen kellett harcolniuk, hogy 

megvédjék az életüket. Harcolniuk kellett más népek ellen, akik az útjukban álltak, és megakadályozták 

őket abban, hogy elérjék azt a földet, amely az ideáljuk volt. 

70 Azok a küzdelmek, az ellenszegülésekkel való birkózás hasonlóak azokhoz, amelyekkel ma 

szembe kell néznetek, hogy elérjétek a felszabadulás, a felfelé haladás és a lélek békéjének ideálját. De 

még nem egyesítettétek erőiteket, ahogyan Izrael tette akkor, hogy elérjétek a célt, amelyre vágytok, mert 

sokan még mindig nem értik a rátok bízott munkán belüli feladatot, amely az, hogy buzgón és szüntelenül 

harcoljatok a cél eléréséig. 

71 Törekedj most az "Ígéret Földjére" az örökkévalóságban; ott megtalálod a békét, amiért életed 

hosszú útján küzdöttél. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 124  
1 Népem, Izrael, Igém örököse, arra készítelek fel, hogy az emberiség vigasza legyél. Keressétek fel 

a lelki szegényeket, a betegeket, a fáradtakat, a testileg és lelkileg rászorulókat, és adjatok nekik ebből a 

lelki kenyérből, amely erőt és egészséget ad. 

2 A kegyelmek eme idején kiárasztom rátok Lelkemet, hogy holnap tanúságot tegyetek rólam, és 

terjesszétek a hírt, hogy Mesterként, Atyaként és Bíróként nyilvánulok meg, hogy gyermekeim 

megtaláljanak Engem abban a formában, amelyben keresni akarnak Engem, mert Bennem a szeretet 

megnyilvánulásának minden formája megtalálható. 

3 Illés, aki az Útkereső, elhozza az elveszett juhokat, hogy elvigye őket hozzám. Az Ő küzdő Lelke 

arra ösztönöz benneteket, hogy tökéletesen beszéljetek, és segítsétek őt áldott küldetésében, hogy 

megszabadítsa a lelkeket a zűrzavartól, amely ebben az időben uralkodik. 

4 Csak nektek, emberek, tárult fel ez a tudás - Illés nagyszerű küldetése, tulajdonságai és 

tökéletessége -. Ő fogja vezetni az emberiséget és hozzám vezetni. De én is azt mondom nektek, hogy ne 

feledkezzetek meg Máriáról. Keressetek menedéket nála, aki az isteni irgalom és jóság. Minden 

tökéletesség és szépség örökké az ő lelkében volt, és az emberiséget rábíztam, mint lányomra, akire 

mindig is vigyázott. Emeljétek magatokat hozzá a megpróbáltatásaitokban, érezzétek békéjét és szeretetét. 

Azok a szemek, amelyek elérték a szellemi szférák földi látásának képességét, látják őt a tökéletességből a 

kegyelemmel teli világotokba leereszkedni, és azok a szívek, amelyek érzékennyé váltak az Igém által, 

érzik a jelenlétét. 

5 A kegyelemnek mindezekkel az ajándékokkal rendelkezel. Kézzelfogható bizonyítékok állnak 

rendelkezésetekre, hogy egy pillanatig se kételkedjetek. Lelked érzi, hogy a kegyelem, amit kapott, olyan 

nagy, hogy azt kívánja, hogy az egész világ hallja az Igémet, és hogy minden lélek megvilágosodjon. De 

én azt mondom nektek: Az emberiség javára tudtok dolgozni, ehhez nagyszerű ajándékokat adtam nektek. 

Bölcsességem napja jelenleg minden embert megvilágít, szeretettel teli igazságosságom minden ember 

lelkét figyelmessé teszi. 

6 A világ azt kérdezi, miért van annyi katasztrófa, miért szaporodik a bűn, és nincs emberi kéz, 

amely megállítaná. Akkor azt gondolják, hogy csak egy felsőbb hatalom, csak a Mennyei Atya segíthet az 

emberiségnek visszatérni az egyensúlyhoz és a józansághoz. 

7 Ti, tanítványaim, adjátok meg nekik a választ. Ismertessétek meg velük a szeretetről szóló 

tanításomat, amely helyre tudja állítani a békét mindezen teremtmények között, és új horizontot, új életet 

kínál nekik törvényeim követésével. 

8 Teremtsétek meg a béke és a megértés világát családotok kebelében, éljetek és fejlődjetek benne. 

Tegyétek, hogy műveitek rólam beszéljenek. Ne tanítsatok, amíg el nem jön az idő, amikor már fel 

vagytok szerelve; akkor mondjátok el azoknak, akik hallanak titeket, hogy mennyi békét találtatok az 

embertársaitok szeretetében, milyen boldogságos dolog szeretni az Isteneteket, és nyilvánítsátok ki minden 

tapasztalatotokat. 

9 A te küldetésed, Izrael, az, hogy embertársaidat szolgáld. Ki az, aki közületek kész arra, hogy a 

béke üzenetét elvigye más nemzeteknek? Már vannak, akik arra rendeltettek, hogy megkapják az örömhírt. 

A szenvedés, amelyen keresztülmentek, eljutott hozzátok, és buzgó imátok sok bánatot enyhített, és békét 

és reményt hozott nekik. Ezekben a nemzetekben, Akaratom szerint, úttörők jelentek meg, akik a 

spiritualizációról beszélnek, és felkészítik a szíveket az Én Munkám eljövetelére, amelyet még nem 

ismernek. Minden nemzetben ismertté kell tenni az Én Igémet. Ha az emberiség meghallgatna Engem, 

táplálkozhatna egyetlen tanításomból is, mert azokban terjesztem Isteni Lényegemet, és Jelenlétemet 

valóban érezni lehet minden megnyilvánulásomban. 

10 Szívetek ürességét szeretetemmel töltöttem meg, nagyszerű szellemi eszményeket ébresztettem 

bennetek, amelyek megerősítenek benneteket, és hitetek győzedelmeskedett. A megpróbáltatások, 

amelyek korábban nyomasztották szíveteket, most kicsinek tűnnek számotokra, és elégedettek és boldogok 

vagytok, mert megtaláltatok Engem. 

11 Az emberek megítélnek benneteket, és reményüket belétek vetik, és még ha kételkednek is, lelkük 

belülről felismeri, hogy ti vagytok az Én kiválasztottjaim. Nagy a küldetésetek, ezért mindig 



U 124 

82 

imádkoznotok kell, és figyelnetek kell, hogy odafigyeljetek arra a helyre, ahová tanítványaimként 

helyeztelek benneteket. 

12 Jelenleg a Harmadik Korszak tanítványaihoz beszélek, akiket arra tanítok, hogy keressék az ebben 

a szóban foglalt szellemi lényeget; mert aki felfedezi a jelentését, az képes lesz megérteni az isteni nyelvet. 

A szeretet és az igazság nem talál olyan emberi kifejezést, amely képes lenne kifejezni őket teljes 

tisztaságukban. Ezért olyan nyelven kell keresni őket, amely túlmutat az emberi szavakon. Ti vagytok 

azok a tanítványok, akik kezdik megérteni, mi az igaz szeretet. Ne álljon meg, hogy megítélje, egy 

bizonyos szót jól vagy rosszul ejtett-e ki a hanghordozó. Az ilyen külsődleges apróságok nem lehetnek 

akadályok a tanulásban. Ezek a hibák a képzetlen és egyszerű emberek sajátjai. A szeretet és irgalom 

országából jöttem egy olyan világba, ahol a szeretet valami idegen, és tanításomat egy ismeretlen, 

egyszerű, az emberiség között észrevétlenül élő embereken keresztül kezdtem el; de ez a nép hallgatott 

rám, és ami ennél is több, hitt nekem. 

13 Ha minden nemzetnek adtam volna Igémet, a többség elutasította volna, mert az anyagiasság 

hiúsága és az emberek hamis nagysága nem fogadta volna el azt a tanítást, amely a spiritualizációról, az 

alázatról és a testvériségről beszél. A világ még nincs felkészülve a szeretet megértésére, ezért nem 

mindenki lett volna fogékony jelenlétemre ebben a formában. 

14 Ahogyan Krisztus akkor egy szikla üregét kereste, hogy emberként szülessen, úgy fedeztem fel ma 

a földnek ezt a szegletét, amely kész volt meghallgatni Engem, és amely hasonlít a barlangra és a jászolra, 

amely Isten Fiát fogadta azon az áldott éjszakán. 

15 Itt csendben készítettelek fel benneteket; ezután eljön a nap, amikor el kell indulnotok, hogy 

előkészítsétek az utakat, hogy Szavam minden szívhez eljusson. Abban az időben a világ megtisztul a 

szenvedés által, és az Én Igém többé nem idegen nyelvnek fog tűnni számára, hanem olyasvalaminek, amit 

a szív és a lélek könnyen megérthet és érezhet. Neked adom a könyvet, amely az igazságról és a szeretetről 

beszél, hogy elvigyétek az egész emberiségnek. 

16 Nincs olyan ember a földön, akiről azt mondhatnám, hogy nem kell elmennetek, mert nincs 

szükségük erre a kinyilatkoztatásra. Melyik nemzet mondhatja el magáról, hogy valóban keresztény - 

nemcsak nevében, hanem szeretete, irgalma és megbocsátása miatt is? Melyik nemzet tudja bizonyítani 

lelkiségét? A világ melyik részén szeretik egymást? Hol követik az emberek valójában Krisztus tanításait? 

17 Bizony mondom nektek, hogy törvényemet könyvekbe írva birtokoltátok, néha az elmétekben, de 

nem látom megvalósulni az életetekben. Ne mondjátok nekem, hogy ez nem igaz, mert emiatt próbára 

tettelek benneteket, és amikor eljött a megbocsátás órája, nem tudtátok, hogyan kell megbocsátani a 

sértést, hanem inkább megbosszultátok azt. Amikor egy rászoruló kéz kopogtatott az ajtótokon, nem 

ajánlottátok fel szeretettel a segítséget, és amikor fel kellett áldoznotok magatokat, hogy megmentsetek 

valakit, inkább feláldoztátok embertársaitokat, hogy megmentsétek az életeteket és a javaitokat. Ezért 

mondom nektek, hogy az emberiség csak poros könyvekben őrzi Szavamat. 

18 Ha az Én Szavam nagyon szerénynek tűnik számotokra, ismét mondom nektek: Ez csak a kifejezés 

külső formája. Menjetek túl minden emberi fogalmon, és hallani fogjátok a végtelenben lévő Atya hangját, 

aki egy mennyei nyelven beszél, amely nem lesz idegen a szellemetek számára, hanem ismerős, mivel 

Istenből ered. 

19 Tisztában van azzal a küldetéssel és felelősséggel, amit jelenleg vállal? 

20 Senki se találja tanításomat idegennek, sem keresztjét terhesnek, mert bizony mondom nektek, 

sokkal nehezebb és nyomasztóbb az az élet, amelyet a világban éltek. A szeretet keresztje az én keresztem 

minden igák közül a leggyengédebb. 

21 Gondoljatok arra, hogy szellemetek a spirituális fejlődés három korszakán keresztül követett 

Engem, és még mindig nem értétek el az ösvény végső célját. Önként követtetek Engem, mert soha senkit 

nem kényszerítettem erre. 

22 Amikor lényed mélyéről felszínre tört a vallomásod, amelyben azt mondtad Nekem: "Mester, Te 

vagy az én Uram", akkor a hited hangja szólalt meg, és a belső megvilágosodás eme pillanata óta lépésről 

lépésre követed az Én nyomomat, néha elesve, de néha újra felemelkedve is, hogy kövess Engem. Milyen 

örömteli az a lélek, amely érzi a szeretet keresztjének terhét magán. Csak aki nem vállalja fel szeretettel, 

az élete utolsó pillanatában elégedetlen és aggodalmaskodó lesz, és ésszerűtlenségében néha káromolja 
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Urát, és így úgy tesz, mint a rabló, akit a Golgotán a balomon feszítettek keresztre. Ez a földi élet csak egy 

előkészület, egy szakasz az igazi élet eléréséhez. 

23 Az Én Tanításom az a Törvény, amely megtanít benneteket arra, hogy a szellemivel és a 

természettel harmóniában éljetek. Annak ellenére, hogy a fény világít az elmédben, és megmutatja neked a 

biztonságos és helyes utat, néha könnyeket hullatsz, mert időnként eltérsz a törvénytől, és akkor a 

lelkiismereted ítél és büntet. Ha kihívod a természetet, és megszeged a törvényeit, azonnal kísért téged. 

Mégis igazságtalan lennél, ha azt mondanád, hogy bosszút állt, mert én a természetben is olyan vagyok, 

mint mindenben. Ha egy szakadékba akarnál zuhanni, hogyan tudnád elkerülni a zuhanás fájdalmát? 

24 Érezd, hogy szellemileg egy hatalmas sivatagon kelsz át; azon túl a béke, a tökéletesség és a fény 

lakhelye fekszik, amelyet a szellemednek ígértek. Gondoljatok a hátatok mögött a távoli, bűnös városra, 

milyen messze van. Ma megszabadultatok a láncoktól, mert végre megszabadultatok a szenvedélyek 

rabszolgaságától. A bálványok, amelyek előtt meghajoltatok, messze mögöttetek maradtak, érzéketlenek 

és halottak. Később mások, akik utánatok jönnek, ledöntik őket a piedesztáljukról. De ha ellenségeid 

üldöznek téged, a megmentő tenger elzárja az útjukat, hogy biztonságban érj életutad végére. 

25 Ki akarna visszafordulni? Tehát előre, a horizonton már a remény fénye ragyog. Mögötted a 

csalódás sötétsége húzódik. 

26 Bátran menjetek előre, népem! A sivatag száraz és forró, mégis manna hullik rátok, és víz fakad a 

sziklákból. Figyeljetek és imádkozzatok, mert még a pusztában is üldözni fognak a kísértések. Jaj annak, 

aki nem figyel és nem imádkozik! Jaj annak, aki gyenge a megújulásra vonatkozó elhatározásaiban! 

27 Mint katonák, úgy fogtok átkelni a hatalmas távolságokon és pusztaságokon. Már 

megismertettelek benneteket a fegyvereitekkel. A csata ki fog törni, és akkor összemérhetitek az erőtöket 

azokkal, akik meg akarnak állítani és el akarnak pusztítani benneteket. Hogyan fogod túlélni ezt a csatát? 

Azzal, hogy nem veszíted el a hitedet, hogy a sötétségen és a zűrzavaron keresztülhaladsz anélkül, hogy 

kialudna a fényed, és hogy a sivatag végére úgy érsz, hogy a szíved mentes a sértődésektől, a haragtól és a 

gyűlölettől, és hogy szereted és megbocsátasz az ellenségeidnek. Ekkor tapasztalni fogod, hogy a 

szellemed roppant módon megerősödött a harcban, mert arra kényszerítetted, hogy ne álljon meg, és ne is 

hátráljon, felhasználva minden ismert erejét és képességét, és felkutatva az ismeretlen vagy szunnyadó 

szellemi ajándékokat önmagában. 

28 Légy alázatos az Urad előtt, és nagyszerű leszel lélekben. Ne gyengüljetek el a világ és a test 

kísértései előtt. Az emberek azt fogják mondani nektek: míg Jézus "utolsónak" és alázatosnak tesz titeket, 

addig ők maguk "elsőnek" és nagynak fognak titeket tenni a földön; de ne higgyetek nekik. 

29 Én is képes vagyok koronákat, trónokat és jogarokat adni a világban, ahogyan Dávidnak és 

Salamonnak is tettem, amikor megismerték Urukat; de éreztettem velük igazságosságomat, amikor 

elárultak Engem, és megengedtem nekik, hogy megfosszák magukat a hatalom, az ihlet és a bölcsesség 

ajándékától. 

30 Ma nem kínálok nektek királyságokat ebben a világban, inkább megfosztalak benneteket a földi 

javaktól, hogy szabadabban követhessetek Engem. Az általam felajánlott királyság minden emberiségen 

túlmutat. Akinek sikerül belépnie ebbe az országba, az soha többé nem hagyja el azt. 

31 Íme, a népek és a föld uralkodói. Milyen rövid az ő dicsőségük és uralkodásuk. Ma felemelik őket 

népeik, holnap pedig letaszítják őket trónjukról. Senki se keresse a trónját ebben az életben, mert ha azt 

gondolja, hogy előrehalad, megállítja az útját, és a ti sorsotok az, hogy megállás nélkül haladjatok előre, 

amíg el nem éritek Királyságom kapuját. 

32 Ha 1950 végén már nem halljátok az Igémet, akkor sem szűntök meg tanítványaim lenni, mert 

inspirációm továbbra is eléri szellemeteket és elméteket, hogy megértsétek mindazt, amit az Igémben 

kaptatok. 

33 Csak a könyv utolsó része hiányzik, a hetedik fejezet, amely még mindig le van pecsételve. Amint 

ez a pecsét felnyílik, megkapjátok az utolsó leckét szellemtől szellemnek. 

34 Igazságosságom bölcsen, apránként hozza közelebb az emberiséget a nagy kinyilatkoztatáshoz. Az 

élet mint Mester szüntelenül tanít és javít, a megpróbáltatások lelki hangjukat a lelkiismereten keresztül 

engedik eljutni az emberekhez. 

35 Ahhoz, hogy a világnak végre sikerüljön lélektől lélekig kommunikálnia Velem, előzetesen ebben 

a formában kellett közelednem hozzátok, és felkészítenem benneteket arra a lépésre, amelyet az 
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embereknek meg kellett tenniük a fejlődésük útján. Az ebben az időben - a hanghordozókon keresztül - 

elhangzó Szavam arra fog szolgálni, hogy megszabadítson benneteket a buktatóktól, a kétségektől és a 

tévedésektől az utatokon. Ebben felfedezhetitek az utasításaim világosságát. 

36 Megbízlak benneteket, emberek, hogy hirdessétek az ígéretemet, hogy lélektől lélekig kapcsolatot 

teremtek az emberekkel. Szeretném, ha ezt a fényt átadnátok gyermekeiteknek is, hogy ők is a remény 

fényével világíthassák meg útjukat. 

37 Ha elalszol, ha elfelejtesz figyelni és imádkozni, ha ígéretem valóra válik, és Lelkem hív téged, 

akkor ismét zavarodottság és kétségek fognak gyötörni, amilyenek az emberek mindig is voltak, amikor 

visszatértem hozzájuk, mert nem tudták, hogy várjanak Engem. 

38 Azt akarom, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy elhallgattatom Szavamat, szenteljétek magatokat 

a tanulmányozásának és a szellemi gyakorlatnak, amely megadja nektek a szükséges fejlődést ahhoz, hogy 

elérjétek, hogy közvetlenül kapcsolódjatok Szellememhez. Ebben a belső, bensőséges, spirituális 

fejlődésben az inspiráció, a kinyilatkoztatás, a spirituális arc és az erő legszebb gyümölcseit fogod 

megkapni. Akkor ez a nép a küszöbén lesz annak, hogy lássa ígéretem megvalósulását, amikor az utolsó 

pecsét feloldásra kerül, és feltárja tartalmát a világ előtt. 

39 Ne tápláljátok azt a vágyat, hogy ha már nem rendelkeztek az Én megnyilvánulásommal, akkor azt 

hamis utánzatokkal vagy az imádat külső formáival helyettesítsétek, mert akkor letargiába, rutinba 

süllyednétek, és nem lennétek képesek meghallani isteni hangomat, amikor az eljön, hogy megvilágosítsa 

szellemeteket. 

40 Nem akarom, hogy ez csak egy homályos előérzet legyen, ami arra készteti az embereket, hogy 

lélekben való jelenlétemet várják. Azt akarom, hogy ez legyen a bizonyosság, a teljes meggyőződés, hogy 

az Én országom így fog eljönni az emberekhez. 

41 Abban a Második Korszakban jelentettem be visszatérésemet, de nem homályos, hanem világos 

formában. Mindazonáltal a nemzetek belefáradtak a várakozásba, és végül elfelejtették ígéretemet. 

42 Hagytam, hogy minden jel megjelenjen, amely visszatérésemet hirdette volna, de az emberek 

ezeket sem vették észre, mert szellemileg aludtak, a világ rabjai voltak, és vallásaikban megrekedtek. 

43 Nem akarom, hogy újra tévedésbe essetek. Hallgassatok az Igémre, amely elmondja nektek, 

hogyan fogok kommunikálni az emberekkel szellemtől szellemig. 

44 Száműzzetek szívetekből minden materializmust, hogy ezt a közösséget a legmagasabb formában 

várhassátok, amit csak el tudtok képzelni, és így ne szenvedjetek sem csalódást, sem zavart a valósággal 

szemben. 

45 Amikor a Messiást megígérték Izrael népének az első korszakban, az emberek azt várták, hogy 

hatalmas király lesz a földön; de amikor a szemük elé került, nem ismerték fel Őt. 

46 Amíg a világban voltam, bejelentettem visszatérésemet az embereknek, és megértettem velük, 

hogy az spirituális lesz. Mégis ma, mióta elküldtem nektek fénysugaramat, amely szóvá vált 

hanghordozóim elméjében, sok bennem hívő megtagadott Engem, mert elfelejtették, hogy vissza fogok 

térni, vagy mert azt hiszik, hogy amikor visszatérek a világba, az ugyanabban a formában lesz, amelyben 

egykoron jöttem, vagyis emberként. 

47 Azért beszélek most erről, hogy felkészítsétek embertársaitokat és gyermekeiteket a figyelésre, és 

akkor, amikor eljön az óra, és az isteni hang meghallgatásra keres benneteket, emberek és nemzetek 

fognak imádkozni; mert örömük végtelen lesz, és a kinyilatkoztatások, amelyeket kapnak, 

összehasonlíthatatlanok lesznek. 

48 A jelen idő az érdemek ideje lesz, emberek. Már a pátriárkák is adtak nektek tanításokat és 

példákat, már a próféták is hirdették nektek üzeneteimet. Már volt köztetek Krisztus, aki mindent 

megadott nektek az üdvösségetekért, és később apostolok és hírnökök voltak azok, akik elhozták nektek a 

világosságot. 

49 Most rajtatok a sor, hogy felvegyétek azt a keresztet, amelyet korábban másokra hagytatok. Most a 

saját szenvedélyedet kell átélned, hogy elérd a lelked legmagasabb megbecsülését. A ti feladatotok az, 

hogy fényt és békét terjesszetek embertársaitok között, mint a termékeny és éltető harmat. Ne dőljön hátra 

aludni. Azt akarod, hogy a keleten (Európában) dúló háborúk átterjedjenek nyugatra (Amerikára)? 

Akarjátok-e látni, hogy szülőföldeteket apáitok, gyermekeitek vagy férjétek vére festi be, és az asszonyok 
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a munka eszközeit ragadják meg, hogy megszerezzék a mindennapi kenyeret? Megvárjátok, amíg az utak 

a keserűség útjaivá válnak? 

50 Ne feledjétek: Amíg az emberiség szenved és elvérzik, nem szabad ünnepségeket szervezni, sőt 

még csak közömbösnek sem szabad maradni. Szívetekben hordozzátok felebarátaitok fájdalmát, küldjétek 

ki imáitokat és gondolataitokat a szeretet és a béke állandó üzeneteként, és kérjetek kegyelmet szenvedő 

embertársaitok számára. 

51 Látom, hogy békét akartok, emberek, de nem harcoltok érte. Azt akarjátok, hogy megbocsássak 

nektek, de anélkül, hogy előbb megbocsátanátok egymásnak. Megtanítalak titeket szeretni egymást, még 

ha nem is ismeritek egymást, és érezni felebarátotok fájdalmát, még ha nem is látjátok, mert messze van. 

Nem vagy egyedül a küzdelmedben, veled vagyok, Én, aki ebben az időben "a felhőn" jöttem, hogy 

támogatást és szeretetet adjak neked a sivatagban, amelyen átkelsz. 

52 Mindent előkészítettem a földnek ebben a szegletében, hogy teljesíthessétek a feladatotokat. Egy új 

föld, melyen tejjel és mézzel folyik a víz, egy ragyogó ég, egy szűz föld, termékeny és termékeny, tele 

csodákkal és szépségekkel. Minden azért készült, hogy az életért folytatott küzdelmetek és földi 

kötelességeitek ne nyomasztanak el benneteket, és hogy időt és erőt hagyjatok a lelketeknek, hogy 

emlékezzetek Mennyei Atyátokra, és hogy hasznosak legyetek felebarátotok számára, és szeressétek őket. 

De mivel nem tudtátok, hogyan kell imádkozni, hogy elérjétek a lelki felemelkedéseteket, nem vigyáztatok 

arra, amit a világban birtokoltatok, és így történt, hogy amikor a földjeiteken jártatok, idegennek éreztétek 

magatokat, és amikor az örökségetekre néztetek, nem volt jogotok hozzá. Most be kell teljesítenetek 

szellemi sorsotokat, bár időnként keserűséget, sőt nyomorúságot hordoztok a lelketekben. Ezért adok 

nektek erőt az Igémben, hogy ne fáradjatok el a küzdelemben, és tudjátok, hogy még megtapasztalhatjátok 

az igazságosság idejét. 

53 Amikor nagy a lelki harc, adjatok egymásnak melegséget és bátorítást; ezt az egységet kérem 

tőletek. Általam tudjátok, hogy az utatokon fel fognak emelkedni azok, akik harcolni fognak ellenetek. 

Már közeledik 1950, és én azt mondom nektek: Boldogok, akik használják az Igémet, mert távozásom 

nem fogja megsebezni a szívüket. 

54 Senki sem próféta a saját földjén. A rokonaid vért és sírást okoztak neked a kételyeikkel és 

gúnyolódásukkal. De legyetek kitartóak és legyetek olyanok, mint Jézus, legyetek olyanok, mint a 

próféták vagy az apostolok, akik könnyek helyett más vidékekre és más nemzetekhez mentek, hogy 

hirdessék az igazságot, ahol hitre találtak. 

55 1950 után lesznek köztetek olyanok, akik más tartományokba és más nemzetekbe mennek, ahol 

több megértésre találnak, és ott a sebeik bezárulnak. 

56 Amikor Szavam megszűnik, próféciáim egymás után fognak beteljesedni. Akkor a hitetlenek meg 

fognak térni és hitre fognak jutni. 

57 Értelmezzétek helyesen Szavamat, teljesítsétek parancsaimat, folytassátok megújító munkátokat, 

egyesüljetek az igazságban, és mondom nektek, béke lesz ezen a földön. Gyümölcseinek bőségéből és jó 

ízéből fogtok lakmározni, és a külföldiek úgy fogják látni, mint egy világítótornyot, az igazságosság 

bástyáját és a béke kikötőjét. 

58 Száműzzetek szemetek elől minden haszontalan illúziót, minden hamis bálványt, tisztítsátok meg 

utatokat, és imádkozzatok a nemzetek békéjéért. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 125  
1 Íme, itt vagyok a világotokban, és a lelkiismereteteken keresztül beszélek hozzátok, mert én 

vagyok a ti Bírátok. Mindannyiótokat megbíztam egy feladattal, és ma azért jöttem, hogy megkérdezzem, 

mit tettetek vele. 

2 Nem jöttem titokban ez idő alatt. Az első idők óta bejelentették szellemi megnyilvánulásomat. 

Ezért nem szabad meglepődni. 

3 Akkor miért nem maradt senki sem ébren, és miért nem várta az eljövetelemet? Ki takarította ki az 

otthonát, hogy én beléphessek oda? Ki mosta meg a kezét, hogy szétossza a kenyeret az asztalon? Kinek a 

szíve telt meg szeretettel, hogy befogadjon Engem? Senki. Mégis itt vagyok, és beteljesítem ígéretemet 

közöttetek. 

4 Amikor megmutatom nektek, hogy tartsatok be egy ígéretet, értsétek meg, hogy az a helyes, ha 

ebben példát veszel rólam, és teljesíted a feladatodat. Szeretett népem, amikor halljátok, hogy 

szemrehányást teszek nektek, emlékezzetek arra, hogy nem volt békétek - noha azt a megbízatást kaptátok, 

hogy imádkozzatok a világ békéjéért -, ezért kérdeztétek Tőlem: "Uram, miért nem jön el a béke a 

nemzetekre, noha őrködöm és imádkozom?". De én azt mondom nektek: Mert nem elég imádkozni, hanem 

ehhez érdemdús cselekedetekre is szükség van. 

5 A próféták már a vérüket adták azért, hogy hirdessék nektek az igazságot. Már emberként a földön 

voltam, hogy tökéletes szenvedélyt éljek köztetek. Az apostolok és a vértanúk is életüket adták az 

emberiség szeretetéért. Most itt az ideje, hogy felvegyétek a kereszteteket és beteljesítsétek küldetéseteket, 

hogy megtapasztaljátok a béke eljövetelét. 

6 Emberek, nyissátok ki a szíveteket, és ébredjetek fel a mély álomból, amely elborított benneteket. 

Küzdjetek és ne kételkedjetek, mert ha azt hiszitek, hogy a sivatag, amelyen átkeltek, végtelen, mondom 

nektek, hogy a közepén, amikor a nap a legforróbban égeti az arcotokat, egy felhő fog megjelenni, 

amelynek jelenléte érezteti a szívetekkel, hogy nagyon közel vagyok hozzátok. 

7 Szíved legmélyéről mondod nekem, hogy nem vagy méltó sem a kegyelmemre, sem a békémre. 

De miért nem vagy méltó? Minden természetet a rendelkezésetekre bocsátottam, hogy jobban 

szolgálhassatok Engem, elhalmoztalak ajándékokkal és áldásokkal, hogy életetek kellemesebb legyen, és 

hogy a szívetekből felcsendüljön az Engem szerető himnusz. 

8 Ma azt kellett mondanom nektek: egyszerűsítsétek az életeteket, hogy legyen időtök 

embertársaitokra gondolni. Csak így tudod felajánlani lelkednek a lehetőséget, hogy megszabaduljon az őt 

körülvevő materializmustól, és teljesítse azt a feladatot, hogy felebarátjában szeresse és szolgálja Urát. 

9 Harcoljatok, gyermekeim, a béke és a testvériség ügyéért, de ne higgyétek, hogy a győzelem közel 

van, még messze van. Ne legyetek magabiztosak, mert az ellenségek lesben állnak rátok, és még ha 

szellemileg nincs is hatalmuk, ti erősnek és legyőzhetetlennek tartjátok őket. 

10 Miért ítélkezem felettetek, emberek? - Mert nem akarom, hogy titkos vétkek és tévedések legyenek 

a szívetekben, mert azok elé viszlek benneteket, akiknek át kell venniük tőletek az üzenetemet, és nem 

akarom, hogy hibát találjanak bennetek, mert így nem szereznétek becsületet Mestereteknek. 

11 Mi lenne veled, ha eltitkolnám előled a tökéletlenségedet? Javulna az életmódod, ha a vétkeidnek 

nem lennének fájdalmas következményei? 

12 Nézd meg, mennyi szenvedés van az emberek között. Ez a vetésük gyümölcse. A lelkiismereten 

keresztül beszélek hozzájuk, hogy megbánásra és javulásra késztessem őket. De a szívük megsüketült a 

hangomra. 

13 Ti emberek, akik népeitek sorsát irányítjátok: Nem fáradtatok még bele a vérbe és az (elpusztított) 

emberi életekbe? Nem hallod a lelkiismeret vagy az értelem hangját? Büszkék és gőgösek vagytok, de az 

Én igazságosságom le fogja dönteni gőgötöket. 

14 Gőgösek vagytok, mert tudományotokkal felépítettétek az új Bábel tornyát, amelyből kihívjátok 

hatalmamat azzal, hogy azt mondjátok a nemzeteknek, hogy tudásotok felülmúlja az isteni 

kinyilatkoztatásokat. Ezzel lábbal tiportátok az Atya törvényét, és meghamisítottátok Jézus szavát, attól 

félve, hogy kiderül az igazság, és ezáltal elveszítitek a világ dicsőségét és hatalmát. 
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15 Hagytam, hogy a tornyotok magasabbra nőjön, és a tudományotok növekedjen, de kérlek 

benneteket: Ki adott neked jogot arra, hogy rendelkezz felebarátod élete felett? Ki engedte meg, hogy a 

vérüket kiontsátok? És végül, ki avatkozhat bele saját testvérei sorsába anélkül, hogy törvényt sértene? 

16 Emberiség, a fény leánya, nyisd ki a szemed, vedd észre, hogy már a szellem korszakában élsz! 

17 Miért felejtetted el az enyémet, és miért akartad a te erődet az enyémmel mérni? Mondom nektek, 

hogy jogaromat a kezébe adom azon a napon, amikor egy tudós a tudományával létrehoz egy hozzátok 

hasonló lényt, és lélekkel ruházza fel, és lelkiismeretet ad neki. De a betakarításod egyelőre más lesz. 

18 A tudomány a holttestekre és a törmelékre fogja építeni a királyságát, amely nagyon rövid lesz, 

hogy aztán az igazságosság, a béke és a szeretet országa jöjjön létre. Eljövök és megkeresem azokat, akik 

elestek a csatában, azokat, akik elvesztették az utat, azokat, akiknek más utat mutattak. Keresni fogom 

őket, hogy felemeljem őket az igaz életre, személytől függetlenül, és szeretetem csókját nyomom a tiszta 

homlokra éppúgy, mint a foltosra. 

19 Az Atya szól hozzád, Ő, akinek nincs kihez imádkozva meghajolnia. De bizony mondom nektek, 

ha lenne valaki, aki nagyobb lenne nálam, én meghajolnék előtte, mert az alázatosság lakozik a 

Lelkemben. Nézzétek meg, hogy - bár kis teremtményeim vagytok - hogyan kényszerítetek Engem arra, 

hogy lejöjjek, hogy beszéljek hozzátok, hogy meghallgassalak benneteket, és hogy megvigasztaljalak 

benneteket, ahelyett, hogy ti küzdnétek azért, hogy felemelkedjetek Hozzám. 

20 Titkos kamrám megnyílt számotokra, és közeleg az idő, amikor szeretni fogjátok az igazságot, és 

elmenekültök a fiktív és üres életetekből, amelyet teremtettetek. A materialista korszak ragyogása 

hamarosan megtapasztalja hanyatlását és belép a végső szakaszába. Ma még keveset értetek abból, amit 

mondok nektek, de hamarosan mindenki meg fogja érteni. 

21 Hogyan ne az anyag uralná az életeteket, ha ti magatok is csak az anyagon keresztül értitek meg az 

isteni dolgokat, és csak abban hisztek, amit az érzékeiteken keresztül érzékeltek? 

22 Azok, akik azt állítják, hogy ismernek Engem, rosszul képviseltek Engem a földön, és ez az oka 

annak, hogy sokan hátat fordítottak Nekem. Azokat, akik ateistáknak nevezik magukat, nem fogom 

számon kérni, mert száműztek Engem a szívükből, hanem azokat, akik elferdítették az igazságot, és olyan 

Istent mutattak be, amelyet sokan nem tudtak elfogadni. 

23 Minden, ami igazságos, egészséges és jó, tartalmazza az igazságot, amelyet mindenkor hirdettem. 

24 Eljött az óra, hogy újra szeressétek az igazságot, vagyis hogy felismerjétek, mi az igazságos és jó. 

Mivel tőlem születtetek, el kell jutnotok arra a pontra, hogy a magas, az örök és a tiszta dolgokat 

keressétek. 

25 Nem börtönöztem be senkit, nem kényszerítettem senkit, hogy elhagyja az általa választott utat. 

Megengedtem azoknak, akik felfedezni akartak, és azoknak, akik élvezni akartak, megengedtem; de 

mindannyiuknak eléjük állítottam Törvényemet, az egyetlen Törvényt, hogy ne térjenek le az útról. 

26 Ami annak az útnak a végén lesz, amelyet az emberiség ma tévesen követ, és amit az ember talál, 

amikor eléri a célt, az a fáradtság, a kimerültség, a csalódás és a fájdalom lesz. Képes lesz-e az emberi 

szellem beletörődni egy ilyen aratásba, és ez lesz-e a gyümölcs, amelyet az örökkévalóságban Atyjának 

ajándékoz? Nem, emberek, az emberi szellem fel fog ébredni cselekedeteinek következményei láttán, és 

abban az órában ő maga lesz a saját bírája, majd az ítélet után teljes erővel felemelkedik, és megújítja és 

újjáépíti életét, felhasználva tapasztalatait, és annak a feladatnak szentelve magát, hogy csak az igazságot 

szeresse és keresse. Akkor megtalálja majd az utat, amelyen meghallja hangomat, amint azt mondom neki: 

Üdvözöllek, ó türelmes és bölcs Izrael, most már megérkeztél a Béke Földjére a Harmadik Időben. 

27 Megkerestelek titeket, és azt mondom nektek: Kelj fel a lélek, és nézz rám. Én ugyanaz vagyok; az 

idő nem múlik el felettem. Én vagyok a Mester, aki sok helyen és sokféleképpen beszélt nektek Júdeában 

az Igazság Örökkévaló Királyságáról. Te viszont megváltoztál. A világ önzése és gonoszsága 

megmérgezte szíveteket, és néha méltatlannak érzitek magatokat jelenlétemre. Azért jöttem, mert szeretlek 

benneteket, és azt akarom, hogy javítsatok az utatokon, és küzdjetek a lelki fejlődésetekért. 

28 Ne vesztegesse az időt, amit adok. Figyeljetek és imádkozzatok, és én megmondom nektek, 

hogyan dolgozzatok. Szeressetek, és örömötök lesz, teremtsetek békét, és érezni fogjátok, hogy a földi élet 

az örök otthon tükörképe. 

29 Ne feledjétek, hogy nem azért jöttem, hogy anyagi gazdagságot adjak nektek, hanem hogy arra 

kérjelek benneteket, hogy a lemondás és az alázat lelki életét éljétek. És ismét azt mondom nektek: "Aki 
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követni akar engem, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem." Ez a kereszt nem lesz nehéz, ha tudod, 

hogyan kell türelemmel és bátorsággal viselni, és biztosítalak, hogy nem fogsz tudni többé nélküle élni, 

olyannyira, hogy ha édes terhét levennék rólad, kérnéd, hogy újra rád rakjam, még ha nagyobbnak is 

éreznéd, mint korábban. Ennek az az oka, hogy megértettétek az általam rátok bízott küldetés fontosságát, 

és hogy a kereszt a megváltásotok. 

30 Mivel mindent, amit a földön teremtettem, az emberi lény felfrissülésére alakítottam, mindig 

használjátok azt a ti hasznotokra. Ne felejtsd el azonban, hogy van benned egy hang, amely megmutatja 

neked azokat a határokat, amelyeken belül felhasználhatod mindazt, amit a természet kínál neked, és 

engedelmeskedned kell ennek a belső hangnak. Ahogyan a testednek is otthonra, védelemre, táplálékra és 

elégedettségre törekszel, hogy kellemesebbé tedd a létezésedet, úgy a léleknek is meg kell adnod, amire 

szüksége van a jólétéhez és a felfelé ívelő fejlődéséhez. Ha magasabb régiókba vonzódik, ahol az igazi 

otthona van, akkor hagyjuk, hogy szárnyaljon. Ne tartsd őt fogva, mert engem keres, hogy tápláljam és 

erősítsem őt. Én mondom nektek, minden alkalommal, amikor megengeditek neki, hogy ilyen módon 

felszabaduljon, boldogan tér vissza a testi burkába. 

31 Ily módon felkészítitek magatokat a szellem törvényeinek és a földi életet szabályozó 

törvényeknek a teljesítésére. 

32 Én gondoskodom minden lényről, és amikor azt mondtam nektek: "A madarak nem vetnek, nem 

aratnak, és nem is fonnak, mégis táplálom őket, és annyi szeretettel ruházom fel őket" - akkor miért 

kételkedtek az Én hatalmamban, ti, akik a kivételezett gyermekek vagytok? A mindennapi megélhetésért 

folytatott küzdelem közepette ne felejtsétek el, hogy van egy Atya, aki aggódik értetek, és aki soha nem 

hagyja, hogy elpusztuljatok. Azt is mondom nektek, hogy ha engedelmeskednétek parancsolataimnak, 

kevésbé lenne szomorú az életetek küzdelme, mert akkor nem kellene annyi erőfeszítést tennetek, hogy 

kihúzzátok az életeteket, és a megpróbáltatások órájában csodákat tapasztalnátok. 

33 Az első korszakban Izrael népe nagy megpróbáltatásokon ment keresztül, és amikor Mózes látta, 

hogy a kenyérhiány miatt milyen kétségbeesés kerítette hatalmába a sokaságot, azt mondta nekik: 

Imádkozzatok, hogy az Úr legyen olyan kedves, és küldjön élelmet az Ő népének. Mózes imádkozott és 

türelemmel és bizalommal várta az isteni akaratot. És válaszul és jutalmul annak az embernek a hitéért a 

manna leesett, hogy kielégítse az emberek szükségleteit. Így világossá tettem, hogy meghallottam az 

imájukat, és hogy vele vagyok. 

34 Most azt mondtam népemnek, hogy ismét látogatások érik majd őket, hogy nagy lesz a fájdalom az 

emberek között, és hogy a kenyér nem lesz elég az emberek táplálására; hogy a föld, amely ma még 

termékeny, egy időre meddővé válik, és hogy mindenütt fájdalmat, éhséget és romlást fogtok látni. Férfiak 

és nők nyomorúságos felvonulásai házról házra járnak majd, és szeretetajándékért könyörögnek. Nagyon 

keserű lesz a pohár, de ha tudnátok imádkozni, kenyér kerülne az asztalotokra, és vigasztalást kapnátok 

magatok és embertársaitok számára. 

35 Imádsággal és a szeretet tevékenységével vonzani fogjátok a jó szellemeket, akik megvédelmeznek 

benneteket. Ha nagyon közel akarjátok érezni magatokat hozzám, akkor lelkileg meg kell újulnotok, és 

akkor én fogom elfoglalni a megtisztelő helyet az asztalotoknál. Nem fogtok hiányt szenvedni a szükséges 

dolgokban, és gondoskodni fogtok arról, hogy embertársaitok ugyanebben a kegyelemben részesüljenek. 

36 Nincs benned elég szeretet, hogy megvédd felebarátodat a megpróbáltatás órájában? Ahogyan én 

eljöttem hozzátok, úgy menjetek el embertársaitokhoz, és tegyétek velük azt, amit én tettem veletek. Ismét 

elmondom nektek, hogy egy kis számú munkáson keresztül, akik igaz őszinteséggel indulnak el Tanításom 

terjesztésére, Munkám ismertté válik, és le fog rögzülni azok szívében, akik később úttörőim lesznek 

minden nemzetben. 

37 A tudomány nem vert gyökeret benned. Látom, hogy alázatos lelkületűek vagytok, és ezért 

választottalak titeket. Azért adtam nektek az Igémet, hogy az igaz tudomány a tiétek legyen, mert az 

emberek tudása nem képes meggyógyítani az emberiséget gyötrő gonoszt. Az a fény, az a tudomány, 

amelyre az ember oly büszke, nem téríti meg a szíveket, és nem menti meg a lelkeket. 

38 Szavamat, amely jelenleg bőségesen árad a hanghordozókon keresztül, 1950 után már nem ebben a 

formában fogjátok hallani. Csak azok, akik szellemileg valódi felszereléssel emelkednek fel, kapják meg 

az inspirációmat, és amikor az Én nevemben beszélnek, hitet találnak. A spirituális megújulás és 

spiritualizáció az, amire a küldetéseteknek szüksége van ahhoz, hogy csodákat tudjatok tenni. 
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Valahányszor eszközként használtalak téged, hogy meggyógyítsak egy beteg embert, mindig figyelembe 

vettem a felszerelésedet. Nem kell mindig túlságosan megerőltetnetek magatokat, hogy meggyőzzétek 

embertársaitokat erről az igazságról, mert azt fogjátok tapasztalni, hogy sokan az első pillanattól kezdve 

hitet éreznek, mások pedig alázatosan megvallják, hogy az Én Igém isteni ereje volt az, ami 

meggyógyította őket. 

39 Szíved legbelsőbb részében kell összpontosítanod, és gondolataid egyesülésében egyetlen 

szellemet kell alkotnod, hogy imádságod kristálytiszta vízként hulljon ennek a fiatal kis fának a lábaihoz, 

amelyet felnevelsz. A bokor akkor hatalmas fává válik, és bőséges gyümölcsöt ad nektek, amivel 

táplálhatjátok magatokat a megpróbáltatások idején. 

40 Ne aggódjatok, mert nem tudtok Engem pompával és pompával vagy nagy szertartásokkal fogadni. 

Alázatosságotok és egyszerűségetek a legjobb környezet, amit megnyilvánulásomhoz biztosíthattok. 

Lelkeket akarok, mert ők azok, akiket keresek; értük jöttem le a világba egy másik időben, és értük adtam 

a Véremet. 

41 Én voltam az, aki megjelölte a helyet és az órát, amikor emberi lényként eljöttem abban az időben. 

Meghatároztam azt a helyet és időt is, amikor a Harmadik Korszakban el fogok jönni az emberhez. 

Minden tökéletes igazságossággal és bölcsességgel készült. Egy új föld volt tanúja új eljövetelemnek. A 

Nyugatot jelenlétem ragyogásával kellett megvilágítani. Halljuk: Réges-régen, országotok (Mexikó) 

északi részén élt egy nagy néptörzs, amelyből egy próféta jött ki, akit az én Fényem ihletett. Elindult és 

elvezette azt a népet egy gyönyörű földre, ahol várost kellett alapítania. A kellemes ígéretre való tekintettel 

ezek a törzsek abban a reményben indultak útnak, hogy méltónak bizonyulnak erre a kegyelemre. Ősi 

erdőkön haladtak át, sivatagokon keltek át és hegyeket másztak meg. Semmi sem állította meg őket, és ha 

útjukon akadályokba ütköztek, a hit segített nekik legyőzni azokat, amíg - az első korszak izraelitáihoz 

hasonlóan - el nem érkeztek az ígéret helyére, amely Kánaán, az izraeliták ígéret földjének, a földnek a 

képe volt, ahol tej és méz folyik. 

42 Ismerjétek fel, hogy a fa egyetlen levele sem mozdul akaratom nélkül, és semmi sem idegen isteni 

tanácsaimtól és terveimtől. 

43 Ez a törzs, a beteljesedett ígéretbe vetett hittől vezérelve, felépítette városát, és abban felajánlotta 

Istenének a kezdetleges istentiszteletét; felépítette házait, és olyan pompával ruházta fel királyságát, amely 

dicsőségében Salamonéhoz hasonlított. Ez a föld az ígéretek szerint a jólét és a boldogság földje volt. A 

férfi erős volt, a nő kecses és gyengéd, és mindketten gyönyörűek voltak. De eljött az idő, amikor ennek a 

népnek meg kellett ismernie Krisztus Urának nevét és munkáját; az örömhír idegen emberek szájából 

érkezett hozzájuk, akik az óceán túlsó partjáról jöttek, és akiket már álmukban is láttak. Nagyon nagy volt 

azoknak a küldetése, akik elhozták tanításom fényét ezekre a földekre. De valóban mondom nektek, 

nagyon kevesen tudták, hogyan kell teljesíteni a szeretet, az irgalom és az emberség törvényét, amelyet 

tanításaim ajánlottak; mert többségükben ezek az emberek hagyták, hogy a kapzsiság uralkodjon rajtuk, 

megfeledkezve a testvériség minden elvéről, ártatlan vér folyamait ontva, hogy megragadjanak mindent, 

amit szemük meglát. 

44 A hódítók megdöntötték e nép bálványait, ami arra késztette őket, hogy káromolják azt az Istent, 

akit annyi igazságtalansággal és kegyetlenséggel kinyilatkoztattak nekik. Vajon felismerhetik-e ezek a 

bálványimádók ilyen embertelen cselekedetek által Krisztust, a szeretet Istenét, aki nem veszi el senki 

életét, hanem inkább odaadja a sajátját, hogy megmentse azt, aki bántotta őt? - Ezek a törzsek 

rabszolgasorba és az erősebbek uralma alá kerültek, ahogyan az első korszakban Izrael is a fáraók és a 

cézárok igája alá került. A fájdalom, a keserűség és a könnyek ideje volt ez, amely eltöltötte azt a népet, 

majd amikor panaszuk felhangzott a mennyben, a végtelen jóság köpenyeként magukra húzták Mária, a 

világmindenség jóságos Anyjának szeretetét. 

45 Érzékenységük miatt ezeknek az embereknek az volt a sorsuk, hogy imádják Máriát; mert amikor 

felismerték és megszerették ezt az isteni igazságot, megtalálták a mennyei szellemi létrát, amely hozzám 

vezeti a lelkeket. 

46 És kik ezek az emberek? - A tiétek az, amely küzdelmei és hosszú fejlődési útja után 

megtapasztalta a Harmadik Korszak eljövetelét az Én Második Eljövetelemmel. 

47 Ez az Én élő Igém, amelyet most hallgattok, hogy azzal elpusztíthassatok minden fanatizmust és 

bálványimádást, amellyel körülvettétek Nevemet. Megtanítalak benneteket Isten imádatára, amelyen 
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keresztül lélektől lélekig kereshettek Engem. Nagyon nagy és erős lelkű lesz ez a nép, ha megéli és 

gyakorolja az Isten imádatát, amelyre tanítom őket. Akkor képes lesz felszámolni a hamisságot, és képes 

lesz elvinni más országokba a spiritualizáció és a világosság üzenetét, amelyre a nemzetek várnak. 

48 Ez a nép felkészül arra a csatára, amelyben az Én igazságosságom vezeti majd az ideológiák, 

hitvallások és tanok nagy csatáját. Mindenki meg fog lepődni, amikor a forgószél közepén egy nyugodt és 

biztos hangot fog hallani, amely az Én tanítványaimé lesz, akik a szellemi testvériség küldetését teljesítik. 

49 Addig is értsétek meg, hogy amíg az emberek nem érik el a teljes spiritualitást, addig anyagi 

templomokra lesz szükségük, és szobrokat vagy képeket kell majd a szemük elé állítaniuk, amelyek 

érzékelhetővé teszik számukra jelenlétemet. 

50 Az emberek spiritualizáltságának vagy materializmusának mértékét a vallási imádatuk jellegén 

lehet lemérni. A materialista a földi dolgokban keres Engem, és ha nem lát Engem vágyai szerint, akkor 

valamilyen módon ábrázol Engem, hogy az az érzése legyen, hogy Én vagyok előtte. 

51 Aki megért Engem, mint Lelket, az érez Engem önmagában, önmagán kívül és mindenben, ami 

körülveszi, mert saját templommá vált. 

52 Időről időre egyre fejlettebb kinyilatkoztatásokat adtam nektek, amelyeket az emberek nem voltak 

képesek felfogni, mert egyre több bálványimádást teremtettek maguk köré. Abban a Második Időben azt 

mondtam tanítványaimnak: "Látjátok, milyen nagy, fenséges és csodálatos a jeruzsálemi templom? És 

mégsem marad belőle egy kő sem a másikon." Szavam valóra vált, mert tanításommal eltöröltem minden 

bálványimádást és gyalázkodást, ami benne történt. Megígértem, hogy "három nap alatt" újjáépítem, ami 

most, ebben a "harmadik időben" teljesedik be, amikor az emberek szívében felépítem az új templomot, az 

új szentélyt, amely az emberek lelkének legtisztább alapjára épül. 

53 Ismerjétek fel Atyai irgalmamat, amikor látjátok - amint a bálványimádás oltára összeomlik -, 

hogy Szavam máris vár rátok, és új fény világítja meg utatokat, hogy ne hagyjon benneteket sötétségbe 

esni. 

54 Ne lepődjetek meg és ne háborodjatok fel, amikor azt mondom nektek, hogy vallásaitok minden 

pompájának, hatalmának és pompájának el kell tűnnie, és hogy - amikor ez megtörténik - már meg lesz 

terítve a szellemi asztal, amelynél a szeretetre és igazságra éhes tömegek fognak táplálkozni. 

55 Sokan - amikor meghallják ezeket a szavakat - tagadni fogják, hogy az enyémek. De akkor 

megkérdezem tőlük, hogy miért háborodnak fel, és mit is védenek valójában? Az életük? Ezt védem. Az 

én törvényem? Ezt is figyelem. 

56 Ne féljetek, mert senki sem fog meghalni az Ügyem védelmében; csak a gonosz fog meghalni, 

mert a jóság, az igazság és az igazságosság örökké megmarad. 

57 Emberek, milyen hang az, amit a szívetek mélyén hallotok, milyen utakra vezet benneteket, és 

miért kérdeztek rá? Tudom, hogy miért követsz Engem: Mert tudjátok, hogy a hang, amit hallotok, a ti 

Istenetek hangja, akit a korszakok és az evolúciótok során sokféle formában kerestetek. 

58 Mindannyian tudjátok, hogy ez a hang, amely lényetek legmélyéig hatol, az Atyátok hangja, mert 

Ő úgy bánik veletek, mint a gyermekekkel, mint a kisgyermekekkel, tökéletes szeretettel. 

59 Szerető Atyaként, alázatos Mesterként mutatkozom nektek, aki sohasem közömbös szenvedéseitek 

iránt, és mindig elnéző és irgalmas leszek tökéletlenségeitekkel szemben, mert szememben mindig 

kisgyermekek maradtok. 

60 El kell ítélnem benneteket, amikor látom, hogy a teremtmények, akiket oly sok szeretettel alkottak 

és örök életre szántak, makacsul keresik a földi halált, anélkül, hogy törődnének a szellemi élettel, és 

anélkül, hogy vágyuk lenne megismerni a tökéletességet, amelyet az a lét tartogat számotokra. 

61 Tanulmányozzátok az Én Igémet, hogy megértsétek, hogy benne van az Én Törvényem, és hogy 

ezért ez egy Király Igéje, amely soha nem vonható vissza. Az ösvényen sem szabad visszavonulnotok, 

tekintve, hogy szellemetekben hordozzátok az Én Igémet, amely a Törvény, és hogy testetek a 

szellemeteknek van alárendelve. Ezért inkább a lelkiismeret hangjára hallgassatok, amelyben én vagyok 

jelen, és ne a test hangjára. 

62 Isteni Igém leszáll a lelketekre, és úgy érzitek, hogy tele vagytok lelki erővel. Ha azonban ez a szó 

hamis lenne, a lelketek soha nem érezné magát elégedettnek a hallása után, és nem is gyűlnétek össze újra, 

hogy azzal a vágyakozással várjátok, amivel most. 
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63 Én vagyok a hajnal, amely új időt hirdetett az emberek számára, amikor a szellemük meglátja a 

megvilágított utat, amely Hozzám vezet. Tudod, hogy a tökéletességhez vezető létra melyik fokán állsz? 

Tudod-e, hogy szellemileg magasan vagy-e, vagy a gonoszság birodalmába süllyedtél? Bizony mondom 

nektek, egyikőtök sem tudna kielégítően válaszolni erre a kérdésre. 

64 Ne gondoljátok, hogy lelketeknek, amíg megtestesült és a földön él, az anyagi lét megélésére kell 

korlátozódnia. Nem, mindannyiótoknak tudnotok kell, hogy földi tartózkodásotok után már szellemileg a 

fény régióiban lakhattok, ahol az az ország van, amelyben egyszer majd örökké fogtok lakni. 

65 A lélek csak egy gyenge támaszon keresztül tartja fenn magát a földön, amely a test, amely arra 

szolgál, hogy a világban éljen, és hogy befogadja a tanításokat vagy próbákat, amelyeket az Atya küld 

neki a javára. Bármilyen hosszú és szomorú is a vezeklés ideje a világban, soha ne tekintsétek börtönnek. 

Senki sincs halálra ítélve, sőt, azt mondom nektek, hogy mindannyian arra vagytok hivatottak, hogy 

éljetek. Minden teremtmény életének kezdetén csókot kapott a Teremtőtől, ami ellenszer volt a gonosz 

ellen és páncél a lesből támadás ellen. 

66 Én vagyok a létezésetek oka, ezért ismerjétek fel, hogy eredetetek a jóban van. Ha a földi múltad 

tisztességtelen, bűnös, vagy bármilyen módon törvényemen kívüli volt, akkor most ragyogjon fel a 

lelkiismereted, emelkedj fel egy új életre, és hagyd magad mögött azt az utat, ahol a földi élvezetekkel 

való visszaélés azt eredményezte, hogy a bűn és a fájdalom hatása alá kerültél. Keressétek a példában, 

amelyet Jézuson keresztül adtam nektek, a lelketek számára világító utat; mert földi lépéseim, műveim és 

Igém az Örök Élet tökéletes tanítása és hasonlatossága volt, amelyet az emberi léleknek örökségül 

hagytam. 

67 Gyógyító balzsammal és megbocsátásommal felkentelek. Ismerj meg engem, kis gyermekem, mert 

a tudásod rólam még nagyon kevés. Amit egy tanításban elmondok nektek, az nem minden, amit el kell 

mondanom nektek. Jöjjetek hozzám fáradhatatlanul, és az Élet Könyve megnyílik a szemetek előtt. 

68 Az Első Testamentumot, a Törvényemet és Jelenlétemet már megkaptátok Mózes idejében. A 

második korszakban megkaptátok a Második Testamentumot is, amelyet Krisztus hagyott az emberekre az 

Ő Isteni Igéje által. Most közvetlenül az Én Lelkemtől kapjátok a Harmadik Testamentumot, hogy a 

három kinyilatkoztatás egyesülésével a Harmadik Korszak nagy tanítványai lehessetek. 

69 Emberek, miközben Engem hallgattok, elragadtatásba estek, és lelki arccal szemlélitek 

Jelenlétemet. Nem az érzékeitek látnak Engem ezen az arcon, és nem is a képzeletetek színlelése: ez a hit, 

amivel Engem hallgatsz, ez a te spiritualizációd és emelkedettséged ebben a pillanatban. Itt érzitek 

békémet; de milyen közel vannak hozzátok azok, akik fájdalmat okoznak. Ők a hatalomra éhesek, akik a 

győzelem érdekében nem haboznak megölni embertársaikat. Készüljetek fel a harcra, hogy hamarosan 

megtanulják, hogy nem szabad hamis alapokon nyugvó magas pozíciókat követniük, mert az isteni 

igazságosság elpusztít mindent, ami üres. 

70 Beteg emberek, jöjjetek hozzám, meggyógyítalak benneteket. Tudassa az éhezővel, hogy várom őt. 

A gyilkos, akinek ereiben gyűlölet folyik, jöjjön hozzám, mert én sötét zavarát világossággá, keserűségét 

pedig jólétbe változtatom. Jöjjetek mindannyian, hogy meghallgassatok Engem, és készítsétek fel a 

lelketeket, mert 1950 után kezdődik a Fény Uralkodásának ragyogása. Ma még alig vagytok magok, 

holnap már növények lesztek, és végül a szeretet gyümölcseit fogjátok teremni. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 126  
(1944-ben hirdették ki) 

1 Kinek a hangja hatol a szíved legmélyére? Hová vezet, és miért vágysz rá? - Azért keresitek, mert 

benne megtaláljátok annak jelenlétét, aki kitartóan keresi az embereket. És mivel a lelketeknek szüksége 

van arra, hogy imádja Istenét, amikor közel érzi Őt, nem akarja többé elválasztani magát Tőle. 

2 Az emberek sokféleképpen keresnek Engem. A különböző vallási közösségek léteznek a földön; és 

ezeken belül azok érzik magukat hozzám a legközelebb, akiknek nagyobb a lelkisége, akik tevékenységük 

gyakorlása során szeretetet vetnek. 

3 A hangom az Atya hangja, mert simogat téged. Az én szavam a Mester szava, mert ez tanít 

benneteket. Úgy tekintek rátok, mint csecsemőkre és gyermek tanítványokra, és ezért gondoskodom 

rólatok. 

4 Tudom, hogy ezt a formát, amelyben veletek kommunikálok, ezt a szót, amelyet most adok át 

nektek, sokan ellenezni és tagadni fogják. De azt is tudom, hogy utána megértik és elhiszik. Akkor fényem 

ragyogni fog az emberek szívében. Ez az idő olyan lesz, mint egy új nap az emberiség számára. De nem 

azért, mert az Isteni Fény nagyobb intenzitással ragyog, mint korábban, mert az változatlan. Ennek az lesz 

az oka, hogy szellemetek szemei megnyílnak és behatolnak az igazságba. 

5 Ma egy olyan emberiséggel találkozom, amely szellemileg meggyengült, mert visszaélt a szabad 

akarat ajándékával. Az igazságosság, a szeretet, az irgalom, a jóság útját terveztem. Az ember egy másik 

látszólagos fényt teremtett, amely a romlásba vezette őt. 

6 Amikor újra eljövök, az Én Igém megmutatja nektek azt az utat, amelyen nem akartatok járni, és 

igazságtalan és ésszerűtlen lenne bárki részéről azt mondani, hogy ez a tanítás összezavar vagy apatikussá 

tesz benneteket. 

7 Fényem a végtelenségből ragyog a lelkekbe, és arra késztet benneteket, hogy tisztábban 

felismerjétek az általatok teremtett utakat - hogy távolodjatok-e Tőlem, vagy keressetek Engem. 

Mozduljatok felém, a tökéletes felé. Csak az tudhatja, hogy mennyi mindent hagyott maga alatt, mennyit 

haladt előre, és mennyi mindentől szabadult meg. Azt hiszed, emberiség, hogy én - mert ilyen mélyre 

süllyedtél - nem kereslek és nem mentelek meg a bűnödből? Itt, ahol jelenlétem van, meggyógyítom 

sebeidet és felszárítom könnyeidet, megvigasztallak nyomorúságaidban és elkísérlek magányodban. 

Beszélgetni fogok a szellemeddel, hogy éreztessem veled isteni csókomat. 

8 Szeretetem kihúzza a mocsárból azokat, akik beleestek, és megmenti őket, mert ők is azért jöttek ki 

az isteni méhből, hogy a szeretet küldetését teljesítsék. 

9 Ismerd fel, hogy valahányszor tévedésbe esel, a halált keresed, anélkül, hogy felismernéd, hogy 

életre teremtettél. A szenvedés kelyhe után futsz, noha én nagy örömökkel és valódi boldogsággal 

vetettem el a létedet. 

10 Nézzétek, emberek, mennyire más az Én igazságosságom, mint amit ti elképzeltek, ha azt 

gondolnátok, hogy Uralkodói vesszőm rátok fog esni, hogy megsemmisítsen benneteket, mert nem 

engedelmeskedtetek Törvényeimnek. Azokat hívtam el, akik a leginkább bemocskolták magukat, hogy 

szép feladatokat és nemes feladatokat adjak nekik, amelyek méltóvá teszik őket másokkal szemben, és 

megmentik őket a hibáiktól. Ezt az áldott munkát tettek által kell megismerni, és ahhoz, hogy azok közé 

tartozzatok, akik példát mutatnak másoknak, lelkileg fel kell készülnötök. 

11 Az Én Igémet, amely törvény, tanítás és mag, a szellemetekbe helyezem, nem pedig a "testetekbe". 

A szellem az intéző, a felelős. Ha ezt az Igét ott tartjátok, nem fog ürességbe esni, nem fog romlásnak 

indulni. 

12 Én vagyok a hajnal, amely ebben az időben kezd felragyogni, és ti az elsők között vagytok, akik 

ezen a hajnalon felébredtek. Ez nem egy új fény, ez ugyanaz a fény, amely mindig is megvilágította a 

lelkiismeretedet. A hang, amely ma azt mondja nektek: "Keljetek fel hozzám a spiritualizáció útján", 

ugyanaz a hang, amely egykor azt mondta nektek: "Tartsatok ki a jóságban, és megmentettek", és amely 

azt mondta nektek: "Szeressétek egymást". Ez a szellemi út, amelyről most beszélek nektek, ugyanaz, 

amelyet Jákobnak is megismertettem a távoli napokban, amikor felfedtem neki a tökéletességhez vezető 

létrát. Ott áll a mennyei létra minden lélek előtt, mint az út, amely felemelkedésre hív. A kiindulópontotok 
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ez az emberi világ, de alant még mindig vannak mélységek, amelyeket azonban nem én teremtettem. 

Felfelé végtelen számú lépcsőfokok vezetnek, mint egy hegy, amely a spiritualizáció csúcsára vezet. 

13 Ki aligha lesz az első lépcsőfokon? Ki a mélység sötétségében? Ki lesz a legmagasabb szinten? - 

Ezek olyan titkok, amelyeket csak az Én igazságosságom ismer. 

14 Elküldelek a sík vidékre, a völgybe, hogy ott kezdd vándorlásodat, és megmutatom a horizonton a 

hegyeket, amelyeket meg kell másznod. 

15 Lásd, hogy ez a tanítás mennyire hasznos a lelked számára, mert míg a test anyaga minden egyes 

nappal egy kicsit jobban közeledik a föld kebeléhez, addig a lélek ezzel szemben egyre jobban közeledik 

az örökkévalósághoz. 

16 A test az az alap, amelyben a lélek pihen, amíg a földön tartózkodik. Miért engedjük, hogy (a test) 

lánc legyen, amely bilincsbe ver, vagy börtön, amely bebörtönöz? Miért engednéd, hogy ez legyen az 

életed kormányrúdja? Helyes-e, ha egy vak ember vezeti azt, akinek a szeme lát? 

17 Én vagyok az, aki megismertetem veletek az életet annak minden szakaszában. A test és a lélek 

megőrzését egyaránt szolgálja. Aki teljesíti a szellem és az ember törvényeit, az egész életét a Teremtőnek 

szentelte. 

18 Én leszek az előfutárotok, amikor a szellemi otthonba készültök. Én mindig előtted megyek. 

Lelked soha ne essen tétlenségbe, mindig arra kell törekednie, hogy újabb lépést tegyen a lelki fejlődés 

útján, ami a tökéletesség. 

19 Ne elégedjetek meg azzal, hogy azt mondjátok: hiszek az Úrban. 

- mutasd meg, hogy hiszel abban, amit csinálsz. Ne csak szavakkal mondjátok: "Szeretem az Atyát" - 

tegyétek magatokat próbára, hogy kiderüljön, valóban szerettek-e Engem. 

20 Beszéltem hozzátok, és az Én Szavam felkenés. Ezért hívtalak el benneteket tanítóknak. 

21 Miért ítélnek meg az emberek Engem egyre jobban és jobban tévesen, annak ellenére, hogy az 

emberi elme az új vívmányok révén felvilágosult? - Mivel csak a tudomány fáját igyekeztek művelni, 

elhanyagolták a lélek tökéletességét. 

22 Egyszer azt mondtam nektek: "Vigyázzatok és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek". De még 

az imádságról is megfeledkeztek, amely az a nyelv, amelyen a Lélek beszélget az Úrral. Ez a nyelv 

ismeretlen az akkori emberek számára. 

23 Ha egyszer úgy érzik, hogy imádkozniuk kell, nem találnak szavakat, hogy kifejezzék magukat 

Nekem. Mégis tökéletesen megértem, hogy mit kér mindenki, anélkül, hogy szavakra vagy akár 

gondolatokra lenne szükség. De amikor Lelkem válaszol nekik, nem értenek Engem, mert nem készítették 

fel magukat. Akkor a Mesterük hangja, amelynek ismerősnek kellene lennie számukra, ismeretlen 

számukra. 

24 Ha az általam tanított imát az emberiség tiszta szívvel alkalmazta volna, akkor az emberek 

nemzedékről nemzedékre magasabb szellemiséget értek volna el minden egyes alkalommal, amikor 

meghallották hangomat. Akkor az Istenivel való spirituális kapcsolatuk ezúttal arra szolgálna, hogy egy 

szeretetteljesebb, igazságosabb és valóságosabb világot teremtsenek, mint amilyet ők teremtettek a 

materializmusukkal. 

25 Miért hitted, hogy a spiritualizmus (a spiritualizáció tana) olyasvalami, ami ellenkezik az anyagi 

életed kibontakozásával? Mikor ítéltem el az önök tudományát, amikor azt az emberiség javára 

alkalmazták? Ha valaki ezt ki merte volna mondani, az nem lett volna igazságos az Atyjával szemben. 

26 A spiritualizáció révén az ember olyan fokú emelkedettséget ér el, amely képessé teszi az embert 

arra, hogy olyan eszméket fogadjon be, amelyek meghaladják az elméje felfogóképességét, és hogy 

hatalma legyen az anyag felett. 

27 Gondoljatok bele egy pillanatra: Ha a lélek szellemi emelkedettségét a természet által elétek tárt 

anyagi teremtés tanulmányozásában, vagy bármely más emberi célban valósítjátok meg, akkor el tudjátok 

képzelni, milyen gyümölcsöket arathatnátok, ha felfedezéseiteket nem csak az értelemmel végzett 

kutatásnak tulajdonítanátok, hanem ha részt vennétek abban a szellemi kinyilatkoztatásban is, amelyet Ő, 

Aki mindent teremtett, adna nektek. 

28 Figyeljetek és imádkozzatok, mondom nektek újra, hogy megtanuljátok felismerni hangomat, hogy 

ihletem eljusson hozzátok, és megértsétek, mert sok leckét kell még adnom nektek. 
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29 Megmentelek a hajótöréstől. Én vagyok a világítótorony, amely világít a sötétségben. Keress 

engem, bízz bennem, és én segítek neked átalakítani az életedet a béke, az erény és a spirituális 

felemelkedés világává. 

30 Oszd meg Velem az örömöt, amely minden alkalommal betölti Lelkemet, amikor elültetsz egy 

olyan fát, amely árnyékot ad az embereknek. Hét találkozóhely nyitotta meg kapuit 1944-ben, annak a 

hétnek a reprezentációjaként, amelyet Roque Rojas 1866-ban alapított. De ha azok az elsők megosztottak 

voltak, és nem tudták, hogyan kell egymással harmóniában élni, nektek viszont engedelmesen és 

testvériesen kell teljesítenetek a küldetéseteket. Vegyétek példának a hatodik találkozóhelyet, ahonnan 

kikerültetek, és maradjatok hűségesek parancsaimhoz. Készíts a hétből egy védőárnyékot, és mindenkinek 

ugyanazt a gyümölcsöt add. Mielőtt szívetek leteszi a fogadalmat, hogy Engem kövessetek, próbára 

teszlek benneteket, megtisztítalak benneteket és megerősítelek benneteket, hogy elhatározásotok 

megtörhetetlen legyen, és lelkiismeretetek azt mondja nektek, hogy ez a fogadalom az Új Szövetség ládája 

előtt íródott. 

31 A szövetség, amelyet Velem kötsz, nem földi kötelezettség, hanem szellemi küldetés, amelyet 

Atyádtól - attól, Aki minden teremtett dolgot teremtett - készültél elfogadni. Megmutatom neked, hogyan 

teljesítheted spirituális küldetésedet. De arra is buzdítalak benneteket, hogy teljesítsetek minden 

kötelezettségvállalást és ígéretet, amit emberi ügyekben teszel, hogy lelked őszinteségéről és szíved 

őszinteségéről ismerhessenek meg benneteket. Az igened mindig legyen "igen", a nemed pedig mindig 

legyen "nem". Akkor bízni fognak benned, hogy szilárdan betartod az elhatározásaidat. Soha ne szegj meg 

egy olyan szent szövetséget, mint a házasság, a szülői kötelék vagy a barátság. 

32 Ha az emberi kötelességek és ígéretek megtagadása ilyen nagy szenvedéssel jár, mi történik akkor, 

ha hátat fordítotok egy olyan lelki küldetésnek, amelyre elköteleztétek magatokat Uratoknak? Igaz, hogy 

az Ügyem lemondásokat és áldozatokat követel, de ugyanakkor azt is mondom nektek, hogy ez az az 

eszmény, amely soha nem okoz csalódást annak, aki követi. Aki eléri a célt, az eléri a halhatatlanságot. 

Most azt mondom nektek: Tanulmányozzátok alaposan az Igémet, hogy ne alkossatok elkülönült csoportot 

a földön. Érjétek el a megértés és a felkészültség olyan fokát, amely lehetővé teszi, hogy lelkileg 

mindenkivel együtt és nem külön-külön éljetek. Tanításom nem akarja a viszály magvait elvetni. 

33 Közeledik az idő, amikor az igazság, az értelem és a fény győzedelmeskedni fog a hatalom, az 

erőszak és a félelem felett. De mikor lesz képes az ember, Krisztushoz hasonlóan, azt mondani: "Az én 

országom nem e világból való", és mikor fogja felismerni, hogy a földi javak mulandóak - anélkül, hogy 

bármit is hiányolna abból, amit teremtett, és mindent a megfelelő mértékkel használ fel. Értsétek meg, 

hogy az igazi hatalom a szellemiben van, hogy a földi hatalom, annak hiúságai, dicsősége és 

tudományának ragyogása, bármeddig is tart az uralma, az örökkévalósággal szemben megadja magát. 

34 A hamis nagyságra való törekvésük révén az emberiség sok csalódást szenvedett el, és bizony 

mondom nektek, még nagyobbakat fog elszenvedni. Mi történik majd az emberekkel, amikor a 

lelkiismeretük - amely a bírájuk - felébreszti őket, és szemügyre veszik cselekedeteiket? A fájdalmuk 

kegyetlen lesz, a bűntudatuk nagy, és a reakciójuk az lesz, hogy szellemi utat keresnek, hogy jóvá tegyék 

vétkeiket. Ezt az időszakot a vallási extravagancia fogja jellemezni, amely a fanatizmus legmagasabb fokát 

fogja elérni. Ezt követik majd a vallási közösségek és szekták közötti harcok és "csaták". Nektek azonban 

ébernek kell maradnotok, és nem szabad megvárnotok, amíg a csata zaja felriaszt benneteket, mert akkor 

nem fogjátok tudni, hol vannak a harci fegyvereitek. Nézzétek, hogyan növelem jelenleg a gyülekezési 

helyek számát - amelyeket szimbolikusan "fáknak" nevezek -, hogy ágaik szétterjedjenek és gyümölcsöt 

teremjenek. 

35 Jelenleg a Szentlélek templomát építem. De ha ez megépül, nem lesznek többé gyülekezeti házak, 

templomok és zarándokhelyek, vagy elveszítik létjogosultságukat, vallási szimbólumaikkal, rítusaikkal és 

hagyományaikkal együtt. Akkor érezni fogjátok nagyságomat és jelenlétemet, egyházként fogjátok 

felismerni a világegyetemet és imádatként a felebarátotok iránti szeretetet. Az Anyatermészet kebeléből új 

tudás fog fakadni, amely a tudományotokat a jólét útjára tereli, mert a lelkiismeret - amely Isten hangja - a 

helyes útra tereli. 

36 Az agy többé nem lesz a világ ura, hanem a szellem munkatársa, amely irányítani és 

megvilágosítani fogja a világot. 
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37 Ezekben az időkben, amikor a szeretet és az irgalom elszállt az emberek szívéből, az Atya azt 

mondja nektek: Legyetek derűsek és ne aggódjatok. 

38 Minden időben próbára tettelek benneteket, de még inkább a mostani időkben. Megkérdeztétek 

magatokat, hogy mi az oka a fájdalmatoknak. Felemeled a lelked, hogy beszélj hozzám, és azt mondd 

nekem: "Az én szenvedéseim nagyobbak, mint embertársaimé". Nem, gyermekeim, a háború minden 

következményével együtt nem érte el a nemzeteteket. Mások jobban szenvednek, mint te. Ha fájdalmat 

érzel, az azért van, mert nagy felelősség terhét viseled, és mert érzed mások fájdalmát. Ha szenvedsz értük, 

légy áldott, mert munkád jó gyümölcsöt fog hozni. Dolgozzatok az emberek között, és az Én Igém 

mindenkor bátorítani fog benneteket. 

39 Úgy érzed, hogy a bíró nagyon közel van hozzád ebben az időszakban, és mindenki készen áll arra, 

hogy számot adjon a munkájáról. Belső gyűjtésbe kezdesz, átkutatod a szívedet, és várod, hogy a 

lelkiismereted hangja megmutassa neked a hibáidat. De én azt mondom nektek: Láttam, hogy elmédet és 

szívedet beleadtad a munkáidba, hogy néha többet tettél, mint a kötelességed, és az áldozatokig elmentél, 

hogy teljesítsd az utasításaimat. Ezért megáldalak benneteket; de valójában nem kértem tőletek áldozatot. 

Vannak olyan munkák, amelyeket megteszek neked, mert meghaladják a képességeidet. Csak imádkozni 

és bízni kell. 

40 Ma, amikor megismertetem magam az emberekkel, azt tapasztalom, hogy ők maguk és a szokásaik 

megváltoztak, és ahhoz, hogy megértsenek és kövessenek Engem, nagyobb erőfeszítéseket kell tenniük. A 

bűn elszaporodott, és a környezet szennyezett. A rossz hatások terjednek és zavart okoznak, elsötétítik az 

elmét és a szívet, és e légkör közepette "Izrael népe" küzd a szabadulásáért és az emberiség 

megsegítéséért. Érdemeitek nagyobbak lesznek, ha türelmesen és alázatosan dolgoztok Munkámért, és 

leküzditek a nehéz életkörülményeket, amelyekben szenvedtek. 

41 Ha úgy érzitek, hogy felkészültetek arra, hogy beszéljetek a tanításomról, tegyétek meg. Ha még 

nem vált világossá, és a szavadnak nincs meggyőző ereje, szánj rá több időt. Hallgassatok továbbra is rám, 

amíg tanításomat magatokévá nem teszitek. 

42 Hányan vannak, akik - bár hallották az emberi értelem szervén keresztül adott Igémet - nem hittek 

Nekem, és nem győzték meg magukat! Hányan fognak még kételkedni bennetek, ha nem készültök fel! A 

világ el fog jönni hozzátok a fegyvereivel, az elméleteivel, és ha nem vagytok felkészülve, akkor gyengék 

lesztek. Kegyetlenül ki fognak kérdezni benneteket, arról fognak kérdezgetni, hogyan kaptátok meg a 

kinyilatkoztatást az eljövetelemről, milyen módon kaptátok meg a tanításomat, és ti minden kérdésükre 

válaszolni fogtok. Legyetek jóindulatúak és elnézőek, igyekezzetek a legegyszerűbb módon elmagyarázni 

nekik Szavam igazságát, megértetni velük annak jelentését, és segítsetek nekik, hogy megvilágosodásra 

jussanak. 

43 Békémet hagyom közöttetek, élvezzétek, örüljetek neki, amennyire életetek engedi, mert a béke 

országa még nem szállt le az emberek közé; mégis elhoztam nektek minden rossz ellenszerét, és ígérem 

nektek, hogy a múlt időkben adott szavam beteljesedésével a béke fel fog kelni, mint egy ragyogó hajnal, 

és megvilágítja lelketek, és hogy a fájdalom eme időszakának nyoma sem marad. 

44 Már közeledik az idő, amikor az isteni jóindulattal teli új nemzedékek lakják majd a földet, és 

megszentelt küldetést hoznak magukkal. Akkor válik valóra az Én Igém, amely azt mondja nektek: "Az 

utolsó lesz az első és az első az utolsó". Mindenki teljesítse küldetését a maga életében, mert nem 

tudhatjátok, hogy megadom-e nektek, hogy a béke idején visszatérhessetek. 

45 Érezzétek az Én vigasztalásomat, emberiség. Éljetek Bennem, és nem fogtok félni a 

megpróbáltatások keménységétől. 

46 Mária, a te közbenjáród, áldjon meg téged. Én is megáldalak benneteket. 

47 A kereszténység gyakran megfeledkezik Jézus szellemi tetteiről, mert nagyobb jelentőséget 

tulajdonít néhány anyagi tettének. Például összekeveri az Ő emberi szegénységét az Ő alázatával, és a 

fizikai fájdalmát a lélekben átélt valódi szenvedéssel. És azt hiszi, hogy az Ő fizikai vére az, ami lemosta a 

világ bűneit, elfelejtve, hogy az igazi vér, ami örök élet a lélek számára, az Ő Igéjének lényege. 

48 A Mester azt mondja neked: Ha annak a testnek lett volna bármi oka arra, hogy örökké köztetek 

maradjon, az Atya megvédte volna a hóhéraitól; vagy ha a halála után bármilyen módon hasznos lett volna 

az üdvösségetek szempontjából, akkor rátok hagyta volna. De miután az ő feladata a kereszten 
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befejeződött, a szemetek nem láthatta őt többé, hogy az isteni Mestertől keressétek azt, amit tőle kellett 

volna elvennetek: Az Ő szava, művei, alázatossága és a tökéletes szeretet minden példája. 

49 Miután ez az emberi forma eltűnt a földről, csak a Jézusból megszólaló "Ige" isteni lényege maradt 

meg a lelkiismeretekben. Ez az, amire vágyakoznotok kell: az élet és a szeretet üzenetének lényege, 

spirituális értelme. 

50 Tartózkodjatok attól, hogy Atyátokat az imádat anyagi formáin keresztül imádjátok, hogy 

megtanuljátok Őt közvetlenül, lélekkel szeretni. 

51 Amikor valaki megkérdezte Jézustól: "Te vagy a király?", a Mester azt válaszolta: "Ezért jöttem." 

De mindenki kételkedett abban - ruházatának szegényességét tekintve -, hogy király lehet. Senki sem 

sejtette annak az embernek a szerénysége mögött annak a fenségét, aki beszélt, és senki sem sejtette e szó 

mélyén a béke, a szeretet, a boldogság és az igazságosság országának ígéretét. 

52 Az emberi tekintet mindig a külsőségekhez ragaszkodik. Nem hatol mélyebbre, és innen erednek 

az emberek igazságtalan és hamis értelmezései. 

53 Tudjátok, hogy Jézust vallatták, sértegették, sőt teljesen elutasították? Tudjátok, hogy még a saját 

tanítványai sem tudták megmondani, hogy ki Ő, amikor megkérdezték? Ugyanígy a világ ebben az időben 

csodálkozni fog, hogy ki az, aki beszélt hozzátok, és sokan tagadni fogják, hogy Krisztus volt az, aki 

veletek beszélt. Akkor néhány tanítványom összezavarodik, és azon tűnődik majd, hogy ki beszélt 

hozzájuk, az Atya, az Ige vagy a Szentlélek. Erre azt mondom nektek, hogy ahogyan az igazság egy, úgy 

az Isteni Lényeg is egy, amit én adtam nektek az idők során, akár Törvénynek, Tanításnak vagy 

Kinyilatkoztatásnak nevezitek. 

54 Aki szerette ezt az igazságot és követte ezt a világosságot, az szerette az Atyját és követte Őt. 

55 A spirituálisan gondolkodó tanítványnak mindig a műveim lényegét kell keresnie, hogy felfedezze 

az igazságot isteni üzeneteimben. Akkor megtapasztalhatjátok, milyen könnyű felfedezni mindannak mély 

értelmét, amit egyesek titokzatosságba burkolnak, mások pedig teológiai dogmáikkal bonyolítanak. 

56 A spiritualizáció egyszerűséget jelent. Miért bonyolítsuk akkor azt, ami olyan egyszerű, tiszta és 

átlátszó, mint a fény? 

57 Ebben az időben az Én Igémet kerestétek, hogy abban oltsátok az igazságosság és a szeretet iránti 

szomjatokat. Jó tanítványokként figyeltek rám, és figyelmesen látjátok, ahogy az Utasítások Könyvének 

lapjai elhaladnak mellettetek. Ti vagytok a kiválasztottak, ne lepődjetek meg, amikor átadom nektek 

ezeket a tanításokat. De nem ti vagytok az egyetlen kivételezettek. Egyenlőségi és Szeretet Munkámban 

minden lelket értékes tulajdonságokkal ruháztam fel. Ti, akiket már korábban elhívtak, ne gondoljátok 

magatokat jobbnak. Csak belsőleg készüljetek fel, hogy teljesíthessétek a feladatotokat, és hogy 

embertársaitok megértsenek benneteket, és ők kövessenek benneteket. 

58 Mindig is azért kerestetek Engem, hogy megköszönjétek Nekem az általam nyújtott előnyöket. És 

az Én Lelkem, akit ti nem láthattok, az, aki ebben a jelenlegi formában világosan beszél hozzátok. Nem 

engedem, hogy az általam használt hanghordozók hazudjanak. Éreztetni fogom magam a 

lelkiismeretükben, és a szívükben érzett békéből tudni fogják, hogy munkájuk tetszetős. 

59 Teljesíteni fogom a fejlődés iránti vágyadat. Mindannyiótokat az út elejére helyezlek, hogy 

elkezdhessétek a napi munkát. 

60 Ismerjétek fel, hogy harmadik eljövetelem oka az emberiség iránti szeretetem. Azért jöttem a 

Lélekben, hogy beteljesítsem ígéretemet. 

61 Egyszer már mondtam nektek: "Aki ismeri a Fiút, az ismeri az Atyát". Ebben a jelen időben, 

Lelkem fényével tisztázom azt, ami az emberiség számára rejtély volt. Megvilágosítalak benneteket, hogy 

egy könyvben egyesítsétek Jehova parancsolatait, Jézus szavát és azokat a kinyilatkoztatásokat, amelyeket 

Szentlelkem tesz nektek ebben az időben, és megerősítitek, hogy azért jöttem hozzátok, hogy tanúságot 

tegyek Igazságomról a három időkben. 

62 A korábbi időkben elhangzott Igémet nem értelmezték helyesen, de a mag a lelkekben van, és ott 

fogom táplálni. 

63 Izrael magas lelki szintről beszélhet Istenéhez. Jöjjetek hozzám, és ha kétségeitek vannak, 

kérdezzetek. Az volt az Akaratom, hogy állandó közösségben maradjatok Velem, de a spiritualizáció iránti 

vágyatokban beleszerettetek vagy fanatizmusba estetek. De az az akaratom, hogy megértsétek az Igémet, 

amely egyszerűséget és tisztaságot tanácsol minden cselekedetetekben. 
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64 Ma kis számban jöttök, hogy meghallgassatok Engem, de a szellemi légió, amely körém gyűlik 

ezeken a megnyilvánulásokon, mérhetetlen. Az én Igém olyan, mint a tisztító víz, amely mindent 

megtisztít. Azért oktatlak benneteket, hogy érezzétek a felelősségeteket, és ne mondjátok később Nekem: 

"Nem tudtam, mit csinálok, hiányzott a megvilágosodás, a szüleim nem adtak tanácsot, az otthonom a 

viszályok helye volt". - Láttam, hogy a gyermekek rosszul ítélik meg szüleiket, hogy a szülők nem 

mutatnak jó példát gyermekeiknek, hogy a testvérek harcolnak egymással, ezért kérlek benneteket: Mikor 

fogtok egyesülni egymás között? Mindig is erényes lényeket küldtem nektek a Földre, hogy tanácsot 

adjanak nektek, és spirituális fejlődésre ösztönözzenek benneteket a világotokban. 

65 Ha férj és feleség vagytok, legyetek tudatában annak, hogy a házasságban egyesült férjnek és 

feleségnek templommá kell tennie otthonát, hogy abban gondozhassák és nevelhessék gyermekeiket. Ne 

hagyj nekik szomorú örökséget. Mindenki meg fogja találni a méltó jutalmat tetteiért élete során. 

66 Ahogyan igyekeztek egy barátotok kedvében járni, úgy igyekezzetek Nekem is kedvemben járni. 

Könyörögjetek, kérjetek, és én megadom nektek. Lelkem örömére teremtettelek titeket, és elégedettséggel 

tölt el, hogy megadom nektek azt, ami segít a fejlődésetekben. 

67 A kísértés gyűlöletet ébreszt bennetek, és az ember, aki természeténél fogva gyenge, pusztító 

károkat okoz embertársai szívében. De kérdezem tőletek, milyen jogotok van elpusztítani azt, amit én 

teremtettem? Miért ölitek meg a hitet, miért ítélkeztek? Az emberiség jelenleg nem végez Nekem tetsző 

cselekedeteket, de Lelkem fénye ragyog és felkészít benneteket a gonosz elleni harcra. Arra kérlek 

benneteket, hogy dobjatok el mindent, ami káros, mindent, ami miatt lemaradtok a fejlődésben. 

68 Erősítsétek meg magatokat Velem. Tápláljátok magatokat az Igémmel, hogy soha ne éhezzetek. 

Ma lakomát tartotok az asztalomnál, élvezitek a kenyeremet, és örökké emlékezni fogtok arra, hogy a 

Mester leültette tanítványait az asztalához, beszélt hozzájuk és táplálta őket az örökkévalóságig. 

Megmondtam nektek, hogy amikor tiszta szívvel hívtok Engem, én veletek vagyok. Hallottam a 

könyörgéseteket, és ezért jöttem le. Nézzetek rám a hit szemével, amelyet én készítettem. Előtted vagyok, 

és méltóvá tettelek jelenlétemre. Ismerjetek meg Engem az Igém igazsága által. Ez az az anyaméh, 

amelyből kivettétek magatokat. De ha a világ elfordít téged tőlem, meg kell próbálnod visszatérni, és ez a 

szerető Szív mindig nyitva lesz, hogy fogadjon téged. 

69 Ahogyan a Második Korszakban eljöttem hozzátok az emberiséggel való egyesülés jeleként, majd 

visszatértem az Atyához, ma is eljöttem egy időre; de egyetemes sugaram 1950-ben visszatartásra kerül. 

Ezért azt mondtam nektek, hogy azután az év után már nem lesz többé ilyen megnyilvánulásotok. Akkor 

lélektől lélekig összekapcsolódtok Velem, és kegyelmem leszáll a szívetekre. Eljön majd a nap, amikor 

nagyon közel fogjátok érezni magatokat hozzám, ti, népem egyszerű szívei. Szolgáljatok Engem azáltal, 

hogy szolgáljátok embertársaitokat. Legyetek orvosok, és ha a szeretet munkáját mosollyal fizetik meg, 

elégedettek lesztek. A túlvilágon leírom majd a műveidet. 

70 Szeressétek Máriát, szerető Édesanyátokat, keressétek őt lelkileg. Ne helyezz el magad előtt egy 

képet, hogy közel érezd magadhoz. Ő Jehova anyai szeretete, amelyet minden időben láttatok 

megnyilvánulni. Ő az isteni szószólótok. Szeressétek őt, hogy újra azt mondhassam neki: "Anyám, ez a te 

Fiad! 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 127  
(kihirdetve 1945. január 1-jén) 

1 Csukjátok be fizikai szemeteket e megnyilvánuláskor, mert a szellemetekhez akarok szólni. 

2 Megígértem nektek, hogy visszatérek, és így nem tehettem mást, mint hogy jelen legyek ezen a 

lelki randevún veletek. 

3 Legyetek békében, hogy figyelmesen hallgassatok Engem, és engedjétek, hogy Szavam vésője 

képes legyen formálni a lelketeket. 

4 Sokat vándoroltatok olyan helyet keresve, amely békét adhatna nektek, de nem találtátok meg; és 

amikor először jöttetek el ezekbe a szerény gyülekezeti termekbe, hogy meghallgassátok az Igémet, nem 

gondoltátok volna, hogy ezekben a termekben - szegényes és egyszerű termekben - megtaláljátok a békét, 

amelyre annyira vágytatok. 

5 Szeretnélek megnyerni téged magamnak a szeretet által. Ezért adom nektek ezt a tanítást, és hogy 

általa ugyanolyan gondossággal és szeretettel tanítsátok embertársaitokat, az utazókat, az úton lévőket, 

mint amilyen gonddal és szeretettel én fogadtalak benneteket. 

6 Az ember nem csak kenyérrel él, mert éhség és szomjúság van benne, ami nem a testből fakad, és 

ezek kielégítésére szellemi vizet és kenyeret kell keresnie. De szükséges, hogy fájdalom érjen benneteket, 

hogy megértsétek tanításaimat. 

7 Néhányan megkérdezik Tőlem: "Uram, az emberi szeretet talán megengedhetetlen és utálatos 

előtted, és Te csak a lelki szeretetet helyesled?". 

8 Nem, emberek. Igaz, hogy a szeretet legmagasabb és legtisztább érzései a szellemhez tartoznak, de 

azért helyeztem szívet az emberi testbe is, hogy az szeretni tudjon, és azért adtam neki érzéseket, hogy 

azokon keresztül szeretni tudjon mindent, ami körülveszi. 

9 Azért bíztam az emberi életet szellemi lényekre, hogy a földön éljenek, és ha már itt vannak, 

bizonyítsák be, hogy szeretnek Engem. E célból két részre osztottam az embereket, és az egyiknek az 

erősebb, a másiknak a gyengébb tulajdonságot adtam. Ezek a részek a férfi és a nő voltak. Csak egyesülve 

lehetett mindkét lény erős és boldog, és erre a célra hozták létre a házasságot. Az emberi szeretetet akkor 

áldom meg, ha a Lélek szeretete indítja. 

10 A szeretet, amelynek gyökerei csak a fizikaiban vannak, az érzéketlen lények sajátja, mert 

hiányzik belőlük a lelkiismeret, amely megvilágítja az útjukat. Továbbá azt mondom nektek, hogy a jó 

egyesülésekből mindig jó gyümölcsök fognak születni, és a fény szellemei fognak bennük megtestesülni. 

11 Most itt az ideje, hogy megtisztítsátok magotokat, ó nép, hogy szellemileg és fizikailag erős 

családot alkothassatok. Értsetek meg Engem, gyermekeim, hogy helyesen értelmezhessétek Akaratomat, 

mert az 1950-es év már közeledik, és nem szabad elfelejtenetek, hogy ezt az évet jelöltem ki 

megnyilvánulásom utolsó évének. Azt akarom, hogy felkészüljetek arra a napra, mert csak azok lesznek 

képesek szilárdan megmaradni a pozíciójukban, akik ezt a felkészültséget elérték. Ők lesznek azok, akik a 

jövőben igaz tanúságot tesznek rólam. 

12 Ne feledjétek, hogy csak azok, akik képesek voltak spiritualizálni magukat, tudják munkámat 

megismertetni; mert azok, akik nem készültek fel az egyesülés új formájára - hogyan is rendelkezhetnének 

a szükséges inspirációval ahhoz, hogy befogadják gondolataimat és reprodukálják üzeneteimet? 

13 Azt akarom, hogy mindannyian tegyetek előrelépést, hogy tanúságtételetek az emberiség javát 

szolgálja. Íme, ha egyesek így gondolkodnának, mások pedig másképp, csak zavart okoznának az 

embereknek. 

14 Ennek az Igének a lényege soha nem változott a megnyilvánulásának kezdete óta, amikor Damiana 

Oviedón keresztül szóltam hozzátok. Tanításom értelme ugyanaz volt. 

15 De hol van ezeknek a szavaknak a lényege? Mi történt velük? Rejtve vannak azoknak az isteni 

üzeneteknek az írásai, amelyek az elsők voltak ebben az időben, amelyben az Én Igém oly bőségesen 

terjedt közöttetek. Szükséges, hogy ezek a tanítások napvilágra kerüljenek, hogy holnap tanúságot tudjatok 

tenni arról, hogyan kezdődött ez a megnyilvánulás. Így tudni fogjátok az első tanításom időpontját, annak 

tartalmát és az utolsóét, amely az 1950-es évet hozza el nektek - a kijelölt évet, amellyel a kinyilatkoztatás 

eme időszaka véget ér. 
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16 Ma még nem is sejtitek, hogy milyen káosz lesz az emberiségben, miután az Én Igém elhallgat, és 

el sem tudjátok képzelni azt az örvényt, amit egy ilyen esemény elszabadít a nemzetek között. 

Vigyáznotok kell, hogy felelősségetek minden alkalommal növekedjen, mert minden egyes alkalommal 

egyre több és több megvilágosodásra teszel szert. Az örökségetek már most is nagyon nagy, és 

elengedhetetlen, hogy megosszátok azt embertársaitokkal, a rászorulókkal, mielőtt elhagyjátok ezt a 

földet. 

17 Tegyétek érzékennyé szíveteket, hogy megértsétek Szavamat, mert még nem értettétek meg. 

Hogyan leszel képes befogadni és felfogni az Igémet, ha holnap intuitív módon adom át neked? 

18 Egyesüljetek igazságban és lélekben, és ne váljatok el egymástól, még a legnagyobb 

megpróbáltatásokban sem. Egy Isten, egy Akarat és egy Ige volt veletek. Ezért a jövőben nem jelenhetnek 

meg más utasítások, mint amilyeneket most kaptak. 

19 Vajon merészel-e bárki is ellenszegülni akaratomnak? Ez azt jelentené, hogy viszály és 

ellenségeskedés támadna e nép kebelében, mert míg egyesek ragaszkodnának az igazsághoz, addig mások 

hamis szavakkal tévútra vezetnék az egyházakat az igaz útról. 

20 Ne legyetek gyengék, emberek, emlékezzetek minden pillanatban arra, hogy "erősnek" hívtalak 

benneteket. Ha nem tévesztettem meg a hiteteket, és bebizonyítottam nektek, hogy az Igém jelentése nem 

változékony, hogyan tudnátok megtéveszteni embertársaitokat azzal, hogy rossz példát adtok nekik? Itt az 

ideje, hogy felkészüljetek arra, hogy mit hagyjatok az eljövendő generációkra. 

21 Sokan azt mondják Nekem a szívükben: "Mester, előre látod, hogy hűtlenek leszünk Hozzád? 

Hogyan lehetséges ez?" És ugyanazt válaszolom nektek, amit apostolaimnak mondtam a Második 

Korszakban: "Vigyázzatok és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek"; mert mindannyian tudjátok, hogy 

azok között volt egy, aki el akart árulni és el akart adni Engem, és nem tudjátok, ki teszi ezt ebben az 

időben, bár tanítványomnak nevezi magát. 

22 Lelkem hív titeket, hangom tanítóként érkezik szívetekbe, és Mennyei Atyátok Lelke örökké 

körülöttetek lesz, keres titeket, hogy megsimogasson benneteket. 

23 Én vagyok a Legmagasabb Szint, amelyre minden szellemnek törekednie kell, mert aki ezt eléri, az 

tudni fogja, hogyan nézze a teremtés minden szépségét és Atyja műveinek dicsőségét. 

24 Szavam vésőként dolgozik a szíveteken, formálja a lelketeket, amíg az olyan nem lesz, mint az Én 

Lelkem a fényben. 

25 Ne feledjétek, hogy nem zavaros elmék előtt álltok, hanem Ő előtt, aki bizonyítja nektek az Ő 

Lelkének tökéletességét és igazságát. Közelebb vittelek benneteket az élet fájához, amelynek ágain a jó 

gyümölcsök lógnak. Ma ünnep van az Én Házamban, sokan ülnek az asztalomnál. De a jelenlévők közül 

ki fog holnap hátat fordítani Nekem? Csak én tudom. 

26 Mindenki, aki lelki örökségre vágyik, jöjjön az asztalomhoz, üljön le Velem és egyen ebből a 

kenyérből, hogy amikor feláll, úgy érezze, hogy békém tulajdonosa, és lelke újabb láncszem lesz a szeretet 

láncában, amelyet jelenleg formálok és egyesítek gyermekeimmel. 

27 Jöjjetek, jöjjetek és kopogtassatok az ajtómon. Jöjjetek közelebb, számkivetettek, egyetek és 

öltözzetek fel, de utána járjatok az én nyomdokaimban. Tanuljátok meg az általam elrendelt törvényeket, 

és tartsátok be őket, nehogy megigyátok a keserűség poharát. Értsd meg: Aki letér a tökéletes útról, az 

eltávolodik az országomtól, és a halál veszélye fenyegeti. 

28 Többet adok neked, mint amire bárkinek szüksége lehet. Miért? Hogy adhassatok 

embertársaitoknak abból a sok mindenből, amit rátok bíztam. De spiritualizáljátok magatokat, hogy ne 

csak azok a szenvedések mozdítsanak meg benneteket, amelyeket a szemetek lát, hanem azok is, amelyek 

túl vannak a látótereteken, mert nem állnak kívül a szerető tevékenységetek birodalmán. Érzékenységetek 

nem korlátozódhat az e világ lényeinek szenvedésére. Nem, azt is meg kell érezned, ha egy lélek 

láthatatlanul közeledik hozzád, szeretetteljes segítségre vágyva. Ezekben az esetekben csak a 

spiritualizáció fogja feltárni előtted a szükségleteiket. 

29 Micsoda öröm tölti majd el Lelkemet, amikor látja, hogy az élet folyamát, amely keblemből fakadt, 

egymás között folyik, oltja szomjukat és tisztára mossa őket szennyeződéseiktől. 

30 Hozd ki a legtöbbet az életedből, mert rövid; egy év egy pillanat, amely elveszik az idő 

végtelenségében. Kövessétek készségesen az Atya szándékait, és a rátok bízott élet egyetlen értékes 

pillanatát sem fogjátok elvesztegetni. 
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31 Megmondtam nektek, hogy az Én jó kedvem a végéhez ért, és hogy mélyen el kell 

gondolkodnotok, hogy megértsétek, mit akarok mondani nektek. Az önző és anyagias életeddel szembeni 

türelmem elérte a határt. Mindazonáltal új jóindulatot fogok adni nektek, de az lelki természetű lesz. 

32 A könyv nyitva van, én nyitottam ki. Oldalai folyamatosan megmutatják isteni tartalmukat. 

33 Tekintetem átölel benneteket ezekben a pillanatokban, amikor imátok elért Hozzám. Fényem 

Atyaként, Mesterként és Bíróként szállt le a lelketekre. Igen, emberek, mert ez az a nap, amikor eljöttem, 

hogy átvegyem az áldozatotokat, hogy megkérdezzem tőletek, mi a gyümölcse azoknak a munkáknak, 

amelyeket ma bemutatsz nekem. 

34 Az elméd elhallgat, a szíved egy pillanatra leáll, és a lelkiismereted figyelemmel kíséri az 

ítéletedet. 

35 Már nem tekintelek titeket kisgyermekeknek, mert ti nagy lelkek vagytok, akiket Én már az Első 

Korszak óta a szellemi tökéletesség útjára helyeztem. Ezért neveztelek titeket elsőszülöttnek, és ezért 

tettelek titeket Lelkem bizalmasaivá és örököseivé. Ezért követelek most számon tőletek, és megkérdezem 

tőletek, hogy mit tettetek a lelketekkel és ezzel a testtel is, amelyet eszközként bíztak rátok. Ebben a 

Harmadik Korszakban azzal a nehéz küldetéssel küldtelek titeket, hogy ismertessétek a Hatodik Pecsét 

Fényét, és hogy körétek gyűljön a nagy tömeg, amely az Én népemet fogja alkotni. Az emberi elmén 

keresztül tettem magam ismertté, hogy tanítsalak és felkészítselek benneteket, és az 1950-es évet tűztem ki 

e megnyilvánulás végének. Maradjatok ennek tudatában, mert közeledik az a nap, és időben meg kell 

vizsgálnotok magatokat a lelkiismeret fényében, hogy megtudjátok, hogy kihasználtátok-e a rátok bízott 

időt vagy sem. 

36 Megadtam nektek a fény szellemi világával való közösség kegyelmét, hogy az megkönnyítse a 

munkanapotokat, és elküldtem előttetek Illést, hogy ő egyengetni tudja az utat előttetek és bátorítani 

tudjon benneteket a megpróbáltatásokban. Azért küldtem nektek a Béke Angyalát, hogy érezzétek a 

befolyását, amely megvéd benneteket a háborúk fenyegetésétől és a természet elszabadult erőitől. 

37 Atyaként szólok hozzátok, de ne bíróként keressetek Engem. Szeretlek benneteket, és már régóta 

vártam rátok; de ne feledjétek, hogy a világegyetemre vonatkozó ítéletem könyörtelen lesz, és hogy 

egyesülni fogtok Bennem, hogy a Mester szavát mindenhová elvigyétek. 

38 Ha békére és boldogságra vágytok, és ha jogotok van az egészségre és a jólétre, vegyétek észre, 

hogy csak akkor kaphatjátok meg a kegyelem eme ajándékait, ha szeretitek felebarátaitokat, 

megbocsátotok azoknak, akik megsértettek benneteket, és megosztjátok kenyereteket a rászorulókkal - a 

Lélek kimeríthetetlen kenyerét, amelyet bőségesen adtam nektek. 

39 Legyetek a béke szellemei ezekben a háborús időkben, amikor imátok olyan kell, hogy legyen, 

mint a testvériség köpenye, amely az egész földre kiterjed. 

40 Elmélázom az emberi vértől vöröslő földön és az embereken, akik nem hagyják abba a 

bűntetteiket. Vonjátok békémet a világra, mert különben igazságom nemzetről nemzetre fog járni, és 

nektek is felelnetek kell majd előttem a szeretet hiánya miatt. 

41 Nem akarlak titeket előttem vádlottként látni, mindig úgy akarlak titeket tekinteni, mint 

gyermekeimet, akiknek Atyai szeretetem mindig kész segíteni. Lelkem dicsőségére teremtettelek 

benneteket, és hogy felüdüljetek bennem. 

42 Nem rágódom azon, hogy bűneidet lássam, és nem is akarom nézni a bűneidet. Azt akarom látni 

bennetek, hogy elszántak vagytok a módosításra, és hogy lelki buzgalmat érzek a munkámban. 

43 Tanulj meg Engem lelkileg szeretni, ahogyan Én szeretlek téged, és az Én megbocsátásom által 

töröld le a foltjaidat. Ha ez az élet a könnyek völgyében száműzetés számodra, sírj és enyhítsd fájdalmadat 

Velem, vegyél új bátorságot, mert lelked megtisztul közben. Vigyétek a kereszteteket türelemmel és 

önátadással, és hagyjátok, hogy a hit és a remény lángja felragyogjon a szívetekben. 

44 Nézzetek körül, és lássátok a békétől elárvult emberiséget. De bocsáss meg neki, ha a háború 

következményeit te is érzed. 

45 Áldom azokat, akik kiállták a megpróbáltatásokat, amelyeket küldtem nekik, áldom azokat, akik 

szőlőmben dolgoztak. Megáldom a betegeket gyógyító kezeket és az erkölcsileg megújult férfiakat és 

nőket. Áldom a betegeket, akik fájdalmuk közepette áldottak Engem, és mindazokat, akik a kapott 

jótéteményeket szerető gondoskodásomnak tulajdonítják. De nem csak azt áldom meg, aki szeret vagy 

elismer Engem, hanem minden gyermekemet ugyanezzel a szeretettel áldom meg. 
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46 Az az Akaratom, hogy megszüntessetek minden fanatizmust és mindent, ami haszontalan a vallási 

kultuszotokban, mert azt akarom, hogy lelketekben megtaláljátok Istenségem igazi szentélyét. 

47 Tegyétek gyógyító balzsamomat a betegekre; de ha minden belső felkészültségetek és szeretetetek 

ellenére sem vagytok képesek meggyógyítani néhányukat, bízzátok rám az ügyet, és én majd felelek érte. 

Azt mondom neked: Ha bármelyik tanítványom elérné a tökéletes szellemiséget, olyan lenne, mint Jézus, 

aki látás, hang, akarat vagy puszta érintés által gyógyította a betegeket és támasztotta fel a halottakat. 

48 Tanítványok, ahogyan én lejöttem, hogy átvegyem ennek a népnek a gyümölcsét, úgy fogom 

összegyűjteni a termést és az adót az egész világegyetemből, a természet minden erejéből, minden 

királyságból, minden világból és lakóhelyről, minden ismert és ismeretlen lényből, a legtökéletesebbtől a 

legtávolabbi tökéletességig. Mindenkire kiárasztom fényemet, és éreztetem velük jelenlétemet. 

49 Az emberiség szellemileg a harmadik korszakban él. De aki nem tudja, hogy mit jelent a 

"Harmadik Korszak", annak tanulmányoznia kell és el kell merülnie az Igémben, amely nagy 

kinyilatkoztatásokat tesz nektek; bár sok mindent, amit még meg kell tanulnotok megérteni, nem fogtok 

tudni ebben az életben, mert az intelligenciátok nem elegendő a felfogásához. Amikor belépsz a szellemi 

életbe, új kinyilatkoztatásokat fogok adni neked. 

50 Ebben a pillanatban a föld nemzeteihez szólok. Mindenkinek megvan az Én fényem; ezzel együtt 

elgondolkodnak majd azon, hogy úgy mertek rendelkezni az élettel, mintha ők lennének a tulajdonosai. 

Bizony mondom nektek, pusztításotok és fájdalmatok sokakban mélységes bűnbánatot váltott ki, és 

milliókat ébresztett fel a világosságra, akik Engem keresnek és Engem hívnak, és belőlük sirató kiáltás tör 

fel Hozzám, kérve: Atyám, nem lesz vége a háborúnak 1945-ben, és nem szárítod fel könnyeinket és nem 

hozol nekünk békét? 

1945. január 1-jén kapott prófécia 

51 Itt vagyok közöttetek, ti hét nemzet! Hét fej, ti, akik felemelkedtetek előttem a világban! 

52 Felvilágosítom önt. Igazságosságom még mindig súlyosan sújtani fog téged; de én erőt adok 

neked, megérintem a szívedet és megmondom neked: nagyra törő céljaidat le fogod dönteni, 

gazdagságodat elveszem tőled, és senkinek sem adom oda. 

53 NÉMETORSZÁG: Ebben a pillanatban kísértem büszkeségedet, és azt mondom neked: készülj fel, 

mert a te magod nem fog elpusztulni. Új földeket kértetek Tőlem, de az emberek beleavatkoztak 

Főtanácsaimba. Meghajlítom a nyakad és azt mondom neked: Fogadd el az Erőmet, és bízz bennem, és én 

megmentelek téged. De ha nem bízol bennem, és engedsz a büszkeségednek, akkor elbuksz, és a világ 

rabszolgája leszel. De ez nem az Én Akaratom, mert ez az az idő, amikor megdöntöm az urakat, és 

felszabadítom a rabszolgákat és a foglyokat. Vedd a fényemet és kelj fel. 

54 RUSZSA: Az én szellemem mindent lát. A világ nem lesz a tiéd. Én leszek az, aki mindannyiótok 

felett uralkodni fog. Nem fogjátok tudni eltörölni Nevemet, mert Krisztus, aki hozzátok szól, uralkodik 

majd minden ember felett. 

55 Szabadulj meg az anyagiasságtól, és készülj fel egy új életre, mert ha ez nem történik meg, 

megtöröm az arroganciádat. Én adom nektek az Én világosságomat. 

56 OLASZORSZÁG: Már nem te vagy az úr, mint régen; ma a gúny, a szolgaság és a háború 

tönkretett téged. Degeneráltságotok eredményeként most nagy megtisztuláson mentek keresztül. De én azt 

mondom nektek: újítsátok meg magatokat, távolítsátok el a fanatizmust és a bálványimádást, és ismerjetek 

el Engem az Urak Urának. Új inspirációkat és fényt árasztok rátok. Vegyétek gyógyító balzsamomat, és 

bocsássatok meg egymásnak. 

57 FRANCIAORSZÁG: Fájdalmadat elém hozod. Siralmad eléri magas trónusomat. Fogadlak 

benneteket. Régebben az Úrhoz emelkedtél, most csak a láncokat mutatod meg Nekem, amelyeket 

magaddal hurcolsz. Nem figyeltetek és nem imádkoztatok. Átadtad magad a test gyönyöreinek, és a 

sárkány prédává tett téged. De én megmentelek titeket, mert feleségeitek jajveszékelése és gyermekeitek 

sírása hozzám száll fel. Meg akarjátok menteni magatokat, és Én kinyújtom felétek a kezemet, de őszintén 

mondom nektek: Figyeljetek, imádkozzatok és bocsássatok meg! 

58 EGYESÜLT ÁLLAMOK: Ebben a pillanatban én is fogadlak benneteket. Nézem a szívedet - nem 

kőből van, hanem fémből, aranyból. Fémből készült agyadat látom megkeményedni. Nem találok benned 

szeretetet, nem fedezem fel a spiritualitást. Én csak megalomániát, becsvágyat és kapzsiságot látok. 
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59 Folytasd, de kérlek: Mikor fog az én magom mélyen gyökeret verni közöttetek? Mikor fogjátok 

lerombolni az "Aranyborjút" és a "Bábel tornyát", hogy helyette az Úr igazi templomát építsétek? 

Megérintem a lelkiismereteteket, az elsőtől az utolsóig, és megbocsátok nektek. Megvilágosítalak 

benneteket, hogy a legfelsőbb órában, amikor a próbatétel eléri a tetőpontját, elmétek ne zavarodjon össze, 

hanem tisztán gondolkodjatok, és emlékezzetek arra, hogy én előttetek járok. 

60 Fényt, erőt és hatalmat adok nektek. Ne avatkozzatok bele Főtanácsaimba, mert ha nem 

engedelmeskedtek rendeleteimnek, vagy átlépitek az általam meghúzott vonalat, fájdalom, pusztulás, tűz, 

dögvész és halál fog rátok törni. 

61 JAPÁN: Fogadlak és beszélek hozzád. Beléptem szentélyedbe, és mindent megnéztem. Nem 

akarsz utolsó lenni, mindig is első akartál lenni, de bizony mondom neked: ez a mag nem tetszik nekem. 

Szükséges, hogy megigyátok a szenvedés poharát, hogy megtisztuljon a szívetek. Szükséges, hogy az Ön 

nyelve keveredjen más nyelvekkel. Szükséges, hogy a világ közeledjen hozzád. Amikor a világ 

felkészültnek és tisztának találja magát, elhozza neked a magot, amit én adok neki, mert nem látok senkit, 

aki felkészült volna. 

62 Nem látom benned istenségem magvát. De én kikövezem az utat. Hamarosan az univerzumban az 

eszmék káosza lesz, a tudományok, vélemények és elméletek zűrzavara; és e káosz után a Fény el fog jutni 

hozzátok. 

63 Mindannyiótokat felkészítelek, megbocsátok nektek, és gondoskodom róla, hogy a helyes úton 

járjatok. Amikor eljön az idő, és béke lesz a nemzetek között, ne legyetek engedetlenek, ne avatkozzatok 

bele Főtanácsaimba, és ne szegüljetek szembe akaratommal. Amikor a nemzetek békét kötnek, ne 

áruljátok el őket, mert akkor ítéletemet hozom rátok. 

64 Hét nemzet! Hét fej! Az Atya fogant meg téged. Előtted, a te uralmad alatt van a világ. Felelősek 

vagytok érte Nekem! 

65 Legyen a "Hétpecsétes Könyv" fénye minden egyes nemzetben, hogy az emberek az Én akaratom 

szerint felszerelhessék magukat. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 128 
1 Elhozom nektek az Igémet, amely egy létra, amely az Én Királyságomba vezet. Ha 

megvalósítjátok, amit tanítok nektek, új életre ébredtek. Mindenki, aki tökéletesíteni akarja magát, 

megtalálja az utat kikövezve. Hangom hív benneteket, mert mindannyian szeretett gyermekeim vagytok. 

2 Jöjjetek hozzám, és vegyétek birtokba országomat. Gyertek, gyerekek és fiatalok, mert tetszik 

nekem, hogy meghallgatom kéréseteket. Ti egyedülálló nők, én vagyok az erényes házastárs, aki el akar 

kísérni benneteket; szeretett férfiak, tartozzatok hozzám. Látom, hogy mindannyiótokat legyőztek a 

megpróbáltatások, de én felemellek benneteket belőlük. Ne lepődj meg, hogy ezért kereslek meg. Nem 

láttátok, hogyan tükröződik a szeretet az Én gondoskodásomban? Nem láttátok, hogy az Anya hogyan sír 

az emberiség szeretetéért? A pohár, amelyet mindannyian isztok, nagyon keserű, de megtisztít benneteket, 

mert ezek a könnyek, amelyeket ontotok, olyanok, mint azok az esszenciák, amelyeket Magdolna kiöntött, 

amikor megkente Jézus lábát. Most is, mint akkor, megbocsátom bűneidet. 

3 A világot járva találkoztok a gonoszsággal, és át kell haladnotok rajta anélkül, hogy 

beszennyeznétek magatokat. De az én erőm támogat téged, hogy ne ess el, mert nélküle elgyengülnél. 

Légy bölcs, figyelj, imádkozz, és legyőzhetetlen leszel. 

4 Az emberiséget szellemileg szegénynek látom, mert a megszerzett hatalom anyagi. A szellemihez 

képest az anyagi munkák kicsik, ezek nem teszik halhatatlanná a lelket. Csak a jóért folytatott 

küzdelemben szerzett érdemek adnak neki örök életet és teszik erőssé. 

5 A büszke ember azt hiszi, hogy erős, bár a látogatások minden lépésnél emlékeztetik őt arra, hogy 

nem ő a szuverén, hogy "nagysága" csalóka. Használjátok az erőt, amit adok nektek, hogy jót 

cselekedjetek. 

6 Ne kételkedjetek szavaimban. Elhozom nektek a hit magját, hogy megműveljétek azt, és ezen 

keresztül megtanuljátok értékelni csodáimat. Lelkedbe helyeztem a lelkiismeret fényét, hogy megismerd 

az általam adott törvényeket, és azok alapján irányíthasd lelkedet és testedet. Az én tanításaimban 

egészséget, békét és örömöt fogtok találni. Ezért mondtam nektek, hogy aki megkóstolja ezt a kenyeret, 

soha többé nem lesz éhes. 

7 Megmutatom magam nektek, hogy felismerhessetek Engem, és később továbbadhassátok azt a 

tudást, amelyet jelenleg örökségként adok nektek. 

8 Ti a jelenben éltek, és nem tudjátok, hogy mit szántam nektek a jövőtökre. Szellemek nagy légióit 

készítem elő, akik a földön fognak lakni, és kényes küldetést hoznak magukkal, és tudnotok kell, hogy 

sokan közületek azoknak a teremtményeknek a szülei lesznek, akikben hírnökeim megtestesülnek. Az a 

feladatotok, hogy belsőleg felkészüljetek, hogy tudjátok, hogyan fogadjátok és vezessétek őket. 

9 A földet Én készítettem el, és olyan tiszta, amilyennek teremtettem. Ha bármi rossz van rajta, az az 

ember műve. Mennyi rosszat teremtettetek a bűnötökkel, az emberiséggel, még akkor is, ha valaki azt 

mondaná, hogy nem vagytok felelősek azért, ami a múltban történt. De én azt felelem neked: a lelked már 

máskor is lakott a földön, távol volt és megszentségtelenítette a földet. Tudod, hogy ki vagy? Mennyi 

erőfeszítést kell tennetek, hogy jóvátegyétek mindazt, amit megtagadtatok az emberiségtől. 

10 Ha elfáradtál, támaszkodj az ima botjára, mert általa új erőre kapsz. Ahogy halljátok Szavamat, 

magasabb régiókba emelkedtek, ahonnan érezni fogjátok Jelenlétemet. Értsétek meg, hogy törvényem 

teljesítéséhez nem elég a lelket imával felemelni; a szeretet és az irgalmasság cselekedeteit is meg kell 

tennetek. 

11 Már közeledik az idő, amikor ez a rally véget ér. De mindig legyetek tudatában annak, hogy 

Lelkem nem távozik el tőletek. 

12 Amikor abbahagyom, hogy ebben a formában mutatkozzam be, az lesz a jele annak, hogy a 

felkészülés időszaka véget ért. Megpecsételem azok elméjét, akik Engem szolgáltak, és pihenést adok 

nekik a munka nagy időszakában, és jutalmat adok azoknak, akik engedelmes szolgák voltak szőlőmben. 

Rájuk hagyom Lelkem békéjét. De továbbra is egy magasabb kinyilatkoztatás eszközei lesznek. 

13 Ahogyan "Az Ige" sem vált többé testté, miután Jézusban volt, úgy Szellememnek ez a 

megnyilvánulása az emberen keresztül nem fog megismétlődni. Csak az Én fényem fog továbbra is a 

végtelenből sugározni, hogy spirituálisan vezessen benneteket az igaz úton. 
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14 Figyeljetek erre a fényre, és nem fogtok letérni a helyes útról. Tartsátok be törvényeimet, akkor a 

hit és a szellemi ajándékaitokba vetett bizalom nagyon nagy lesz. Értsétek meg, hogy mi Mária, Jézus és 

Illés ereje, mert részesülhettek belőle. 

15 Legyetek jókedvűek, ha engedelmeskedtek rendeléseimnek, amelyek nem áldozatot jelentenek 

majd, hanem inkább örömöt a lelketeknek. Legyetek olyanok, mint a kisgyermekek az Atya oldalán, akik 

bíznak és reménykednek benne. 

16 Láttam, hogy ez a nép imádkozik az emberiségért, szereti azt, és a Mester szeretete inspirálja. A ti 

fájdalmatok is nagy, de ez az, ami egyesíteni fog benneteket, és igazi családdá tesz benneteket. 

Megvigasztallak benneteket életutatok során, amíg el nem éritek az ígéret földjét. 

17 A béke, amit remélsz, el fog jönni, és olyan nagy lesz, mint amekkora a fájdalom volt. Az 

egyesülés (minden szellemi közösség) is el fog jönni, de előtte még küldök nektek hirdetményeket, 

amelyek hirdetik annak az időnek a közelségét, amikor ezek a próféciák beteljesednek. 

18 Üdvözöllek benneteket, akik átléptétek egy új korszak küszöbét. Hallottátok a megnyugtató csengő 

hangját, és összegyűltetek a hívó hangjára, mert felismertétek, hogy ez Atyátok hangja, amely arra hív 

benneteket, hogy hallgassatok rá. Ez a vágy és engedelmesség okozta, hogy hangomat felismertétek, 

amikor eljutott a szívetekhez. 

19 Mivel nem tudjátok, hogy milyen hosszú (földi) életet kaptatok, ezért szükséges, hogy e pillanattól 

kezdve elinduljatok, mert bármilyen messze is van életetek útja, mindig tele lesz ösztönzőkkel, hogy 

elérjétek a célt. Minden alkalommal egy rejtély tisztázódott a szemed előtt. Ebben a Harmadik Időben, 

amikor Szavam szellemi gyümölccsé válik, hogy tápláljon benneteket, felfedem nektek azt, amit a 

szellemetek számára tartogatok. Igém a szellemileg alázatosokra és az egyszerű elméjűekre árad, mert 

olyan, mint a kristálytiszta víz, amely az elmén keresztül, az elméből a szívbe és onnan a lélekbe folyik, és 

nem szennyezi be magát a szennyeződésekkel, amelyekkel útközben találkozik. 

20 Ez idő alatt nem léptem a világ porába. Csak az Én Lelkem található meg a belső templomban, 

amely lényetek mélyén létezik, ahol nyomot hagyok a nyomomban. Ti, akik leültetek Uratok asztalához, 

ismeritek e kenyér, e bor és e gyümölcs ízét, hogy soha ne essetek csalódásba. 

21 Betegnek találtam a lelkedet, de eléje álltam, és azt mondtam neki: "Én vagyok az Út; felajánlom 

neked a segítségemet. Irányítsd magad az én szavaim szerint, és el fogod érni a földet, amit keresel." 

22 Amikor még fogalmatok sem volt a szellemi életről, káromoltátok Istent, amikor kétségbeesettnek 

éreztétek magatokat, és meg akartatok halni, hogy megpihenhessetek - ahogy gondoltátok - anélkül, hogy 

tudtátok volna, hogy a pihenés, ahogyan azt elképzeltétek, nem létezik, mert a szellem csak a 

tevékenységben találja meg a tökéletes boldogságot. A tétlenség egoista, az egoizmus pedig a testhez 

tartozik, nem a szellemhez. A test csak akkor talál nyugalmat, amikor az élet utolsó leheletét is kioltják 

belőle. Lelkesítsétek magatokat, ó emberek, hogy meglássátok Mesteretek arcát, aki gyengédséggel és 

békével mosolyog rátok. 

23 Mint egy mag, amely szaporodik és terjed, úgy fog az Én tanításom is elterjedni az emberiségen, 

hogy megmentse azt. Nemcsak azok fognak üdvözülni, akik hallanak Engem, hanem azok is, akiknek nem 

volt kiváltságuk hallani ezt az Igét. 

24 Erre a népre szellemi ajándékokat árasztottam, amelyek holnap termékennyé teszik a földeket, ahol 

a szeretet, az egyetértés és a béke csírázni fog; mert magvaimat hírnökeim elviszik majd a széles földre, a 

tartományokba és a városokba. 

25 Azért kerestelek fel titeket a cellátokban, mert az anyagelvűség, az egoizmus és a bűn foglyai 

voltatok. De felszabadítottalak benneteket, hogy ezt az örömhírt eljuttassátok a szívekhez. Soha nem fogsz 

tudni eltávolodni tőlem. Ti vagytok a zsenge levelek az élet hatalmas fáján, ti vagytok az ágak vagy 

hajtások. A lelkeden keresztül folyik a fa nedve. Ez az a szövetség, amely összeköt benneteket Velem, és 

amely soha nem semmisülhet meg. A fa a család, benne az apa, az anya és a gyermekek örökre 

egyesülnek. Ebben az Úr minden gyermekének testvérként kell felismernie magát: Testvérek nem csak elv 

vagy származás, hanem szeretet által. 

26 Ennek a fának a jelképe volt a kereszt, amelyre felszögeztél Engem. 

27 Itt van a Mester, hogy megédesítse utadat az Ő Igéjével; mert azok, akik egyszer békét éreztek 

ezen az úton, aligha térnek le róla, vagy esnek vissza korábbi életük hibáiba, ahol a forgószél ostorozta 
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őket. Szavam, amely mindig tele van új tanításokkal és kinyilatkoztatásokkal, felélénkít benneteket, hogy 

ne álljatok meg, és ne vonuljatok vissza. 

28 Újra és újra azt mondom nektek, hogy használjátok ki azt az időt, amikor tanításaimat adom nektek 

az Igémmel, mert amikor eljön távozásom órája, már nem fogjátok hallani ezt a "fülemüle" dobogását. 

29 Azt akarom, hogy az "elsők" jó tanárai legyenek az "utolsóknak". Ismerjétek fel, hogy közöttük 

olyan nagyszerű szellemek lesznek, akik - miután átmentek a szenvedés olvasztótégelyén. 

- nagy szeretettel fogják felkarolni szellemi munkámat, és tanításommal a szívükben és bátorításommal a 

lelkükben kezdik meg harcukat az emberek között. 

30 Hadd tanítsalak, készítselek fel és tegyelek próbára, hogy erősek legyetek, és hitetek igaz legyen. 

Akaratom eszközeként foglak használni benneteket, és a ti közvetítésetekkel sok művet fogok 

véghezvinni. A ti ajkatokon keresztül szólok majd a sokasághoz, és közülük választom ki azokat, akik 

követni fognak engem ebben az időben. 

31 Töltsétek el magatokat szeretettel, érezzétek át az emberiség tragédiáját, értsétek meg 

megpróbáltatásait és engesztelését, hogy imádkozhassatok és figyelhessetek érte. Ne feledjétek, hogy a 

Mester nem hagy el benneteket a válságos időkben, hogy tanítványaimként ti is ugyanezt tegyétek 

embertársaitokért. 

32 Úgy gondoljátok, hogy nélkülözhetetlenek vagytok ahhoz, hogy üzenetem eljusson embertársaitok 

szívéhez? Nem, emberek, hanem teljesítenetek kell a küldetést, amelyet rátok bíztam, és amelynek 

teljesítéséhez mindent megadok nektek, ami szükséges. Tudod, mit tehetnek érted holnap azok, akik ma 

semmit sem tudnak neked nyújtani? 

33 Nagy megtisztulás nehezedik az emberiségre, és még a levegőben is érezni lehet 

igazságosságomat, amit belélegzel. De éppen a szenvedésnek ez a pohara fogja az emberiséget erkölcsileg 

és szellemileg átalakítani. 

34 Törekedjetek a megújulásotokra, és ne legyetek többé kisgyermekek az Én tanításom előtt, hogy 

apránként tanítványokká váljatok - nemcsak azért, amit megértetek, hanem azért is, amit a gyakorlatba 

ültettek. 

35 Pihenjetek meg e fa árnyékában, ó, fáradt vándorok, majd amikor visszanyertétek az erőtöket, 

legyetek a fa őrzői és gondját viseljétek. Ez a gondoskodás és a megőrzés iránti szeretet olyan lesz, mint a 

víz, amely termékennyé teszi és felfrissíti a földet. Akkor majd az ágak növekedését fogod elérni, hogy az 

árnyék elterjedjen, és sok rászoruló találjon menedéket alatta. Tömegek fognak jönni, akik egészségre és 

lelki békére vágynak, és ti akkor felkészültök, mert ezen a fán olyan gyümölcsöt fognak találni, amit 

máshol nem találnának. 

36 Lelketekből fakadjon ima a világ békéjéért és a nemzeteket irányítók megvilágosodásáért, mert ne 

legyetek keményszívűek és nehezen gondolkodók, nehogy Munkám megálljon. Jelenleg számos területen 

ültetem és terjesztem a "fáimat", hogy megmentsem az eltévedt szíveket. Ezeknek a "fáknak" az a 

feladatuk, hogy felszámolják az emberek (vallási) fanatizmusát és bálványimádását. 

37 Ismét mondom nektek: Én vagyok az Út; ne járjatok többé veszélyes ösvényeken. 

38 Mindezek a közösségek egyesülve alkotják majd azt az akadályt, amelyet Illés az Ő Urának állít. 

De ti, akiknek az a feladatotok, hogy vigyázzatok ezekre a közösségekre, tartsátok nyitva a fületeket, hogy 

meghalljátok az Én Igémet, amely világosság lesz, amellyel egyenesbe hozhatjátok a görbe utakat. 

39 Valóban azt mondom nektek, hogy nagyon közel állok hozzátok az Igém lényegében, és az Én 

"Szellemi Világom" is veletek van a segítség, védelem és tanácsadás révén. Irgalmasságom megerősít 

benneteket, hogy ne csüggedjetek el az úton, mert a küldetés, amelyet ebben az időben kaptatok, nagyon 

kényes. De itt hagylak benneteket a szükséges lelki ajándékokkal felszerelve, hogy tovább tudjatok menni. 

40 Ne teherként, hanem áldásként hordozzátok kereszteteket. 

41 Atyai irgalmasságom és Mesteri útmutatásom legyen veletek. Érezzétek melegségemet és békémet, 

és biztosítalak benneteket, hogy a tanításom végén nagyobb lesz a hitetek, és több bátorságotok lesz a 

harcban való helytálláshoz. 

42 Szavam pajzs lesz a szívetekben és kard az ajkatokon. De tudd, hogyan használd helyesen a 

harcban és békében egyaránt. 

43 Itt van a Megváltótok. Nem kerestetek-e engem fáradságosan minden úton? Nem hívtatok-e 

Engem himnuszokkal és zsoltárokkal, hogy megmentsenek benneteket? Nos, itt vagyok, bár most olyan 
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formában jöttem, amire nem számítottatok. De a forma, amely nem új, nem szabad, hogy elidegenítsen. 

Inkább törekedjetek arra, hogy tanításom lényegét keressétek, és meg fogtok győződni arról, hogy ez a 

hang, amellyel hozzátok beszélek, ez a szeretet, amellyel szavaim elárasztanak benneteket, és ez a 

bölcsesség, amely minden egyes tanításomban felragyog, olyan nyelv, amelyet szellemetek megért. 

44 Használjátok Igém fényét, és szabadítsátok fel magatokat általa, mert hosszú időn keresztül csak a 

földi dolgokkal voltatok elfoglalva, és a földi javak őrzőivé váltatok, anélkül, hogy figyelembe vettétek 

volna, hogy a léleknek az a rendeltetése, hogy visszatérjen régi otthonába, és hogy elő kell készítenetek az 

ellátmányt és a sétapálcát, amely segít neki az úton. 

45 Az emberek a halhatatlanságra törekszenek a világban, és ezt anyagi művekkel próbálják elérni, 

mert a földi dicsőség - még ha átmeneti is - csípi a szemet, és elfelejtik a szellem dicsőségét, mert 

kételkednek annak az életnek a létezésében. A hit hiánya és a spiritualizáció hiánya az, ami a 

szkepticizmus fátylát terítette az emberek szeme elé. 

46 Ha ez az emberiség hinni tudna az Én Igémben, és a szívében hordozna Engem, akkor mindig jelen 

lenne az a mondatom, amelyet egyszer mondtam az Engem hallgató tömegeknek: "Bizony mondom 

nektek, még ha csak egy pohár vizet adtok is, az sem marad jutalom nélkül." 

47 De az emberek úgy gondolkodnak: ha adnak valamit, és nem kapnak cserébe semmit, akkor 

megőrzik azt, amijük van, és megtartják azt csak maguknak. 

48 Most azt mondom nektek, hogy igazságosságomban tökéletes egyensúly van, hogy soha ne féljetek 

semmit sem odaadni abból, amit birtokoltok. Látod azokat az embereket, akik gyűjtik és felhalmozzák a 

kincseket, és soha senkinek nem engedik, hogy osztozzon a vagyonukban? Ezek az emberek magukban 

hordozzák halott szellemüket. 

49 Azok viszont, akik annak a feladatnak szentelték magukat, hogy mindenüket odaadják 

felebarátjuknak, amijük van, egészen életük utolsó leheletéig, amíg utolsó órájukban egyedül, 

elhagyatottan és szegényen nem látták magukat - őket mindig a hit fénye vezette, amely a távolban 

megmutatta nekik az "Ígéret Földjének" közelségét, ahol szeretetem várja őket, hogy kárpótolja őket 

minden cselekedetükért. 

50 Bizony mondom nektek, a mai hatalmasok véget érnek, hogy helyet adjanak azoknak, akik a 

felebarátaik iránti szeretet és irgalom miatt nagyok és erősek, hatalmasok és bölcsek lesznek. 

51 Tanítványok, fogadjátok el az Én Szavamat az irántatok érzett szeretetem újabb bizonyítékaként. 

Érezzétek testetekben és lelketekben gyógyító balzsamomat. De ha a lelkiismereted azt mondja neked, 

hogy a fájdalmad a bűnöd következménye, akkor száműzd ezt lényedből, mert tanításomban erőt találsz 

ahhoz, hogy legyőzd tested gyengeségét. Jöjjetek hozzám mindannyian, hogy erőt adjak nektek a lelki 

felszabadulásotok eléréséhez. 

52 Hadd jöjjenek hozzám a gyermekek. Engedd, hogy az ifjúság közeledjen hozzám. Férfiak és nők - 

egyesek virágkorukban, mások idős korukban jönnek hozzám, gyönyörködni akarok a jelenlétedben, 

hallani akarom a hangodat, amint Atyámnak szólítasz. 

53 Bűnösök, sírjatok Mesteretekhez, hogy könnyeitek megtisztítsanak benneteket. De sírásod legyen 

olyan, mint Magdolna bűnbánata, hogy szereteted elérjen Hozzám, mint annak a bűnbánó bűnösnek az 

imája. 

54 Győzzétek le a büszkeségeteket, hogy alázatosak lehessetek testvéreitek iránt. Az alázat győzelem, 

a hiúság vereség, még akkor is, ha ezeket a dolgokat másképp értékeled a világban. 

55 Mire lehetsz büszke, ha semmi sem a tiéd a földön? Nem én tettelek titeket örökösökké ezen a 

világon. Ugyanúgy bíztam rátok, ahogyan a földbirtokos teszi a munkásaival: megosztja közöttük a föld 

megművelésének és gondozásának felelősségét, majd behozza az aratást, és mindenkinek megadja a neki 

járó részt. 

56 Vegyétek el a földtől, amire szükségetek van, örüljetek és gyönyörködjetek minden jóban, amit ad 

nektek. De soha ne menjetek olyan messzire, hogy földi életeteket úgy tekintsétek, mintha az lenne a 

szellem tökéletes otthona, és azt se tekintsétek legnagyobb kincseteknek, amit a világban birtokoltok. 

57 A föld nem szennyezett, hanem áldott és tiszta. A férfiak azok, akik bemocskolták a szívét. Ha a 

föld vétkezett volna, már elpusztítottam volna, és elküldtelek volna titeket, hogy egy másik világban 

lakjatok; de nem találok rajta foltot. Ezért azt mondom nektek, hogy az emberiség az, amiben dolgoznotok 
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kell - annak megújulásáért -, hogy újból békét, jólétet, szeretetet, bőséget és valódi fejlődést hozzon 

nektek. 

58 Nézzétek, milyen nagy türelemmel tanítalak benneteket, hogy nektek is legyen türelmetek, amikor 

embertársaitokat tanítjátok, és amikor egy rászoruló ember kopogtat az ajtótokon, soha ne tagadjátok meg 

tőle a jelenléteteket, és ne fogadjátok őt ellenszenvvel. Mit nyújthatna neki a kezed, ha nincs szeretet a 

szívedben? Azt mondom nektek, hogy ha valaki fáradtságot érez, az azért van, mert nem rendelkezik igazi 

spiritualitással. Másrészt, aki mindig késznek találja magát az adakozásra, annak sikerült érzéseit a húsvér 

test önzése fölé emelnie. 

59 Időnként visszatartom tőletek kegyelmemet, hogy arra ösztönözzelek benneteket, hogy 

gondoljatok azokra, akiktől szintén visszatartjátok. De én soha nem fosztalak meg téged, mert amit 

egyszer neked adtam, az a tiéd. 

60 Gondolod, hogy sok csalódást kaptál az emberektől? Ez akkor történt, amikor elvártál tőlük 

valamit, és amikor nem volt mit felajánlanod nekik. De most, hogy fokozatosan levetitek ezt az anyagi 

érdekeltséget és önzéseteket, most, hogy tudjátok, hogy Én vagyok az, aki vigyáz rátok, még akkor is, 

amikor a világnak nincs mit kínálnia nektek, nem beszélhettek többé hálátlanságról, csalódásról vagy 

csalásról. Be kell csuknod a szemed és a szíved minden emberi nyomorúság előtt, és csak azért kell 

kinyitnod, hogy embertársaidat valódi irgalommal és szeretettel szolgáld. 

61 Azok, akik a legtöbb szenvedést okozzák neked, azok azok, akik a legtöbbet tudnak segíteni neked 

a szellemi fejlődésben. Bátorítsátok a lelki fejlődés utáni vágyakozást, szüntessétek meg életetek 

monotóniáját és rutinját. Nem találjátok az emberi elmén keresztül történő megnyilvánulásomat a 

legjelentősebbnek? Nem vagytok tisztában az összes szellemi ajándék értékével, amit én adtam nektek? 

62 Én vagyok az, aki mindenkinek a hálátlanságát fogadom; Én vagyok az, aki szeretlek benneteket és 

mindent megadok nektek. Mégis, hallottad már, hogy csalódtam benned? Soha, gyermekeim. Ki 

ismerhetne téged nálam jobban, hogy csalódást okozz nekem, tudván, hogy szeretsz Engem, és el fogsz 

jutni az Országom halottaihoz? Ha úgy gondolkodnék, ahogyan most gondolkodtok, az olyan lenne, 

mintha azt a Vért követelném tőletek, amelyet egy másik időben, emberként ontottam. De azt mondom 

nektek, hogy az a vér volt az, amely kikövezte az utat a felemelkedésetekhez. 

63 Szükséges, hogy megértsd a feladatodat, hogy azt kötelességednek megfelelően el tudd végezni. 

Ne feledjétek: Amikor mélyen átérzitek egy felebarátotok fájdalmát, magatokévá teszitek, és imádságban 

elém viszed, akkor igazi közbenjáróvá és közvetítővé váltok Isten és embertársaitok között. A ti 

életutatokra fogom helyezni azt, akinek még a világban kell élnie, és azt is, akinek el kell távoznia onnan, 

mert tudni fogjátok, hogyan ébresszétek fel a megújulás utáni vágyat abban, aki folytatja földi útját, és 

képesek lesztek megmutatni a fény felé vezető utat annak, aki hamarosan a szellemi szférába távozik. 

Azért adtam nektek lelki ajándékokat, hogy használjátok őket embertársaitok javára és a magatok javára, 

de nem azért, hogy elrejtsétek őket a világ elől, mert féltek tőle, és nem is azért, hogy hivalkodjatok velük, 

sőt dicsekedjetek velük. Úgy gyakoroljátok az irgalmasságot, hogy a tudatlanok, a rászorulók és az 

ártatlanok is vágyat érezzenek arra, hogy birtokba vegyék ajándékaitokat, hogy felebarátaikat is szolgálják. 

Akkor tanítanod kell őket, és ki kell tárnod előttük, hogy minden teremtmény az Isteni Szellem ajándékait 

hordozza. 

64 Senki ne merészeljen megbotránkozást okozni olyan tanításokkal, amelyeket Munkám nem fedett 

fel neki, mert ezek lennének az okai annak, hogy Tanáromat üldözik, és ezért felelnetek kellene 

Igazságosságom előtt. Beszélj az Igazságomról anélkül, hogy valaha is megváltoztatnád azt. Soha ne 

hallgassatok félelemből, mert bizony mondom nektek, ha hallgatnátok, a kövek beszélnének. Gondoljatok 

arra, hogy a bolygótok szerkezete kőzetből van, és hogy belülről egy dübörgő hang törne elő, amely az 

igazságosság idejéről árulkodna. Ne várjatok erre a tanúságtételre, inkább beszéljetek magatok. De ez a 

hang jöjjön ki a szívedből, mert ebben szólal meg a lelked. 

65 Emberek, azért jöttem, hogy megédesítsem léteteket, hogy az örök élet kenyerét adjam nektek. 

Tegyél Engem a bizalmasoddá, és én békémet helyezem beléd. 

66 Örömömre szolgál, hogy ezúttal is átadom nektek az Igémet, ahogyan a Második Időben is 

átadtam nektek: egy egyszerű szót, hogy megértsétek, és amikor halljátok, bátorsággal és erényekkel 

telítődik a szívetek. Nézd meg, hogy isteni lényege hogyan ragadta meg a lelkedet, és hogyan lett balzsam 

a sebeidre, hogy holnap te is meggyógyíthasd embertársaidat azáltal, hogy meghallják az Én Igémet. 
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67 Ha lelkileg felkészültök, csodákat fogtok látni, meggyógyultok, és embertársaitok kegyelmekben 

és jótéteményekben részesülnek. 

68 Nagy csapások jönnek az emberiségre, és nektek prófétának és védőbástyának kell lennetek. 

Imádkozz, dolgozz, és a természet erői nyom nélkül elhaladnak feletted. Emeld fel közbenjárásodat, és 

megígérem neked, hogy a szeretet és a védelem köpenye megvédi szeretteidet. Nem követelek tőletek 

vezeklést vagy áldozatot. Ahhoz, hogy kedvesek legyetek Nekem, elég, ha felemelitek a lelketek, és 

elárasztalak benneteket békével. Szeressétek egymást, és én megáldalak benneteket. 

69 Nem kértem, hogy távoli helyekre menjetek, hogy terjesszétek tanításomat; ennek még nem jött el 

az ideje. De eljön majd a pillanat, amikor szeretteitekkel együtt más helyekre költöztök, ahol letelepedtek, 

és továbbra is fáradhatatlan vetői lesztek a rátok bízott értékes magnak. 

70 Az Én népemet különböző fajú és vallású emberek fogják keresni, és szükséges, hogy 

tanítványaim megmutassák nekik a legrövidebb utat, hogy eljussanak Hozzám, azáltal, hogy megtanítják 

őket egymás szeretetére. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 129  
1 Országomból az ember otthonába jövök, és keresem hitének lámpását. Minden szívbe 

bekopogtattam, hogy mindannyiukban felfedezzem a jó szándékot, hogy siessenek hívásomra. 

Némelyikben egy lámpa lángja által megvilágított szentélyt találtam, másokban csak sötétséget. Vannak 

olyan tiszta helyek, ahová beléphetek, mások viszont szennyezettek, és előbb meg kell tisztulniuk, hogy 

befogadhassanak Engem. De mindannyiukat ugyanazzal a szeretettel áldom meg. 

2 Aki kopogtat az ajtótokon, nem királyi ruhában jön, bár király. Egy vándor öltözékében érkezik, és 

egy fogadót keres. Amikor látom, hogy ébren vagytok, éberek vagytok és várnak Rám, Szavam 

kimeríthetetlen folyamként ömlik belétek, hogy gyümölcsözővé tegye szíveteket. Ez a bennetek dobogó 

szív megfelelő talaj az isteni mag elvetésére. Lelked az istenség temploma, az az Én otthonom. A ti 

lelkiismeretetek az Én igazságos hangom tolmácsa és jogarom támasza. Mindezek az erők azt mondják 

nektek, hogy nem vagytok függetlenek, hanem egy mindenható Lénytől származtok, akinek alá kell 

vetnetek az akaratotokat, mivel Ő tökéletes. 

3 Az Atya azért közeledik gyermekeihez, hogy begyűjtse tőlük érdemeiket, mint a legjobb termést, 

és nem csak a szenvedésetek könnyeit; mert nem azokat tárolom magtáramban. A sírásotok szinte mindig 

a Törvényemmel szembeni engedetlenségetek gyümölcse. Csak ritkán sírsz szeretetből vagy bűnbánatból. 

4 Megkeményedett a szíved ebben az időben. De ha az első korszakban kőbe véstem törvényemet, 

miért ne vésném bele szívetek sziklájába ebben az időben? Ott megmutatom nektek Szavam erejét, és nem 

csak egy lapot írok, hanem egy könyvet, amely rejtett bölcsességem titkait tartalmazza, amelyeket csak Én 

tudok feltárni. 

5 Atyaként és Mesterként szólok hozzátok; de amikor Bíróként szólok hozzátok, féljetek 

igazságosságomtól, de ne meneküljetek előle, mert még ez a hang is barát, és amikor számon kér 

benneteket, azt azért teszi, mert szeret benneteket. Így mutatom meg magam a szemetek előtt, hogy 

megismerhessetek Engem. Hogyan tehetted ezt, ha örökké a titokzatosság fátyla mögött rejtőzködve 

éltem? Értsétek meg, hogy az volt a vágyam, hogy apránként kinyilatkoztassam magam a szellemetek 

előtt, hogy végül teljes dicsőségemben láthassatok Engem. Ha szellemi fejlődésed kezdetén megmutattam 

volna magam a szellemednek teljes nagyságomban, mit láttál, éreztél vagy értettél volna meg? Semmi! Ha 

közel éreztétek volna magatokat hozzám, végtelen ürességet érzékeltetek volna, vagy a mélységes igazság 

megértésére való törekvésetekben elmétek képtelennek és szellemetek túl gyengének bizonyult volna. Ma 

ismét félretolom egy kicsit titkaim fátylát, hogy jobban megismerjétek Isteneteket. 

6 Ki olyan vak, hogy nem lát engem? Ki olyan érzéketlen, hogy nem tud Engem érezni? Hosszú 

ideje készítelek titeket arra, hogy ebben a formában halljatok Engem, ami olyan, mint: szemléljétek az 

Arcomat, miközben felkészítelek benneteket az eljövendő időkre, amikor többet kell megtudnotok rólam. 

Ha tehát világosságra vágytok, ha éhezitek és szomjaztok az igazságra, hallgassatok Rám minden 

érzéketekkel és lelki erőtökkel, és meg fogtok látni Engem. Ne szokjatok hozzá ehhez az Igéhez, mint 

valami hétköznapi dologhoz, és ne essetek bele az istentiszteleti rituálék rutinjába. Ne vegyétek 

tanításomat valamiféle anyagi ideológiának, és ne használjátok arra, hogy hasznot húzzatok belőle 

embertársaitok jóhiszeműségéből vagy fizikai vagy lelki szenvedéséből. 

7 Eljött számotokra a megértés ideje, eljött a megvilágosodás pillanata, és nincs már messze az az 

idő, amikor el kell indulnotok, hogy ez a fény más szívekben is felragyogjon. Érzékenységet és tudást 

adok nektek, hogy betölthessétek spirituális küldetéseteket. Mindannyian képesek vagytok arra, hogy 

fényteli tanácsokat adjatok a rászorulóknak, hogy felszárítsátok a síró könnyeit. Bőségesen adtam nektek 

értékes gyógyító balzsamot, amely egy napig sem marad kihasználatlanul. A fájdalom megtisztított 

benneteket, hogy kibontakoztathassátok lelki ajándékaitokat. Ne szennyezzétek be magatokat újból a 

bűnnel. Ajkad és szíved is megtisztult - az egyik, hogy a szeretet és a jó érzések forrása legyen, a másik 

pedig, hogy kifejezze a tisztát, a magasztosat. 

8 Itt van az Én tanításom, tiszta, átlátszó, mint a víz, amellyel szomjadat oltod. Szívedet szökőkúttá 

alakítom át, hogy összegyűjthesse ezt a vizet, és az átlátszósága miatt egészen a mélyére láthass, ami 

olyan, mintha minden formától és burkolattól mentesen látnád Lelkemet. 

9 Hallgassatok rám, tanítványok, mert belőlem származik minden bölcsesség. Szavakkal és 

művekkel jövök hozzád, hogy álmodban is meglepjelek. De bizony mondom nektek, mielőtt egy néphez 
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vagy egy szívhez eljövök, küldök nekik egy hírnököt vagy útkeresőt, hogy eljövetelemkor felismerjenek 

és befogadjanak Engem. Most kérdezzétek meg magatokat, hogy melyik érkeztemre voltatok igazán 

felkészülve, hogy befogadjatok Engem. 

10 Az első korszak prófétáit, akik a Mester eljövetelét hirdették, kigúnyolták, üldözték és 

megkövezték a városokban. Illés, aki ebben az időben egy Roque Rojas nevű ihletett és igaz ember száján 

keresztül szólt, "a pusztában" prédikált, és nagyon kevesen hallották meg a hangját. 

11 Ha megnézzük Mózes küzdelmét azokban az első időkben, akkor a hit hiányát, a 

felkészületlenséget is láthatjuk a döntő pillanatokban. Ne feledje: Amikor Mózes a szabadulás éjszakájára 

azt az utasítást adta népének, hogy senki ne aludjon, és az éjszakai órákat imádkozva, szandálban és 

sétapálcával a kezükben állva töltsék, sokan voltak, akik álomra hajtották fejüket, és mire felébredtek, a 

nép már elindult. És amikor Mózes magára hagyta a népet, hogy imádkozzon a Sínai-hegyen, visszatérve 

azt találta, hogy a nagy tömeg átadta magát a bálványimádásnak; teljesen elfelejtették vezetőjük és 

prófétájuk bejelentéseit Jehova ígéreteiről. 

12 Soha nem akartalak felkészületlenül találni, vagy meglepni, hogy vétkezel vagy a világ és a test 

kebelében alszol. Ezért küldtem el nektek előzetesen hírnökeimet, hogy hangomat eljuttassam hozzátok, a 

legszerényebb kunyhótól a legpompásabb lakhelyig. Hét nagy prófétát hoztam létre ugyanezen nép 

körében, hogy hirdessék nekik a világ Megváltójának eljövetelét - hét olyan embert, akik testvérei voltak e 

népnek, és birtokolták annak vérét és nyelvét. Beléjük helyeztem szavamat, hogy a szegények és 

elnyomottak számára a reménység jelzőjeként, a büszkéknek, a gonoszoknak és az igazságtalannak pedig 

az igazságosság előhírnökeként szolgáljanak. 

13 Amikor az Ígéretes eljött az Ő népéhez, nagyon kevesen követték Őt - csak azok, akik éheztek és 

szomjaztak az igazságra. De azok, akik sok kitüntetést kaptak, akik tele voltak hiúsággal és hatalomra 

törekvéssel, és érezték, hogy igazságosságom mutatóujja rájuk mutat, ők voltak azok, akik a keresztet 

tartották Isten Fiának. 

14 Nektek kell elvinnetek az örömhírt az emberiségnek, hogy már a Szentlélek idejét éli, azt az időt, 

amelyet a természetben nagy jelek hirdettek, hogy felnyissák a tudósok szemét az igazságra, hogy 

bűnbánatra késztessék a bűnösök szívét, és hogy gondolkodásra késztessék a világot. De ez az emberiség - 

anélkül, hogy ezeket a hangokat (a természeti eseményekről) valódi értelmükben akarta volna értelmezni -, 

amikor nem tudott mindent anyagi okokra visszavezetni, babonás félelmeknek engedett. Ezért ebben az 

időben Szavam eljutott a sziklaszívekre, amelyekkel új szenvedély kezdődött irántam. 

15 A fény, amelyet Lelkem ebben az időben rátok árasztott, az a vér, amelyet Jézus a kereszten 

kiontott az emberiségért. E kinyilatkoztatások előjeleként bárányokat áldoztatok fel az Első Korszakban, 

és vérükkel jelöltétek meg otthonaitok ajtaját. A vér az élet, az áldozat a szeretet. A szeretet a lélek fénye. 

Mindig is ez volt a jellemzője vagy a jegye. 

16 Ó emberek, akik követtétek ezt a hangot - soha ne felejtsétek el, hogy az Úr szeretete nagy 

küldetésre jelölt ki benneteket. Ez az isteni jel az Én szeretetcsókom, védőerő, fegyver és pajzs. 

17 Az élet, amelyen ma keresztülmész, nagyobb sivatag, mint az, amelyen Izrael az első korszakban 

keresztülment. De ha nem hiányzik a szeretet és a hit, miközben végigmész rajta, nem lesz hiány, sem 

éhség, sem szomjúság. Lesz manna és víz, oázisok és örömök az élet útján. Azok, akik nem menekülnek a 

forró homok elől, nem hátrálnak meg az ellenség elől, és nem fáradnak el a hosszú úton, hamarosan érezni 

fogják, hogy az Ígéret Földjére érkeznek. De azok, akik útközben keresik a kényelmet, az élvezeteket és az 

eszközöket, hogy naggyá váljanak, meg fognak állni, és késleltetni fogják megérkezésüket a város 

kapujához. Az út a felfelé haladás, a sivatag a hit próbája és a szellem acélozása. 

18 Ne csináljatok ebből az útból olyan utat, amely a ti kedvetek szerint való, ne próbáljátok 

Törvényemet és Munkámat a ti életetekhez, szokásaitokhoz és szenvedélyeitekhez igazítani. 

Alkalmazkodnotok kell törvényemhez. 

19 Néha nem érted, miért szeretlek annyira, miért bocsátom meg minden hibádat. Akkor megmutatom 

nektek a szomszédaitokat, hogy azt tegyétek velük, amit a Mester tett veletek. 

20 Ki vonhatja kétségbe tanításaim jóságát ebben az időben? Az embereknek azt mondtam, mint 

egykor: "Szeressétek egymást", a gyermekeknek: "Tiszteljétek szüleiteket", a férfinak: "Tiszteld a 

feleségedet", a szülőknek: "Mutassatok jó példát gyermekeiteknek". Ez nem sötétség. Magom békét, 

szeretetet, harmóniát hoz. Ezzel megállítjátok azt az engesztelést, amely a legkorábbi időktől kezdve a 
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szülőkről a gyermekekre szállt - a szomorú jóvátételt, amely az a mag volt, amelyet újra és újra 

elvetettetek és learattatok. Szükséges, hogy minden vétek lemosódjon, és bizony mondom nektek, egyetlen 

vétek sem menekül meg az igazságszolgáltatásom elől. Egy év, egy évszázad, sőt egy korszak is eltelhet, 

de eljön az ítélet ideje. 

21 Szeressétek a tisztaságot, éljetek a lelkiismeret által mutatott törvény szerint. Használd ki ezeket az 

oktatási alkalmakat arra, hogy a gyakorlatban is alkalmazd, amit tanultál. Ne aludjatok, míg mások sírnak, 

ne szokjatok hozzá a háború híreihez. Ne feledjétek, hogy ezek a híradások tele vannak zokogással, 

siránkozással és félelemmel. Értsétek meg, hogy ezek a hozzátok érkező jelentések a testvéreitek 

fájdalmas kiáltásai. Jobb lenne nektek, ha az Én Igém alapján átéreznétek azoknak a népeknek a fájdalmát, 

és együttérzésre ösztönözve imádkoznátok értük, és érdemeket szereznétek, hogy békét találjanak, és a 

háború ne érje váratlanul a ti nemzeteteket is, majd egy nagyon keserű pohárkával a hátatokon 

felkiáltanátok: "Most már értem, min mentek keresztül azok a népek!". 

22 Mi lenne ebből a népből, amelyet összehoztam, ha nem tanítanám őket az igazság, az igazság és a 

szeretet szavaival? Nem hisztek a mostani Igémben, mert gyermekeimen keresztül juttatom el a 

füleitekhez? 

23 Ha megöltétek az Első Korszak prófétáit az úton, és később mártírhalált okoztatok apostolaimnak, 

akkor azt mondom nektek, hogy ez is halál, amit ezeknek a hanghordozóknak okoztok, amikor nem 

hisznek az ajkukról jövő Igének. Annyira rabszolgasorban tartanak benneteket az anyagi érzékeitek, hogy 

nem érzitek ennek a szónak az isteni lényegét? Emlékezzetek, hogy azt mondtam nektek: "A fát a 

gyümölcséről ismerik meg". 

24 Felkészítelek benneteket arra az időre, amikor már nem fogjátok hallani az Igémet, mert akkor az 

emberek Isten nélküli népnek fognak titeket nevezni, istentiszteleti hely nélküli népnek, mert nem lesznek 

pompás egyházi épületeitek, hogy imádjatok Engem, nem fogtok ünnepélyes istentiszteleteket tartani, és 

nem fogtok Engem képekben keresni. De hagyok neked egy könyvet, mint végrendeletet, amely a 

próbatételekben a védelmed lesz, és az út, amelyen lépteidet irányítani fogod. Ezek a szavak, amelyeket 

ma a hanghordozón keresztül hallotok, holnap kiáradnak majd a Szentírásból, hogy ismét felfrissíthessétek 

magatokat velük, és hallani fogja őket az emberek sokasága, akik akkor csatlakoznak hozzátok. 

25 Ne nézzétek le azt, amit más időkben írtak, mert akkor fanatikusak lennétek. Ne hagyjátok, hogy a 

szenvedély irányítson benneteket, és tanuljátok meg tisztelni testvéreiteket, akik más időkben 

szeretetükkel, hitükkel, sőt vérükkel írták meg annak a könyvnek a lapjait, amelyben azoknak a neve és 

példája szerepel, akik tanúságot tettek az igazságomról. 

26 Szeretsz Engem és felismersz Engem? Szereted Máriát, a Mennyei Édesanyádat? Mert e lapok 

között van egy, amelyet Megváltótok vérével és Mária könnyeivel írtak - azé, aki keblében hordozza Isten 

anyai szeretetét. 

27 Ha azt akarod, hogy az új generációk tiszteljék a Harmadik Testamentumot, akkor tiszteld a 

korábbi Testamentumokat. 

28 A nagy látogatások megrázzák majd a világot, és akkor az emberek odafigyelnek majd a Jelenések 

új könyvére, amellyel sziklaként szilárdan, a nép szívébe vésve fognak találkozni. 

29 Értsétek helyesen az Én Igémet. Sokat beszéltem nektek távollétemről és távozásomról. De 

értsétek meg, hogy átvitt értelemben beszéltem hozzátok. Nem fogok többé ebben a formában szólni 

hozzátok, de el tudjátok-e képzelni, hogy el tudok távozni valamelyikőtökből, amikor én vagyok a 

szellemetek élete, és örökké benne lakozom? Képes leszel-e abbahagyni, hogy ne halld Atyád hangját a 

lényedben? Soha, ha tudjátok, hogyan kell felkészülni. 

30 E cél felé tartotok, ezért jöttem, hogy e megnyilvánulások által felvértezzelek benneteket. Ha 

felkészültek vagytok, tisztán és világosan fogjátok hallani a hangomat; ha nem, akkor összezavarodtok, és 

képtelenek lesztek bármi mást továbbadni, mint tanúságtételt. Mit fogtok tehát átadni, miről fogtok 

beszélni az Én Igémtől való elválás után? 

31 Azt akarom - anélkül, hogy eltávolodnátok a természetes és egyszerű élettől, és anélkül, hogy 

olyan állapotba kerülnétek, amely a normálison kívülinek tekinthető, hogy mindig fel vagytok szerelve, és 

hogy a spiritualizációt a szívetekben tartjátok, hogy bármikor, amikor hívnak benneteket, készen álljatok 

küldetésetek teljesítésére. 
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32 Megmondtam nektek, hogy 1950-ben összegyűjtöm a 144 000 megjelöltet a földön. De senki sem 

tudja, hogy a földön mikor engedem megszületni azokat, akik még mindig a szellemi életben vannak, hogy 

betölthessék küldetésemet. 

33 Sorsotok bennem van, mert én vagyok a Feltámadás és az Élet. Később újra összejöttök a Szellemi 

Otthonban, és onnan fejezitek be a munkátokat. 

34 Spiritualizáljátok a feladatotok gyakorlását. Az 1950-es év már közeledik, és nem szabad 

felkészületlenül maradni. Szeretném látni, hogy lelkesen, de nem fanatikusan teljesítitek küldetéseteket. 

Használd ki az időt, amely fény és üdvösség a lélek számára. 

35 Bár az emberiség hosszú utat tett meg, szellemileg még mindig megosztott. Vajon minden nép más 

igazságot ismertetett meg? Nem, az igazság egy. 

36 Az emberek szellemi elkülönülése annak köszönhető, hogy egyesek az egyik ágat választották, 

mások pedig a másikat. Csak egy fa van, de sok ága van. De az emberek nem akarták így elfogadni 

tanításaimat, és a viták megosztják őket, és elmélyítik nézeteltéréseiket. Mindenki azt hiszi, hogy az 

igazság birtokában van, mindenki úgy érzi, hogy igaza van. De azt mondom nektek: Amíg az egyik ág 

gyümölcsét kóstoljátok, a többi ágét pedig megtagadjátok, addig nem fogtok eljutni arra a felismerésre, 

hogy minden gyümölcs az isteni fáról származik, amelynek összessége az abszolút igazságot képviseli. 

37 Amikor ezekről az igazságokról beszélek nektek, ne gondoljátok, hogy a Mester a különböző 

vallások imádatának külső formáira gondol, hanem arra az alapelvre, amelyen mindegyikük alapul. 

38 Most egy erős zivatar érezhető. A fát megrázó széllökések hatására a fa különböző gyümölcsei 

lehullanak, és azok is megkóstolhatják, akik korábban nem ismerték őket. Erre azt fogják mondani: 

"Milyen félrevezetettek és vakok voltunk, amikor fanatizmusunktól vezérelve elutasítottunk minden 

gyümölcsöt, amit embertársaink felajánlottak nekünk, egyszerűen azért, mert ismeretlenek voltak 

számunkra!". 

39 Fényem egy része minden embercsoportban, minden közösségben ott van. Senki ne dicsekedjék 

tehát azzal, hogy birtokában van a teljes igazságnak. Értsétek meg tehát, ha tovább akartok hatolni az 

Örökkévaló természetébe, ha messzebbre akartok jutni, mint ahonnan jöttetek, ha többet akartok tudni 

rólam és magatokról, akkor először egyesítenetek kell az egyik tudását a másikéval, és ugyanígy az összes 

többivel is. Akkor ebből a harmóniából egy tiszta és nagyon fényes fény fog felragyogni, amelyet eddig 

kerestetek a világban, de nem találtatok. 

40 "Szeressétek egymást", ez az Én elvem, az Én legfőbb parancsolatom az emberi lények számára, 

felekezeti vagy vallási különbségtétel nélkül. 

41 Közeledjetek egymáshoz e legfőbb parancsolat teljesítésével, és mindannyiótokban jelen leszek. 

42 Legyetek figyelmes megfigyelők, és rá fogtok jönni, hogy az eszmék, hitvallások és vallások harca 

már elkezdődött. Emberi küzdelmeitek eredménye lépésről lépésre vezet benneteket ebbe az új csatába. 

43 Ó, bárcsak az emberek fogékonyak lennének, amikor az Én fényem közeledik hozzájuk - mennyi 

fájdalomtól és zűrzavartól kímélnék meg magukat! De még nem értik, hogyan készüljenek fel a béke 

befogadására. Csak arra törekszenek, hogy felkészüljenek a háborúra, vagy legalábbis a védelemre. 

44 Miután mindezt bejelentettem és figyelmeztettelek benneteket - még mindig megdöbbenhetsz, 

mint valami tudatlan ember, amikor eljön a csata ideje? 

45 Küldjétek magatokat a békéért, a harmóniáért, a megbékélésért és a testvériségért. 

46 Látni fogjátok a nagy vallásokat egymás ellen támadni, az emberek összezavarodott tömegeit vad 

menekülésben menekülni. Abban az órában ez a nép teljes mértékben tisztában lesz feladatával, mentes 

lesz az előítéletektől, foltoktól és tévedésektől, hogy irgalommal teli kezet nyújtson azoknak, akiknek 

békére, vigasztalásra, fényre és egészségre van szükségük. 

47 Újítsátok meg életeteket, lelkesítsétek cselekedeteiteket, tanulmányozzátok Igémet, mert abban az 

isteni fa minden gyümölcsének ízét adom nektek, hogy amikor embertársaitok felajánlják nektek a 

birtokukban lévő és megtermett gyümölcsöket, ismerve az általam nektek adott gyümölcs ízét, szeretettel 

fogadjátok annak gyümölcsét, ha tisztának találjátok, vagy kedvesen elutasítsátok, ha nem találjátok 

tisztának. 

48 A szellem rendelkezik egy magasabb rendű érzékkel, amely lehetővé teszi számára, hogy 

felfedezze az igazat, a tisztát, a tökéletest. De szükség van arra, hogy ez az adottság kifejlődjön, hogy ne 
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essünk a tévedés áldozatául, vagyis ne táplálkozzunk egészségtelen tanításokkal, és ne utasítsuk el azt, ami 

valóban táplálék a szellemünk számára. 

49 Megadom neked a tanításomat; de előbb tedd le hozzám a bánatodat, sírd ki a Mester szívét, 

gyógyulj meg, és amikor lecsillapítottad a fájdalmadat, amikor a könnyek felszáradtak az arcodon, emeld 

fel a lelkedet, hogy a tanításom eljusson rá. 

50 Nem akarom, hogy bármelyik tanítványom éhezzen vagy szomjazzon; azt akarom, hogy 

jóllakottan lássam, hogy ettetek és ittatok az asztalomnál. Csak így leszel képes olyan cselekedeteket 

végezni, amelyek méltóak Hozzám ebben a világban. Ne felejtsétek el, hogy minden egyes nap, amely 

elmúlik, közelebb hozza távozásom napját, és aki nem használja ki a tanítás ezen időszakát, az később 

árvának fogja érezni magát. 

51 Nem a véletlen vezetett benneteket az Én Jelenlétembe. Hangom hívott benneteket az élet 

ösvényein, és irgalmasságom vezetett benneteket. Most már tudjátok, hogy megismertétek a feladatot, 

amelynek teljesítésére küldtelek benneteket a földön. Az Én Igémben megtanultátok, hogy mi az 

eredetetek és mi a célotok. Megkaptátok a kinyilatkoztatást, hogy egy olyan néphez tartoztok, amely 

három szakaszban kapta a Lélek mannáját. 

52 Ha mindazt, ami Izrael népében az első két korszakban történt, átültetitek a spirituálisba, rájöttök, 

hogy ugyanez történt veletek is a jelenben. 

53 Ennek a népnek az élete, történelme tanulság az egész emberiség számára, egy példázat, egy 

könyv, amelynek kőalapjai a törvény, amelyet a Sínai-fennsíkon kinyilatkoztattam nektek. Tartalma 

megőrzi a próféták hangját, egy nép fejlődését, küzdelmeit, győzelmeit és vereségeit, örömeit és 

keserűségeit. Szintén benne van Krisztus tökéletes munkája az emberek között és azok küldetése, akik 

követték Őt. 

54 Ma az a könyv megnyílik a szellemetek előtt, és új fénysugarakat láttok belőle feltörni, mert amit 

akkoriban nem értettetek, azt ma már elmagyarázták nektek. Ma a szellemed kopogtathat a túlvilág 

kapuján a bölcsesség utáni vágyakozásban. Ma szellemi képességetek lehetővé teszi számotokra, hogy 

közelebb kerüljetek a Mesterhez, hogy Ő megmutathassa nektek Isteni misztériumainak új leckéit. 

55 Népem, bár Lelkem dicsőségében béke van, nem tudom megállni, hogy ne küldjem el nektek 

segítségemet, mert látom, hogy a világ útjain jártok, magatokkal rángatva a fáradságok és tökéletlenségek 

láncait. 

56 Úton vagytok, hogy átkeljetek a sivatagon, és a közepén pálmafákat növesztettem, hogy árnyékot 

és pihenést találjatok. Kimeríthetetlen forrást fakasztottam világotok kopár sziklájából, hogy ihassatok 

belőle, és ne szomjazzatok többé. Ma nem a világban adok nektek szántóföldeket, hogy megműveljétek 

őket; a szívekben találjátok meg a földeket. Néhányan még csak most kezdték el művelni, mások már 

régen elkezdett munkájukat fejezik be, és megint mások már aratják a vetés gyümölcsét. 

57 A családapáknak nem szabad azzal a kifogással élniük, hogy sok gyermekük van, hogy idejüket 

kizárólag a mindennapi kenyér megszerzésére fordítják, és ezért nem gondolhatnak arra, hogy másokkal 

jót tegyenek. 

58 Ne mondják nekem az emberek, hogy képtelennek érzik magukat törvényem tanítására. 

Mindannyiótoknak azt mondom, hogy több mint elég lehetőség van az életutatokon, ahol elvethetitek a 

magjaimat anélkül, hogy vesztegetnétek az időtöket és elhanyagolnátok a kötelességeiteket. 

59 Szolgáljatok engem, és én is szolgálni foglak titeket. 

60 Nem szabad csalódnia a szívednek, ha szeretetet vetsz gyermekeidbe vagy embertársaidba, és csak 

fájdalmat aratsz tőlük. Pontosan tudjátok, hogy Krisztus mit vetett a világban, és mit aratott. De tudta, 

hogy az aratás nem a világban lesz, hanem a mennyben, amikor eljön az ideje. Ti is, tanítványok, amikor a 

Mestert követitek a türelemben, ne a földi jutalmat vagy jutalmat keressétek, hanem inkább várjatok a 

túlvilági boldogság órájáig. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 130  
(Kiáltvány a nagyhét nagycsütörtökén) 

1 A világot mélyen meghatotta Szenvedésem emléke. Ezen a délutánon, amikor megemlékeztek 

ezekről az eseményekről, és amikor isteni sugaram leszáll, hogy elhozza a 

Hogy az emberek lelkének belső békét adjon, Jézus látja az érzelmeidet. 

2 Ti, akik szerettek Engem, és felajánljátok Nekem az életeteket apostolként, akik szeretetetek 

kristálytiszta vizét kínáljátok a szomjazó rabbinak - érezzétek, hogy a Mester Szentlelke valójában 

köztetek van. 

3 Itt az ideje, hogy az igazság szelleme uralkodjon, és hogy a vallási fanatizmus eltűnjön az emberek 

szívéből. 

4 Ebben a pillanatban Lelkem nagyon nagy örömöt érez, mert tanítványaim között vagyok, akiknek 

a szeretet asztalomon a bort kínálom - nem a szőlő borát, amely soha nem fog megszűnni a szőlő nedve 

lenni -, hanem saját lelki életemet. 

5 Elmúlt az az idő, amikor azt mondtam nektek, hogy emlékezzetek meg a szentáldozásról azáltal, 

hogy a kenyeret és a bort az Én emlékezetemre veszitek. Ma arra tanítom a szellemeteket, hogy a 

szeretetről szóló tanításom jelentéséből táplálkozzatok, és lemondjatok minden szimbolizmusról. 

6 Nem próbállak emlékeztetni titeket olyan szenvedésekre, amelyek egy másik korszakhoz 

tartoznak, és mégis sírtok az utasításaimra, de ez a sírás bűnbánatból fakad. 

7 A világ a keserűség pohara; de Krisztus, az Atya "Igéje", szeretettel telve jön, és folytatja a 

korlátlan szeretet tanítását, amelyet én adtam az embereknek. Ebben az időben megmutatom nektek az 

utat, amelyet követnetek kell, hogy elérjétek a bűnöktől való megváltást. Mégsem azt akarom, hogy csak 

Krisztust hordozzátok gondolataitokban, hanem hogy tanításának igazságáról a szeretet cselekedeteivel 

tegyetek bizonyságot. 

8 Nézzétek, hogy napjainkban sok gyermekem tévesen szimbolizálja azt a vacsorát, ahol utoljára 

egyesültem tanítványaimmal; Szavamat, Szeretet-tanításomat meghamisították. Ebben a pillanatban az 

Isteni Ige, aki közvetlen egységben van minden lélekkel, nektek adja szeretetét, ahogyan a kenyeret is 

szétosztotta apostolai között. 

9 Itt van Krisztus, a Béke Fejedelme, akit a tömegek izgatónak és lázadónak tartottak. Ne feledjétek, 

hogy az Isten-ember eljött a világba, és azt mondta: "Ezek az én gyermekeim, akikért még az utolsó csepp 

Véremet is odaadom." Ma, szeretett gyermekeim, egyszerű módon szólok hozzátok. Abban az időben 

példázatokban beszéltem hozzátok, és gyakran nem értettetek Engem, mert szavaimat rosszul 

értelmeztétek. 

10 Emberiség, végtelenül szeretlek benneteket! Visszatértem hozzátok, de nem úgy, ahogyan 

hallottatok Engem az első alkalommal, és nem úgy, ahogyan láttatok és hallottatok Engem a második 

alkalommal. Ma a bölcsességem által előkészített agy segítségével adom át nektek a tanításomat. 

11 Az én népem között mindig is voltak olyanok, akiknek van spirituális érzékük, és olyanok is, akik 

csak az anyagi javakat keresik. Az Első Korszakban voltak olyan helyzetek, amikor egyesek az 

Aranyborjút imádták, míg mások Jehovától való félelmükben sírtak; és a Második Korszakban volt olyan 

apostolaim között, aki meg akarta kapni Tőlem a hatalmat, hogy köveket arannyá változtasson, azzal az 

ürüggyel, hogy jó lenne pénzzel támogatni az éhező szegényeket. Erre én azt mondtam neki: "Ha pénzt 

adnánk az embereknek, az azt eredményezné, hogy nem értékelnék tovább, hiszen könnyű hozzájutni." És 

hozzátettem: "Aki engem követ, szegény lesz, mint a Mestere." Ezért is hajoltam le alázatosan, hogy 

megmossam tanítványaim lábát, és mondtam nekik: "Soha ne tekintsétek magatokat elsőnek, hanem 

utolsónak az Atya előtt." 

12 Nektek, új tanítványaimnak, azt mondom: "Amit láttok, hogy én teszek veletek, azt tegyétek a 

testvéreitekkel is." 

13 Felkészítettétek szíveteket, hogy befogadjátok az Igém lényegét, és vele együtt a vigaszt, bátorítást 

és világosságot, amire szükségetek van. Bízol Bennem, mert tudod, hogy minden lényhez hasonlóan te is 

megkapod az Én védelmemet. Mégis elmondtam nektek, hogy a jóvátétel és a megtisztulás idejét éltek, és 

hogy még mindig a legnagyobb mértékben fogjátok megismerni a fájdalmat. 
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14 A jövő még mindig nagy küzdelmeket és megpróbáltatásokat hoz az emberiség számára, és nektek, 

mint ennek az emberiségnek a részének, szintén szenvednetek kell. Csak az ima és az "ébrenlét" teszi 

elviselhetővé a szenvedéseket. Sokan elvesztik a fejüket ezekben a megpróbáltatásokban, kétségbeesnek, 

és más utakon keresik a megoldást szenvedéseikre. De csak akkor nyerhetik vissza békéjüket, ha 

visszatérnek a jóság, a béke és az igazságosság útjára. És még az itt lévő emberek közül is, akik ebben az 

időben kapták meg a jelüket, a 144 000 közül, akiket a homlokukon jelöltek meg - hányan fognak elhagyni 

Engem, bár most körülveszik a Mestert, és hallják a végtelen szeretetről szóló tanítását? 

15 Ezért jöttem el most, hogy erőt adjak nektek a harcotokban, hogy megmutassam, hogy egy olyan 

magas eszményért dolgozzatok, amely ugyanaz, amiért én mindig is harcoltam - a szellemi magasabb 

fejlődésetekért. 

16 Tedd magadévá minden szellemi ajándékodat, és értékeld őket nagyra, hogy ki tudd állni ezt a 

nagy próbát. Ne add el őket, nehogy árvának érezd magad, mert kénytelen leszel felhalmozni a hit, a lelki 

erő és a bátorság nagy tárházát, hogy ne ess kétségbe. 

17 Mégis mindaz, amit bejelentek nektek, nem arra fog szolgálni, hogy elpusztítson benneteket, 

hanem arra, hogy naggyá tegyen benneteket, mert számtalan alkalmat fogtok találni arra, hogy jót tegyetek 

és terjesszétek a szeretet tevékenységét. Ha tudjátok, hogyan kell felkészülni, elfeledkeztek magatokról, 

hogy embertársaitok segítségére siessetek, és lelküket olyan fogékonynak fogjátok találni, mint a szűz 

földet, hogy befogadja a magot és a szeretet műveinek jótékony esőjét. 

18 Ily módon készítem fel gyermekeim lelkét, hogy amikor eljön az idő, tanúságot tudjanak tenni 

arról, hogy minden esemény, amit átélnek, rólam szólt nekik, hogy érezték, hogy Lelkem körülöttük van. 

19 Mert én nem csak szó vagyok, hanem tett is. Szüntelenül harcolok gyermekeim lelkében, hogy 

átalakítsam őket, és figyelmesen válaszolok a kérdéseitekre, válaszolok a hívásaitokra, és segítségetekre 

sietek, hogy beteljesítsétek a sorsotokat. 

20 Ez az az idő, amikor fényem minden lélekre kiáradt. Mindenki, aki hajlandó volt gyakorolni 

tanításomat, úgy érezte, hogy tele van erővel, egy magasabb akarat által felélénkült, és az általa elvégzett 

munkák életet adtak neki és megerősítették a hitét. Ez a személy nem tud többé letérni a helyes útról, még 

akkor sem, ha töviseken kell átmennie, mert szellemének ereje megnőtt, és tudja, hogyan kell legyőzni a 

szenvedést, hogy elérje az ideálját. Aki még nem kezdte el ezt a munkautat, az kezdje el még ma, és ne 

hagyja abba. Még a legkisebb művét is figyelembe veszem. Nem találsz nagyobb elégtételt a földön, mint 

amikor a szomszédod segítségére sietsz, mert átérzed a fájdalmát. 

21 Mindazokat a munkákat, amelyeket a Második Korszakban végeztem, hogy megmutassam nektek 

a tevékeny szeretetről szóló tanításaimat, most meg fogjátok ismételni. Láttátok, hogy visszaadtam a 

vakok látását - lehetővé teheted, hogy a mostani vakok, akik e kor sötétségében élnek, meglássák 

Tanításom ragyogó fényét. Tegye járóképessé a bénát, aki a tanítás hiánya miatt megrekedt. Keltsd életre 

azt, aki meghalt a kegyelem és a lelkesítés életére. Szólaltasd meg a némát, aki nem tudja kimondani a 

szeretet és a megbocsátás szavait. Mindent, amit el akarsz érni, megadok neked, mert felbecsülhetetlen 

értékű ajándékokkal ruháztalak fel, hogy tanúságot tehess az igazságomról. 

22 Az emberiség iránti szeretetem állandó volt. Nem csak akkor tettem csodákat, amikor leszálltam a 

földre; az embereknek szeretetet és védelmet nyújtó munkám örökkévaló, és tanításaim is 

kimeríthetetlenek. Mikor értitek meg az Én küzdelmemet, mikor ismeritek fel Illést, aki fáradhatatlanul 

dolgozik köztetek? 

23 Már közeledik az idők vége, és be kell gyűjtenem a termést. Csak érett búzát fogadok el, csak a 

szeretet befejezett és tökéletes műveit viszem be magtáramba. Nektek pedig, mint tanítványaimnak, meg 

kell mutatnotok Nekem a munkátokat ezen a módon, és segítenetek kell embertársaitokon. Minden 

nemzetben vannak az Én tanítványaim, próféták, úttörők, akiknek szellemi ajándékai a tiédhez hasonlóan 

mutatkoznak meg. Imádságban keresik a balzsamot, amely meggyógyítja a betegeket, spirituálisan 

kommunikálnak Velem, keresik a fényt, amely megvilágítja az útjukat, és elismerik, hogy Én vagyok a 

Vezetőjük és Mesterük. 

24 Ne lepődjetek meg, ha ők - anélkül, hogy az emberi lény értelmi szervén keresztül kapták volna az 

Én igehirdetésemet - ismerik ezt a tanítást, mert már elmondtam nektek, hogy a lélek kifejlődött, és 

minden teremtménynek van egy feladata, amit teljesítenie kell. Lelke megtisztította magát a fájdalomban, 
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és mivel a földön nem talált igaz vezetőt, Engem keresett, mert tudja, hogy a szellemiben lakom, és 

minden gyermekemet megvilágosítom és vezetem. 

25 Itt vagyok - készen arra, hogy fogadjam gondolataitokat és szíveteket, hogy felajánljam nektek az 

Igém jelentését, mint az örök élet igazi borát, amelyről azt mondom nektek, hogy aki iszik belőle, soha 

többé nem fog szomjazni. 

26 Ne keverjétek össze továbbra is az Én Igémet, amely az Élet Kenyere, a kultikus formákkal, 

amelyek csak a képét adják. 

27 A Szentlélek fénye megvilágítja utatokat, és békével tölti el a lelketeket. Micsoda kegyelem lesz a 

földön, amikor az emberiség között szétszórtan élő népem arra a feladatra szenteli életét, hogy megtanítsa 

embertársait egymást szeretni. Amikor az egységről beszélek nektek, meg kell értenetek, hogy én látom a 

széthúzást és a harmónia hiányát. De tudjátok, hogy ezt a szemrehányást minden emberhez és minden 

néphez intézem, mert a viszály magja elszaporodott és minden szívbe behatolt. 

28 A viszály észrevétlenül elárasztotta az emberek életének legbelsőbb részeit, és elérte, hogy 

birodalmakat, nemzeteket, családokat, vallási közösségeket és szektákat rázzon meg. Nagyon keserűek 

voltak azok a gyümölcsök, amelyeket az emberek közötti harmónia hiánya termett, és még mindig nem 

ízlelik meg a legmorzsásabb gyümölcsöket. De nem az volt az Én Akaratom, hogy az embereknek 

szükségük legyen a szenvedésnek erre a kehelyére, hogy felismerjék tévedésüket és felnyissák szemüket 

az igazságra. Mert bár ebben a pillanatban ítélkezem felettetek, soha nem szűnök meg Atyátok lenni, és 

azt akarom, hogy a megfontolás és a bűnbánat megmentsen benneteket attól a szakadéktól, amelybe 

jelenleg zuhanva vagytok. Melyek lesznek azok, akik beengednek Engem a szívükbe? Mely népek fogják 

megnyitni előttem kapuikat? Melyek lesznek azok, akik nem hallgatnak lelkiismeretük hívására? 

29 Imádkozzatok! Mit tehetsz ebben a pillanatban, amikor még mindig kicsinek látlak a szellemi 

fejlődésed szempontjából, amikor még mindig gyenge és ügyetlen vagy? Legyetek erősek tanításaim 

gyakorlása által! Az életetek nap mint nap lehetőséget kínál arra, hogy érdemeket szerezzetek és 

tökéletesítsétek magatokat. Legyetek olyan emberek, akik minden cselekedetükben Lelkem fényét 

tükrözik, és hamarosan kiküldelek benneteket tanításaim alázatos apostolaiként, hogy beteljesítsétek 

küldetéseteket. 

30 Ha azt hiszitek, hogy elhagytam a trónomat, hogy megismertessem magam veletek, akkor 

tévedtek, mert ez a trón, amit elképzeltek, nem létezik. A trónok a hiú és arrogáns embereknek valók. 

Mivel Lelkem végtelen és mindenható, nem lakik egy bizonyos helyen: Ő mindenhol, mindenütt ott van, a 

szellemi és az anyagi világban. Hol van ez a trón, amelyet Nekem tulajdonítasz? 

31 Ne vegyétek szavaimat szemrehányásnak az igazság gyenge megértése és felismerése miatt. Nem 

azért jöttem hozzád, hogy megalázzalak azzal, hogy kiemelem éretlenségedet. Éppen ellenkezőleg, azért 

jöttem, hogy segítsek nektek felemelkedni az igazság fényébe. 

32 Azt hiszed, hogy nem vagyok tudatában annak a fejlődésnek és fejlődésnek, amit a hited és 

tudásod elért, mióta hallottad ezt a szót? Bizony mondom nektek, jobban látom, mint ti magatok, hogy 

milyen lépéseket tesztek jelenleg a spirituális úton. 

33 Amikor megnyilvánulásomhoz érkeztetek, nem hittetek az emberi elme segítségével történő 

tanításomban, azt gondoltátok, hogy csak a vallási közösségeitek által megszentelt képekben, 

szimbólumokban és egyéb tárgyakban találhattok meg Engem. Azután, amikor hitetlenséged ellenére 

érezted, hogy tanításom megmozgatja a szívedet, és a lelked érezte békémet, rájöttél, hogy isteni fény 

nyilvánul meg azokon a teremtményeken keresztül, akik arra rendeltettek, hogy isteni üzenetemet 

közvetítsék. Egy új hit született a szívedben, egy fény gyulladt ki, amely megtanított arra, hogy megértsd, 

hogy az ember közvetlenül kapcsolatba léphet az ő Istenével. De ez még nem volt minden, meg kellett 

tanulnotok megérteni, hogy az emberi elme nem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Atya megadja 

nektek az Ő tanítását. Akkor tudtátok, hogy ez az isteni megnyilvánulás a hanghordozón keresztül csak 

átmeneti lesz, mert később eljön a szellem-szellem kapcsolat ideje, amikor az emberek eltávolítják 

elméjükből a materializmust, a fanatizmust és minden tudatlanságot, amit hagyományaik és rítusaik 

tartalmaztak. 

Az egyházat el kell távolítani az istentiszteleteiről, hitéről és szertartásairól. 
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34 Néhányan közületek már megértették ezt, mások ennek megfelelően élnek. De még sok minden 

hiányzik ahhoz, hogy elérjétek ezt a célt, ahonnan felfoghattok Engem az Én igazságomban és az Én 

dicsőségem valóságában, és már nem a ti kis emberi képzeletetek által kitalált fantáziák segítségével. 

35 Ne adj Nekem anyagi formát egy olyan trónon, mint a földiek, szabadíts meg Engem attól az 

emberi formától, amit mindig is tulajdonítottál Nekem, ne álmodozz többé egy olyan mennyországról, 

amit emberi elméd képtelen felfogni. Amikor megszabadultok mindettől, olyan lesz, mintha elszakítanátok 

a láncokat, amelyek megkötöztek benneteket, mintha egy sűrű köd felszállna, és lehetővé tenné 

számotokra, hogy egy határok nélküli horizontot és egy végtelen, ragyogó égboltot lássatok, amely 

azonban egyúttal kézzelfogható is a szellemetek számára. 

36 Egyesek azt mondják: Isten a mennyben van, mások: Isten a túlvilágon lakik. De nem tudják, hogy 

mit mondanak, és nem tudják, hogy mit hisznek. Igaz, hogy a mennyben "lakom", de nem azon a bizonyos 

helyen, amit ti elképzeltetek: A fény, a hatalom, a szeretet, az igazság, az igazságosság, a boldogság, a 

tökéletesség egén lakom. 

37 A túlvilágon vagyok, igen, de az emberi bűnökön, az anyagiasításon, a büszkeségen, a 

tudatlanságon túl. Csak ezért mondom nektek, hogy "jövök" hozzátok, mert a ti alázatosságotokba jövök, 

mert úgy beszélek hozzátok, hogy érzékeitek érezni tudnak Engem, és elmétek meg tud érteni Engem, nem 

pedig azért, mert más világokból vagy otthonokból jövök; mert Lelkem mindenütt otthon van. 

38 Sokáig küzdöttetek és sokáig tartott, amíg átalakítottátok a hiteteket, és még mindig van mit 

tennetek, hogy elérjétek azt a szellemi célt, amelyre rendeltelek benneteket, ami az, hogy megismerjétek 

Atyátokat, szeressétek Őt és a Lélek által mutassatok tiszteletet Neki. Akkor kezditek majd érezni a 

szellem igazi dicsőségét, az emelkedettség, harmónia, béke és jólét állapotát, amely az igazi paradicsom, 

amelyet mindannyian el kell érnetek. 

39 Ma nyisd meg szíved és elméd ajtaját az Én tanításaim fénye előtt. Milyen cselekedetekkel fogtok 

dicsőíteni Engem? 

40 Mindannyian csendben vagytok, a szellem csendben van, és a test is csendben van előttem. 

Hajoljatok meg és alázzátok meg magatokat. De nem akarom, hogy gyermekeim megalázkodjanak 

előttem. Azt akarom, hogy méltóak legyenek arra, hogy felemeljék arcukat és meglássák az enyémet, mert 

én nem keresem sem a szolgákat, sem a rabszolgákat; nem keresek olyan teremtményeket, akik törvényen 

kívülieknek, kitaszítottaknak érzik magukat. Azért jövök gyermekeimhez, akiket annyira szeretek, hogy 

Atyám hangját hallva felemeljék lelküket a szellemi felfelé vezető úton. 

41 De íme, Jákob házába megyek, és csak félelmet találok benne; remélem, hogy lakomát találok, de 

csak csend van. Miért, népem? Mert a lelkiismereted szemrehányást tesz neked vétkeid miatt, és 

megakadályozza, hogy örömöt érezz eljövetelemkor. Ennek az az oka, hogy nem szerettétek magatokat, 

hogy nem úgy dolgoztatok, ahogy Jézus tanította nektek. 

42 Hiányzik belőletek a szellemi felszerelés, hogy megérezzétek a rátok leselkedő fájdalom árnyékát, 

ezért szükséges, hogy Atyátok anyagilag is hallhatóvá tegye magát, és a ti nyelveteken szóljon hozzátok, 

hogy tudjátok, hogy a háború angyala közeledik, hogy fegyverei nagyon erősek, és hogy vele szemben a 

béke angyala zokog. 

43 A szél szárnyán lovagolva a járvány egyre jobban közeledik, és a szellemi térben lények ezrei 

lebegnek, napról napra a gyűlölet és a viszály mezejére hullva, és zavaraik elsötétítik elméteket és 

szíveteket. 

44 A természet erői elszabadultak, és felébresztik a tudósokat álmaikból; de ők, önérzetükben 

megmakacsolva magukat, folytatják pusztító munkájukat az emberiség körében. Amíg elfelejtesz 

imádkozni, nem teljesíted azt a feladatot, amelyet az Atya rád bízott. 

45 Nagyon jól tudjátok, hogy a béketeremtés feladata a ti lelketeken van azok óta, amióta azt 

mondtam Jákobnak: "Íme, számos utódot adok neked, amely által a föld minden nemzete megáldott lesz." 

Ez a feladat a ti lelketeken van. Ezért vagytok csendben előttem. 

46 Megvárjátok, amíg az emberek törvényei ki nem fosztanak benneteket és arra kényszerítenek, hogy 

becsukjátok ajkatok, amelyet arra képeztem, hogy tanúságot tegyen rólam? 

47 Ne legyetek kishitű emberek. Ha téged választottalak, az azért van, mert tudom, hogy képes leszel 

szolgálni Engem, és érted, hogyan kell ezt tenned. 
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48 Ezen a napon elmondom nektek: Ha a nemzetek békét akarnak, akkor szeretetük szerint elérhetővé 

teszem azt. Ha még több háborút akarnak, hadd legyen az övék; de ezen keresztül igazságosságom jogara 

a földre fog hullani. 

49 Ha az emberiség üldözni fogja új tanítványaimat, és megpróbálja megakadályozni őket abban, 

hogy meggyógyítsák a betegeket és beszéljenek az Én Tanításomról, akkor a legkülönösebb betegségek 

fognak elterjedni az emberek között. A tudósok megbetegszenek, sokaknak lecsukódik a szeme, mások 

gondolkodási zavarban szenvednek. A túlvilág kapui megnyílnak, és zavarodott lelkek légiói fognak egész 

vidékeket elpusztítani és megszállottá tenni az embereket. Akkor, a tudomány tehetetlenségével szemben, 

alázatos munkásaim felemelkednek, és bizonyítani fogják tudásukat, ami által sokan hívőkké válnak. 

Mindezeket a csapásokat már régóta bejelentették nektek, mégis süketek és vakok maradtok. Hálátlan 

vagy. 

50 Néha szükséges, hogy így beszéljek hozzátok. De ne keverjétek össze a szeretet szavamat a 

korbáccsal. Szeretlek. Gyere közelebb, hogy érezd a melegségemet. Közeledjetek hozzám, hogy 

érezhessétek Királyságom békéjét. Ti vagytok azok, akik kerestetek Engem, miközben átkeltetek a 

"sivatagon", ti vagytok azok, akik mindig az ígéretemet kergettétek. 

51 Belefáradtál ebbe az életbe? Aztán pihenj meg egy pillanatra ennek a fának az árnyékában. 

Mondjátok el nekem itt a bánatotokat, és sírjatok a keblemre. Mikor leszel Velem örökre? Én már most 

békét akarok látni minden lélekben. 

52 Hagyd, hogy a pacsirta most szárnyait az egész világegyetem fölé tárja, hogy érezd a békéjét és 

melegségét. 

53 Nők, ti vagytok azok, akik imáitokkal fenntartjátok azt a kis békét, amely a földön létezik, akik az 

otthon hűséges őreiként gondoskodtok arról, hogy az otthonból ne hiányozzon a szeretet melege. Így 

egyesítitek magatokat Máriával, Édesanyátokkal, hogy megtörjétek az emberi büszkeséget. 

54 Emberek, azért tettelek benneteket urakká ezen a földön, hogy Engem képviseljetek. Lelked olyan, 

mint az Atyáé, és tested olyan, mint a világegyetem. Ne a méretei alapján ítéljétek meg testetek 

tökéletességét, hanem a benne lévő csodálatos élet, a rend és a harmónia alapján. De még a legnagyobb 

tökéletesség mellett is a test korlátozott, és eljön az idő, amikor megszűnik növekedni. Az intelligencia és 

az érzések azonban tovább fejlődnek, amíg a halál meg nem állítja. De minden bölcsesség és tapasztalat, 

amelyet a földön szerzett, a lélekben marad, amely az örökkévalóságig növekszik és fejlődik. 

55 Tegyétek otthonotokat második templommá, szereteteiteket Isten második imádatává. Ha szeretni 

akartok Engem, szeressétek feleségeiteket és gyermekeiteket, mert ebből a templomból is nagyszerű 

cselekedetek, gondolatok és példák fognak fakadni. 

56 Ti mindannyian Illés juhai vagytok ebben az időben. Néhányan élnek az ő akadállyal, mások még 

mindig elveszettek. A Hatodik Pecsét fénye megvilágítja az összes lélek inkarnációját és a már nem 

inkarnációját ebben az időben. Míg a Földön egyesek ezt a törvényt a lelkük fejlődésére és üdvösségére 

használják, mások arra, hogy behatoljanak a tudomány rejtelmeibe és új csodákat fedezzenek fel. A profán 

és engedetlen kezek azok, amelyek még mindig letörik a tudomány fájáról a gyümölcsöt, hogy 

megmérgezzék az emberek szívét. A hatodik időszakot éltek, amelyet az emberiség a földön fog bejárni, 

mint annak az útnak a tükörképét, amelyet az örökkévalóságban kell bejárnia. 

57 Az első korszakban Ábel testesített meg Engem a földön, a másodikban Noé, a harmadikban 

Jákob, a negyedikben Mózes, az ötödikben Jézus, a hatodikban a mostani, Illés, a hetedikben pedig a 

Szentlélek fog uralkodni. 

58 Mit tettetek hírnökeimmel? Az első saját testvére csapása alatt esett el, akit az irigység hajtott rá. A 

másodikat a hitetlenek és bálványimádók sokasága rosszul ítélte meg és gúnyolta ki. 

59 A harmadik bizonyítékot adott hatalmamról az életében, és cserébe még a rokonai hálátlanságát is 

megkapta. 

60 A negyediknek meg kellett törnie a törvény tábláit, mert népe, amelyet annyira szeretett, kishitű 

volt. 

61 Az ötödiket - bár az Ő eljövetelét bejelentették - nem várták, nem talált sem hitre, sem szeretetre, 

és miután átadta a világnak a szeretet üzenetét, az emberektől a leggyalázatosabb halált kapta, amelyet 

valaha próféta vagy hírnök elszenvedett. 

62 A hatodik ezúttal szellemben érkezett. Mégis a kétség, a közöny és a gúny nyilai üldözik őt. 
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63 Amikor a Hetedik Pecsét feloldásra kerül, és egy küldött helyett maga az Örökkévaló Lelke 

világosítja fel az embereket - ki fog akkor megpróbálni megsebezni vagy megölni Engem? 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 131 
(Húsvét szombat) 

1 Ezen a napon, amikor a harangok megszólalnak, hogy bejelentse a világnak, hogy a menny 

megnyílt Krisztus befogadására, azt mondom nektek, hogy számotokra ezek a hagyományok már a múlté. 

Most nektek a zavaros beszéd helyett belső összejövetelekre van szükségetek; emlékezés és meditáció a 

zajos örömgyűlések helyett. Mi történne, ha a Szentlélek tanítványai megvalósítanák az isteni tanításokat? 

2 A szellem az élet, és ezért soha nem fog megszűnni. Tökéletesítenie kell magát, hogy a mennyei 

magasságokban lakhasson; ti fejlődtetek, ennek bizonyítéka, hogy önként elfordultok a szent képektől 

vagy szimbólumoktól, amelyekkel az emberek megpróbálnak Engem ábrázolni, mert már úgy képzelitek 

el Engem, mint a Szentlelket - végtelen és mindenható - és nem akartok Engem korlátozottnak látni. Végre 

megértetted, hogy nincs jobb áldozat Istened előtt, mint a jó cselekedeteid. 

3 Mondtam-e nektek, hogy harmadnapra feltámadok a halálból? Akkor szimbolikusan is beszéltem 

nektek a jövőbeli eseményekről: Itt vagyok szellemben a Harmadik Korszak kezdetén, az emberi értelem 

szervén keresztül teszem Magamat ismertté, és a halottakhoz is eljöttem - a szellemi életért. Ezen a máskor 

bejelentett és megígért igehirdetésen keresztül hallottátok, hogy a hivalkodó ruhák és szertartások 

haszontalanok, hogy a lelketeket tisztasággal kell felruháznotok. Már megértettétek, hogy a szív 

megtisztítása nélkül külsőleg tisztának és ragyogónak tűnni olyan csalás, amelyet az Atya nem hagy 

észrevétlenül. 

4 Az embert, a testvéredet lenyűgözheted, sőt meg is csaphatod, de Engem nem, mert az Én átható 

tekintetem mindent felfedez és irányít. Sőt, megtapasztaljátok majd, hogy a nagy szellemi világosság 

idején az emberek elutasítanak mindent, ami képmutatást tartalmaz. Felkészítelek benneteket, hogy senki 

se érjen meglepetésként, és senki se tudja majd becsapni embertársaitokat. 

5 Ha valaki megjelenik és azt állítja, hogy ő a Krisztus reinkarnációja, ne higgyetek neki, mert 

amikor bejelentettem nektek, hogy vissza fogok térni, azt adtam nektek, hogy ez szellemben fog történni. 

Ha valaki azt mondaná neked: Én vagyok Isten hírnöke, ne bízzatok benne, mert az igazi hírnökök nem 

kérkednek és nem harsogják a küldetést, amelyet rájuk bíztam. Csak a műveik alapján azonosítják 

magukat. Az embereknek kell eldönteniük, hogy az illető az Úr küldötte-e. Emlékeztek, hogy azt mondtam 

nektek, hogy a fát a gyümölcséről fogják megismerni? 

6 Nem tiltom meg nektek, hogy megkóstoljátok a "fák gyümölcseit", de fel kell készülnötök arra, 

hogy tudjátok megkülönböztetni a jó gyümölcsöt a rossztól. 

7 Azokat, akik szeretik az igazságot, lámpatartóként állítom fel, hogy megvilágítsák embertársaik 

útját. 

8 Vágyom a lelkedre, arra a szemed számára láthatatlan lényre, akinek kedvéért egykor emberré 

lettem, és Véremet ontottam, hogy megtanítsam, hogyan teljesítse feladatát. 

9 Ne féljetek találkozni olyan emberekkel az utatokon, akik tagadják jelenlétemet ebben a formában. 

Vak emberek, akiknek még nincs fény a lelkében. Egy időben ők is elutasítottak Engem, de amikor látták 

a csodáimat, ki kellett hirdetniük, hogy Jézus a megígért Messiás. 

10 Látni fogjátok ebben az időben azokat, akik megtagadtak Engem, bűnbánónak és bűnbánónak 

mutatkozni előttetek, anélkül, hogy szavakat találnának arra, hogy megvallják, hogy ez a tanítás Istentől 

származik. 

11 Ezen a napon, amikor emberek tömegei rohannak a templomokba nagy szóáradattal, hogy 

megünnepeljék azt a pillanatot, amikor a Mennyország megnyílt, hogy befogadjon Engem, azt mondom 

nektek, hogy mindez csak hagyomány, hogy lenyűgözzék az emberek szívét. Ezek csak szertartások, 

amelyek ma Isteni Szenvedélyemet materializálják. 

12 Ne kövessétek ezt a tendenciát, és ne állítsatok oltárokat és képeket. Ne ábrázoljatok szent 

eseményeket, és ne használjatok különleges ruhákat, hogy megkülönböztessétek magatokat, mert mindez 

bálványimádás. 

13 Hívjatok Engem a szívetekkel, emlékezzetek a tanításaimra, és vegyétek példámat mintátoknak. 

Ajánljátok fel Nekem a javításotok adományát, és érezni fogjátok, hogy a menny kapui megnyílnak, hogy 

fogadjanak benneteket. 
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14 Higgyétek el, hogy ahogyan Jézus feltámadt a harmadik napon, úgy én is feltámadtam ma a 

harmadik korszakban a hit és kegyelem szempontjából halott emberek között, hogy az emberi értelem 

szervén keresztül megtanítsalak benneteket a Szellemi Élet szépségeire. 

15 A sokaságnak, akik hallgatnak Engem, azt mondom: Miért takarjátok be magatokat vasárnapi 

ruháitokkal és ékszereitekkel, és miért nem öltöztetitek inkább tisztasággal a lelketeket? Csak ezt a ruhát 

szeretném látni köztetek. 

16 Kerüljétek a hamis és profán ábrázolásokat, amelyeket rólam és Szenvedélyemről készítenek, mert 

senki sem képviselhet Engem. Éljétek példámat és tanításaimat. Aki így cselekszik, az képviselte a 

Mesterét a földön. 

17 Míg egyesek tömjént és mirhát égetnek felajánlásként Istenségemnek, addig én arra tanítalak, hogy 

szíved belső lényét, lelked illatát ajánld fel Nekem. Ezt a spirituális felajánlást akarom tőletek. 

18 Ezen a kegyelmi reggelen az emberiség arra a harmadik napra emlékezik, amikor Krisztus 

feltámadt a halálból, hogy megvigasztalja apostolait, és amikor átlépte a halál küszöbét, hogy felkeresse a 

lelki szükségben lévőket. Emlékezz, hogy azt mondtam neked: Én vagyok a Nagy Földműves vagy 

Pásztor. Ezeket a feladatokat is megkapod. Ki más, mint egy pásztor vezetheti a lelkeket és irányíthatja a 

nemzeteket? És a családapa, aki a szíveket gondozza, vagy a tanító, aki az elméket irányítja - nem 

földmívesek-e? 

19 Mindegyiküknek számos lélek van kijelölve, hogy vezesse vagy gondozza őket, és ez a feladat 

nem ér véget a testi halállal. A lélek továbbra is vet, művel és arat a szellemi világban és a földön 

egyaránt. A nagyobb lelkek vezetik a kisebbeket, és ezek viszont vezetnek másokat, akik még alacsonyabb 

fejlettségi fokon állnak, miközben az Úr az, aki mindannyiukat az Ő akadályához vezeti. 

20 Ha most azt mondtam nektek, hogy a nagyobb lelkek vezetik a kisebbeket, akkor ezzel nem azt 

akarom mondani, hogy ezek a lelkek kezdettől fogva nagyok voltak, és hogy a második lelkeknek mindig 

kicsinek kell lenniük a testvéreikhez képest. Azok, akik most nagyok, azért nagyok, mert felemelkedtek és 

fejlődtek annak a nemes feladatnak a teljesítésében, hogy szeressék, szolgálják és segítsék azokat, akik 

még nem érték el a szellemi fejlődésnek ezt a fokát, azokat, akik még gyengék, azokat, akik eltévedtek, és 

azokat, akik szenvednek. 

21 Akik ma kicsik, holnap nagyok lesznek, mert kitartóan haladnak a fejlődés útján. 

22 A szellemi tökéletesség létrája, amelyet Jákob prófétai álmában látott szimbolizálva, az az út, 

amely a földön kezdődik és a mennyben végződik, amelynek kezdete az anyagi világban van, és vége a 

szellemi élet tökéletességében végződik. 

23 Nem hagyjátok el gyermekeiteket, tanítványaitokat, népeiteket, még a halállal sem, mert a távolság 

az egyik világ és a másik között csak látszólagos. A spirituális szférából képes leszel továbbra is gondozni, 

vezetni és vigyázni a számodra, és gyakran olyan nagyszerű műveket fogsz tudni véghezvinni, amelyeket 

a földön lehetetlennek tartottál volna. 

24 Áldott a lelketek útja, amely napról napra világosabbá teszi számotokra Atyátok szeretetét, és 

megtanít benneteket megérteni műveinek nagyságát. 

25 Lehetséges-e, hogy e tanítások után valaki továbbra is abban reménykedik, hogy a halál 

megszabadítja őt a keresztjétől, vagy lesz valaki, aki attól fél, hogy az megfosztja őt a magjától? 

26 Minden bennem él, minden megmarad bennem, semmi sem vész el. 

27 Ebben az időben én kereslek benneteket otthonotokban, mert ha ti kerestek Engem, akkor Én is 

kereslek benneteket. Beszélni akarok veletek, engedjétek, hogy a szívetek mélyére hatoljak, és ne 

próbáljátok elrejteni előlem sem a bánatotokat, sem a vétkeiteket. 

28 Próbálj meg hallani Engem csendben, emeld lelkedet Atyádhoz, és akkor hamarosan hallani fogod, 

hogy hangom olyan nyelven szól hozzád, amelyet még soha nem hallottál, és mégis képes vagy megérteni, 

mintha mindig is hallottad volna. 

29 Ezen nem kell meglepődnötök, mert meg kell értenetek, hogy én vagyok az "Egyetemes Ige". 

Beszélek a lelkiismeretekhez, beszélek a szívekhez, a lelkekhez, az értelemhez és az érzékekhez, beszélek 

minden lényben, hangom soha nem szűnik meg. 

30 Tanulj meg meghallani Engem, és fedezd fel a leckéimet. Ne feledjétek, hogy megmondtam 

nektek, hogy aki iszik az Igém vizéből, soha többé nem szomjazik meg. Kiöntöttem bölcsességemet 

minden létezőre, hogy összegyűjthessétek életutatok során. 
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31 Még ha nem is lennének vallások a világon, akkor is elég lenne, ha lényetek legmélyére 

koncentrálnátok, hogy megtaláljátok Jelenlétemet belső templomotokban. Azt is mondom nektek, hogy 

elég lenne megfigyelni mindent, amit az élet elétek tár, hogy felfedezzétek benne a bölcsesség könyvét, 

amely folyamatosan megmutatja nektek legszebb lapjait és legmélyebb tanításait. 

32 Akkor meg fogjátok érteni, hogy nem igazságos, hogy a világ tévútra téved, miközben a szívében 

hordozza a helyes utat, sem az, hogy a tudatlanság sötétségében bolyong, miközben annyi fény közepette 

él. 

33 Nem azért jöttem, hogy ítélkezzek felettetek, hogy minden bűnös felett ítéletet mondjak. Azért 

jöttem, hogy megítéljelek, de nem anélkül, hogy előbb ne kínálnék neked egy új lehetőséget, hogy 

megszabadítsd a lelkedet minden vétkedéstől. 

34 Mindenkit hívok, mert látni akarom, hogy körülvesz Engem ez a nagy család, amely számomra az 

emberiség, akinek annyi jóindulatot és gyengédséget adtam, hogy Magamat is az egyik fiukká tettem. 

35 Ti, akiknek lehetőségük volt meghallgatni Engem ebben a formában, tudjátok, hogy a megfelelő 

időben jöttetek. Nem jöttem sem a megfelelő idő előtt vagy után, sem túl későn vagy túl korán. Ez az az 

idő, amelyet a szellemeteknek a legtávolabbi idők óta megígértek, hogy ebben az időben kapja meg egy 

olyan tanítás folytatását, amely a korábbi időkben alig kezdődött. 

36 Nem térhettél vissza hozzám anélkül, hogy előbb ne kóstoltad volna meg az élet minden 

gyümölcsét, és ne élvezted volna az összes örömöt. Milyen kevés olyan lény van, aki tudta, hogyan 

maradjon hűséges és tiszta az Atya oldalán! Ők csak az Ő akaratát teljesítették. De ti, akik imáitokban 

sokszor ismételgettétek: "Uram, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is" - 

hazugság, hogy mindig az Én akaratom szerint cselekedtetek. Azért követtetek el ilyen súlyos hibákat, 

mert az akaratotok szerint éltetek, ami tökéletlen, és ezért most nagy keserűséggel, betegséggel és 

nehézségekkel fizettek. De többé nem fogjátok ráerőltetni az akaratotokat, és alávetitek magatokat egy 

isteni hatalomnak, amely mindent bölcsességgel és igazságossággal irányít. Akkor többé nem követsz el 

hibákat és nem szenvedsz miattuk. 

37 Imádkozz és keresd belső szentélyed magányát és csendjét, akkor ebben az imában a lényedben 

jelenleg szunnyadó érzékek és képességek megnyilvánulnak, és beszélni fognak neked a múltbeli 

tanításokról és a jövőbeli eseményekről, amelyek ma az elméd hatókörén kívül esnek. Akkor megtudjátok, 

hogy be kell fejeznetek egy olyan munkát, amelyet előző életetekben befejezetlenül hagytatok. A jelen 

korban az ember kezdi megismerni önmagát spirituálisan. Már a szentély kapuja előtt áll, ahol 

magyarázatot fog találni mindazokra a titkokra, amelyek eddig körülvették őt anélkül, hogy képes lett 

volna megmagyarázni őket önmagának. De jaj azoknak, akik állandó hívásom ellenére süketnek vagy 

érzéketlennek bizonyulnak arra a hangra, amely szüntelenül kopogtat szívük ajtaján, mert életfáradtság és 

eddig elképzelhetetlen komorság lesz bennük. 

38 Ó, e nép asszonyai, akik halljátok Szavamat, amely megérinti szívetek legmélyebb és legnemesebb 

húrjait, vigyázzatok a tiétek felett, tartsátok bennük égve a hit lángját, ápoljátok az erényt, a békét és a 

testvériséget. Hozzád fordulok, mert a te szíved fogékonyabb az Én Szavamra, bár a te lelked ugyanaz, 

mint minden emberé. 

39 Mindannyiótokat szeretett tanítványokká fogom tenni, akik megtanulnak javítani anélkül, hogy 

bárkit is megbántanának vagy elítélnének - akik tudják, hogyan kell begyógyítani egy sebet anélkül, hogy 

vérzik, akik tudják, hogyan kell megbocsátani anélkül, hogy megaláztatást okoznának. Ha így 

felkészültetek, elküldelek benneteket a nemzetekhez tanácsadóként, a béke hírnökeiként, e jó hír hír 

hírnökeiként, annak méltó tanítványaiként, aki oly sokat tanított benneteket. De nem szabad elfelejtenetek, 

hogy az egyetlen, aki adni tud, az az Atya, és Ő az egyetlen, aki vissza tudja adni a léleknek mindazt, amit 

elveszített. 

40 1950 után, amikor ebben a formában való megnyilvánulásom véget ér, nem hagylak benneteket 

magatokra. Továbbra is jelen leszek egy másik formában, finomabb módon, és ha igazságosan figyeltek a 

rátok bízott tanításokra, és spiritualizáljátok magatokat, még közelebb fogjátok érezni Jelenlétemet 

magatokhoz. Ha van hitetek, szellemi szemetekkel meg fogtok látni Engem, és ha testvérekként és 

nővérekként egyesültök Munkámban, az emberek úgy fognak hozzátok áramlani, ahogyan özönlöttek 

ezekben az időkben, amikor hanghordozókon keresztül ismertettem magam. 

41 Senki sem lesz képes kitépni ezt a magot a szívedből, mert nemzedékről nemzedékre száll. 
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42 Harcra kerül sor: A gonoszok és a képmutatók rád fognak mutogatni és üldözni, mert ezt az utat 

követed. De semmi sem lesz képes arra, hogy ezt a népet meghátrálásra késztesse, mert ez a mag, amelyet 

Én vetettem el a szívetekbe, a megpróbáltatások pillanataiban fényszóként fog kicsírázni gyermekeitek 

ajkán. 

43 Ahogyan a kereszténységnek sikerült a Szeretet-tanomat megismertetnie azokban az időkben, 

amikor az emberek nehezen éreztek szeretetet egymás iránt, úgy fog küzdeni a Spiritualizmus is ebben az 

időben, egy olyan korszakban, amikor a materializmus megkövesítette az emberek szívét. És ha azokban 

az időkben Krisztus Igéje alapjaiban rázta meg az emberek életét, akkor most is ez a fény fogja 

megremegtetni szívük legérzékenyebb húrjait. Lesznek olyan időszakok, amikor úgy tűnik, hogy magvaim 

eltűntek. De sikeres lesz és fennmarad minden földi esemény közepette. 

44 Ha egyeseknek sikerül elrejteniük az igazságomat, mások azon fognak dolgozni, hogy 

nyilvánosságra hozzák azt. Ha a szülők hallgatnak, a gyerekek beszélni fognak. De Szavam tanítványaim 

ajkáról fog áradni, és a tanúságtételek mindenütt megjelennek majd. De ne követeljétek, hogy 

megtapasztaljátok mindannak beteljesülését, amit most bejelentek nektek. Először hagyd, hogy a mag 

kicsírázzon, aztán a növény hozza meg a vágyott gyümölcsöt, és még azután is hagyd, hogy a gyümölcs 

megérjen. Akkor látni fogjátok, hogy minden próféciám valóra válik, egyiket a másik után. Némelyikőtök 

szorgalmas, mások hanyagok; de azt mondom nektek, hogy mindannyiótoknak türelmesnek és kitartónak 

kell lennetek. 

45 Ha tudod, hogy mibe kerül egy gyümölcs vagy egy mag betakarítása, miután tápláltad, akkor igazi 

szeretetet fogsz érezni iránta. Ezért azt akarom, hogy a magom a ti kezeteken keresztül menjen át, hogy 

szeressétek és elismerjétek minden értékét. Hogy segítsek nektek feladatotok teljesítésében, megerősítelek 

benneteket a küzdelemben. 

46 A pásztor szeretettel vezeti a nyájat szeretetének akadályához, amely az Úr kebelében van a lelkek 

számára. 

47 Menjetek előre, mondja nektek a hangom, ne álljatok meg útközben. Szeressétek az időt, mint egy 

értékes kincset, használjátok fel a szellemetek és a földi kötelességek által rátok rótt feladatok teljesítésére. 

Használjátok azt mindenben, amit Törvényem parancsol, és a jutalmatok fény és béke lesz a lelketek 

számára. 

48 Sok ember számára ebben az időben a földi vezeklés a végéhez közeledik. Ti, akik halljátok ezeket 

a kinyilatkoztatásokat, és nem tudjátok, hogy a kiválasztottak közé tartoztok-e - használjátok ki létezésetek 

utolsó pillanatát is, vizsgáljátok meg lelkiismeretetek fényében. Vizsgáld meg az elszenvedendő próbákat, 

fizess ki, amennyire csak lehet, minden (lelki) adósságodat, és ezzel a felkészüléssel kellemes gyümölcsöt 

fogsz kapni, amelyet lelked learat, amint átlépi a lelki élet küszöbét. 

49 Ne gondolj a halálra, hogy az ismeretlen ne váljon számodra lehangoló, rögzült gondolattá. Ne 

feledjétek, hogy élni fogtok, és legyetek biztosak benne, hogy amikor meglátjátok a szellemi szféra 

ösvényét, a lelketek örömtől és meglepetéstől felkiált majd: Úgy tűnik nekem, mintha már jártam volna itt! 

50 Tanulmányozzátok és értelmezzétek helyesen tanításaimat, mert ha nem így tennétek, akkor 

fanatizmusba esnétek a spiritualizáció tanítóimnak adott gyenge visszaadása miatt, és mivel ez a szellem 

felemelése, nem engedi meg a tévedést. 

51 Élj tisztán, alázatosan, egyszerűen. Teljesítsetek be mindent, ami az emberi birodalomban 

igazságos, valamint mindent, ami a szellemeteket érinti. Távolítsátok el az életetekből a felesleges, a 

mesterséges, a káros dolgokat, és helyette frissítsétek fel magatokat mindazzal, ami jó a létezésetekben. 

52 Az út olyan sima és a kereszt terhe olyan könnyű, ha már megtanultál élni, hogy könnyűnek fog 

tűnni számodra az engesztelési kötelességed teljesítése. De annak, aki súlyos terheket cipel és láncokat 

vonszol magával a világban, lehetetlennek tűnik az Úr útját járni és követni az Ő nyomdokain. 

53 Ismerjétek fel, hogy a Mester nem kér tőletek semmi lehetetlent. Nem is azt mondom, hogy egy 

pillanat alatt alakítsd át az életed. Szabadítsátok meg szíveteket az anyagi dolgoktól, szabadítsátok meg az 

önzéstől, és szelídséggel és szeretettel fogtok haladni a számotokra kijelölt úton. 

54 Nem azok az Én szolgáim, akik úgy tesznek, mintha hiú szavakkal szolgálnának Engem, 

dicsekszenek a tudásukkal, vagy ítélkeznek embertársaik cselekedetei felett. Szolgáim, tanítványaim, 

katonáim azok, akik tiszta, szorgalmas és hasznos életükkel elvetik fényemet az útjukon, és az erény és a 

jó példák nyomát hagyják maguk után. 
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55 Senkinek sincs joga ítélkezni embertársa cselekedetei felett, mert ha az, aki tiszta, nem teszi meg - 

miért tenné meg az, akinek folt van a szívében? 

56 Azért mondom ezt neked, mert te mindig buzgón kutatod a testvéred magját, remélve, hogy 

hibákat találsz benne, hogy aztán megmutathasd neki a saját magodat, és megalázd őt azzal, hogy azt 

mondod neki, hogy a te műved tisztább és tökéletesebb. 

57 Az egyetlen bíró, aki tudja, hogyan mérlegelje cselekedeteiteket, az Atyátok, aki a mennyben 

lakik. Amikor megjelenik a mérlegével, nem az lesz nagyobb érdem az Ő szemében, aki többet ért, hanem 

az, aki megértette, hogyan kell embertársa testvérének és Urának gyermekének lenni. 

58 Szükséges, hogy népem megjelenjen a nemzetek között, és példát mutasson a testvériség, a 

harmónia, a szeretet és a megértés terén, mint a béke katonája azok között, akik ismét visszaélnek az isteni 

tanításokkal, hogy veszekedjenek, bántsák egymást és kioltják saját életüket. 

59 Minden egyesület, egyház és szekta gyermekeimhez a lelkiismeretükön keresztül szólok. 

Megbékélésre buzdítom őket, és nagyszerű, fénnyel teli gondolatokkal inspirálom őket. De nagyon fontos, 

hogy tudjátok, hogy üzenetet hagyok nekik rajtatok keresztül, amit nektek kell átadnotok nekik az Én 

nevemben. 

60 Alázatosnak kell lenned. Ne bánja, ha megsértik. Légy gyengéd. Megaláztatások és szenvedések 

érnek majd benneteket. De a te szavadat, amely az én üzenetem lesz, nem fogják tudni elűzni az 

elméjükből. Ezért mondom nektek: Ha egyesek érzéketlenek és süketek maradnak a hívásotokra, mások 

felébrednek hosszú álmukból, és elindulnak, hogy továbblépjenek, és életüket a megújulás és a bűnbánat 

helyes útjára tereljék. 

61 Fegyverkezzetek fel bátorsággal, hittel és erővel, hogy szembe tudjatok nézni a csatával. De 

felhívom a figyelmedet: ne ijedj meg, amikor egy embertársaddal beszélsz, mert jól öltözöttnek látod, 

vagy mert hercegnek, úrnak vagy miniszternek szólítják. 

62 Vegyük példának Pált és Pétert, akik felemelték a hangjukat azok előtt, akiket a világ uraknak 

nevezett. Lélekben nagyok voltak, de senki előtt sem dicsekedtek azzal, hogy urak; inkább azt vallották, 

hogy szolgák. Kövessétek példájukat, és tegyetek tanúságot az igazságomról műveitek szeretete által. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 132  
1 Üdvözöllek benneteket, akik kezditek érezni magatokban a Mesteretek iránti szeretet lángját. 

Üdvözöllek benneteket, akik igyekeztek megédesíteni az életeteket az Igém simogatásával. Üdvözöllek 

benneteket is, akik kételkedtek Jelenlétemben, mert megszabadítalak benneteket a kétségeitektől, és azok 

átadják helyüket szeretetemnek. Üdvözöllek benneteket is, akik szomorú szívvel jöttök, mert megadom 

nektek a szükséges vigaszt. Szeretetem átölel mindannyiótokat. 

2 Amikor látod, hogy fogadlak, szíved legmélyéről ezt mondod Nekem: "Uram, már vártalak Téged, 

már régóta vágytam az eljöveteledre, valamint a Te szerető Igédre". - Isten országát keresed? Lépésről 

lépésre elviszlek hozzá, amíg el nem éred a tökéletesség legmagasabb szintjét. Sokan, akik megelőztek 

benneteket a földön, már elérték ezt a magasztosságot. Ők a fény szellemei, Isten hírnökei vagy küldöttei, 

akik láthatatlanul jönnek az emberekhez, hogy üzeneteket és sugallatokat hozzanak nekik. 

3 Ó tanítványok, törekedjetek a szellem fejlődésére, és meg fogjátok tanulni tisztázni mindazokat a 

problémákat, amelyek megoldását lehetetlennek tartjátok, noha a lehetőségeitek határain belül van. Ha 

ilyen nagy tehetséggel vagy megáldva, miért akarod, hogy 

Mindent megteszek érted? Ne feledjétek, hogy érdemeitek, erőfeszítéseitek és még áldozataitok révén is el 

kell jutnotok Hozzám. Megmutatom az utat, hogy hogyan haladhatsz előre a cél eléréséhez vezető úton. 

4 Látjátok, az Én Igém olyan, mint a jó mag. Néha kemény talajra esik, kövek és tövisek alá: ez az 

anyagiasítás, a szívek közömbössége, amelyben tanításom nem tud kicsírázni. Néha egy növény éppen 

csak virágzásnak indul, amikor jön egy tisztátalan kéz, és levágja. Ez akkor történik, amikor a szívet rossz 

szenvedélyek irányítják. Ha a mag termékeny talajba esik, időben kicsírázik, virágzik és rügyeket hoz, az 

évelő növény napról napra magasabbra nyúlik, és bőséges termést hoz. 

5 Néha azt kérdezitek magatoktól: "Miért nem választja ki a Mester - ahelyett, hogy a szolgáit és 

tanítványait választaná - mindannyiunkat, akik mindannyian az Ő gyermekei vagyunk?" És én azt 

válaszolom nektek: Azokat választom ki, akiknek ez a megfelelő idő, mint az érett magvak esetében. A 

többieknek hagyok egy kis időt, amíg elérik a teljes érettséget, hogy szolgálhassam őket. A Mester úgy 

viselkedik, mint egy jó halász, aki korán száll hajójára, kiveti a hálóját oda, ahol tudja, hogy sok hal van, 

és amikor már tele van halakkal, hagyja, hogy a haszontalan kis halak kicsússzanak a hálóból, és így 

kiválasztja a nagyobbakat. Én vagyok a lelkek halászmestere, aki kiveti a hálóját, hogy a szíveteket 

belekapja. Hányan, akiket szeretetem hálói fogtak ki, tértek vissza nyugtalanságuk és szenvedélyeik 

tengerébe! Ők még nem tartozhatnak a választottak közé, akik hűségesen és lemondóan követnek Engem. 

De később csatlakoznak hozzájuk. 

6 Megpróbálom hangomat hallhatóvá tenni minden lélekben, de az emberek materializmusa csak a 

világ és a test hangját engedi hallani. Mindazonáltal vannak, akik meghallgatnak Engem, és ők a 

szenvedők, a rászorulók, a betegek, a megvetettek, azok, akikre a világnak már nincs szüksége, és akiket a 

feledés homályába taszított, mert már nincs mit adniuk. Nagyon jól hallanak Engem, mert tudják, hogy 

csak Tőlem várhatnak valamit. Mit jelenthet az Én hangom, az Én Igém annak, aki mindent megtalál a 

világban, amire vágyik? Ez az ember csak az anyagi boldogságát látja, és ha bármikor meghallja a 

hívásomat, akkor is azt mondja Nekem, ahogyan egy koldusnak szokás mondani: "Ma nincs mit adnom 

neked, gyere holnap újra!". De ki tudja ezt a "holnapot"? Ki tudhatja, mennyi időbe telik, amíg újra 

hívják? Lehet, hogy már holnap, ahogyan ez egy másik létezésben is lehetséges. Boldog az, aki mások 

fájdalma felett elfelejti a saját szenvedését. 

7 Imádkozzatok, ismerjétek fel, hogy most van az az idő, amikor igazságosságom és fényem minden 

sötét erőt felrázott. Ez egy nehéz és veszélyes időszak, mert még a sötétségben élő lények is a fény 

lényeinek fogják magukat kiadni közöttetek, hogy elcsábítsanak és összezavarjanak benneteket. Azért 

adom nektek a világosságomat, hogy ne térjetek le az útról, és ne hagyjátok magatokat megtéveszteni azok 

által, akik visszaélnek a nevemmel. 

8 A megtévesztők nem csak láthatatlan lények, hanem olyan emberekben is megtaláljátok őket 

megtestesülve, akik olyan tanításokról beszélnek nektek, amelyek fénynek tettetik magukat, de 

ellentétesek az Én tanításaimmal. Nem szabad hallgatni rájuk. Szavamat magas szellemiségéről, 

jelentéséről és isteni "ízéről" ismerik fel. Akinek sikerül megismernie Igém "ízét", és megismerkedik vele, 
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az nem fog tévedésbe esni. Megadtam nektek a jogot, hogy vizsgáljátok és kifürkészitek az Igémet, hogy 

megismerjétek azt alulról felfelé. 

9 Mivel úgy vigyázok rátok, mint a juhász a juhaira, amikor kivetem hálóimat, hogy megmentsem 

lelketeket az óceán hullámaitól, ti viszont imádkozni fogtok embertársaitokért, és imátok a béke 

köpenyeként fog elterülni az emberiség felett. 

10 Most már értitek, hogy isteni kinyilatkoztatásomat három nagy korszakra osztottam. 

11 Az emberiség szellemi gyermekkorában az Atya törvényt adott neki, és Messiást ígért neki, aki 

megnyitja az ajtót egy új korszak előtt. 

12 A Messiás Krisztus volt, aki akkor jött el az emberekhez, amikor azok "szellemi ifjúságukban" 

voltak. Az embereket a törvény teljesítésének egy magasabb formáját tanította, amelyet korábban az 

Atyától kaptak, de nem tudták, hogyan teljesítsék. Az "Isten Igéje" Jézus ajkán keresztül szólt, ezért 

mondom nektek, hogy a világ továbbra is hallotta Atyja hangját és parancsolatát a tökéletes Mester 

szeretetteljes tanításán keresztül. 

13 Jézus a maga részéről felajánlotta, hogy elküldi az embereknek az igazság Lelkét, hogy megértesse 

velük mindazt, amit nem értettek meg a tanításából. 

14 Most tehát, szeretett emberek, ez az egyszerű, alázatos szó, amelyet most hallotok, az Igazság 

Szellemének hangja, Isten szellemi fénye, amely lényetekbe árad, hogy kinyissátok szemeteket az Új 

Korszakra. Ez a fény, amely kezd titeket tisztán megértetni Mesteretek minden kinyilatkoztatását, Atyátok, 

a Szentlélek fénye, amely meglepi az emberiséget a szellemi fejlődés magasabb fokán, vagyis a 

felnőttkorhoz közeledve, hogy megértse Isten kinyilatkoztatásait. 

15 Mindabban, amit ez a fény feltár nektek, az Atya útmutatását fogjátok megkapni, mert az "Ige" 

Bennem van, és a Szentlélek az Én Bölcsességem. 

16 Az emberi hanghordozókon keresztül történő igehirdetésnek ez a formája csak bevezetés az 

embereknek a Teremtőjükkel és Urukkal való valódi szellemi kapcsolatához, amikor ti, az igazság 

szellemével eltelve, szellemtől szellemig beszéltek Atyátokkal. 

17 Azoknak, akik még nem hisznek abban, hogy ebben az időben megnyilvánulok, azt mondom: Ne 

tagadjátok, hogy a Mester ismét kommunikálni fog az emberekkel, mert megígérte nektek, hogy visszatér, 

és az isteni ígéretek közül egyik sem maradt beteljesületlenül. Nem szabad eltávolodnotok Atyátoktól sem 

azzal, hogy azt mondjátok, hogy lehetetlen közösséget tartani Vele. Igazság szerint azt mondom nektek, 

hogy az Úr mindig is kapcsolatban állt az emberekkel, különböző formákban, szellemi érettségüknek 

megfelelően. 

18 Ezt az új korszakot, mivel ez a spiritualizáció kora, a Szentlélek korának fogjuk nevezni, mert az 

isteni fény fogja megvilágítani, amely mindent megmagyaráz, és megtanít mindent megérteni. 

19 Az új korszak már elkezdődött, és soha nem fog véget érni, mert e korszak csúcspontja az 

örökkévalósággal házasodik össze. 

20 Nem ismeritek még a nagyságot és a csodákat, amelyeket a fény ideje ígér nektek? Nem örülsz-e 

annak a gondolatnak, hogy már közel van az idő, amikor a világ kilép a sötétségből, és kinyitja szemét az 

új napra? 

21 A zavaros körülmények véget érnek, a csalárdság eltűnik, a titkok feloldódnak, és egy ragyogó, de 

ugyanakkor kedves és szelíd fény - mert ez az isteni Lélek fénye - elmondja majd az embereknek, akik 

sokáig keresték, kételkedtek és gyötrődtek: Itt az igazság. 

22 Értsétek meg, hogy Krisztus az Atya törvényét értelmezte, és hogy a Mester tanítását ugyanannak 

az Atyának a fénye világítja meg, akit ti Szentléleknek neveztek. 

23 Hogy elérjétek ezt a fényt, emeljétek fel gondolataitokat, engedjétek szabadon a szellemet, 

nyissátok meg szíveteket, mert áldások áradatát fogom rátok árasztani. 

24 Ti emberek, akik csak ma jöttetek el Szavam fényéhez: nyissátok ki szűkölködő kezeteket, és 

vegyétek el tanításom kenyerét és borát. 

25 A megpróbáltatások mindenkin átmentek; egyeseknél rövidek, de súlyosak voltak, másoknál 

elhúzódtak és keserűek voltak: a fájdalom pillanatai, órái, napjai és évei elmúlnak számotokra, és a béke 

visszatér a szívetekbe. Lelkemtől a tiédhez áramlik balzsamom, erőm és világosságom. 
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26 Engedjétek, hogy beborítson benneteket az Én ragyogásom, hogy elfelejtsétek itt a bánatot, a 

gyászt, a nyomorúságot és a könnyeket. Itt az ideje, hogy felfedezzétek a kincset, amelyet magatokban 

rejtve hordoztok, és ne legyetek többé páriák a világban. 

27 Emberek, ne féljetek, mert nem fogok semmilyen feladatot vagy felelősséget róni rátok, amíg el 

nem éritek a békét, a lelki erőt és az egészséget, ami hiányzik nektek. Amint erősnek érzed magad, a 

szíved hálát ad Nekem, és egyúttal helyet kérsz a szőlőmben. 

28 "Kérjetek és adatik nektek" mondom a betegeknek, a békére szorulóknak, a szegényeknek, az 

igazságra éhezőknek és szomjazóknak, az özvegyeknek, az árváknak, azoknak, akiknek nincs szerető 

emberük a világon, egyszóval mindazoknak, akik a keserűség poharát isszák. De ne ígérjetek nekem 

semmit a hasznomért. Engedjétek meg, hogy elárasszalak benneteket szeretetemmel, de teljes 

szabadságotok van arra, hogy kövessetek Engem, vagy elforduljatok Tőlem. Hogy ki követ Engem vagy 

sem, azt szívetek, értelmetek és lelkiismeretetek hálájára bízom. 

29 Ez nem parancs, amit adok nektek, de nektek sem szabad feltételeket szabnotok ahhoz, hogy 

kövessetek Engem. 

30 Amit szem előtt kell tartanotok, az az, hogy mindenkinek, aki megújul, aki igaz életet él, és az 

erény szikráját beleteszi a cselekedeteibe, a szellem legdrágább kincsei állnak rendelkezésére, mint például 

a béke, az egészség és a bölcsesség fénye. 

31 Ha engedelmesek és szelídek vagytok, nincs mitől félnetek. Bennem csak szeretetet, 

igazságosságot és határtalan jóságot fogtok látni. 

32 Félelmed jogos lesz, ha tévútra tévedsz. Akkor azonban félnetek kell majd a tökéletlen tetteitek 

következményeitől. 

33 Van köztetek valaki, aki azt mondja Nekem: "Uram, miért hívtál el engem, amikor tudod, hogy 

nagyon kemény szívem van, amely soha nem érzett szeretetet senki iránt?". Neki azt mondom, hogy ne 

aggódjon, mert az én hatalmam nagy, és kristálytiszta vizet hoz elő még a sziklákból is. 

34 Kitartóan hallgassátok Szavamat, ez az egyetlen dolog, amit kérek tőletek. Akkor, amikor a 

legkevésbé gondolsz rá, elméd sötétsége feloldódik, hogy a fény behatolhasson; és ez a szív, mint egy 

halott a koporsójában, életre kel, érez és szeret, ahogyan az Isten minden gyermekéhez illik. 

35 Tanuljatok meg imádkozni, mondja a Mesteretek. Csendes szobádban fogok beszélni veled. 

Beszélek betegemhez, megkenem őket, és éreztetem velük isteni gyógyító balzsamom vigasztalását. 

Megadom neked azt, amire már régóta vársz. 

36 Tanuljatok meg beszélni az orvosok orvosával, ó, áldott betegek, mert még holnap is gyakran kell 

segítségül hívnotok Engem, amikor újra egészségesek lesztek, és más betegeket bíznak rátok. 

37 Mindig legyen hited, hogy a csoda valóra váljon, és szerezz érdemeket, hogy mindig méltó legyél 

arra, amit kérsz. 

38 Milyen érdemeket szerezhet egy beteg ember, aki képtelen bármilyen küzdelemre? Az ő érdemei 

sokak és nagyok lehetnek, ha tudja, hogyan kell türelemmel és alázattal felvértezni magát, ha tudja, 

hogyan kell alázatosnak lenni az Isteni Akarat előtt, és tud Engem áldani fájdalmai közepette, mert példája 

sok olyan szívet fog megvilágosítani, amely sötétségben él, amely kétségbeesik és átadja magát a bűnnek, 

vagy a halálra gondol, amikor megpróbáltatás éri. Ha ezek az emberek a hit, az alázat és a remény 

példájával találkoznak az útjukon, amely egy olyan szívből fakad, amely szintén sokat szenved, mert 

nagyon nehéz keresztet hordoz, akkor úgy fogják érezni, hogy a szívüket megérintette egy fénysugár. És 

valóban így van, mivel nem tudták meghallani saját lelkiismeretük hangját, ezért a lelkiismeret fényét 

kellett befogadniuk, amelyet egy másik embertársuk küldött nekik az ő példáján és hitén keresztül. 

39 Ne adjátok meg magatokat, soha ne nyilvánítsátok magatokat bukottnak, ne hajoljatok meg 

szenvedéseitek terhei alatt. Mindig tartsátok szemetek előtt hitetek égő lámpását. Ez a hit és a szeretet fog 

megmenteni benneteket. 

40 Emberek, akik némán szenvednek a nélkülözést és a nyomorúságot, akik nap mint nap isszák a 

megaláztatás poharát, áldom lépteiteket. Tegnap még urak voltatok, most pedig szolgák vagytok; korábban 

ünnepi ruhák borítottak be benneteket, most pedig a szegénység borít be benneteket. Egy nyomorúságos 

sarokban laksz, ahonnan a múltadra emlékszel, és ott ontod a könnyeidet titokban, hogy se a feleséged, se 

a gyermekeid ne lássanak sírni. Gyávaságot érzel ezekben a pillanatokban, és nem akarod kétségbe ejteni 

szeretteidet. Csak én ismerem ezt a bánatot, csak én tudom, hogyan szárítsam fel ezeket a könnyeket. 
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Mindannyiótokhoz szólok és tanítalak benneteket, mert mindazt a fájdalmat, amit magatokban 

felhalmoztatok, el tudom távolítani, és csak a tapasztalás áldott fényét hagyom a szívetekben. 

Biztosíthatlak benneteket, hogy a legjobb mestereket azokból fogom kihozni, akik a legtöbbet szenvedtek. 

41 Meg kell ismernetek az Én Igémet, hogy felépüljetek, és hogy feltámadhassatok az igazi életre, ó, 

ti, akik halottak vagytok szívben és lélekben! 

42 A fájdalom kiárasztotta teljes tartalmát a világra, és ezerféle formában teszi magát érzékelhetővé. 

43 Micsoda szörnyű nyüzsgésben élsz, emberiség! Milyen fáradságosan gyúrjátok a mindennapi 

kenyér tésztáját! Ezért a férfiak idő előtt elfogyasztják magukat, a nők idő előtt öregszenek, a lányok 

virágkorukban elsorvadnak, a gyerekek pedig zsenge korukban elzsibbadnak. 

44 A fájdalom, a keserűség és a megpróbáltatások korszaka ez az idő, amelyben most éltek. Mégis azt 

akarom, hogy békét találjatok, hogy harmóniát érjetek el, hogy elutasítsátok a fájdalmat. Ezért megjelenek 

lélekben, és elküldöm nektek az Igémet, amely a vigasztalás, a gyógyulás és a béke harmata lelketekre. 

45 Halljátok az Én Igémet, amely a Feltámadás és az Élet. Őbenne visszanyered a hitet, az egészséget 

és az örömöt, hogy harcolj és élj. 

46 Nektek adom azt a szeretetet, amely bennem van, és amely soha nem merül ki. Önmagam része 

vagy, és én táplállak téged, jótékony árnyékom örökre beborít téged. Atyaként megtanítottalak titeket arra, 

hogy megtegyétek az első lépéseket a feladatotok teljesítése érdekében. A tökéletesség hegyének lábánál 

álltok, onnan másszatok felfelé. Lelkem a csúcson van és várja a visszatéréseteket. Az emberiség követni 

fogja lépteidet. Felhívásomat intézem hozzájuk, a családapához szólok, aki az Én képviselőmként van 

kinevezve, és feladata a rábízott lelkek vezetése; ahhoz is szólok, aki kormányzó, hogy mindenki az Én 

törvényeim szerint cselekedjen, és teljesítse feladatát, legyőzve a mostani idők megpróbáltatásait. 

47 Az idők kezdete óta létrehoztam az otthont, amely a férfiból és a nőből áll, és bölcsességet és 

szeretetet árasztottam rá. Mindkettőre keresztet vetettem, és tökéletes sorsot szabtam. Ennek az otthonnak 

az alapja a szeretet és a kölcsönös megértés. A vezetés a férfié, a tisztelet és az engedelmesség a nőé. 

Mindkettőjükbe értékes ajándékokat helyeztem, hogy tökéletesítsék önmagukat. És nem az az akaratom, 

hogy ezt az áldott intézményt rosszul ítéljék meg vagy meggyalázzák. A mindenütt tomboló és fenyegető 

viharok ellenére - legyetek éberek és védjétek meg ezeket az elveket. Az emberiség jövőjét szilárd 

alapokra építsük. Én, aki jelen vagyok a tetteitekben, megáldalak benneteket és megsokszorozom a 

magotokat. 

48 Ha a lelketek nem képes felfogni a nagy eszméket vagy inspirációkat, imádkozzatok, készüljetek 

fel, és én megvilágosítalak benneteket. 

49 Minden feladat, amit adok nektek, nagyon fontos és felelősségteljes. Míg egyesekre a gyermekek 

gyámságát bízom, másokat nagyszámú ember szellemi vezetőjévé teszek, vagy egy nagyszámú nemzet 

uralkodójává. Boldog az, aki a földiek fölé emelkedik, hogy erőt és fényt keressen nálam, mert 

közösségben lesz velem, és én támogatni fogom küldetésének teljesítése során, minden 

megpróbáltatásában. 

50 Érezzétek Atyai melegségemet, hallgassatok meg és értsetek meg engem. Azok, akik először 

hallanak Engem, ne gondolják, hogy ez az ember, akin keresztül átadom nektek az Igémet, azt akarja, 

hogy elhiggyétek, hogy ő az Úr, a Mester. Nem, a szemed nem lát Engem, de a lelked befogad Engem, és 

a szívedben érzed Jelenlétemet. A végtelenségből beszélek hozzátok, és hangom édes visszhangja az, amit 

ezeken az általam készített ajkakon keresztül hallotok, hogy meghalljátok szent Igémet. 

51 Mert miért van ez az igehirdetés? Egy másik alkalommal megígértem, hogy újra eljövök hozzád. 

Bejelentettem, hogy eljövetelem akkor lesz, amikor a háborúk elszabadulnak, amikor az emberek 

romlottsága eléri a csúcspontját, és amikor a csapások elterjednek a földön. Továbbá azt is megértettem, 

hogy az Én eljövetelem lélekben fog történni. Visszatérésem ideje már eljött, a köztetek való jelenlétem 

ideje ez, amikor háborúk rázzák meg az egész földet, otthonok pusztulnak el, erényeket tipornak sárba, és 

a Törvényt meghamisítják. Ezért, amikor sokan felismerik mindezt, azt kérdezik maguktól: "Mikor jön el 

Krisztus, a mi Megváltónk?". Nem tudják, hogy már a világban vagyok, és előkészítem a magot, amely 

fényt és békét hoz majd nekik. Alig kezdtem el ígéretem beteljesedését. 

52 Újra eljöttem az alázatosokhoz, a szegényekhez és a tudatlanokhoz, akik mindazonáltal éheznek és 

szomjaznak az igazságosságra, a szeretetre és az igazságra. És amikor ez az egyszerű és ismeretlen nép 

rájött, hogy valaki szemet vetett rájuk, és hogy ez a valaki az ő Uruk, elindultak - egy nagyon nagy belső 
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erőtől vezérelve -, hogy megkeressék az Én Igémet. Szomorúan, fáradtan és betegen érkezett - az Én 

Jelenlétemben megtalálta a balzsamot minden bajára. Bűnei, hibái és vétkei miatt bűnbánóan jött, de 

amikor megérezte a megbocsátásom által nyújtott simogatást, a megújulás, a javítás szilárd elhatározása 

támadt benne. Úgy érezte, hogy a lelkéből hiányoznak az Atyjához méltó cselekedetek, és utasításokat 

kapott, hogy képes legyen nagy tettekre és csodákra. 

53 Az emberi és a szellemi élet olyan rejtélyek voltak, amelyeket kevés tudásukkal nem voltak 

képesek megfejteni. Miközben itt hallgatott Engem, megismerte az igazságot minden teremtett dologról. 

Ha abban az időben az izraelita nép úgy várta a Messiás eljövetelét, mint egy hatalmas, harcias és erős 

földi királyét, aki visszaadja nekik a szabadságukat, fegyvereket ad nekik, hogy legyőzzék és megalázzák 

elnyomóikat, és utána elhalmozza őket földi javakkal, hogy a föld legnagyobb és legerősebb népévé tegye 

őket - abban az időben ez a nép nem azért jött, hogy gazdaggá tegyem őket a világban, és nem azért, hogy 

naggyá és mások fölötti urakká tegyem őket. Ezek itt azért jöttek hozzám, hogy megtalálják az igazságot, 

az üdvösséget és a békét. Az anyagi javakat is megadtam nekik, de ez kiegészítésként történt. 

54 A szegények kenyere ebben az időben - bár olyan keserű - nem olyan, mint amit a hatalmasok, a 

nagyurak, a királyok esznek. 

55 Emberek, térjetek vissza Hozzám, kezdjetek el imádkozni, ahogyan tanítottalak benneteket, hogy 

érezzétek eljövetelem békéjét. Imádkozzatok lelkileg előttem, és érezzétek az általam tanított mondatokat, 

amelyek a következők: "Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te 

országod." Hányszor mondtátok ki ezeket a szavakat, amelyek könyörgő kérésként kérik eljövetelemet, 

anélkül, hogy értettétek volna, mit mondanak, mit jelentenek, és ezért anélkül, hogy éreztétek volna őket. 

Krisztus megtanított titeket imádkozni úgy, hogy gondolataitokat a Mennyei Atyához emeljétek, anélkül, 

hogy egy kép vagy bármilyen istentiszteleti forma közbeszólna az Atya és a gyermek közé. Mióta 

felejtetted el ezeket az utasításokat? 

56 Ó, új népem, Izrael! Úgy bízom rád ezt a munkát, mintha egy fa lenne. Ma még zsenge, holnap 

már hatalmas lesz. Arra hivatott, hogy árnyékot és gyümölcsöt adjon a fáradt és beteg zarándoknak. De ha 

ti, akik a tartományokból és körzetekből, a hegyekből és falvakból jöttök, és vágytok a gyümölcsére, nem 

törődtök vele, akkor ez a fa elszárad, a gyümölcsei lehullanak, és nem ad többé árnyékot. Eljön majd a 

nap, amikor újra visszatérsz hozzá, mert éhesnek és fáradtnak érzed majd magad az életben, de amikor 

aztán arra a helyre érsz, ahol a fa volt, már nem fogod felfedezni a nyomát, mert nem tudtad, hogyan kell 

gondozni, mert megelégedtél azzal, hogy a gyümölcséből egyél, amíg éhségedet nem csillapítottad, és 

aztán hátat fordítottál neki. Ez a fa gyermekeim szívében nő. Gyümölcsei a szeretet és az irgalom, a 

bizalom és a hála lesz a legjobb öntözés, amit adhatsz a fádnak, hogy éljen, növekedjen és gyümölcsöt 

teremjen. 

57 Itt vagyok tehát ennek az alázatnak a közepén, ezért nem fordultam a (világ) nagyjaihoz, mert ők a 

földi kincsek felajánlásával próbálnának kedvemre tenni. Ne feledjétek, hogy Jézusnak akkoriban még egy 

kunyhója sem volt a világon, ahol megszülethetett volna. Egy egyszerű barlang volt, amely menedéket 

nyújtott neki, és szalma szolgált ágyául. "Az én országom nem e világból való" - mondtam nektek később, 

és ezt már születésemtől fogva bebizonyítottam nektek. Egy egyszerű efód borította Testemet, amelyet 

sokszor megnedvesítettek a bűnösök könnyei, azoké, akik sokat szenvedtek; és azoknak a hite, akik 

megérintették, valóságos csodákat tett rajtuk. 

58 Ma, amikor a Lélekben jövök hozzátok, azt mondom nektek, hogy az a köpeny, amely Engem 

betakar, és amellyel én betakarlak benneteket, egyedül az Én Szeretetem köpenye. Jöjjetek hozzám, és 

szárítsátok meg könnyeiteket ezen az áldott köpenyen, mert egy új csoda fog felragyogni hitetekre, a 

megváltásotok csodája. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 133  
1 Üdvözöllek benneteket, szeretteim, akik azért jöttök, hogy meghallgassátok az Igémet. Itt van az 

emberiség Mestere. Most ezeken a hanghordozókon keresztül teszem magam ismertté, ahogyan egy másik 

időben a próféták száján keresztül szóltam a nemzetekhez. 

2 Találsz-e az emberek között valami nagyobbat annál, mint amit Istened kinyilatkoztatott neked? - 

Nem. Akkor miért követsz tévutakat, amikor én egyenes utat mutattam neked? Egyedül én tudom felfedni 

nektek, ami titok volt előttetek. Ki más közvetíthetne Isten tanácsaiban? Csak az Én Isteni Fényem tudná 

felfedni nektek, hogy a jelenlegi életetek azért adatott nektek, hogy vezekeljetek a múltbeli vétkekért, 

amelyekről a szívetek nem tud. Ezzel a keserű pohárral vezekelsz a hibákért, hogy megtisztítsd a lelkedet 

és elérd a felfelé irányuló fejlődést. 

3 Ne felejtsétek el, hogy létezésetek nem korlátozódik az anyagi testetekre. Ezért, amikor megszűnik 

élni, a lélek nem hal meg. Elfelejtetted, hogy a lélek az örökkévalóság magja? 

4 Ne korlátozzatok Engem Jézus alakjában sem. Ha emlékezni akartok Rám, vagy elgondolkodni 

emberi megjelenésemről, tegyétek azt úgy, hogy emlékeztek tanításaimra, műveimre. Értsetek meg Engem 

végtelennek; ismerjétek fel a szeretet első bizonyítékát, amelyet akkor adtam nektek, amikor olyanná 

tettem Magamat, mint ti, hogy az erények gyakorlásával a későbbiekben hasonlíthassatok Isteniségemhez, 

példámat követve. Csak azért beszélek így hozzátok, mert már képesek vagytok megérteni Engem. 

5 Csupa szellem vagyok, de minden művemben jelen vagyok. Ha keresel Engem mindabban, ami 

körülvesz téged a földön - a levegőben, a térben, a fényben -, ott meg fogsz látni Engem. Ha a 

legjelentéktelenebb teremtésben is keresitek jelenlétemet - egy fa levelében, amelyet a szellő mozgat, vagy 

egy virág illatában ─ ott megtaláljátok Engem, ott felfedezitek a szeretet nyomát, amellyel a Teremtő 

minden művét megpecsételi. Sok csodálatos dolgot fedezett fel és teremtett meg a tudományotok, de az 

ember nem egyedül teremtett mindent, mert én helyeztem el benne az élet alapvető fogalmait. Mindennek 

az alapja az Én Atyai szeretetem. A szellem az emberi elme segítségével olyan tükör, amely visszatükrözi 

az Istenség fényét és erejét. Minél emelkedettebb a szellem és minél fejlettebb az elme, annál nagyobb 

kinyilatkoztatásokat fog tükrözni. Ha a tudományotok ma nagyon keserű gyümölcsöket adott nektek, az 

azért van, mert ezt a fényt csak a Szabad Akarat (vagy önkény) útjára irányítottátok. 

6 Nem mondtam még nektek, hogy kóbor bárányok vagytok? Ez az oka annak, hogy követlek, hogy 

visszahozzalak. Ha az igaz úton visszatérsz az Én akadályomhoz, a közted és az Atya közötti harmónia azt 

fogja eredményezni, hogy az élet igazi gyümölcseit adod az emberiségnek. Miért kell mindig görbe 

ösvényeken járnod, bár belső Bírád hangja nem fárad el, hogy beszéljen hozzád? Miért ne fogadnád el a 

jóságot, ha a lelkedet - valahányszor jót cselekszel - öröm árasztja el? 

7 Emberiség, soha nem akartam, hogy elveszítselek. Igazságtalan, hogy ilyen elképzelésetek van 

rólam, hogy azt gondoljátok, hogy olyan lényeket teremtettem, akiknek elkerülhetetlenül el kell veszniük, 

hogy ezt a sorsot rendeltem Isten gyermekeinek. Értsétek meg, hogy a ti sorsotok más - az, hogy örökké 

éljetek - és nem csak néhányan, hanem mindannyian, mert mindannyian a gyermekeim vagytok. Amikor 

lejöttem a világba, és emberré lettem, azért tettem, hogy az áldozat példáján keresztül megmutassam 

nektek a küldetés beteljesülését, amelyet az Én áldozatom által kaptam. 

Az istenséget elrendelték. Elmondom nektek, hogy ez a Vér azért kiontatott, hogy kijelölje az utat minden 

gyermekem helyreállításához, és hogy ha valaki nem érné el ezt az előnyt, akkor csak azért az egyért 

válnék újra emberré, és adnám Véremet, hogy megmentsem. 

8 Nincs olyan tökéletes igazságosság, mint az enyém. Ha ma arra panaszkodtok, hogy ártatlan 

embereket ítélnek el, és hogy másrészt vannak bűnösök, akiket a világ igazságossága nem büntetett meg, 

ne aggódjatok, de ne ítélkezzetek felettük. Ne feledjétek, hogy mindennek megvan a maga határa, hogy 

semmi sem marad rejtve Előlem, és hogy mindennek vége van a földön. Menjetek előre, gyermekeim, ne 

álljatok meg, hanem járjatok azon az úton, amelyet Törvényem kijelölt számotokra. Mondjátok el nekem, 

hogy szerettek Engem, de nem szavakkal, hanem tettekkel, az embertársaitok iránti szeretet 

cselekedeteivel. Ne állítsatok anyagi oltárokat, hogy imádjatok Engem. De ha oltárra van szükséged, hogy 

inspiráljon téged, szemléld ezt a csodálatos természetet, amely körülvesz téged, és szeress Engem benne; 

így fogsz Hozzám jönni. 
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9 Szeretett tanítványaim, valahányszor lélekben és testben felkészülve közeledtek Hozzám, 

megkapjátok az erőmet és a vigasztalásomat, elmúlik a bánatotok, és élvezni fogjátok a tejet és a mézet. 

Tegyél le nálam mindent, ami nyomasztja a szívedet, és én úgy fogok rendelkezni az életedben, ahogyan 

az az én akaratom. Azt akarom, hogy mindannyian küzdjetek, hogy senki se lankadjon, hogy szorgalmasak 

legyetek, és odaadással és engedelmességgel dolgozzatok, mert most van a beteljesülés és a jóvátétel ideje, 

és eszközeitek csak a munka küzdelme után nyernek fényességet. 

10 Az emberiség várja új tanítványaimat; de ha ti, akik az Én munkásaim vagytok, a világ 

véleményétől való félelmetekben elhagyjátok a magot és a földművelő eszközöket - mi lesz ebből az 

emberiségből? Nem éreztétek a küldetésetek felelősségét? A lelkiismereted soha nem csap be, és mindig 

megmondja neked, hogy megtetted-e a kötelességedet. Ez a nyugtalanság, amit tapasztalsz, annak a jele, 

hogy nem engedelmeskedtél parancsolataimnak. 

11 A béke ajándékát adtam nektek, de ti nem vetettétek el azt embertársaitok szívében. 

Gondolataitokkal és imáitokkal nem tudtatok hatást gyakorolni a háborúban álló nemzetek fájdalmának 

enyhítésére. Ne legyetek olyanok, mint a vakok, akik más vakokat vezetnek; emlékezzetek arra, hogy azt 

mondtam nektek, hogy ti vagytok a világ világossága. A küldetésetek nem lesz nehéz, ha szeretitek ezt az 

ügyet. Ha jó szándékot mutatsz Nekem, segíteni fogok neked. Nem lesz szükség arra, hogy betegeket 

keressetek, de szükség lesz rátok. Elhozom őket nektek, és így képesek lesztek teljesíteni a vigasztalás 

eme áldott feladatát. Akik hozzátok jönnek, azokat Én készítem fel, hogy ne találkozzatok kemény szívvel, 

és ne mondjátok Nekem: "Milyen nehéz a feladat, amit rám bíztál, Atyám, és milyen nehéz a föld, amit 

megművelek." Ez a feladat nem lesz könnyű. Mindent azért rendeltem el, hogy szeretettel dolgozzatok és 

tökéletesítsétek magatokat. 

12 Azért választottalak ki téged, hogy rád bízzam ezt a feladatot, mert szeretsz Engem, és 

megmutattad Nekem alázatodat és alázatosságodat. De nem akarom, hogy - miután közvetítőként 

használtalak benneteket, hogy kiárasszam irgalmamat a rászorulókra - felsőbbrendűnek érezzétek 

magatokat embertársaitok felett, és megtagadjatok Engem. 

13 Ahhoz, hogy felemeljétek a lelketeket, le kell mondanotok e világ felesleges örömeiről. Az én 

utam keskeny, és figyelni és imádkozni kell. De ha igazából szerettek Engem, akkor nem lesz áldozat 

számotokra, hogy elszakadjatok ezektől az emberi nyomorúságoktól. Világossá tettem keresztedet, és 

megvilágosítottam azokat, akik körülvesznek téged, hogy ne legyenek akadályok az utadon. 

14 Holnap a doktrínák és eszmék háborúja lesz. Sok embertársatok, belefáradva a hamis ígéretekbe, el 

fog jönni hozzátok az igazságot keresve, és ha nem vagytok felkészülve, akkor ezeknek az embereknek a 

jelenléte meg fog félemlíteni benneteket. 

15 Harcoljatok az emberek megmentéséért, és használjátok ki ezt az időt, mert 1950 már közeledik, és 

akkor már nem a hanghordozókon keresztül fogok beszélni. Sokan közületek az előtt az év előtt, mások 

pedig utána fognak Engem szolgálni. Azután az év után ti, akik továbbadtátok az Igémet, nem fogtok 

többé elragadtatásba esni, és ti, akik hagytátok, hogy a "szellemi világ" (őrző szellemek) a jelen időben 

megnyilvánuljon, engedelmeskedni fogtok annak sugallatainak, és minden pillanatban védve fogjátok 

érezni magatokat. Minden gyermekemmel együtt leszek, hogy továbbra is megismertessétek tanításaimat 

az emberekkel. Abban az időben ellenségeitek arra fognak törekedni, hogy elpusztítsanak benneteket, és 

akadályokat gördítsenek Munkám kibontakozása elé. Ha akkor nem értesz egyet, gyengének fogod érezni 

magad. De az üldözők közül sokan, amikor megismerik tanításom értelmét, elismernek Engem, 

megtérnek, és elviszik tanításaimat más nemzetekhez és országokba. 

16 Azt akarom, hogy vigyétek ezt a fényt minden gyermekemnek, a kicsiknek és a hatalmasoknak, 

hogy gondoskodjatok a sóhajtozó lelkükről, és mutassátok meg nekik az utat, és hogy ti, akik tanulatlanok 

voltatok, tudjátok, hogyan kell értelmezni akaratomat a világ előtt. 

17 Mindegyikük az általam kijelölt helyen van. Ne káromoljátok azokat, akiket szószólóimként 

állítottam elétek, mint a tömegekért felelősöket, hanem inkább segítsétek őket jó gondolataitokkal. Ha 

kiválasztottam őket, hogy fontos küldetést adjak nekik, imádkozzatok értük, hogy teljesíthessék nehéz 

feladatukat. 

18 Ti, akik elszenvedtétek a szíveteket megacélozó megpróbáltatásokat, most már megérthetitek azt, 

aki szenved, és be tudtok hatolni a titkos kamrába - ami az emberi szív -, és fel tudjátok fedezni a 

szenvedést vagy a rosszat, ami őt sújtja, hogy megvigasztaljátok. 
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19 Értsetek meg Engem, emberek, és ne feledjétek: ha Szavamat anyagilag hallhatóvá tettem, az csak 

azért történt, mert szeretlek benneteket, és azt akarom, hogy megismerjétek vágyamat, hogy szeressétek 

egymást. 

20 Fogjátok meg egymás kezét a barátság bizonyítékaként, de tegyétek ezt őszintén. Hogyan 

lehetnétek testvérek, ha nem értitek meg, hogyan legyetek barátok? 

21 Ha azt akarjátok, hogy az Atya közöttetek lakjon, meg kell tanulnotok testvérekként élni. Ha 

megteszitek ezt a lépést a testvériség útján, a győzelem jutalmául a szellem és a szellem egyesülése lesz a 

ti győzelmetek. Sok szellemi ajándékot adtam nektek, és ezt be is jelentem nektek: Amikor egyesültök 

akaratban és gondolatban, megadom nektek, hogy inspiráció által kapcsolódjatok testvéreitekhez, akik a 

világotokon túl élnek. 

22 Az én munkám a világosság, az én igazságom világos, ezért mondom nektek, hogy senki sem 

járhat a sötétségben, és nem állíthatja, hogy én ott vagyok. 

23 Abban az időben, amikor emberként éltem közöttetek, gyakran megtörtént, hogy az éjszakákon, 

amikor mindenki pihent, az emberek újra és újra felkerestek Engem, és titokban jöttek Hozzám, mert 

féltek, hogy felfedeznek. Azért kerestek fel Engem, mert bűntudatot éreztek, amiért ellenem kiáltottak és 

megbántottak, miközben a tömeghez beszéltem, és a bűntudatuk még erősebb volt, amikor rájöttek, hogy 

az Én Szavam a béke és a fény ajándékát hagyta a szívükben, és gyógyító balzsamot öntöttem a testükbe. 

24 Lehajtott fejjel találták magukat előttem, és így szóltak hozzám: "Mester, bocsáss meg nekünk, 

felfedeztük, hogy van igazság a Te szavadban." - Azt válaszoltam nekik: "Ha rájöttetek, hogy én csak az 

igazságot mondom - miért rejtőzködtök? Nem mentek ki a szabadba, hogy befogadjátok a nap sugarait, 

amikor megjelenik, és mikor szégyelltétek ezt?" 

25 Aki szereti az igazságot, az soha nem titkolja, nem tagadja és nem szégyelli azt. 

26 Azért mondom ezt nektek, mert látom, hogy sokan titokban jönnek, hogy meghallgassanak Engem, 

de hazudnak arról, hogy hová mentek, és eltitkolják, amit hallottak, sőt néha még azt is letagadják, hogy 

Velem voltak. Kit szégyellsz? 

27 Szükséges, hogy megtanuljatok úgy beszélni Munkámról és Igémről, hogy ne adjatok okot arra, 

hogy az emberek gúnyolódjanak rajtatok vagy mutogassanak rátok. Őszintének kell lennetek, hogy amikor 

tanúságot tesztek rólam, olyan szavakkal tegyétek, amelyek kifejezik, hogy szívből jönnek. Ez az a mag, 

amely mindig kicsírázik, mert olyan igazságtartalma van, amely megérinti a szívet és eléri a lelket. 

28 Isteni üzenetemnek, amikor belétek helyezem, testvéri üzenetté kell átalakulnia. De ahhoz, hogy ez 

lenyűgözze és megmozgassa a mai emberek materialista és szkeptikus szívét, át kell hatnia az általam 

kinyilatkoztatott igazságnak. Ha bármit elrejtesz vagy eltitkolsz, akkor nem teszel teljes bizonyságot arról, 

hogy mi volt a kinyilatkoztatásom a Harmadik Korszakban, és ennek eredményeként nem fognak hinni 

neked. 

29 Bebizonyítottam nektek, hogy a sötétség kötését le lehet venni a tudatlanról vagy a 

megtévesztettről anélkül, hogy ártanánk neki, anélkül, hogy megsértenénk, megbántanánk vagy 

megsebeznénk, és ezért azt akarom, hogy ti is így tegyetek. Én magam bizonyítottam be nektek, hogy a 

szeretet, a megbocsátás, a türelem és az elnézés nagyobb erővel bír, mint a keménység, az elítélés vagy az 

erőszak alkalmazása. 

30 Tartsátok meg ezt a leckét, tanítványok, és ne felejtsétek el, hogy ha méltán akarjátok magatokat 

felebarátaitok testvéreinek nevezni, akkor sok jóságot és erényt kell beléjük öntenetek. Megígérem nektek, 

hogy amikor a testvériség fénye felragyog a földön, erőteljes módon fogom éreztetni jelenlétemet. 

31 Aki tudja, hogyan kell felkészülni, annak elméje elragadtatásba kerül a Mester szava által ihletett 

szellemi tanítások szemlélése közben. A talaj az Ön 

A szív nem volt meddő, és hamarosan a búza gyümölcsöt fog teremni. 

32 Fényem szétszakította tudatlanságotok sűrű sötétségét, szívetek felkavarodott, hogy szeressen 

Engem, és elmétek felragyogott, hogy megértse kinyilatkoztatásomat. Ez a fény láttatta veletek az élet 

dicsőségét, a teremtés tökéletességét, a természet csodáit és azt a bölcsességet, amellyel minden sors előre 

meg van írva. 

33 Néha azt mondjátok Nekem: "Mester, könnyű megtanulni a leckédet, de nehéz a gyakorlatba 

átültetni". - Következésképpen a Mester bátorít benneteket, és szeretetével bizalmat ébreszt bennetek. 

Aztán a mindennapi életedben próbára tesz téged, azon a téren, hogy mennyire vagy képes megbirkózni 
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vele. És így észrevétlenül elkezditek gyakorolni a Mester tanításait. Csak megértésre, hitre és szeretetre 

van szükségetek ahhoz, hogy ezen az úton járjatok. 

34 Ne feledje: Amikor Jelenlétembe jöttetek, és mielőtt azt követeltem volna, hogy azonnal kezdjetek 

hozzá bármilyen feladat teljesítéséhez, megengedtem, hogy meghallgassatok Engem, hogy jóllakhassatok 

az Igémmel, amely bölcsesség és erő, balzsam és béke. Hagytam, hogy először az Igazságomat keressétek, 

amíg meg nem találjátok, hagytam, hogy felfedezzétek Munkámat, és behatoljatok belé, amennyire csak 

akartok; ahogy Tamásnak is azt mondtam, hogy tegye az ujjait az oldalamon lévő sebbe, hogy higgyen. 

Csak így leszel képes szilárdan megállni és kitartani a rád váró harcban. 

35 Megengedtem nektek, hogy számtalanszor halljátok az Igémet, és hogy tanításom során 

tanítványaimnak érezzétek magatokat. Istenségem megnyilvánult, és megengedtem "szellemvilágomnak", 

hogy jelenlétéről bizonyságot tegyen azáltal, hogy csodákat tesz közöttetek. 

36 Amikor megértitek és helyesen látjátok mindazt, amit én adtam nektek, meg fogjátok győzni 

magatokat arról, hogy nem vagytok többé éhesek és nem vágytok bizonyítékokra és csodákra. 

37 Láttátok, hogy csodák történtek bennetek vagy testvéreitekben, és ezek a csodák gyújtották meg 

hitetek lángját, és építették fel a szeretet oltárát a szívetekben. 

38 Mindenetek megvan ahhoz, hogy tanításomat azzal a tisztasággal és emelkedettséggel 

gyakoroljátok, amit most megértetek. 

39 Ma folyamatosan kérdéseket tesznek fel Nekem, holnap ti lesztek azok, akik válaszolnak majd 

azokra a kérdésekre, amelyeket embertársaitok tesznek fel nektek. 

40 Nehéz és gyönyörű a feladat, amelyet rád bízok. Ez a szeretet keresztje, amely alatt össze fogtok 

omlani, és amely aztán erejével újra felemel benneteket. 

41 Ki tud úgy végigmenni ezen az életen, hogy ne hordozna keresztet? És ki az, aki ezt hordozza, és 

nem omlik össze, néha kimerülve a tehertől? 

42 Ne felejtsétek el, hogy nekem, a Messiásotoknak, a Megváltótoknak is volt keresztem a földön, és 

sokszor kellett összeomlanom a súlya alatt. De valóban mondom nektek, hogy a test meghajolhat és 

összeomolhat a fájdalom, a kimerültség és a gyötrelem súlya alatt; de a szellem nem győzi le, mert minden 

bukás után magasabbra emelkedik, minden panaszban áldja sorsát, és még a halálban is felemelkedik az 

igazi élet fényébe. 

43 Krisztus nem vetette meg, hogy felvegye a keresztjét. Azzal, hogy a vállán vitte a Golgotára, és 

életét ezen lehelte ki, az alázat legnagyobb példáját adta nektek, és utána az Atya jobbján volt. 

44 Az a kereszt volt az a toll, amellyel Szenvedélyemet az emberek szívébe írtam. 

45 Ó nép, akikre rábíztam azt a küldetést, hogy fény és megváltás legyetek az emberiség számára. A 

Háromszoros tanítványa vagy, aki most, a Harmadikban Mesterré válik. 

46 Ma egyesültök és gyülekezeteket, tömegeket és csoportokat alkottok; holnap különböző utakon 

indultok el, hogy tanúságot tegyetek és tanításomat tanítsátok. De lelkileg nem lesztek távol egymástól. 

47 Még ha tengerek és hatalmas földek választanak is el benneteket egymástól, szívetek szorosan 

együtt fog dobogni, egyesít benneteket a küldetésetek teljesítésének eszménye. 

48 Ennek a népnek az egyesülése 1950 után fog bekövetkezni, és az Atya öröme nagyon nagy lesz, 

amikor látja, hogy megtermékenyül a mag, amelyet az Ő Igéjével nevelt, amely olyan volt, mint a 

termékeny harmat, és amelyet a nép 1866-tól 1950-ig kapott. 

49 Már közeledik az idő, emberek, amikor fel kell ajánlanotok küldetésetek első gyümölcseit Jehova 

Atyátoknak az új Sínai-hegy lábánál. 

50 Azt akarom, hogy abban az áldott órában mutassátok be az Atyának azt az egységet, amelyet a 

múltban elvesztettetek, és amelyet a jelenben oly sokat kértem tőletek. Ne jöjjetek hozzá fanatizmussal 

vagy bálványimádással a szívetekben és a megtévesztés gyümölcsével a kezetekben. 

51 Hogyan fedezhetné fel tévedését az, aki bálványokat imád, amikor rátok talál, hiszen ti is hasonló 

tárgyakat imádtok? 

52 Gondoskodó szeretetem minden földet termékennyé tesz, hogy a spiritualizáció magja lehulljon 

rájuk. 

53 Ne féljetek a sorsotoktól, emberek. Ebben a missziós feladatotokban nincs rabság, sem ez az 

"akadály" (szellemi közösség) nem börtön, sem a rátok bízott feladatok nem láncok. 
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54 Boldogok azok, akik hívő és jóakaratú emberek e bárkában keresnek menedéket, mert 

megmenekülnek a mostani idők kísértéseitől, erősek lesznek, mert fájdalmukban gyógyító balzsamot 

kapnak, szegénységükben e mű kincsét, és amikor hálátlanság és rágalmazás üldözi őket, szeretetszavam 

vigasztalása lesz a részük. 

55 Nem kérek tőletek emberfeletti áldozatokat. Nem kértem a férfit, hogy hagyja abba a férfivá válást 

azért, hogy Engem kövessen, és nem kértem a nőt sem, hogy hagyja abba a férfivá válást azért, hogy 

szellemi feladatot teljesítsen. Nem választottam el a férjet a társától, nem távolítottam el a nőt a férjétől, 

hogy Engem szolgálhasson, és nem mondtam a szülőknek, hogy hagyják el gyermekeiket, vagy hogy 

hagyják abba a munkájukat, hogy Engem kövessenek. 

56 Amikor munkásokká tettem őket ebben a szőlőskertben, megértettem velük, hogy ahhoz, hogy az 

én szolgáim legyenek, nem szabad megszűnniük embernek lenniük, és ezért meg kell érteniük, hogyan 

adják meg Istennek, ami Istené, és a világnak, ami neki jár. 

57 Csak azt mondom nektek, hogy ne hagyjatok ki egyetlen olyan lehetőséget sem, amelyet életetek 

útjára helyezek, hogy betölthessétek a szeretet küldetését, amelyet tanítottam nektek. 

58 Azt fogjátok tapasztalni, hogy a szellemi és az anyagi kötelességeitek összekapcsolódnak, és 

gyakran mindkét törvényt egyszerre fogjátok teljesíteni. 

59 Hét spirituális szakaszt kell megjárnia a lelkednek, hogy elérje a tökéletességét. Ma, amikor a 

földön éltek, nem tudjátok, hogy a fejlődés létrájának melyik fokán álltok. 

60 Bár tudom a választ a szellemed e kérdésére, egyelőre nem mondhatom el neked. 

61 Dolgozzatok nagy buzgalommal, hogy - amikor eljön a halál, és testetek szemét lehunyjátok erre 

az életre - a lelketek úgy érezze, hogy felemelkedik, amíg el nem éri azt az otthont, amelyet érdemei révén 

elért. 

62 E mű tanítványai a testi halál beálltával megtapasztalják, milyen könnyen elszakadnak a lelket és a 

testet összekötő kötelékek. Nem lesz benne fájdalom, mert el kell hagynia a földi kényelmet. Lelke nem 

fog árnyékként vándorolni az emberek között, ajtóról ajtóra, szívről szívre kopogtatva a fény, a szeretet és 

a béke utáni vágyakozásban. 

63 Figyeljetek és imádkozzatok, lássátok, hogy más nemzeteknél a háború pusztulást vet az útjába, 

míg hozzátok az Én Igém száll alá, tele jósággal és békével. 

64 Imádkozzatok a világért, emberek. 

65 Ti férfiak, amikor sietős léptekkel hazatértek otthonaitokba, mert meg akarjátok ölelni 

házastársatokat, vagy gyermekeitek szemében akarjátok látni magatokat, és öröm van a szívetekben, mert 

szeretteiteknek akarjátok adni a munka gyümölcsét - imádkozzatok azokért az emberekért, akik a halál 

mezején vannak, és nem tudnak majd visszatérni, hogy meglátogassák otthonaikat, mert azokat a földdel 

tették egyenlővé. 

66 Amikor valami örömteli dolgot tapasztalsz, nem szabad elfelejtened, hogy ugyanabban az órában 

sokan vannak, akik sírnak. 

67 Feleségek és anyák, amikor lehajtjátok arcotokat, hogy megcsókoljátok a bölcsőben édesen 

szunnyadó gyermek homlokát, gondoljatok azokra az anyákra, akik valaha olyanok voltak, mint a 

pacsirták, és most elvesztették fészküket, párjukat és gyermekeiket, mert a háború mindent elpusztított, 

mint egy hurrikán. 

68 Amikor becsukod a ház ajtaját, és érzed az otthon meghitt melegét és védelmét, gondolj azokra az 

anyákra is, akik a föld belsejében keresnek helyet, hogy megvédjék gyermekeiket a haláltól. Gondoljatok a 

kisgyermekekre, akik a szüleik után kiáltanak anélkül, hogy választ kapnának, és azokra, akik csak egy 

szót dadognak: Kenyér. 

69 De mivel az emberek továbbra is pusztítják egymást, imádkoznotok kell, és imátok olyan lesz, 

mint a béke angyala, amely azok felett a nemzetek felett lebeg. 

70 Úgy beszéltem hozzátok, mint Mester a tanítványhoz és mint Atya a gyermekhez. Gondolkodjatok 

az Igémről. 

71 Az Istenségemmel együtt alkotott közösség olyan, mint egy hatalmas fa, amely pihenésre hívja az 

útkeresőt. Én vagyok a fa gyökere és törzse, ti pedig a lombokkal teli, szétterülő ágak. Én táplállak téged a 

nedvvel, és te életet és erőt kapsz általa. Gondolj arra, ha tőlem elszakadva élhetnél. - Néha azt mondjátok 

nekem, hogy gyengék lettetek, és hogy szenvedtek, mert megváltoztak az idők. De mondom nektek, hogy 
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az idők ugyanazok maradtak; ami megváltozott, az a szívetek, mert nem értette meg, hogyan kell 

szeretetben, harmóniában és békében élni és kitartani, és ez az oka a bánatotoknak. 

72 Tanításom megújítja szellemetek hitét, új erőt ad nektek és megvilágosít benneteket. Az én Igém 

kristálytiszta víz, amely oltja szomjadat, és kimeríthetetlenül árad rád. Bőségesen adok nektek "búzát", 

hogy azt termesszétek embertársaitok szívében. Azt akarom, hogy ahogyan Én szeretlek benneteket, úgy 

szeressétek egymást és magatokat is; mert nemcsak egy sor ember vezetését és irányítását bíztam rátok, 

hanem az első kötelességetek Velem szemben az, hogy vigyázzatok magatokra. Szeretnetek kell 

magatokat abban a tudatban, hogy Teremtőtök élő képmása vagytok. 

73 Az aratás, amit Nekem a mai napig felkínáltok, fájdalom és törvényem kevés ismerete; mégsem 

adtam nektek ezt a poharat, hogy igyatok belőle. Azt mondtam nektek: Ha búzát vetsz, búzát is fogsz 

aratni. De a magot, amit elvetsz, meg kell ápolnod. Ma van az aratás ideje, és mindenki le fogja aratni a 

termést. Utána a föld újra tiszta lesz, és az ember új életet kezd, és én nagyon közel leszek hozzá, és 

inspirálom a szívét. Ez lesz a béke országa, amelyről sok mindent mondtam nektek, szeretett tanítványok, 

és amelyre jelenleg minden lelket felkészítek. 

74 Azt akarom látni, hogy az asztalom köré gyűltök, mint kisgyermekek, akik hallgatnak Engem, és 

táplálkoznak, közösségben vannak Velem, és miközben fogadják tanításaimat, elhatározzák, hogy követik 

azokat. Azt akarom, hogy szolgáljátok embertársaitokat. Elküldelek hozzájuk, amint a szeretet és az 

irgalom kivirágzott a szívetekben. Az életednek olyannak kell lennie, mint egy tiszta tükörnek, hogy a 

tetteid tükröződjenek benne, és tudd, hogy jól cselekedtél-e, vagy elbuktál. 

75 Tanítványaim erényeinek kibontakozása ösztönző lesz azok számára, akik által megismertetem 

magam. Az ihlet bőséges lesz, és kegyelmem és csodáim kiáradnak majd az emberekre. Szellemi 

testvéreitek és nővéreitek, akik a ti felszerelésetek által jól felkészültek, segíteni fognak benneteket, 

megkönnyítik az utatokat és kellemesebbé teszik a munkátokat. Hatásod túlmutat otthonodon, régiódon 

vagy nemzeteden, és más szíveken is segíthetsz. A jóságnak olyan ereje van, amelyet még nem ismersz. 

76 Egyszerű és tudatlan emberek közvetítésével adtam Igémet. De azok között, akik Engem 

hallgatnak, vannak tudósok is, olyanok, akiknek képzett elméjük van, és akik képesek voltak felfedezni 

isteni lényegemet ennek az Igének az alázatában. Napról napra dolgoztam a szíveteket, hogy befogadóvá 

tegyem őket megnyilvánulásaimra, és Szeretetem győzedelmeskedett. Abból a sziklából, amelyet 

szívedben megmutattál Nekem, templomot csináltam, amelyben a szeretet imádatát ajánlod Nekem. 

77 Rád bízom a Művemet, védd meg, mert felbecsülhetetlen értékű ékszer. Legyetek őrszemek, és 

gondoskodjatok arról, hogy ezt tiszteletben tartsák és megértsék. Semmi sem kényszeríthet arra, hogy 

visszavonuljatok az ösvényen. Mindig menj előre. 

78 Amikor szívetek szeretetre szomjazik, emeljétek fel magatokat Hozzám. Amikor a szenvedés 

olyan, mint egy nehéz teher, emlékezz arra, hogy van egy Atya, aki szeret téged, és kész megvigasztalni 

téged. Ha rám gondolsz, úgy érzed, hogy a félelem és a bánat el fog tűnni. Bízzátok rám betegeiteket, és 

én meggyógyítom őket. 

79 Az élet fája kiterjesztette ágait, hogy pihenést és hűvösséget adjon nektek, és gyümölcsei szeretetté 

tették szíveteket. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 134  
1 A szeretet eme üzenetével békét hozok a szívedbe, mert láttam, hogy szentélyed nyitva van, és 

beléptem, hogy ott lakjak. 

2 Krisztus szól hozzátok, a Mester, és emlékeztet benneteket földi tetteire, hogy sikerüljön 

példámmal inspirálnotok magatokat. 

3 Ki kell használnotok a köztetek lévő jelenlétemet, szeretett emberek, mert az az időszak, amelyet 

most éltek, jelentős a lelketek számára. 

4 Ez a benned lakó fénylény tudja, hogy munkája még nem fejeződött be, felismeri, hogy korábbi 

létezéseiben nem használta ki a neki biztosított időt, sem a szellemi fejlődéséhez rendelkezésére álló 

lehetőségeket. Ezért tudja, hogy ma erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy feladatát teljes 

mértékben betöltse, valamint hogy minden szellemi ajándékát kibontakoztassa. 

5 Az volt az akaratom, hogy e munka által megismerjétek szellemetek minden ajándékát és 

képességét. Közöltem veletek a szeretetről szóló tanításomat, elegendő időt adtam nektek, hogy 

kifejlesszétek szellemi ajándékaitokat, és hogy igazságom fényével megvilágítsátok azok útját, akik a 

sötétségben járnak. 

6 Megértettem veletek, hogy ez az az idő, amikor kiválasztottjaim prófétaként, látóként vagy 

megvilágosodottként megjelennek, és bejelentik a világnak, hogy eljött a Fény Korszaka. Kevesen lesznek 

azok, akik ezekben a bejelentésekben megérzik majd országom közelségét, amely készen áll majd arra, 

hogy kinyilatkoztatásokkal, kegyelmi ajándékokkal és bölcsességgel árasszon el benneteket. 

7 Sokakat annyira összezavarnak majd a látottak, érzések és tapasztalatok, hogy végül megkérdezik 

Tőlem: "Uram, mi ez, amit a szemeim látnak, mi történik a világban, és mi az értelme annak a sok furcsa 

megnyilvánulásnak és jelnek az emberek között?". 

8 De azok, akik hitetlenségük, gőgjük vagy érzéketlenségük miatt képtelenek meglátni, érezni vagy 

megérzéssel látni a tudás fényeit ebben a korban, azok azok közé fognak tartozni, akik a sötétséget 

fénynek és a csalást igazságnak nevezik. 

9 Nem gondoljátok, hogy ti, akik örültetek ennek az Igének a fényében, amely bátorította szíveteket, 

akik arra vagytok hivatottak, hogy megmagyarázzátok mindennek az okát, hogy hirdessétek az Örömhírt 

és elvigyétek Tanításomat az Utasításom Könyvén keresztül mindazoknak, akiknek szükségük van rá? 

10 Én adtam nektek a törvényt, az útmutatót, az utat és a tudást arról, hogy mi az igazságos és mi a 

megengedett, hogy soha ne botladozzatok, hogy ne kételkedjetek a konfliktus pillanataiban, és hogy ne 

szennyezzétek be azt, ami szent. Tudom, hogy a föld minden pontján látni fogjátok, hogy férfiak és nők 

jelennek meg, akik prófétálnak, akik különös tanokat hirdetnek mindazoknak, akik távol élnek a szellemi 

világtól - olyan emberek, akik gyógyíthatatlan betegségeket gyógyítanak, és akik a spiritualizációt 

hirdetik, mint az egyetlen tanítást, amely képes békét adni a világnak. 

11 Sokuk megnyilvánulásai nem lesznek sem világosan meghatározhatóak, sem hangosabbak, mert 

hiányzott a Mester vezetése. De addig is, ez a nép, amely az Én tanítványaim voltak, terjeszteni fogja az 

üzenetemet a föld minden útján. 

12 Sokaknak lesz okuk csodálkozni azon, hogy a Szellemi Élet lesz az emberek cselekedeteinek 

útmutatója; mert az emberek hosszú időn keresztül bezárták szívük ajtaját az Én üzenetem és az Én 

sugallataim előtt. Ebben az önkéntes száműzetésben az ember csak saját Szabad Akaratának hangját hallja, 

és életútját csak anyagi tudásának halvány fénye világítja meg. De ez a hang szinte mindig hosszú 

siránkozás, zokogás vagy káromkodás, és "fénye" a tudománya révén nyilvánul meg, amely ahelyett, hogy 

felfelé vezetné, még mélyebbre taszítja szenvedésébe. 

13 Azok, akik évszázados álmuk után felkelnek, és az új korszak fényét hirdetik, azok a "halottak" 

lesznek, akik a Szellemi Életre támadnak fel, miután korábban megmerevedtek az igazi életre. Ahol 

szeretet, bölcsesség és igazságosság van, ahol inspiráció és jóság uralkodik, ott lesz igazi élet. De ahol a 

bűn uralkodik és a bűn uralkodik, ahol viszály, rosszindulat és önzés fészkel, ott csak halál, nyomorúság és 

sötétség lesz. 

14 Amikor az emberek materializmusba esnek, munkájuk ahelyett, hogy kreatív lenne, romboló 

hatású. Ilyenkor olyanok, mint egy csapat giliszta, akik készen állnak arra, hogy megrágjanak egy tetemet, 

míg kreatív munkájuk révén olyanok lehetnek, mint egy méhraj, amely tökéletes harmóniában építi a 
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fészkét. Ezeknek a kis teremtményeknek a munkája a méz keresésében áll, amely később megédesíti az 

ízlelőbimbókat. De ti: mikor fedezitek fel végre az élet igazi ízét, hogy egymásnak adhassátok? 

15 Ezt az ízt az isteni szeretet alkotja - egy ízletes nektár, amelyet minden szívbe helyeztem, és 

amelyet ti még nem tudtatok megérteni vagy keresni, és ezért még nem édesíti meg a létezéseteket. 

16 Ma az Atya fénye bőségesen kiárad minden szellemre, hogy amikor az felébred letargiájából, 

elgondolkodjon saját tapasztalatán, amely egy bölcsességben és fényben gazdag könyv, és ezáltal 

megismerje az igazságot. 

17 Emberek, készüljetek fel, gondoljátok át feladatotokat, mérjétek fel felelősségeteket ebben a 

spirituális ébredés számára oly kedvező időben, és legyetek készen arra, hogy dolgozzatok szőlőmben, 

mert én segítek nektek küldetésetek teljesítésében. 

18 Hallom kéréseiteket, panaszaitokat. Szeretném, ha megtanulnátok beszélgetni az Atyával. 

19 Ne gondoljátok, hogy csak hozzátok jöttem: Lejöttem mindenkihez, mert ennek az emberiségnek a 

sirámai a mennyek magasságáig értek, mint a gyötrelem kiáltása, mint egy fénysugár. 

20 Amikor ebben a formában fogadjátok az Igémet, belsőleg azt kérdezitek tőlem, hogy Atyaként 

vagy Bíróként jövök-e; de én azt mondom nektek: Még mielőtt ezen a napon meghallottátok volna az első 

Igét, a lelkiismeretetek már feljelentette nektek minden egyes vétkéteket és minden egyes 

jócselekedeteteket is. De ha az Igémmel ítélnélek meg benneteket, miért féltek? Az ítélkezésem nem az 

irántatok érzett szeretetből fakad? 

21 Felébresztelek benneteket, hogy a megpróbáltatások ne érjenek váratlanul benneteket, és hogy 

ezeknek az időknek a viharai és viharai ne hagyjanak benneteket sötétségben. 

22 Ez bizonyára a megpróbáltatások időszaka, ezért erősnek és felkészültnek kell lennünk, hogy ne 

adjuk meg magunkat. 

23 A földi élet mindig is tele volt megpróbáltatásokkal és vezekléssel az ember számára, de soha nem 

volt ez az út olyan fájdalmas, mint ma, és soha nem volt a pohár ennyire tele keserűséggel. 

24 Ebben az időben az ember nem várja meg az érett kort, hogy szembenézzen az élet küzdelmével. 

Hány teremtmény ismeri már gyermekkorában a csalódásokat, az igát, a csapásokat, az akadályokat és a 

kudarcokat. Még többet is mondhatok nektek: ebben az időben az ember fájdalma már a születése előtt, 

vagyis már az anyja méhében elkezdődik. 

25 Nagy az engesztelés azoknak a lényeknek, akik ebben az időben jönnek a Földre. 

26 Minden fájdalom, ami a világon létezik, az emberek műve. Van-e nagyobb tökéletesség az Én 

igazságosságomban, mint hogy megengedem, hogy azok, akik az élet útját tövissel vetik, jöjjenek és 

arassanak? 

27 Nem mindenki egyformán felelős azért a káoszért, amit átéltek. A békéért azonban azok a 

felelősek, akik nem a háborút vívják. 

28 Legyetek irgalmasok magatokhoz és felebarátotokhoz. Ahhoz, hogy ez a kegyelem tettekké váljon, 

ismerjétek fel ajándékaitokat az Igém tanulmányozásán keresztül. Mert aki szereti embertársát, az Engem 

szeret, mert embertársa az Én szeretett gyermekem. 

29 Ti vagytok az a nép, amelyet az imádságra, az Igém terjesztésére és a gyógyításra készítek fel. Az 

élet a maga nyomorúságával, fáradságával és keserűségével olyan, mint a sivatag, de ne lakjatok benne, 

mert akkor nem ismeritek meg az igazi békét. 

30 Tartsátok szem előtt a történelemben említett Izrael példáját, akiknek hosszú ideig kellett 

vándorolniuk a sivatagban, hogy kivonuljanak az egyiptomi fogságból és bálványimádásból, és 

ugyanakkor eljussanak a béke és szabadság földjére. 

31 Ma az egész emberiség hasonlít arra a népre, amelyet a fáraó foglyul ejtett. Hitvallásokat, tanokat 

és törvényeket kényszerítenek rá. A legtöbb nemzet más, hatalmasabb nemzetek rabszolgája. Az életért 

folytatott küzdelem kemény, a munkát az éhség és a megaláztatás ostora alatt végzik. Keserű az a kenyér, 

amelyet minden ember eszik. 

32 Mindezek hatására az emberiség szívében egyre inkább kialakul a felszabadulás, a béke utáni 

vágyakozás, a jobb élet elérése érdekében. 

33 A háború üvöltése, a kiontott emberi vér, az önzés, a hatalomvágy és a gyűlölet, amely ezerféle 

formában terem gyümölcsöt, felébreszti az embereket mély letargiájukból. És ha egyesülnek a 
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spiritualizáció egyetlen eszményében, ahogyan Izrael népe egyesült Egyiptomban Mózes ihletésére - 

milyen hatalom állíthatná meg ezeket a szíveket? Senki, mert ebben a vágyakozásban lesz az Én 

világosságom, ebben a küzdelemben lesz az Én hatalmam, és ebben az eszményben lesznek jelen isteni 

ígéreteim. 

34 Szüksége van-e a világnak egy új Mózesre, hogy megszabaduljon a láncaitól? A tanítás, amelyet 

ebben az időben hoztam nektek, az a fény, amely Mózest ihlette, az igazság és a prófécia szava, az erő, 

amely felemeli a gyengét, a félénket, a gyávát, és bátorrá, elszántá és buzgóvá változtatja - a törvény, 

amely az igazság útján vezet és irányít - az isteni gyengédség, amely megtart benneteket a vándorlás 

hosszú napjaiban. 

35 Emberek, úgy érzitek, hogy bátorít benneteket az Igém, mintha csodás balzsamot kentem volna a 

sebeitekre. Úgy érzed, megerősödtél, megújultál, reménykedsz a holnapban. Nem gondoljátok-e, hogy 

ugyanez az üzenet, ha elvinnétek a föld elnyomott népeihez, ugyanezt a csodát tenné rajtuk? 

36 Ezért azt mondom nektek, hogy szereljétek fel magatokat, hogy ne késlekedjetek azzal az idővel, 

amikor e hirdetmény hírnökeiként elindultok. 

37 Amikor azt mondom nektek, hogy készüljetek fel, az azért van, mert ezt az örömhírt úgy kell 

terjeszteni, hogy az soha ne adjon alkalmat fájdalom okozására, testvérharcra vagy egyetlen csepp vér 

kiontására. 

38 Az üzenetem meggyőző, kedves, igaz. Megérinti a szívet és az elmét is, és meggyőzi a szellemet. 

39 Hallgassatok rám, tanuljatok, gyakoroljatok, és képesek lesztek réseket nyitni a hit, a szabadság és 

a béke fénye előtt. 

40 Tudjátok, hogy mindig készen állok arra, hogy egy újabb tanításomat adjam nektek. Ma azzal 

kezdem, és elmondom nektek, hogy a közétek való eljövetelem célja az, hogy tanítsalak benneteket, hogy 

tisztán végezhessétek a feladatotokat. 

41 Ez a földi lét bizonyára egy új szakasz a szellemetek számára, amely befejezetlenül hagyott egy rá 

bízott munkát; de most lehetőséget kap arra, hogy egy kicsit előrehaladjon a tökéletesség útján. 

42 Nekem, az Isteni Mesternek is vissza kellett térnem az emberekhez, mert Munkám akkor még 

befejezetlen maradt. Néhányan tagadják ezt az állítást, és azt mondják, hogy Jézus munkája befejeződött, 

amikor meghalt a kereszten. De ez csak azért van, mert elfelejtették, hogy bejelentettem és megígértem, 

hogy visszajövök. 

43 Ti, akiknek most feltárom ezeket a tanításokat, megértitek, hogy a reinkarnáció nem szükséges 

számomra, mert az Én szellememben benne van, hogy ezerféle módon kinyilatkoztassam magam az 

embereknek. Nem is azért jöttem újra, hogy szellemem tökéletességét keressem. Ha most eljöttem 

hozzátok, az csak azért van, hogy megmutassam nektek az utat, amely elvezethet benneteket a fényhez. 

Emlékezzetek arra, amit a próféták mondtak nektek az Első Korszakban: ez az "ajtó". Sőt, nem azt 

mondtam-e nektek, amikor köztetek voltam, ember: "Én vagyok az Út"? Nem mondom-e ma nektek: "Én 

vagyok a hegy csúcsa, amelyet megmásztok"? 

44 Mindig is tökéletes voltam. 

45 Örülök, hogy biztonságban jársz az utamon. Holnap általános lesz az öröm, amikor mindannyian 

abban a Szellemi Otthonban fogtok élni, amely már régóta várta az Úr gyermekeinek érkezését. 

46 Így beszélek a szellemedhez, mert tudom, hogy már képes megérteni ezt a tanítást, és azt 

mondhatom neki, hogy nem e föld gyermeke, hogy csak vendégnek kell tekintenie magát itt ezen a 

világon, mert az igazi hazája a szellemi. 

47 Fogjátok meg ezt a szót a szó valódi értelmében, mert különben arra a következtetésre jutnátok, 

hogy tanításom ellene van minden emberi fejlődésnek, és nem lenne tisztességes, ha ilyen tévedéseket 

tulajdonítanátok egy Atyának, aki csak a gyermekei tökéletességére törekszik az élet különböző útjain. 

48 Amit az Én igazságosságom kibékíthetetlenül üldöz, az a gonoszság, amely különböző formákat 

ölt az emberek szívében, és néha önző érzésekben, alantas szenvedélyekben, máskor mértéktelen 

kapzsiságban, sőt gyűlöletben nyilvánul meg. 

49 Tanítványok, tanulmányozzátok azt, amit most allegóriában mondok nektek: Az élet egy fa, ágai 

számtalanok, és ezek közül az ágak közül nincs két egyforma, mégis mindegyik betölti a feladatát. Ha egy 

gyümölcs nem sikerül, leesik a fáról, ha pedig egy ág kinő, megmetszik. Mert az élet fájáról csak az élet 

gyümölcsei teremnek. 
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50 Minden tudományt, amely gonoszságot okozott, és minden vallást, amely nem hozott valódi fényt, 

tekinthetsz olyan ágaknak és gyümölcsöknek, amelyeken már nem folyik át az élet fájának nedve, mert 

már leváltak róla. 

51 Áldott az, akinek magasztos célja az Én Utam követése; áldott az, aki arra törekszik, hogy 

szellemét naggyá tegye. Fogadom azokat, akik elhallgatják panaszaikat, és csak arra gondolnak, hogy 

befogadják Szavam harmatát - azokat, akik nem hagyják meghalni a belém vetett hitet és reményt. 

Szavammal arra fogok késztetni mindenkit, hogy végre a hit dicséretét énekelje. 

52 Azért tanítom nektek a spiritualizációt, mert ez mentális és fizikai egészséget ad nektek. Szeretni 

fogjátok magatokat, és erőt és önbizalmat ad nektek. 

53 Aki Rám gondol és szeret Engem, azon keresztül folyik az élet folyója, benne van isteni 

kinyilatkoztatásom. Azért adtam nektek életet, hogy irgalmasok legyetek és megmutassátok szeretetre való 

képességeteket. Azért is adtam nektek, hogy bölcsességre tegyetek szert. Az élet Isten tükörképe, az Én 

létezésem nagyszerű tanúságtétele. Élje meg és élvezze, de értse is meg. Nagyon élvezted anélkül, hogy 

megértetted volna. Dicsérjétek az életet, de éneketek tegyen tanúságot a megértésről, a csodálatról és a 

szeretetről. Lelked, ha felemelkedik, jobb zsoltárt fog énekelni a Teremtőnek. 

54 Az élet egy vég nélküli pálya. Ahhoz, hogy a szellem nagyszerűvé, bölccsé, erőssé és jóságossá 

váljon, szükséges, hogy örökké éljen. Emberek, azt hiszitek, hogy meglátogatlak benneteket, de az igazság 

az, hogy bennetek lakom. Én csak azért kereslek meg téged ebben a formában, hogy megismertessem 

magam, hogy gondolattá, szóvá és szellemi arccá váljak, és mindezt azért, mert nem érzékeled belső 

megnyilvánulásomat lényedben olyan tisztán, mint a szíved dobogását. Mert ahhoz, hogy érezzétek 

lüktetésemet lényetekben, érzékenységgel kell rendelkeznetek. De ne veszítsétek el a reményt, hogy 

sikerül megéreznetek Engem, mert a remény a hitből fakad, amely fényt ad az utatokon. Jaj annak, aki 

elveszíti a hitét! A hit az a világítótorony, amely megvilágítja a jövőt, a hit az az erő, amely azt hozza 

létre, amit ti csodáknak neveztek. Mi lenne az életeddel, ha nem hinnél a Törvényemben? 

55 Életet adok nektek, de azt mondom nektek: Törekedjetek az Istenetekbe vetett hit fényére, az 

önmagatokba vetett hitre, az életbe és a teremtett dolgokba vetett hitre. Ne kételkedjetek kegyelmemben 

életetek viszontagságaiban. Szerelmem erősebb, mint a te megpróbáltatásaid. Hallgassatok meg engem 

inkább lélekkel, mint füllel. Azoknak, akik kitagadottnak mondják magukat, azoknak, akik azt állítják, 

hogy számukra nem ragyog a boldogság csillaga, és hogy ők kialudt lámpások, és azoknak, akik 

panaszkodnak, hogy csak azért jöttek az életbe, hogy könnyeket hullatjanak, azt mondom: elhatároztátok-e 

valaha, hogy egy pillanatra is megfeledkeztek magatokról, hogy vigaszt nyújtsatok felebarátotoknak? - 

Természetesen nem, mert aki irgalmasságot gyakorol, az ugyanezt teszi önmagával is. Ebben az időben 

azokat hívtam el, akiknek nincs mit adniuk a világnak. 

56 Szeressetek és adakozzatok önzetlenül, és hamarosan meglátjátok az igazságos jutalmat. 

Kopogjatok az ajtómon, és hangom válaszol nektek. Mindannyian újra fel tudtok emelkedni, még akkor is, 

ha nagyon mélyre zuhantatok, még akkor is, ha sárral vagytok borítva. A mai korrupt emberek lesznek a 

holnapi jó emberek. A romjaitokon fogom felépíteni a templomomat, de az ember segít majd nekem 

újjáépíteni. Itt van, lépj be az igazi életbe. Ez olyan, mint egy királyság, amelyben minden elérhető a 

mennyei dolgoktól a legkisebbekig az anyagban. 

57 Szüntesse meg a fájdalmat. Az általam teremtett élet nem fájdalmas. A szenvedés Isten 

gyermekeinek engedetlenségéből és vétkeiből ered. A fájdalom jellemző erre az életre, amelyet az 

emberek erkölcsi zavaraikban teremtettek. Emeljétek fel szemeteket, és fedezzétek fel műveim szépségét. 

Készüljetek fel belsőleg az isteni koncert meghallgatására, ne zárjátok ki magatokat ebből az ünnepből. Ha 

elszigetelitek magatokat, hogyan tudnátok osztozni ebben a boldogságban? Szomorúan, gyötrődve és 

betegen élnél. 

58 Azt akarom, hogy harmonikus hangjegyek legyetek az egyetemes koncerten, hogy megértsétek, 

hogy az élet forrásából jöttetek létre, hogy érezzétek, hogy minden tudatban ott van az Én fényem. Mikor 

éritek el a teljes érettséget, amikor azt mondhatjátok Nekem: "Atyám, rendeld alá a Te lelkednek a 

lelkemet, valamint az akaratomat és az életemet." Ismerd fel, hogy mindaddig nem leszel képes ezt 

mondani, amíg az érzékeid betegek, és a szellemed önző módon elszakadt a helyes ösvénytől. A 

betegségek gyötörése vagy a betegségektől való félelem alatt élsz. De mi a testi betegség a lélek vétkéhez 

képest? - Semmi, ha képes felemelkedni, mert az Én irgalmasságomban mindig segítséget fogtok találni. 
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59 Ahogyan a vér áramlik az ereidben és élteti az egész testedet, úgy Isten ereje életáramként hatja át 

a lelkedet. Nincs okunk betegnek lenni, ha teljesítjük a törvényt. Az élet egészség, öröm, boldogság, 

harmónia. Ha beteg vagy, nem lehetsz az isteni javak letéteményese. Ti beteg mentalitásúak, szívűek vagy 

testűek, mondja nektek a Mester: Kérd a lelkedet, amely a Mindenható gyermeke, hogy térjen vissza a 

helyes útra, gyógyítsa meg betegségeidet és segítsen gyengeségeidben. 

60 Mit tagadhatna meg az Atya a gyermekétől, amikor az lelkileg közeledik, hogy kérjen valamit a 

teste, a kicsi és törékeny anyagi teremtmény számára? Így tanítalak titeket kérni; de amikor adakozásra 

kerül a sor, azt mondom nektek: osszátok szét és adjátok. Oszd szét az anyagot és adj szeretetet. Mert mi 

hasznod lenne abból, ha az anyagi részt adnád, ha nem tennéd bele a szeretetet? Milyen nehéznek tűnt 

számodra, hogy helyesen gazdálkodj a világban birtokolt javakkal. Vannak, akik mindent csak maguknak 

akarnak, mások, akiknek túl sok mindenük van, nem érzik kötelességüknek, hogy megosszák másokkal. 

61 Feltárom nektek az egészség forrását, amely bennetek, a lelketekben rejlik, hogy szükség esetén 

hozzá fordulhassatok. Ha tudod, hogyan kell keresni, megtalálod a vizét. Nem akarok egy tönkrement és 

szomorú világot, egy olyan népet, amely a birtoklás tudatlanságából folyamatosan félelemmel beszél 

hozzám, és kétségbeesetten könyörög hozzám. Olyan világot akarok, amely tudatában van annak, hogy 

mennyi minden van benne, és mennyire birtokolja. 

62 Most néhányan azt gondolják: De ha az ember mindig egészséges lenne - hogyan halna meg? Erre 

azt válaszolom nektek, hogy nem szükséges, hogy a testetek beteg legyen ahhoz, hogy megszűnjön élni. 

Elég, ha a szív megáll, amikor az óra elérkezett, hogy megszűnjön. 

63 Lelkem fénye árad belétek, hogy felemelkedhessetek. Ebben a Harmadik Korszakban keresem az 

elveszetteket, hogy szolgálhassanak Engem. Én vagyok a lelkek Felszabadítója, aki megszabadít 

benneteket a rabságotokból. A lázadókat odaadó és alázatos szolgákká változtatom. Akkor azt mondom 

nekik: Vigyázzatok, nehogy meglepjenek benneteket a pletykák és kísértések, amelyek újból a pusztulásba 

vezetnek benneteket. 

64 Aki megismerte a mocskot és az alsó világot, és képes volt megszabadulni tőle, az kész arra, hogy 

odamenjen, és megkeresse azokat, akik még mindig elveszettek. Senki sem alkalmasabb nála arra, hogy 

szavával, amely a tapasztalat fénye, meggyőzzön. Mikor lesztek ti a szívek halászai és a lelkek 

felszabadítói? Mikor fogsz szilárdan járni azon az úton, amelyet én készítettem neked? 

65 Adj feltétel nélkül, ne ítéld el embertársad házát, inkább nézd meg a saját házadat, hogy ha 

piszkosnak találod, tisztítsd meg, és tedd méltóvá arra, hogy befogadj Engem. Ne azt nézd, hogy tele vagy 

üres-e a kamrája, vagy hogy ünnepi ruhák vagy rongyok borítják-e a testét. Engedjétek, hogy szeretetem 

eltörölje mindazokat a hibákat, amelyek elhomályosíthatják a fényt, amelyet tükröznötök kell. 

66 Lássátok, hogy a Tökéletesség Lakhelyéről szállok le a ti lakhelyetekre, hogy megmutassam 

nektek a Szellemi Élet dicsőségét, hogy felfedjem nektek a leckét, amely megtanít benneteket megismerni 

önmagatokat, megismerni Teremtőtöket és megismerni sorsotokat. 

67 Az Atya nem akarja, hogy gyermekei sírjanak, bár azt mondta nektek: "Boldogok, akik 

gyászolnak". Törvényem nem a sírásra tanít, hanem a fájdalom elkerülésének módjára. Ha tetszene 

Nekem, hogy szenvedni látlak benneteket, nem jönnék hozzátok orvosként, és nem tenném gyógyító 

balzsamomat minden sebre. Aki szelíden viseli a szenvedés keresztjét, az tetszik Nekem, mert Engem vesz 

példaképül. De attól, aki vallási fanatizmusában és tudatlanságában kínozza és megkínozza a testét, 

elfogadom a jó szándékát, amely az, hogy megtisztuljon, vagy hogy megpróbáljon utánozni Engem 

szenvedéseimben, de a tettet nem helyeslem. 

68 Elég, ha türelmesen kiüríted a poharat, amelyet az élet minden nap kínál neked, és saját bánatodat 

legyőzve elég erőd van ahhoz, hogy felebarátodra gondolj, és annyi jót tegyél neki, amennyit csak tudsz, 

hogy teljesítsd feladatodat. 

69 Többé nem panaszkodtok a szenvedés miatt; megkaptátok szeretetem ajándékát, és gyönyörködtök 

szavamban. Ismerjétek meg isteni lényegéről és a hanghordozó felkészültségéről, hangjának jóságáról és 

szilárdságáról. Akkor hagyd, hogy a szellemed olyan régiókban vándoroljon, ahová csak ő juthat el, hogy 

ott telítődhessen fénnyel, miközben elméd elragadtatva marad, és a szíved csodálattal és szeretettel dobog. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 135  
1 Tele szeretettel és türelemmel felfegyverkezve jövök, hogy mindenki számára érthetővé tegyem 

magam. Találj vigaszt Bennem. Egyetek és igyatok, hogy oltsátok szomjatokat az igazságra. Azt akarom, 

hogy akit félreértettek az emberek, az érezze, hogy megértettem, és aki üresnek érezte a kezét, amikor 

elment, miután meghallgatott Engem, az érezze, hogy ajándékokat visz magával. hogy aki lelkiismeret-

furdalással a lelkében jött Jelenlétembe, miközben Engem hallgat, megkönnyebbüljön mindezektől, és 

felemelhesse arcát, mint az a házasságtörő asszony a második korszakban, amikor azt mondtam neki: "hol 

vannak azok, akik üldöznek téged?". Megbocsátok neked, menj el békességben és ne vétkezz többé". 

2 Én vagyok az Isteni Bíró, aki soha nem hoz súlyosabb ítéletet, mint amilyen a vétek. Hányat 

találok tisztának azok közül, akik vádolják magukat előttem. Hányan vannak viszont, akik a tisztaságukat 

harsogják, én pedig romlottnak és bűnösnek találom őket. 

3 Milyen igazságtalan az emberi igazságszolgáltatás! Hány rossz bíró áldozata vezekel mások 

bűneiért! Hány ártatlan ember látta már, hogy a börtön rácsai becsukódnak a szeme előtt, miközben a 

bűnös szabadon sétál, láthatatlanul cipelve lopások és bűnök terhét. 

4 Lelkileg a világotok tökéletlen. Segítenie kell, hogy javuljon. 

5 Az anyagi világ, a bolygó, nem áll közel a felbomlásához, de a tévedések és bűnök, a sötétség és a 

rossz tudományok e világának végét Tanításom fénye fogja előidézni, és romjain a haladás és a béke új 

világát fogom felépíteni. 

6 Az Önök feladata munkavállalóként nem ér véget 1950-ben. Éppen ellenkezőleg, pontosan akkor 

fogtok fokozatosan megszűnni tanulók lenni, és tanítókká válni, akik a szeretet szavával a fény útjára 

vezetik az embereket. 

7 A nagy szellemi légió csak arra vár, hogy ez a megtisztulás az emberek között megtestesüljön és 

újra a földön lakjon. Nagyszerű küldetésük van, és arra várnak, hogy átadjátok nekik a helyeteket, hogy 

elfoglalhassák azt. 

8 Elmagyarázom nektek tanításomat, anyagilag hallhatóvá teszem Szavamat, hogy megértsétek, kik 

vagytok. 

9 Soha ne hagyjátok, hogy megfélemlítsen benneteket a felelősség terhe, amelyet rátok helyeztem; a 

bűn terhe nehezebb. Fájdalmasabb a mélység a maga sötétségével, mint a fény, amely a hegy csúcsán van, 

ahol a Mester lakik. Ismét elmondom nektek, hogy "Jézus igája könnyű". 

10 Azért hívtalak titeket Izraelnek, mert lelketekben ott van a béke küldetése, az egész emberiséggel 

való szellemi harmónia sorsa. Mert te vagy az elsőszülött, mert nemcsak Jákobtól születtél, hanem a te 

megállapodásod túlmutat rajta, még Ábrahámon is túlmutat. A kiindulópontotok (mint szellemi lény) még 

az előtt az idő előtt van, amikor elküldtem az első embert a földre, aki családot alapított, amelyből 

kiválasztottam a magot, hogy megalakítsa népemet, amely erős a hitben, az engedelmességben és a 

láthatatlan Isten iránti szeretetben. Így készítettem el és áldottam meg, és olyan volt, mint egy 

világítótorony az emberiség közepén. 

11 Semmiben sem szenvedtél hiányt, hogy beteljesítsd a sorsodat, mégis láttad, hogy más népek 

magasabbra emelkednek nálad, akik aztán rabláncokkal aláznak meg téged. 

12 Ezek a népek jobbak voltak a tiédnél? Sem anyagi, sem szellemi téren nem voltak felsőbbrendűek 

nálatok, akiket az Atya elhalmozott az ihlet, az igazság, a szépség, a szeretet, az egészség és az erő értékes 

ajándékaival. Azért készítettelek fel, hogy olyan legyél, mint minden teremtett dolog iránti szeretetem 

tükre, amelyben az emberiség szemlélhet Engem, és mint a kristálytiszta víz forrása, amelyben az 

igazságra szomjazók olthatják szomjukat. 

13 Azonban - végül is, emberek - gyengévé váltatok, és hanyatlásotok során más népek leigáztak 

benneteket. 

14 Ebben az időben kereslek téged, és nagyon közel vagyok hozzád. Emlékeztetlek benneteket 

Törvényemre, és felébresztem szellemeteket, hogy meghallja a lelkiismeret hangját, és azt mondom 

szíveteknek: Ébredjetek, a láncokat, amelyek nyomasztottak benneteket, a halál széttörte, és ma az élet 

visszaadta szabadságotokat. Ezért jöttem el hozzátok a Harmadik Korszakban. 
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15 Ne gondoljátok, hogy csak Izrael népének kebelében voltak próféták, előfutárok és a fény 

szellemei. Néhányukat elküldtem más népekhez is, de az emberek isteneknek és nem küldötteknek 

tekintették őket, és vallásokat és szektákat hoztak létre a tanításaikból. 

16 Izrael népe nem értette meg, hogy milyen küldetése volt más népek felé, és az áldások és kegyelmi 

ajándékok nyugvópontján aludt. Az Atya úgy alakította ki, mint egy tökéletes családot, amelyben az egyik 

törzs feladata a nép védelme és a béke fenntartása volt; egy másik a föld megművelése; egy másik törzs 

pedig a halászokból és a tengerészekből állt. Egy másikra az istentisztelet szellemi gyakorlását bízták, és 

így a népet alkotó tizenkét törzs mindegyike egymás után más-más feladatnak szentelte magát, amelyek 

együttesen a harmónia példáját adták. De bizony mondom nektek, hogy a szellemi ajándékok, amelyekkel 

azokban a korábbi időkben rendelkeztetek, még mindig megvannak. 

17 Ismerjétek fel magatok között a prófétákat, lássátok, hogy férfiak, nők, idősek, sőt még gyermekek 

is tanúskodnak kinyilatkoztatásaikkal az igazságomról. Rendelkezel a szellemi emelkedettséggel, hogy 

imádkozhass, a hatalommal, hogy a természet erői meghallgassanak és engedelmeskedjenek neked, amire 

példád van Noéban, aki legyőzte a vizeket; Józsué, akinek tulajdonítjátok, hogy megállította a Nap járását 

- amire én azt mondom nektek, hogy a csillagok soha nem állították meg a járásukat, és hogy az Én Isteni 

Fényem volt az, amely, mint egy ragyogó Nap, meghosszabbította a nappalt és elrejtette az éjszakát, hogy 

az emberek győzelmet arathassanak, miközben a világegyetem folytatta a maga járását anélkül, hogy eltért 

volna a harmónia törvényeitől. 

18 Mózesnek hatalma volt a természet erői felett is, és a vizek, a szelek, a sziklák engedelmeskedtek a 

szavának. Ezt a természetet az emberre bíztam, hogy hasznosítani tudja; de ő felborította a teremtés 

rendjét, és a természet rabszolgájává vált, amelyben gyakran kereste Istenét. 

19 A Második Korszakban újabb leckét adtam nektek ezekből a tanításokból, amikor a Vihart 

csendesítettem le azzal, hogy kinyújtottam a Kezemet, akkor is, amikor a vízen jártam, vagy amikor 

feltámasztottam a halottakat. A csodák, amelyeket akkoriban tettem, az elveszettek megmentésére, a 

sötétség fényre és a gyűlölet szeretetre való átváltoztatására szolgáltak. Nem akartam az embereket ilyen 

tettekkel meghökkenteni, vagy ámulatot kelteni bennük, ami csak az elme csodálatát szolgálta volna, mint 

egyesek, akik látszólagos csodák véghezvitelével hagyják magukat az emberek felsőbbrendű lényként 

csodálni, és akik mindazonáltal képtelenek megtéríteni egy bűnöst. Nem azért jöttem, hogy haszontalan 

vagy zavarba ejtő tudást tanítsak nektek: Feltártam nektek a létezésemet és a tiétek okát. Feltártam nektek 

a titkot, hogy az életet adó és mindent megelevenítő erő a szeretet; ez az az őserő, amelyből minden lény 

létrejött. 

20 Ismerjétek fel, hogy szeretetből születtetek, szeretet által léteztek, szeretet által kaptok 

megbocsátást, és szeretet által lesztek az örökkévalóságban. 

21 Készüljetek fel arra, hogy - amikor Szavam véget ér - elmenjetek a föld különböző nemzeteihez, 

ahol olyan népeket találtok, amelyek eredete az ősi időkben elveszett, és amelyek lakói olyan kultuszokat 

és tudományokat gyakorolnak, amelyekben a szellemi világ megmutatta magát. Ott olyan átalakulásokról, 

jelekről és csodákról fogtok hallani, amelyek megdöbbentenek benneteket. 

22 Akkor fel leszel fegyverkezve, mert nagy megpróbáltatásokat kell majd kiállnod. Átmenetileg 

zavartnak fogod érezni magad, amikor ezeknek az embereknek a körében megtapasztalod, hogyan 

kapcsolódnak a szellemi világhoz, és hogyan tesznek olyan csodákat, amelyeket te nem tudtál volna 

véghezvinni. Amikor olyan írásokat mutatnak be nektek, amelyek a történelmüket, a törvényeiket és 

parancsaikat tartalmazzák, akkor nyissátok ki a szemeteket, hogy ne zavarjon össze benneteket az anyagi 

csoda, az elképesztő élmény, de azért is, hogy csodáljátok őket, és példát vegyetek róluk mindabban, 

amiről a lelkiismeretetek és az intuíciótok azt mondja nektek, hogy igazságot tartalmaz. 

23 Megtaláljátok bennük a vágyat, hogy megtalálják a tökéletességhez vezető utat - az örökkévalóság 

utáni vágyakozást. 

24 Másokat a szellemi elragadtatásukban találsz, amelyből elragadtatott szektát csináltak. Olyanok, 

mint az élősködő növények, mert nem teljesítik az Isten által megparancsolt szeretet törvényeit, és nem 

elégítik ki a földi kötelességeket. Ezek a tanítások nem terjedhetnek át más földekre, mert az igazi 

spiritualizáció megszünteti a fanatizmust és az elragadtatást. 
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25 A legkorábbi időktől kezdve tanítottalak benneteket egy olyan törvényre, amely a szellem és az 

anyag számára egyaránt igazságos. Emlékezzetek, hogy egy bizonyos alkalommal azt mondtam: "Adjátok 

meg Istennek, ami az Istené, és a császárnak, ami a császáré". 

26 Sokan meg fognak lepődni, sőt rosszul fognak megítélni benneteket, amikor meghallják, hogy ti, 

mint tanítványaim, az anyagi munka törvényét követitek, amikor látják, hogy van házastársatok, hogy 

vannak gyermekeitek és családotok, hogy tudjátok, hogyan kell élvezni a szemlélődést és a természet 

gyümölcseit, amelyet anyaként szerettek. Akkor majd megkérdezik tőletek: Miért nem éltek - ha az Úr 

szolgái vagytok - csak a szellemi elmélkedésben? Találkozni fogtok olyanokkal is, akik rendelkeznek a 

prófétálás ajándékával, és ezen meg fogtok lepődni, mert valóban vannak köztük fejlett szellemek. 

27 Készüljetek fel, amikor próbára tesznek benneteket, a ti közvetítéseteken keresztül fogok beszélni, 

és ha ráadásul ez a felkészülés tiszta, egyszerű és tiszta, akkor megtapasztaljátok csodáimat. 

28 Most azokhoz szólok, akiknek apostoli és prófétai küldetésüket más országokban kell betölteniük, 

hogy ne dicsekedjenek az általam rájuk bízott küldetéssel. Ezek nem kelthetnek feltűnést azzal, hogy 

vallási közösségek vagy hitvallások ellen harcolnak. Mások lesznek azok, akik felháborodást keltenek 

ellenetek, anélkül, hogy felismernék, hogy segítenek nektek a Tanításom terjesztésében azáltal, hogy 

sokakban felkelti a kíváncsiságot, ami aztán hitre változik. 

29 Egyesek számára a jelenlegi létezés lesz az utolsó inkarnációjuk. Itt az ideje, hogy felkészüljetek a 

túlvilági utazásra. Töltsétek meg magtáratokat jó magvakkal, hogy határozott léptekkel követhessétek a 

hívást a szellemi völgybe, amelyet küldök nektek, amely vár rátok, és amelyből senki sem menekülhet. 

30 Mindegyikőtöknek ki lett jelölve egy-egy lélekszám, hogy segítsetek felemelni és vezetni őket az 

igazságom útján. Senki sem érkezhet a rábízottak nélkül, mert akkor nem fogadnák be. 

31 Küzdj és dolgozz, lelj örömet a tanulásban és a tanításban. Termővé teszem a földeket, és 

eltávolítok róluk minden gyomot, hogy a vetők kegyelmemmel előkészítve találják őket. 

32 Akkor egy sivatagon át vezető út fog megnyílni a szemetek előtt, amely oázisokat kínál majd 

nektek, és messze a horizonton az Ígéret Földjének fényes sziluettje, amelynek nyitott kapui meghívnak 

benneteket, hogy belépjetek a rátok bízottakkal és a népek sokaságával együtt, akik nemcsak ugyanazt az 

Istent fogják szeretni, hanem ugyanazt a szellemi istentiszteletet is gyakorolni fogják. 

33 Térítsd meg imádságoddal a sötétségben élő lényeket, akik hadseregként harcolnak és csatáznak, 

miközben te alszol. Legyetek tudatában annak, hogy körülöttetek és fölöttetek egy ismeretlen világ lebeg 

és mozog, ahol a fény harcol a sötétséggel egy olyan háborúban, amelynek morajlása és hatása 

összezavarja világotokat, szíveteket és elméteket. 

34 Ezért a béke és a nyugalom elszállt az emberek szívéből; de áldott az, aki érzi ezt a harcot és 

imádkozik, mert jól fog haladni. 

35 Azok, akik ennek az időnek az ítéletét puszta véletlennek tekintik, nem tudják, hogy halálra, 

járványokra, dögvészre és éhségre lesznek hagyva. 

36 Pihenjetek a biztonságos földön. Maradjatok e pálmafa árnyéka alatt, és hallgassátok az Én Igémet, 

hogy meggyógyuljatok minden betegségetekből, és visszanyerjétek az erőtöket az út folytatásához. 

37 Nem kell elmondanod nekem, hogy mi jár a fejedben, sem azt, hogy honnan jöttél, mert én 

mindezt tudom. Tudom, hogy a lelked az Atyához közeledik, miután győzedelmeskedett a nehéz csatában, 

amelyet azért vívott, hogy letérjen a rossz útról - hogy segítséget és erőt kérj tőlem, hogy ne ess kétségbe. 

Amikor már közel voltál ahhoz, hogy elveszítsd a szíved, amikor már fogytán volt az erőd, gondolatban 

hozzám fordultál, hogy segítséget kérj tőlem, és én azonnal válaszoltam, és meghívtalak, hogy gyere a 

béke eme oázisába, hogy Atyád végtelen irgalmából megnyugvást találj. 

38 Hány kinyilatkoztatást értettél meg, mióta először hallottad ezt a szót! Általuk megértettétek, hogy 

a lélek nem egy nap, nem egy év és nem is egy élet alatt tökéletesedik; mert mivel örök természetű, 

fejlődésének útja meg kell, hogy feleljen a rá váró nagy jutalomnak. 

39 Megtanultál különbséget tenni a lelkiismeret hangja között, amely mindig a törvényről, a 

szeretetről, a jóról, az igazságosságról és a tisztaságról beszél, és a másik hang között, amely a test 

érzékszerveiből vagy a szív szenvedélyeiből jön, és amely nem mindig a jót sugallja. 

40 Már tudjátok, hogy vannak fegyvereitek, amelyekkel megvédhetitek magatokat, és tudjátok, hogy 

mik azok. Azt is tudod, hogy mi az a pajzs, amely megvéd téged, és elkezded használni az imát, a hitet, a 

jó gondolatokat, az akarat erejét. 
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41 Megtanultad, hogy az életben megfelelő helyet adj a lényedet alkotó különböző 

értékkomponenseknek. Tudjátok, hogy a lényeg a szellem, és hogy utána - de méltó helyet foglalva el az 

emberben - az érzések, az elme (azaz a lélek) és a fizikai szükségletek következnek. 

42 Most már értitek, hogy az ember igazi spiritualizációja nem a testtől való elfordulásban vagy az 

anyag megvetésében áll, hanem abban, hogy életeteket összehangoljátok a Teremtés egészével; 

mindazonáltal - ahhoz, hogy a szellem elérje ezt a harmóniát, szükséges, hogy mindig ő vezesse az utat, 

hogy az ember felett álljon, hogy ő legyen az útmutató. Ha ez nem így van, akkor a lélek nem szabad, és a 

test rabszolgájává vagy ellenségévé válik. 

43 Tudjátok, hogy az Én utamon nem tudtok szeretetet, tisztaságot és tudást színlelni, mert érzitek 

magatokon a tekintetet, amely mindent lát és mindent megítél. 

44 Ma már tudjátok, hogy erényeiteknek és cselekedeteiteknek igazaknak kell lenniük, és 

embertársaitok iránti szeretetnek kell inspirálnia ahhoz, hogy érdemeitek valódiak legyenek. 

45 Ne féljetek, amikor így beszélek hozzátok. Még egyszer mondom nektek, hogy nem a 

legmagasabb tökéletességet követelem tőletek, hanem állandó erőfeszítést, hogy elérjétek azt. 

46 Ha ma szenvedsz, ha nehéz megpróbáltatáson mész keresztül, ha a fájdalom ágyán fekszel, tudod, 

hogy a szenvedésnek ez a pohara megtisztít és megújít, hogy ez a fájdalom vezekel valamilyen hibáért, 

hogy ez egy bölcs lecke - akkor türelemmel és önátadással iszod ki. 

47 Megtanultátok megérteni, hogy jelenleg mindannyiótokban templomot építek, és már nem meritek 

lerombolni, ami már felépült, hanem éppen ellenkezőleg, megpróbáltok segíteni Engem ebben a 

munkában. 

48 Megértettétek, hogy nem az emberek előtt kell érdemeket szereznetek, hogy dicséretet vagy 

jutalmat kapjatok tőlük, hanem Atyátok előtt, aki az egyetlen, aki képes értékelni cselekedeteiteket. 

49 Bármennyire is gyökeret vertek szenvedélyeitek, ha megértettétek mindezeket a magyarázatokat, 

akkor a testnek a szellemnek való alávetését kell előidézniük, ami a kezdete lesz annak a harmóniának és 

rendnek, amelynek léteznie kell az emberben ahhoz, hogy hozzám méltó gyermek legyen. 

50 A ti jeleneteken sok ember jövője múlik, szeretett emberek, ne kételkedjetek ebben egy pillanatig 

sem. Ezért, amikor erre az igazságra gondolsz, szabadulj meg az önzés utolsó maradványától is, és 

teremtsd meg a békét, az egységet, az erkölcsöt és a spiritualitást a holnap számára. 

51 Ne kételkedjetek abban, hogy el tudjátok végezni ezt a munkát a világban, mert nem ez az első 

alkalom, hogy a ti utatokon rátok bízom magvaimat. A bizonyíték az, hogy így beszélek hozzátok, és ti 

megértetek Engem. 

52 Ez az Én tanításaim folytatása, de ez nem a bolygó vége. A világ továbbra is forogni fog az űrben; 

a lelkek továbbra is a Földre fognak jönni, hogy megtestesüljenek és beteljesítsék sorsukat. Az emberek 

továbbra is benépesítik a Földet, csak az életmód fog megváltozni. 

53 Az emberi élet olyan nagy átalakulásokon megy majd keresztül, hogy úgy fog tűnni nektek, mintha 

egy világ véget érne, és egy másik születne. Ahogyan az emberek élete minden időben korszakokra vagy 

korszakokra oszlott, és ezek mindegyike megkülönböztette magát valamivel - akár felfedezései, akár az 

isteni kinyilatkoztatások, amelyeket kapott, akár a szép iránti érzékének fejlődése, amit művészetnek 

nevezünk, vagy tudománya által - így a most kezdődő időt, a korszakot, amely már most új hajnalként 

bontakozik ki, a szellem ajándékainak kibontakozása fogja jellemezni, lényeteknek azt az oldalát, amelyet 

ápolnotok kellett volna, hogy megkíméljétek magatokat oly sok rossztól, és amelyet mindig későbbre 

halasztottatok. 

54 Nem hiszitek, hogy az emberi élet teljesen átalakítható, a szellemiség kibontakoztatható, a szellem 

ajándékai művelhetők, és helyreállítható a törvény, amelyet ebben a világban a lelkiismeret diktál? 

55 Ó, ha tudnád, mennyi mindent rejt magában a lelked! De ti nem tudjátok, annak ellenére, hogy 

évezredek óta a világban éltek; mert önzésetekben - ami a saját magatok iránti szeretet - csak az egyes 

emberek szolgálatában álló tudomány volt fontos számotokra. 

56 Én leszek az, aki feltárja előtted az erényeket, az ajándékokat, a szépségeket, a hatalmat és minden 

csodát, ami a lelkedben rejtve van. Ez a megfelelő alkalom, most, hogy egy véget érő világ vagy élet 

utolsó gyümölcseit aratjátok. 
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57 Hamarosan minden nemzet meg fogja érteni, hogy Isten minden korban szólt hozzájuk, hogy az 

isteni kinyilatkoztatások voltak a létra, amelyet az Úr leeresztett az embereknek, hogy azok 

felemelkedhessenek hozzá. 

58 Ezt az új időt egyesek a világosság idejének, mások a Szentlélek korának, megint mások az 

igazság idejének fogják nevezni. De mondom nektek, hogy ez a szellemi felemelkedés, a szellemi 

visszaszerzés, a visszaszerzés ideje lesz. 

59 Ez az a korszak, amelyet már régóta szeretnék az ember szívében megélni, és amelyet ő maga 

folyamatosan harcolt és elpusztított. Egy olyan idő, amelynek fényességét mindenki látja, és amelynek 

fénye alatt az Úr minden gyermeke egyesül - nem pedig olyan emberek vallási közösségévé, akik 

egyeseket befogadnak, másokat pedig elutasítanak, akik a saját igazságukat hirdetik, másokat pedig 

megtagadnak, akik méltatlanul használnak fegyvereket önmaguk érvényesítésére, vagy akik fény helyett 

sötétséget adnak. 

60 Emberek, amikor eljön az óra, hogy elinduljatok, hogy megosszátok az örömhírt, akkor a békét, a 

szeretetet, az irgalmasságot, az egységet és a testvériséget kell hirdetnetek tettekkel. Ha útközben 

másokkal találkozol, akik ugyanezt képmutatóan és csak látszólagosan prédikálják, a műveiddel leplezd le 

a hazugságukat. De ha ehelyett úgy találjátok, hogy példamutatásukkal az igazságot, a szeretetet és az 

irgalmasságot hirdetik, egyesüljetek velük lelkileg, mert az ő küzdelmük a tiétek is lesz. 

61 Nem tudom megállni, hogy ne mondjam el nektek: ha tisztességtelenek, felkészületlenek és 

méltatlanok vagytok e munka elvégzésére, és látjátok, hogy mások a szükséges őszinteséggel indultak 

harcba, ne álljátok útjukat, mert akkor a ti felelősségetek kétszer akkora lenne. 

62 Mindenről beszélek nektek, tanítványok, hogy semmi se lepjen meg benneteket, és amikor 

nekivágtok ennek a küzdelemnek, valóban tudjátok, hogyan kell a szívekben felébreszteni a szellemi 

emelkedés eszményét. 

63 Ez a föld, amely mindig is küldte a beteg, fáradt, zaklatott, zavarodott, vagy a túlvilágra kevéssé 

haladó lelkek aratását, azonnal olyan termést fog nekem nyújtani, amely méltó az irántatok érzett 

szeretetemhez. 

64 A betegség és a fájdalom fokozatosan eltűnik az életetekből, és ahogyan egészséges és emelkedett 

életet éltek, a halál is felkészülten talál benneteket a szellemi otthonba vezető útra. 

65 Ki lepődne meg vagy tévedne el, amikor belép az ismeretlen hajlékba, ha azt már ebben az életben 

megmutatta neki a Mester az ima, a meditáció, az álmodás vagy az ihlet pillanata alatt? 

66 Jelenleg annyi béke és annyi anyagi és szellemi jólét tűnik elérhetetlennek számotokra, mert 

látjátok a zűrzavart, ami körülvesz benneteket - a zűrzavart, ami az emberi élet minden területén egyre 

növekszik. De ezután, amikor ez a viharos éjszaka meghozza az új hajnal fényét, ugyanez a föld érezni 

fogja, hogy új lakói nemes munkákkal vetik az igazi életet, amelyek helyreállítanak és újjáépítenek, és 

hogy a rombolók és gyalázók, valamint a gonoszok már távoznak, hogy megtalálják a megtisztulásukat. 

67 Emberek, a mai napon felfedtem nektek valamit az Atya veletek kapcsolatos isteni terveiből. 

Megjósoltam nektek, hogy mi tartozik a jövőbe, és felkészítettelek benneteket arra a küzdelemre, amely az 

egész emberiségre vár. Gondolkodjatok el ezen a tanításon, és bátorítást fogtok érezni. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 136  
1 Gyönyörködjetek az Igémben, hagyjátok, hogy a testetek pihenjen, míg a szellemetek az Én 

mennyei lakomámon lakmározik. Távolítsd el elmédet néhány pillanatra a nagyra törő földi törekvésektől, 

és engedd, hogy megnyíljon a szellem szeme. 

2 Gondolkodjatok és éljetek szellemileg ezekben a percekben, hogy megnyilvánulásom köztetek 

maradjon. Igazi kincseket hozok a lelketeknek. Ne tekintsd ezeket a pillanatokat elveszettnek. Ne 

felejtsétek el, hogy amire a földből szükségetek van, azt a földön felül kapjátok meg, és ezért nem ez a 

létetekben a lényeges. 

3 Ahhoz, hogy igazán megértsük ezeket a tanításokat, abszolút hitre van szükség bennem. 

4 Azt akarom, hogy tudjátok, mi a hit, hogy megértsétek, hogy aki birtokolja, az 

összehasonlíthatatlan kincs tulajdonosa. 

5 Aki e belső fény által megvilágosodva él - bármennyire is szegénynek tartja a világ - soha nem 

fogja magát kitaszítottnak, elhagyatottnak, gyengének vagy elveszettnek érezni. Az Atyába, az életbe, a 

sorsába és önmagába vetett hite soha nem fogja hagyni, hogy elsüllyedjen az élet küzdelmeiben, sőt, 

mindig képes lesz nagy és bámulatos tetteket véghezvinni. 

6 Amikor ezeket a tanításokat halljátok, felsóhajtotok a gondolatra, hogy még nem vagytok a hit 

igazi gyermekei. 

7 Férfiak, nők, öregek és gyermekek emelkednek fel Hozzám spirituálisan, és kérnek Engem, hogy 

gyújtsam meg ezt az isteni lángot a szívükben; azért jöttem, hogy ezt tegyem, és ezért beszélek hozzátok. 

8 Nem teljesen hiányzik belőletek a hit, gyermekeim, a bizonyíték az, amikor hozzám jöttök, hogy 

jelenlétemben leteszitek minden sérelmeteket, fájdalmatokat, nehéz kereszteteket; a szívek megnyílnak és 

megmutatják nekem gondjaikat, problémáikat, csalódásaikat, fáradtságukat, gyengeségeiket, 

szenvedéseiket és még sok nehézséget. 

9 Mi hiányzik tehát a hitetekből, hogy csodákat tudjatok tenni? Hogy növekedjen, hogy növekedjen, 

hogy növekedjen, hogy túlcsorduljon: Akkor nem nehézségek lesznek azok, amelyeket Nekem 

bemutattok, sem könnyek, amelyeket Nekem ajánlotok, hanem hálaadás, elégedettség, önátadás, bizalom, 

öröm, erő és remény. 

10 Amikor nincs hitetek, vagy az nagyon gyenge, minden lépésnél megtagadsz Engem, anélkül, hogy 

tudatában lennél ennek, és sok szavaddal tanúságot teszel ellenem. Azért mondom ezt nektek, hogy jól 

megfigyelhessétek tetteiteket, és felmérjétek azok hatásait - nemcsak az anyagiakat, hanem a szellemiakat 

is. 

11 Ti vagytok az Én tanítványaim, akiket felkészítek arra, hogy ebben az időben nagy tanúságot 

tegyenek megnyilvánulásomról, valamint kinyilatkoztatásaimról, amit az emberiség azoktól fog követelni, 

akik megkapták a kinyilatkoztatásokat. 

12 Tanítványaim között nincs olyan, aki ne vágyna lelkesen e Tan virágzására és gyümölcsözővé 

tételére a földön, és tudnotok kell, hogy ez részben a ti munkátokon, őszinteségeteken és a szereteten 

múlik, amelyet cselekedeteitekbe fektettek; így, ha így tesztek, megtapasztaljátok a spiritualizáció diadalát 

az emberek között. 

13 Látom, hogy sokan közületek azt gondolják, hogy ez a spiritualizáció lehetetlen ebben a világban, 

és arra szorítkoznak, hogy meghallgassák az Igémet, ahogyan valaki meghallgat egy gyönyörű koncertet, 

és csak rövid ideig élvezi azt. 

14 Megkérdezem tőlük, hogy mikor akarnak csatába indulni. De csak akkor válaszolnak, ha a 

spirituális szférában élnek, mert ebben a világban minden a spiritualitás, a jóság és az igazságosság ellen 

van. 

15 Ó, ti félelmetes emberek, akik nem értitek, hogy azért jöttetek, hogy érdemeket szerezzetek, hogy 

magasabb szintre jussatok a Szellemi Életben, és hogy ebben az inkarnációban a szellemetek javára 

helyreigazítást nyerjetek. 

16 Mikor fogjátok megérteni, hogy éppen a most uralkodó viharos idők közepette szerezhetitek meg a 

legnagyobb érdemeket, és ott találjátok a legtermékenyebb és legmegfelelőbb földeket, ahová elvethetitek 

magvaimat? 
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17 Törekedjetek arra, hogy a tökéletlenségek terhét, amely a lelketeken nyugszik, magatok mögött 

hagyjátok ebben a világban. Szabadítsd meg lelkedet az itteni hibáktól, és biztosítsd, hogy amikor belép a 

szellemi birodalomba, könnyek és foltok nélkül lépjen be oda. 

18 Ne várjatok arra sem, hogy megismerjétek Isten békéjét, amíg a lélekben nem vagytok. Nem, már 

itt, ezen a földön, amelyet a ti hibáitok a könnyek völgyévé változtattak, már előre meg tudtok majd kapni 

egy keveset ebből a tökéletes békéből. 

19 Soha ne álljatok meg a lelki fejlődésben, akár ezen a világon vagytok, akár egy másikban. 

20 Elértétek a spirituális fejlődést. Ha azt akarjátok, hogy bizonyítékot adjak erre, akkor kérlek 

benneteket: Hol vannak az istenek, akiket tegnap imádtatok? Hol vannak az áldozatok és a felajánlások? 

Még az igaz Isten megismerése óta is mennyi változáson ment keresztül a gondolkodásmódotok, a hitetek, 

az imádat formái és a kultikus cselekedetek! 

21 Ezért, és annak további bizonyítékaként, hogy bizonyosan fejlődtetek, eljöttem hozzátok ebben az 

Új Korszakban, amelyben a szellem mindenben felülkerekedik az anyagon, amíg el nem éri a közvetlen 

egyesülést azzal, aki a létezését adta. 

22 Azért küldtelek ide benneteket ebben a Harmadik Korszakban, hogy még egyszer éljetek a földön - 

ezen a földön, amelyre korábban Isten áldása szállt, hogy ezután lakhassatok rajta és betölthessétek a 

Törvényt. 

23 Minden ország közül, kicsi és nagy, ezt választottam, hogy itt adjam nektek a tanításomat, hogy ez 

legyen az új megnyilvánulásom színhelye. 

24 Milyen kevesen vannak azok, akik megálltak, hogy elgondolkodjanak e nép történelmén, azokon a 

körülményeken, amelyek között évszázadról évszázadra éltek! 

25 Más, távoli országokból származó emberek nálatok világosabban fogják felismerni mindazokat a 

jeleket, amelyek jelenlétemet és az Új Korszak eljövetelét ismertté tették az emberiség számára. Királyi 

szavamnak valóra kellett válnia, mert csak az emberek szava változékony. 

26 Itt vagyok, emberek, nem csak nektek, mert az Igém lényegében mindenkivel együtt vagyok. 

27 Fájdalmas volt a te jóvátételed, hogy fogadni tudtad ennek az időnek az eljövetelét; az élet olyan 

volt, mint egy olvasztótégely, amelyben a lelked megolvadt, és egy üllő, amelyen a szíved kovácsolódott. 

28 Elmédre és testedre csattant az arrogáns ostor, a megaláztatások, a nyomorúság és a tudatlanság 

láncával járó rabság. 

29 Háborúk, elnyomás, szenvedés alkotta a keserűség poharát; mindez nem volt lelkileg 

gyümölcstelen, mert hittel telve megerősödtetek a küzdelemre, és képessé váltatok arra, hogy átérezzétek 

és megértsétek mások szenvedését. 

30 Minden meg volt jósolva, a próféciák meg voltak írva a könyvetekben. Ezért, amikor az összes 

előző jel beteljesedett, eljött az idő, hogy megnyissam az Új Korszak kapuit, és szeretetemmel 

megérintsem az ember elméjének szervét, hogy fényem átrezegjen szellemén, és megvilágítsa vele az 

emberiséget. 

31 Ugyanígy a múltban egy nép is felkészült arra, hogy kebelébe fogadja a Magasságbeli Fiának 

jelenlétét. A vágyakozás, hogy eljöjjön, a bánatukból, a rabság és a megaláztatás miatti gyászukból fakadt, 

amelybe belezuhantak; és az Úr ígérete, amelyet annak a népnek tett, valóra vált. Mivel igaz, tiszta és 

tiszta személyt ígértek neki Megváltóként, természetes volt, hogy teste erényes méhből származik. És így 

történt, mert Mária, akit "áldottnak neveznek az asszonyok között", mennyei virág volt, amelyet Isten 

akarata ültetett át a földre, hogy anyai gyengédségének illatát, isteni vigasztalását hagyja az emberek foltos 

és szomorú szívében. 

32 Jézus az emberek között született és nőtt fel. Amikor azonban közeledett az Ő prédikálásának 

órája, egy János nevű ember, aki a pusztában élt, lejött a városokba, hogy hirdesse az embereknek a 

mennyek országának eljövetelét. Felkészítette őket, és jobbra buzdította őket, hogy a Mestere 

felkészültnek találja őket. 

33 Ő volt a pusztában hívó hang, a legnagyobb próféta, az előfutár. Illés szelleme volt az, amely 

bejelentette az embereknek, hogy egy új korszak kapui nyílnak meg anyagi és szellemi szemeik előtt. 

34 János a Jordán vizét az emberek fejére öntötte, jelképes cselekedetként, hogy megtisztuljanak a 

Mester eljövetelére. Én is alávetettem testemet ennek a cselekedetnek, az alázat és a szelídség példájaként, 

amivel azt akartam, hogy megértsétek, hogy amikor az ember úgy érzi, hogy minden képessége elérte 
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teljes kifejlődését, és lénye elérte a lélek és testi burka közötti harmóniát, akkor van itt a megfelelő óra az 

élet legnagyobb és legnemesebb műveinek elvégzésére, mert elérte az érettséget, a lélek erejét, az 

eszményt, a belső békét. 

35 Azzal, hogy emlékeztetlek a múltbeli leckékre, megtanítalak az újakra. Abban az időben az Én 

eljövetelemnek is volt egy előfutára, amely anyagilag egy Roque Rojas nevű emberben testesült meg, akit 

szellemileg megvilágosított Illés szelleme, aki e férfi elméjén keresztül tette magát ismertté, és az ő száján 

keresztül szólt. 

36 Illés már korábban is jelen volt, és újra jelen kellett lennie, mert ő az Isten sugara, aki kapcsolatot 

teremt a gyermekek és az Atya között, aki előkészíti és egyengetni az utakat, aki rendbe teszi a lelkeket, és 

ébren tartja a szíveket és várakozásra készteti őket. 

37 Ma nincs szükségetek szimbólumokra, csak fényre, hitre, akaratra, szeretetre. Mindez lesz a 

legjobb, a lélek és a test legteljesebb megtisztulása, hogy bevezethessen benneteket a spiritualizáció fényes 

ösvényére. 

38 Szeretett tanítványok, ma megmutatjátok Nekem az igazságra szomjazó szíveteket, és ezért 

meghívlak benneteket, hogy közeledjetek a szeretet e forrásához, hogy addig igyatok, amíg jól nem 

lesztek. 

39 Ne feledjétek, hogy csak egy bizonyos határig materializálódom a szavaimban. Következésképpen 

rajtatok múlik, hogy megértsétek tanításomat, és elgondolkodjatok mindarról, amit hallottatok. 

40 Imádkozzatok, kérdezzétek meg Atyátokat imátokban, akkor meditációtokban megkapjátok 

végtelen fényem egy szikráját. Ne várjátok, hogy egyetlen pillanat alatt megkapjátok a teljes igazságot. 

Vannak lelkek, akik már régóta keresik az igazságot, akik kutatnak és próbálnak minden rejtélybe 

behatolni, de mégsem jutottak el a kívánt célhoz. 

41 Krisztus, a Felkent, megmutatta nektek az utat a következő szavakkal: "Szeressétek egymást". El 

tudjátok képzelni ennek a magasztos parancsolatnak a következményeit? Az ember egész élete átalakulna, 

ha e tanítás szerint élnétek. Csak a szeretet lesz képes feltárni előttetek az isteni misztériumok igazságait, 

mert ez az életetek és minden teremtett dolog forrása. 

42 Keressétek buzgón az igazságot, keressétek az élet értelmét, szeressetek és erősödjetek meg a 

jóságban, és megtapasztaljátok majd, hogyan fog lépésről lépésre lehullni rólatok minden, ami hamis, 

becstelen vagy tökéletlen volt. Legyetek napról napra érzékenyebbek az Isteni Kegyelem fénye iránt, 

akkor képesek lesztek közvetlenül kérni az Uratoktól mindazt, amit tudni akartok, és amire szellemeteknek 

szüksége van ahhoz, hogy elérjétek a legmagasabb igazságot. 

43 Dolgozzatok a földön, mint eddig, és szenteljétek magatokat hűségesen a kötelességeteknek. De 

mindig keressétek mindannak a lényegét vagy értelmét, ami veletek történik, vagy amit életetek útján 

tesztek, hogy földi életetek ne legyen meddő a szellemetek számára. 

44 Imádkozzátok az egyszerű imát, amely lelketek legmagasabb tisztaságából tör elő, és vizsgáljátok 

meg cselekedeteiteket lelkiismeretetek segítségével, és élvezzétek jelenlétemet. 

45 A szellem eme kapcsolatában több fényt kaptok, hogy jobban megértsétek az életet, megkapjátok 

az inspirációt, amely arra ösztönöz benneteket, hogy jobbá tegyétek magatokat az érzéseitek 

megtisztításával és a szívetek szeretetre ébresztésével. Ezek azok a pillanatok, amikor a szellem 

képességei és ajándékai felébrednek, és felkészülnek arra, hogy különböző feladataikat az általuk birtokolt 

személy által teljesítsék. 

46 Az intuíció, amely spirituális látás, előérzet és prófécia, megvilágosítja az elmét, és felgyorsítja a 

szív dobbanását a végtelenből érkező üzenetek és hangok miatt. 

47 Ha az ember megtanult kapcsolatot teremteni az Atyával a Lélek által, akkor bizonyosan nincs 

többé szüksége arra, hogy könyveket vagy bármit is megkérdezzen a földön. 

48 Az emberek ma is megkérdőjelezik azokat, akikről azt hiszik, hogy többet tudnak, vagy pedig 

szövegek és dokumentumok után kutatnak, hogy megtalálják az igazságot. De én igazi szellemi 

gazdagságot hozok nektek, hogy soha többé ne érezzétek éhséget vagy szomjúságot a lelketekben. 

49 Mint a béke szivárványa, úgy jöttem "a felhőn" az emberekhez, akiket veszekedőnek találok, 

akiket a nemzetek egymás közötti háborúi foglalkoztatnak. 
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50 Itt vagyok, megtanítalak arra, hogy lélekkel keressetek Engem, és eltávolítom a káros szokásokat a 

szívetekből. Feltártam nektek azokat a szellemi fegyvereket, amelyekkel legyőzhetitek a gonoszt és 

elháríthatjátok a kísértéseket. 

51 Csak az igazi apostolok, az igazi "orvosok" lesznek képesek megmenteni az emberiséget ebben az 

időben. Utasításaimmal készítem elő a nagy tömegeket, akikből a jó katonák fognak kikerülni. Ezek 

otthagyják szüleiket, feleségeiket és gyermekeiket, hogy más országokba menjenek, és elvigyék az 

örömhírt. De amikor azt mondom neked, hogy hagyd el a tiédet, azt akarom, hogy megértsd, hogy fel kell 

adnod a kényelmet és a kielégülést, amit a szeretet ad neked, de nem azt, hogy védtelenségben és 

elhagyatottságban hagyd el a tiédet. Alaposan vizsgáljátok meg magvaimat, mielőtt elvetitek, hogy 

meggyőződhessetek a jóról, amit tesztek. Ha az Én akaratom szerint vetitek el a magjaimat, akkor az 

aratásotok kielégítő és örömteli lesz. 

52 Ez az utasítás 1866 óta cseng a füledben. Illés, a testben és a testen kívül élők jó pásztora, 

kikövezte és megtisztította az utat, rendbe hozta szíveteket és lelketeket, hogy érezzétek a Mennyek 

Országának közelségét. Azóta az Én magvam nagyon megszaporodott, a sokaság növekedett, a 

megjelöltek száma napról napra nő, és mindenütt - régiókban, tartományokban és falvakban - helyiségek 

jönnek létre, ahol találkozhattok és hallhatjátok a napi tanítást. 

53 Azért jöttem, hogy életet adjak a világnak, hogy kinyissa a szemét az idő fényére. 

54 Miközben a nagy nemzetek háborúznak, ezt a népet békében tartottam, hogy megkapják az 

üzenetemet, és felkészüljenek, mert itt, a közepükön keresnek majd menedéket az úgynevezett idegenek. 

55 Emelkedjetek fel engedelmességetek által. Ne várjatok arra, hogy a természet erői sújtsanak le 

nemzetetekre, hogy emlékeztessenek benneteket kötelességeitekre, és ne várjatok arra, hogy a halál és a 

háború körülvegyen benneteket, hogy emlékezzetek rám. Ragadd meg ezeket a pillanatokat, mert nem 

tudhatod, hogy eljönnek-e még egyszer. 

56 Közeledik az 1950-es év, amelyet akaratom szerint távozásomra határoztam meg. Ha abban az 

időben fel vagytok szerelve, akkor nagy tetteket fogtok tudni véghezvinni, és kézzelfoghatóan nagy 

csodákat fogtok megtapasztalni. De én azt mondom nektek: Míg egyesek örülni fognak, mert teljesítették 

kötelességüket, mások sírni fognak. Még most is bejelentem nektek, hogy távozásom minden gyülekezési 

helyen meg fog történni, és hogy mindenhol érezni fogjátok - a városokban, az utcákon és még a hegyeken 

is. Akkor azt fogom mondani nektek: Ne érezzétek magatokat árvának, csak anyagi hallásotok nem fogja 

többé hallani az Én Igémet; de a lelketek, testi burkotokkal együtt, továbbra is ihletett lesz, mert 

emelkedett. Azon a napon nem lesz szükség könnyekre. A Mester felkészít benneteket, mert abban az 

időben így fogok szólni hozzátok. Jelenleg azokat az elméket képzem, amelyeken keresztül hallani 

fogjátok utolsó szavamat. Ehhez minden pillanatban nagyobb szellemi emelkedettséget követelek tőlük. 

57 Később eljön majd az idő, amikor a szekták és vallási közösségek eltűnnek a világból, és csak 

Krisztus tanításai maradnak meg az emberek szívében, amelyek a szeretet, az igazságosság és a béke. 

58 A világban néhányan azt hiszik, hogy hamarosan eljövök, anélkül, hogy tudnák, hogy a 

megnyilvánulási formában való távozásom órája már közel van. Amikor az emberiség megtudja, hogy az 

emberi értelem szervén keresztül megnyilvánultam közöttetek, megkérdezik: "Hogyan lehetséges, hogy 

ezek hallották Istent?". - Ezután el kell magyaráznotok, hogy milyen módon ismertettem meg magam, és a 

szeretet műveivel bizonyítanotok kell, hogy fejlődtök és megújultok. 

59 Mondjátok el a világnak: Ha Krisztus annak idején emberré lett, hogy veletek éljen a világotokon, 

akkor most innen fogtok felemelkedni, hogy szellemileg előrehaladjatok abba a régióba, ahol Ő lakik. 

Nézzétek az ösvényt, amelyet vérrel tűztem ki nektek, és amely most fény ösvényévé változott. 

60 Ahogy a Második Korszakban, az Én Szavamat nagyszerű cselekedetek kísérték, hogy 

felébresszék a hiteteket; de ezek inkább a szellemi csodák voltak, mint az anyagiak, mert most jobban 

képessé váltatok arra, hogy higgyetek Nekem, és hogy magasabb rendű módon értsetek meg Engem. 

61 Egyesek azt várják, hogy a Szentlélek ilyenkor zsinagógákban vagy templomokban nyilvánuljon 

meg; én azonban szerénységet és egyszerűséget keresve jöttem, mert az arany, a gazdagság vagy a hiúság 

nem hízeleg annak, aki az egész teremtés tulajdonosa. 

62 Ne feledjétek, hogy a maga idejében Keresztelő János próféta, aki előkészítette a szíveket, hogy a 

Mennyek Országa beléphessen beléjük, azt mondta az embereknek: "Krisztus el fog jönni". Mert tudta, 

hogy a Mester eljön, hogy felépítse templomát az emberek szívében. 
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63 Itt vagyok, keresem a szentélyt a legtisztább lényedben. Ne feledjétek, hogy úgy kell 

előkészítenetek a helyet, hogy az mindig méltó legyen Jelenlétemhez. Hányszor kell, hogy a fájdalom 

megtisztítson, lemossa a foltokat? Fehér köntösbe öltöztetlek, de előbb a lelkednek meg kell tisztulnia, 

hogy méltó legyen rá. 

64 tanítványok, a Második Korszakban apostolaim megkérdeztek Engem, hogyan imádkozzanak, és 

Én megtanítottam nekik a tökéletes imát, amit ti "Miatyánk"-nak hívtok. Most azt mondom nektek: 

Lelkesítsétek magatokat ebben az imában, annak jelentésében, alázatában és hitében, hogy szellemetek 

egyesülhessen az enyémmel; mert többé már nem a fizikai ajkak fogják kimondani ezeket az áldott 

szavakat, hanem a szellem, amely a maga sajátos nyelvén szól hozzám. 

65 Sugárzásom leszállt hozzátok, szeretett népem, fénye emberi szóvá alakult át, és e megnyilvánulás 

sugárzása tanító beszédem lényegét alkotja. Ez az Ige olyan, mint a kristálytiszta víz; de ha az emberi 

hanghordozón áthaladva bármilyen tisztátalanság keveredik bele, akkor a te elméd legyen olyan, mint egy 

szűrő, hogy tanításom eredeti tisztaságában jusson el a lélekhez. 

66 Elhozom lelkednek a vizet, amely újraéleszti, mert a szomjúság kiszárítja a sivatagban tett hosszú 

útja során. 

67 Csak azok hallották lépteim visszhangját, akik figyeltek és vártak Engem. Hogyan várhatják el a 

materialisták, hogy visszatérésem hivalkodó legyen, amikor Én szellemben jövök? 

68 Visszatartottam számotokra megnyilvánulásom boldogságát, de a megfelelő időben kellett eljönnie 

hozzátok. 

69 Atyám Igéje köztetek van, akik elgyötörtek, sírtok és magányosnak érzitek magatokat, miközben 

soha nem voltatok azok. De ez az az idő, amely az Én Akaratom szerint arra rendeltetett, hogy hangom 

teljes hatékonyságában hallható legyen a lelkiismereteteken keresztül. 

70 Eddig inkább voltam a szolgád, mint a gazdád. Hallottam panaszos, parancsoló és követelő 

hangodat, kaptam sértéseket és káromlásokat, amelyek olyanok voltak, mint az ostorcsapások. 

71 Ma az Én egyetemes nyelvem hallatja magát mindenki számára, hogy elmondjam nekik: Bár én 

mindannyiótokban benne vagyok, senki ne mondja, hogy Isten az emberben van, mert a lények és minden 

teremtett dolog Istenben van. 

72 Én vagyok az Úr, ti az Ő teremtményei vagytok. Nem szolgáknak, hanem gyermekeknek foglak 

titeket nevezni; de vegyétek észre, hogy én vagyok az előttetek. Szeressétek Akaratomat és tartsátok be 

Törvényemet, legyetek tudatában annak, hogy rendelkezéseimben nem lehetséges sem tökéletlenség, sem 

hiba. 

73 Lehetőséged van arra, hogy döntő lépést tegyél, hogy szárnyalj és nagyon magasra emelkedj; a 

fejlődésed lehetővé teszi ezt számodra. 

74 A titkos kincseskamrám nyitva van. Jöjjön és nézze meg, lépjen be. Nem fogom megítélni, hogy 

korábban azok közé tartoztál-e, akik felemelték akaratukat vagy szavukat ellenem. 

75 Bánd meg múltadat, mosd le foltjaidat, majd nézz be titkos kincstáramba, hogy meglásd az életet a 

maga teljes igazságában. 

76 Ne habozzatok, mert úgy gondoljátok, hogy nem vagytok méltók kegyelmemre. 

77 A fejlődési létra felső fokain sokan vannak, akik a földön testvérgyilkosok, árulók, hitehagyottak 

és istenkáromlók voltak. Miért tudtak felemelkedni? Mert a bűnbánat, a megújulás és az irgalom útját 

követték. Vegyetek példát róluk, mondja nektek a Mester. 

78 Milyen közel nyílik szemedhez az élet könyve, és mennyi fényt kell kapnod ahhoz, hogy megértsd 

a jeleit. 

79 Szellemi dadogásotok távoli korszakában megkaptátok az Isteni Törvényt kőbe vésve, ahogy az 

megfelelt a ti kis fejlődéseteknek. Az idők elmúltak, és a kőbe vésett Törvény Jézusban emberré lett, és a 

szeretetről beszélt nektek. Most a Lélek sugallatára felkészültök arra, hogy befogadjátok örökkévaló 

Törvényemet. Ott, a ti lelkiismeretetekben fogom megírni az Én Igémet ebben az időben. 

80 Ó alázatos kicsinyek, akiknek a földi könyvek tanulmányozása híján életük volt arra, hogy 

szeretetemet befogadják, és megtanulják megérteni sorsuk végső célját! 

81 Fogadjátok atyai szeretetemet. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 137  
1 Fényem és hatalmam megmutatkozik közöttetek. Lelkem fénye kezdettől fogva megvilágította az 

emberek útját. Minden kor, minden életkor tanúja volt kinyilatkoztatásaimnak. Lelked tudja, hogy sokféle 

formában beszéltem hozzá. Ez a fény megmutatja nektek az utat, amelyet irgalmasságom kijelölt 

számotokra, hogy azon elérjétek Istenségemet, ahol eredetetek volt. 

2 Az emberi lényben ott van a szellem. A szellem az Istenség fénye. Ezért vagyok mindannyiótok 

lelkében, mindannyiótokban. Ha ma még nem is értékelitek annak a módnak a nagyságát, ahogyan 

jelenleg megnyilvánulok, holnap meg fogjátok érteni. Itt van az út, tisztán az emberi becstelenségtől. Nem 

azt akarom mondani, hogy a vallásaitok rosszak. Nem akarlak megosztani benneteket, mert ha mindenki 

valóban teljesíti, amit a vallása parancsol neki, akkor üdvösséget talál. Nem tanítanak-e mind arra, hogy 

szeressétek Istent és felebarátotokat? De azt látom, hogy sokszor még az igazságot is arra használjátok, 

hogy félreítéljétek egymást. 

3 Amit én tanítok nektek, az a szeretet, mert ebből fakadnak a legtisztább és legmagasztosabb 

érzések, a legmagasabb inspirációk. Hiányzik belőletek a szeretet, ezért jártok sötétségben. Amikor 

megdöntöm a bálványokat és elvetem a rítusokat, az azért van, hogy tisztábban láthassátok az igazság 

fényét. Mesterként átadom nektek a tanításaimat. Az egyik az, hogy jelenleg embereken keresztül adom át 

nektek a tanításaimat, anélkül, hogy lényeges lenne, hogy azok igazak és tiszta szívűek legyenek. Milyen 

gyakran lehet az Én Szememben a hanghordozó, akit használok, bűnösebb, mint azok, akiket tanítok. 

Hatalmam és Bölcsességem inspirálja őt, hogy szájából szent, igaz és tiszta gondolatok törjenek elő. Ezért 

van az, hogy amikor a megértés ezen szervei kommunikálnak az Urukkal, a szellemi élet tükröződik rajtuk 

keresztül, és sokat felfednek nektek abból, ami az életeteken túl van. 

4 Nem volt szükségetek arra, hogy lássatok vagy megérintsetek Engem ahhoz, hogy higgyetek, mert 

a szellemetek fejlődésében felkészült arra, hogy szellemi formában érezze jelenlétemet. 

5 A szívetek meglepődik, hogy képes befogadni bizonyos gondolatokat. Ennek oka az, hogy nem 

ismeri a szellem által bejárt utat. Ugyanígy meglepődtök a mostani gyermekek koraérett intelligenciáján, 

akik olyan kérdéseket tesznek fel nektek, amelyek azt bizonyítják, hogy olyan ismeretekkel rendelkeznek, 

amelyeket nem tanítottak meg nekik szellemi életüknek ebben a szakaszában. Ez az a fény, amelyet a 

szellem hosszú útja során összegyűjtött, és amely minden létezésben tükröződik. Azt kérdezed Tőlem: "Ha 

ilyen nagy bölcsességgel adsz magadról tudomást, és ha a mi lelkünk felkészült - miért nem mondod el 

nekünk mindazt, amit a tanításod még tartogat számunkra?". - Nagyon fontos, hogy mit tartogatok még 

számotokra, de nem tudom egyszerre elmondani nektek, hogy ne okozzak zavart a szellemetekben és az 

elmétekben. 

6 Mindig azt mondom nektek: Ha nem akarjátok, hogy a kinyilatkoztatás fénye visszatartson, akkor 

szükséges, hogy kitartóan járjátok az Atyátok és embertársaitok iránti szeretetnek ezt az útját. 

7 Járjatok az ösvényen mérsékelt és határozott léptekkel, ne menjetek sietve vagy kapkodva, mert 

megbotlanátok, és a végén már azt sem tudnátok, merre mentetek. 

8 Tanítványok, időről időre el kell mondanom nektek, hogy ne tartsátok jobbnak az egyik 

gyülekezeti helyen folyó tanítást, mint a másikon, és ne ítéljétek jobbnak vagy rosszabbnak az egyik 

hanghordozó munkáját ehhez vagy ahhoz képest. Tanításom értelme mindenben egy, és a különbség külső, 

felszínes, a beszédmódban van. Mindig azt fogom mondani nektek, hogy keressétek az igazságomat e szó 

spirituális értelmében. 

9 Az emberiség megtalálja a hitet; Munkám elterjed az egész világon. 144 000 megjelöltel kezdem, 

akik engedelmességgel, szeretettel és buzgalommal fognak harcolni a hitvallások és tanok 

összecsapásának idején, és e harc közepette olyanok lesznek, mint egy láncszem, amely a világnak nem a 

rabszolgaság láncát, hanem a szellemi szövetség láncát ajánlja, amely a szabadság és a testvériség lánca 

lesz. Ezek a katonák nem lesznek egyedül, szellemi fényseregeim követni fogják őket és megvédik őket; 

csodákat fognak tenni az útjukon, és így tanúságot tesznek az igazságomról. 

10 Vigyétek kereszteteket türelemmel és önátadással a végsőkig, akkor az Én kegyelmem lesz az, ami 

megszabadít titeket tőle, amikor megérkeztek annak az otthonnak a kapujához, amelyet megígértem 

nektek, ahol élvezni fogjátok az igazi békét. Most ti vagytok a zarándokok, ti vagytok a katonák, a 

harcosok, akik egy eszményt kergettek, akik egy jobb haza meghódítására törekszenek. 
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11 De nem vagy egyedül a küzdelmedben, soha nem volt ilyen az ember, mert én mindig 

megmutattam neki a legjobb utat. 

12 Ha valaki megkérdezné Tőlem, hogy az Úr népét hogyan vezették, mielőtt megismerték volna a 

törvényt, amelyet Mózes az Úrtól kapott, azt válaszolnám neki, hogy már azelőtt is vezettek. 

Mózes nagy világosságú szellemeket küldött a világba, pátriárkákat és prófétákat, akik lelkiismeretük 

fényében hordozták a törvényt, hogy cselekedeteik által tanítsák azt minden szomszédjuknak. 

13 Ezek az emberek életükkel tiszteltek Engem. Nem voltak bálványimádók, mert már ismerték a 

spiritualizációt; a szeretet és az irgalmasság érzése volt bennük másokkal szemben, tudták, hogyan kell 

fogadni az idegent a vidéki birtokukon, és otthonukban vendégszeretőek voltak a fáradt utazóval. 

Mindenkinek volt egy jó szavuk és bölcs tanácsuk. 

14 De nem minden ember értette meg, hogyan kell a lelkiismeret hangja által vezérelve élni, mert 

ehhez szellemiségre van szükség, míg a test érzékszervei ezt nem értik. Ezért volt szükség arra, hogy 

Atyátok sokféle módon tegye magát ismertté az emberek között, hogy megmagyarázza a Törvényt és 

kinyilatkoztassa nekik az isteni tanításokat. 

15 Ti, népem, akik a Harmadik Korszakban halljátok ezt az Igét, és akik még mindig őriztek valamit 

abból a magból, amelyet a múlt időkben rátok bíztam, értsétek meg, hogy meg kell tisztítanotok szíveteket 

az önzéstől és az anyagiasságtól, hogy elérjétek azt a boldog időt, amelytől kezdve ismét hagyjátok, hogy 

lelkiismeretetek útmutatásai vezessék életeteket, ahogyan tették azt azok a megvilágosodottak, mint 

például Ábrahám, akiktől az a nép származik, amelyik a korszakok során kinyilatkoztatásaim őrzője volt. 

16 Azt akarom, hogy amikor eljön az idő, hogy megnyilvánulásom a mostani formában véget érjen, 

olyan nagymértékben fel legyetek szerelve, hogy az emberek minden lelke, akik ezt a nemzetet alkotják, 

olyan legyen számomra, mint egy templom, minden szív egy szentély, minden otthon egy oltár, egy 

patriarchális ház, vendégszerető és szeretettel teli. Milyen mély lesz akkor a békétek. Milyen bátor lesz 

akkor a szíved, hogy minden megpróbáltatásban helyt álljon. 

17 A kenyeret akkor nemcsak Én fogom megáldani, hanem ti is, mert akkor megtanuljátok majd 

szeretettel, hittel és békével elkészíteni. 

18 A szellemi erő, amellyel felruházlak benneteket, nem más, mint a spiritualizáció magja. Igazság 

szerint, mondom nektek, aki ezt a magot a szívében táplálja és igaz szeretettel gondozza, az nem lesz sem 

a csapások, sem a szabadjára engedett természeti erők dühének áldozata, és az anyagi szükségletek sem 

fogják nyomasztó módon gyötörni. 

19 De ne várjátok meg, hogy azok a napok eljöjjenek rátok. Nem, emberek, a ti lelkesítésetekkel azok 

közé fogtok tartozni, akik imájuk által elnyerik Atyjuk bocsánatát, és akik megértik mindazt, amire a 

szellem képes, ha képes felülemelkedni az anyagiasult és tisztátalan élet sárán, porán és szennyén. 

20 Ne felejtsétek el, ó tanítványok, hogy a spiritualizáció nem engedhet meg semmiféle fanatizmust, 

bálványimádást vagy előítéletet, mert akkor az már nem lenne spiritualizáció. 

21 Aki őszinteséget hordoz a szívében, és arra törekszik, hogy életének tetteivel tiszteljen Engem, 

annak nincs szüksége külső kultuszokra ahhoz, hogy úgy érezze, teljesítette Atyja és Ura törvényeit. 

Másrészt, aki a szívében hordozza azt a nyugtalanságot, amelyet ítélkező lelkiismerete ébreszt benne, az 

buzgón keresi a külső kultuszokat és rítusokat abban a téves véleményben, hogy ezeken keresztül képes 

kibékülni Teremtőjével. 

22 Legyetek egyszerűek, mint a virágok, és hazugságok nélkül, mint a madarak, legyetek átlátszóak, 

mint a levegő, és tiszták, mint a tiszta víz, akkor eléritek a tisztaságot és a felemelkedést, ami által 

felismeritek az életben rejlő összes igazságot. 

23 Azok, akik azt állítják, hogy Tanításom veszélyt jelent az emberiség anyagi fejlődésére, súlyos 

tévedést követnek el, mert amikor Én, a Legfelsőbb Tanító, megmutatom a szellemnek a helyrehozatal 

útját, akkor az értelemhez, az észhez, sőt az érzékekhez is szólok. Tanításom nemcsak a szellemi életre 

inspirál és oktat benneteket, hanem fényt hoz minden tudományba és minden emberi útra; mert tanításom 

nem korlátozódik arra, hogy a lelkeket az e léten túli otthon felé vezető útra terelje, hanem eléri az ember 

szívét is, hogy arra ösztönözze, hogy kedves, méltóságteljes és hasznos életet éljen ezen a földön. 

24 Ha a Második Korszakban azt mondtam nektek, hogy az Én országom nem e világból való, akkor 

most azt mondom nektek, hogy a tiétek sem innen való, mert ez a földi otthon - mint már tudjátok - csak 

ideiglenes az ember számára. 
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25 Én az igazi életet tanítom nektek, amely soha nem az anyagiasságon alapult. Ezért fognak a föld 

urai ismét fellázadni Tanításom ellen. Örök tanításommal jövök hozzátok, örökké létező tanításommal, 

amely a szeretetről, az igazságról és az igazságosságról szól. Mégsem fogják azonnal megérteni. A világ 

újra el fog ítélni Engem, ez az emberiség ismét keresztet fog rakni a vállamra. De már tudom, hogy 

tanításomnak át kell mennie mindezen ellenségeskedéseken, hogy felismerjék és szeressék. Tudom, hogy 

legkitartóbb üldözőim a leghűségesebb és legönzetlenebb vetéseim lesznek, mert nagyon nagy 

bizonyítékokat adok nekik Igazságomról. 

26 Nikodémus, a második korszakban a papok egyik fejedelme - aki felkereste Jézust, hogy magas 

bölcsességű témákról beszélgessen vele ─ újra fel fog bukkanni ebben az időben, hogy megragadott 

módon felfedezze Munkámat, és Hozzá forduljon. 

27 Saul, akit később Pálnak hívtak, aki az egyik legnagyobb apostolom lett, miután kegyetlenül 

üldözött Engem, újra meg fog jelenni az Utamon, és mindenütt új tanítványaim fognak felkelni, némelyek 

buzgóak, mások önfeláldozóak. A jelen nagy jelentőséggel bír. Elérkezett az idő, amelyről beszélek 

nektek. 

28 Az eszmék háborúja, ezek a csaták, amelyeknek most tanúi vagytok, és ezek az események, 

amelyeknek naponta szemtanúi vagytok - nem beszélnek-e nektek valamiről, ami közeleg, nem keltik-e 

bennetek a gyanút, hogy korszakotok a végéhez közeledik, és hogy egy új korszak kezdi terjeszteni 

fényét? 

29 Én csak azt akarom, hogy ti, az Én Igém tanúi ebben az időben, maradjatok állhatatosak a 

próbatételek pillanataiban, amelyek megelőzik Törvényem, Királyságom megalapítását közöttetek. Akkor 

olyan leszek, mint a forgószél, amelynek erőszakossága alatt a földnek és a tengereknek, amelyeken ez az 

emberiség lakik és mozog, fel kell habzaniuk és mélyükben mozgásba kell jönniük, hogy kiűzzék 

magukból mindazt, amit tisztátalanságot rejtenek magukban. 

30 Ne féljetek, amikor ezek az események bekövetkeznek. Értsétek meg, hogy eljött egy korszak 

végének kezdete, és hogy közel van a béke korszakának hajnala. 

31 A gonoszság, az igazságtalanság, a gőg, a rabság, a tudatlanság, a földi erőszak el fog tűnni, hogy 

helyet adjon a szeretet, a világosság és a béke országának az emberek között. Akkor sem szabad 

kétségbeesned, nem szabad kialudnod a lámpádat, még akkor sem, ha úgy érzed, hogy a megpróbáltatás 

nagyon nehéz, és hogy a pohár, amit innod kell, nagyon keserű. Épp ellenkezőleg, akkor kell meggyújtani 

és éltetni a remény lángját, ahogy a katona teszi a csata sűrűjében, amikor úgy érzi, hogy közel van az 

ellenség legyőzéséhez, és a győzelem már elérhető közelségben van. 

32 Amikor azt látjátok, hogy ellenséges tömegek vesznek körül benneteket, akiknek a nyelve mérget 

zúdít rátok, és akiknek a szemei gyűlölet lángjait vetik rátok, ne kételkedjetek ígéreteimben. Ezekben a 

pillanatokban éreztetni fogom veletek megnyugtató jelenlétemet, és hagyom, hogy halljátok szerető 

hangomat, amint újra azt mondja nektek: "Veletek vagyok". 

33 Gyakran megtapasztaljátok majd, hogy e sokaság között megjelenik egy szív, amely megért 

benneteket, és amely olyan számotokra, mint egy pajzs. De ezt csak akkor fogjátok elérni, ha bízni fogtok 

bennem és hinni fogtok bennem. 

34 Emlékezzetek Dánielre, arra a hűséges prófétára, aki Babilóniában olyan erőteljesen védelmezte 

egyedül Isten igazságát, és akit megmentettem ellenségeitől. 

35 Mielőtt a csata elkezdődik, öntözzétek meg még egyszer a magot, amelyet az Örökkévaló vetett el 

az emberek lelkében. Igazságom sarlója vágja ki a gyomokat, és szántja fel a földeket, hogy alkalmasak 

legyenek a szeretet tanításának művelésére. 

36 Szükséges, hogy a földi javakhoz ragaszkodó embereknek még néhány pillanatot hagyjunk, hogy 

csalódásuk teljes legyen, és meggyőződhessenek arról, hogy az arany, a hatalom, a címek és a test örömei 

soha nem adnak békét és jólétet a léleknek. 

37 Közeledik az óra, amikor az egész emberiség cselekedetei a lelkiismeret fényében megítélésre 

kerülnek. Akkor a tudósok, a teológusok, a tudósok, az uralkodók, a gazdagok és a bírák megkérdezik 

maguktól, hogy mi az a szellemi, erkölcsi vagy anyagi gyümölcs, amit learattak. Akkor, amikor meglátják, 

hogy milyen jelentéktelen az aratásuk, sokan visszatérnek Hozzám, mert rájönnek, hogy a földi dicsőségük 

ellenére hiányzik valami, ami kitölti azt az űrt, amelybe a lelkük esett, és amely csak a Szellemi Élet 

gyümölcseiből táplálkozhat. 
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38 Ezeknek a lelkeknek már előkészítettem egy oázist a sivatag közepén, mert tudom, hogy létezésük 

során ajtóról ajtóra kopogtattak, és ösvényről ösvényre jártak, egyesek az igazságot, mások a hatalmat, 

megint mások a boldogságot keresték. De a földön bejárt útjuk végén, amikor már közel voltak ahhoz, 

hogy mindent megtagadjanak, akkor kinyújtom feléjük karjaimat, hogy megpihenhessenek a keblemen. 

Megvigasztalom őket, és megmutatom nekik, hogy melyik az igaz út, hogy megtalálják benne azokat a 

mezőket, ahol elvethetik tapasztalataik gyümölcsöző magvait. 

39 Az oázis spirituális, és a sivatag minden ösvénye mentén mindenféle fajú ember eljut oda - 

egyesek kimerülten, mások tele sebekkel, őszülve és verejtékkel, és sokan már üres utazótáskával, 

szégyenkezve a vállalt küzdelem meddősége miatt. Ott meghallják majd a hangomat, és felismerve azt, 

felkiáltanak: "Ez az Úr az!". És ebben a mondatban tükrözni fogják azt az alázatot, amellyel végül Engem 

keresni fognak. Mert mindannyiuknak a saját lábukon kell majd jönniük, szekerek nélkül, mert azokkal 

nem tudnának átkelni a sivatagon, és tevék nélkül, mert azok már szomjan haltak a hosszú úton. 

40 De a végtelen áldás, a megbékélés és az alázat órája az isteni megbocsátás órája is lesz a "tékozló 

fiak" számára, akik végre visszatértek az Atya házába, vágyakozva annak szerető karjai után, aki életet és 

örökséget adott nekik. 

41 Fogadjátok ma a szeretet, a megbocsátás és az igazságosság Igéjét, és mutassátok meg Nekem a 

szíveteket. Ne próbáljátok elrejteni vétkeiteket, mert én mindent tudok. Megfogadtátok, hogy szeretni 

fogjátok egymást, de én még mindig várom, hogy teljesítsétek a fogadalmatokat. Egyetlen fát bíztam rád, 

hogy gondozd, de te más gyümölcsöt kínálsz Nekem. Alázatos, odaadó és engedelmes embertársaitok 

szolgálatára készítettelek fel benneteket, de ezt a magot nem találom a műveitekben. 

42 A fiú nem hajol meg a szülei előtt, a feleség fellázad a férje ellen, a testvérek kitagadják egymást, 

mindannyian büszkeségről és hiúságról árulkodó tetteket követnek el, mindannyian felsőbbrendűnek érzik 

magukat, miközben én továbbra is csak a szeretetet és a békét tanítom minden embernek. 

43 A nemzetek békét kötöttek, de szavaik nem mutatnak sem szeretetet, sem jó szándékot. A 

látszólagos béke mögött harag, bosszúvágy és várakozó háború áll. Hol van az, aki tudja, hogyan kell 

megbocsátani, aki rám bízta az ügyét, hogy ítélkezzek? 

44 Az emberi szív megkeményedett, és nem rázza meg a gyermekek fájdalma, a nők gyötrelme, a 

háborúba kíméletlenül belekergetett fiatalok és férfiak tragikus sorsa. De voltak közöttük olyanok, akik 

szeretnek Engem, és akik szeretetet éreznek embertársaik iránt, akik tudtak imádkozni és az irgalmasság 

cselekedeteit végezték. A látogatás nagyon kemény volt ezeknek a nemzeteknek, arroganciájukat 

megfenyítették, ők maguk pusztítják el a vagyonukat. Csak a fájdalom hajlítja meg őket, és téríti őket 

észhez. Nagyon közel voltam minden lélekhez, hogy megerősítsem őket a próbatételben, és azok, akik 

felkészültek, érezték Jelenlétemet. 

45 A háború hatásai mindenhová eljutottak és pusztulást okoztak. A kis otthontól a nagy nemzetekig, 

amelyek nem voltak éberek, mindannyian fennakadtak a hálójában, és nem tudják, hogyan szabaduljanak 

ki ebből az igából. 

46 Megtanítottalak titeket, átadtam nektek a béke titkát: Szeressetek Engem, szeressétek egymást, 

inspirálódjatok Bennem, teljesítsétek kötelességeiteket, engedelmeskedjetek sorsotoknak, és békét és 

áldást fogtok kapni. 

47 Megkaptam azok öröménekét, akik a csata után visszatértek otthonukba, hazájukba. De átveszem 

az anyák fájdalmát is, akik nem látták a fiú visszatérését, a gyermekek fájdalmát, akik már nem látták az 

apjukat, és az özveggyé vált asszony fájdalmát is. Mindegyiküket megáldom. Izrael mutasson részvételt az 

e népek iránti együttérzésében. És ezt az imát, amelyet a világ békéjéért küldtél fel, továbbra is fel kell 

ajánlanod, és minden nemzet számára védőénekké kell tenned. 

48 Ti lelkek, akik elhagytátok a testeteket a földön - érjétek el a megvilágosodást. Én fogantalak meg 

téged. Bízzatok Bennem, és az igazi életre fogtok jutni. Nem haltatok meg, mert a lélek örök életet 

birtokol. Meghívlak benneteket az igazi békére és igazságosságra. Mert én vagyok az Élet, és az örök élet 

kenyerét kínálom nektek. De látom, hogy éhesek vagytok, mert nem értettétek meg, hogy a lényeg az Én 

Igém mélyén van elrejtve. Ha csak felületesen nézitek, nem tudtok táplálkozni belőle. Szeretetemet 

tartalmazza, azt az isteni esszenciát, amely élet, öröm és béke a lélek számára. 

49 Míg ti nem tanulmányozzátok Igémet, addig sokan vannak ebben és más nemzetekben, akik várják 

a Jó Hírt, hogy teljesítsék parancsaimat. De eljön majd a nap, amikor a jó apostolok felemelkednek 
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közületek, hogy bejárják az országokat és nemzeteket, és hirdessék az Én Tanításomat. És az ő értelmi 

szervükön keresztül fogok beszélni, ahogyan azokhoz beszéltem, akik a Második Korszakban követtek 

Engem. Mindenki, aki így dolgozik, legyen tele bátorsággal és belém vetett bizalommal. 

50 Ha akadályokba ütközöl, tedd azt, amit Mózes tett: parancsold meg az elemeknek, hogy teljesítsék 

a parancsodat, és azok készségesen engedelmeskedni fognak. 

51 Ha csodákat akartok látni, készüljetek fel, de ne várjátok el, hogy mindenki higgyen nektek. 

Megmondtam nektek, hogy ebben az időben nem mindenki fog hinni az Igémben. Akkor bízd rám az 

ügyet, és lépj tovább. Fel fognak ismerni Engem, amikor lélekben lesznek. 

52 Tiszteletben kell tartanotok az eszméket és az érzéseket, de beszéljetek, ahogyan tanítottalak 

titeket, ezzel a szóval, amely nem fáj, és vegyétek le a fátylat, amely elrejti fényemet a lelkek elől. 

53 Az ébredés ideje minden szellem számára meg van jelölve. Megígérem nektek, hogy mindenki, aki 

felkészül, meglát engem teljes dicsőségemben. 

54 Kérjetek, és meg fogjátok kapni. Mindent, amire embertársaitok iránti szeretetben vágytok - 

kérjétek tőlem. Imádkozzatok, egyesítsétek kéréseteket a rászorulókéval, és én megadom nektek, amit 

kértek. 

55 Igém fénye lesz a fehér ruha, amely mindannyiótokat betakar. 

56 Az irántatok érzett szeretetből eljöttem a felhőben, a szellemi jelképében, hogy megismertessem 

magam a szellemetekkel. De előbb ennek a fénylő felhőnek le kellett telepednie a hanghordozó elméjének 

szervére, előkészületként arra az időre, amikor már tudjátok, hogyan kell közvetlenül Velem beszélgetni, 

és a ti szellemetek az, amelyre a felhő leereszkedik és megtelepszik. 

57 Azért választottam a felhőt jelképnek, hogy megtestesítse a harmadik korszakban a világba való 

eljövetelemet. 

58 Nem a felhő-e a hírnök, amely hegyek, völgyek és városok felett vonul át? Nem ő az, aki esőjével 

termékennyé teszi a földeket, és jótékony árnyékot ad? Nem ő adja-e a villámot, mely a vihart hirdeti, és a 

szikrázó sugarat, mely megrázza? Ezért választottam a felhőt jelképnek, ezért értették meg apostolaim a 

"felhőben" lévő Jelenlétem jelentését, amikor utoljára láttak Engem lélekben, és Roque Rojas ebben a 

Harmadik Időben, amikor rávezettem, hogy lássa a jelképet, amely új eljövetelem jele volt. 

59 Azóta egy szelíd árnyék veszi körül az embereket, akik fokozatosan összegyűltek 

megnyilvánulásom körül. Szavam gyümölcsöző eső volt a spiritualizáció kiszáradt mezőin, és a sugár, 

amely minden megnyilvánuláskor az emberi értelem szervére száll, szétszakította bűnötök és 

tudatlanságotok sötétségét, minden porcikátokba beleremegett, és felébresztette szellemeteket. Milyen 

szörnyű volt sokatok számára az a vihar, amely Isteni Igém hallatán szabadult el a lelketekben! 

60 Micsoda fenségnek és félelmet keltő szépségnek lehettetek tanúi abban a fényviharban, amely az 

Én Igémből fakad a megnyilvánulásának pillanataiban! A csodálattól, félelemtől és reszketéstől elárasztott 

tömegek hallgatnak, és hagyják, hogy a szeretet, az igazságosság és a bölcsesség vihara megfürdesse és 

megtisztítsa őket. 

61 Ó, szeretett népem, akit Izraelnek neveztem el, mert üzeneteim és kinyilatkoztatásaim őrzőivé 

teszlek benneteket - mikor tanuljátok meg helyesen visszaadni és értelmezni Szavamat? 

62 A második korszakban tett ígéretemet, hogy visszatérek, megtartottam. Az apostolok láttak Engem 

a földről a végtelenbe felemelkedni Betániában, és ti láttatok Engem visszatérni a végtelenből a 

szívetekbe. Nem látjátok ebben a hasonlóságot a felhőkkel, amelyek a tengerből emelkednek fel, hogy 

jótékony esőjüket más helyekre öntsék, ahol a szomjas mezők hívják őket? 

63 Fájdalmatok vonzott Engem, Lelkem érezte, hogy könyörög a tiétek, és a szeretet és igazságosság 

felhőjében siettem, hogy elárasszam az embereket irgalmammal. 

64 Nem minden nép hív Engem, és nagyon kevés szív vár Engem. A szellemi felhő eljön, és mint a 

béke köpenye, megvédi a népeket, akik könyörögnek hozzá és várják. Mindazokat, akik a lélek szomját a 

világ örömeivel próbálják oltani, a felhő villámlásának ragyogásával fogja meglepni, és viharának 

mennydörgése félelemmel tölti el őket, mert akkor eszükbe jut, hogy létezik az isteni igazságosság, és 

hogy minden ember egy lélek hordozója, akinek felelnie kell Isten előtt minden cselekedetéért. 

65 A szeretet, a fény, az irgalom és az igazságosság felhője egyben a szellemek hatalmas légiója is, az 

Én szolgáim, a fény szellemei, akik azért élnek, hogy beteljesítsék céljaimat, és szaporodnak a 

világegyetemben, és tökéletes harmóniában végzik egymás szeretetének feladatát. Mert azt az Isteni 
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Parancsolatot, azt a Legfelsőbb Elvet, amelyet a Második Korszakban kinyilatkoztattam a világnak, nem 

csak az embereknek szántam - ez az elv az a Törvény, amely minden létező szellemet irányít. 

66 Szeretett emberek: Ezen a fényfelhőn, amely a szeretet és a testvériség spirituális nagy ereje 

minden világ között, sugárzásom révén lejöttem ebben a Harmadik Korszakban, elhozva nektek a 

bölcsesség új üzenetét, végtelen vigaszt fájdalmatokra, és egy fényt, amely útmutatóként szolgál az 

elfelejtett ösvény megtalálásához, hogy amikor felfedeztétek, eljöhessetek Hozzám - lépésről lépésre, 

érdemről érdemre, tudatosan és állhatatosan, spirituális tökéletességetekre törekedve. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 138  
1 Szeretett tanítványok, minden pillanat, ami az életetekben eltelik, egy lépés, amely közelebb visz 

benneteket Atyátokhoz. Lassan, lépésről lépésre haladsz az úton, amely a fény országába vezet. 

2 Fokozatosan közeledtek ahhoz az időhöz, amikor megértitek, hogyan adjátok meg a szellemi 

dolgoknak, ami jogosan jár nekik, és a világnak, ami jár nekik, az igazi ima, az Isten imádatának ideje 

fanatizmus nélkül, amikor tudni fogjátok, hogyan kell imádkozni minden vállalkozás előtt, amikor 

vigyázni fogtok arra, amit rátok bíztak. 

3 Hogyan lesz képes az ember eltévelyedni, ha imádságban kérdezi Atyját, mielőtt megteszi 

akaratát? Az az ember, aki tudja, hogyan kell imádkozni, egységben él Istennel, felismeri az Atyjától 

kapott javak értékét, és ugyanakkor megérti a megpróbáltatások értelmét vagy célját. 

4 Aki Istenhez imádkozik, az egy spiritualizált ember, akinek nincs sötét kötés a szeme előtt, és aki 

képes felfedezni magában és magán kívül ismeretlen világokat, az élet ismeretlen aspektusait, 

felismeréseket és igazságokat, amelyek az emberek életét körülveszik anélkül, hogy azok tudatában 

lennének. 

5 Azok, akiknek sikerül felfedezniük ezt az utat, nem tudnak megállni, mert érzékeik felébredtek, és 

szellemi képességeik érzékennyé váltak. Ma a természet hangjait hallják, holnap képesek lesznek érzékelni 

a szellemi ország üzeneteit, később pedig hallani fogják Uruk hangját a szellemtől szellemig tartó 

kapcsolatban, amely az Atya és gyermekei közötti szeretet gyümölcse. 

6 Emberek, ne irigyeljétek ezeket a hanghordozókat, akik által Én magamat ismertté teszem, mert ha 

komolyan felkészültök, fizikailag és szellemileg, akkor túl fogjátok szárnyalni őket, miután ez a 

megnyilvánulás véget ér. 

7 A csodák, a próbák és a rendkívüli események időszaka a jelenlegi, amely e népnek, e Harmadik 

Korszak kinyilatkoztatásom tanúinak van fenntartva. 

8 Még nem mondtam ki az utolsó szavamat, vagyis nem adtam ki az utolsó tanításaimat, amelyekben 

még sok titkot fogok felfedni nektek. De akaratom és rendelkezéseim mind e nép lelkiismeretébe vannak 

írva, hogy teljes tudással rendelkezzenek arról, hogy miként lesz megnyilvánulásom vége. 

9 Meg kell értenetek, hogy megtanítottam nektek mindent, amit tudnotok kell, hogy beléphessetek a 

rátok váró világokba és otthonokba. Mert ahogyan a lelketeknek fel kellett készülnie az előző szférában, 

amelyben lakott, hogy megtestesüljön és a földön éljen, úgy kell felkészülnie arra is, hogy visszatérjen a 

túlvilági szférába, amelyet elhagyott, még akkor is, ha olyan otthonokba megy, amelyek szeretetben, 

tisztaságban és bölcsességben magasabb rendűek. 

10 Ne kételkedjetek Szavamban. Az Első Korszakban teljesítettem ígéretemet, hogy megszabadítom 

Izraelt Egyiptom rabságából - ami bálványimádást és sötétséget jelentett -, hogy elvezesselek benneteket 

Kánaánba, a szabadság és az élő Isten imádatának földjére. Ott jelentették be nektek, hogy emberként 

jövök, és a prófécia szóról szóra beteljesedett Krisztusban. Én, az a Mester, aki Jézusban laktam és benne 

szerettelek titeket, megígértem a világnak, hogy egy másik időben szólok hozzá, és szellemben 

kinyilatkoztatom magam. És íme ígéretem beteljesülése. 

11 Ma bejelentem nektek, hogy csodálatos régiókat, lakóhelyeket, spirituális otthonokat tartogatok a 

szellemetek számára, ahol megtaláljátok a szeretet, a jótett és a fényem terjesztésének igazi szabadságát. 

Kételkedhettek ebben, miután teljesítettem korábbi ígéreteimet nektek? 

12 Tudjátok, hogy a nagy szellemek örökké az Én Munkámban dolgoznak. Illés, akinek az a 

rendeltetése, hogy a Mester eljövetelét hirdesse tanítványainak, a fény, amely áttöri a lelkeket, és leszáll 

azokhoz, akik letértek az útról, azokhoz, akik alszanak, vagy akiknek a Lelki Életbe vetett hite meghalt, 

hogy beborítsa őket a szeretet tüzével, amely belőle sugárzik, egy tűzzel, amely a hit, a rossz kiirtása és a 

megtisztulás. Hangja minden nemzetben felhangzik, tisztító tüze előrenyomul és elpusztítja a parazsat. 

Igaz, hogy a megtisztulás fájdalommal jár; de hamarosan jön az isteni vigasztalás, amely Máriában testesül 

meg, aki gyógyító balzsamot áraszt minden zokogó szívre, minden fájdalomtól gyötört teremtményre. 

13 Eljövök, és szívről szívre átkutatom az embereket, hogy meghallják isteni hívásomat, és csak 

annyit mondok nekik: "Kövessetek engem!". 

14 Megvigasztallak benneteket a megpróbáltatásaitokban, és elmondom nektek: Amikor a pohár a 

szádban nagyon keserű, mondd azt a mennyben lakó Atyádnak, ahogy Jézus tette a Gecsemáné kertben: 
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"Atyám, ha lehetséges, hogy elveheted tőlem ezt a poharat, tedd meg; de mindenekelőtt a Te akaratod 

legyen meg, és ne az enyém." Ez az, amit a mennyben lakozó Atyádnak kell mondanod. 

15 Ha így imádkozol és figyelsz, visszatartom az angyalt, aki közeledik, hogy átadja neked a 

megpróbáltatás poharát. De ha az Isteni Akarat az, hogy megigyátok, veletek leszek, hogy erőt adjak 

nektek, hogy győztesen átmenjetek a próbán. Ne felejtsétek el, hogy aki szenved és megáld engem, annak 

sokan engednek. Most már megérthetitek, hogy azok, akik mentesek a bűntől, miért hordoznak magukban 

fájdalmat; mert méltók arra, hogy segítsenek lemosni embertársaik foltjait. 

16 Nem az volt a vágyam, hogy az ember szenvedjen a földön. De mivel ők így akarták, az első 

embertől kezdve egészen napjainkig, viseljétek terheiteket türelemmel és szeretettel, és alázattal ajánljátok 

fel Nekem szenvedéseiteket. Fájdalmad gyümölcsöző lesz benned és néhány embertársadban is. 

17 Mennyit szenvedtek e világ népei hiába! Mennyit sírtak anélkül, hogy jutalmat kaptak volna, és 

anélkül, hogy magot arattak volna! Azok viszont, akik tudták, hogyan kell türelemmel viselni a 

keresztjüket - amikor eljött számukra az utolsó pillanat, és azt hitték, hogy a szakadék mélyén vannak -, 

kinyitották lelkük szemét, és meglátták magukat a hegytetőn állva. 

18 Nem a testvérgyilkos háborúitokban kiontott vér fogja megmenteni az emberiséget. Inkább a 

szeretettel és irgalommal teli imátok és erényeitek azok, amelyek méltóvá teszik embertársaitokat arra, 

hogy érezzék békémet. 

19 Ne hirdessétek hangosan, hogy ez a béke, amelyet a nemzetek kötöttek, az igazi béke. Figyeljetek 

és imádkozzatok, hogy a béke a lelki és emberi szeretet alapjaira épüljön, ne pedig a terror vagy a halálos 

fenyegetés alapjaira. 

20 Ez az ember által teremtett hamis béke olyan, mint a tenger futóhomokjára épített vár, amely 

hamarosan összeomlik, amikor a szél által keltett hullámok felkorbácsolják. 

21 Én, a béke Lelke, felajánlottam azt az embereknek, és a lelkiismereten keresztül mondtam nekik: 

Itt vagyok, szeressétek egymást, és üdvözülni fogtok. 

22 Az emberek továbbra is gyermekkorban akarnak élni, nem akarnak felnőni; mert miután oly sokáig 

éltek a földön, és vérükkel és könnyeikkel öntözték azt, még mindig nem értették meg, hogyan kell 

learatni a tapasztalat gyümölcsét, ezért továbbra sem tudják, mit jelent a lélek békéje. A szívük 

megkeményedett, és ezért a legnemesebb érzésük, a szeretet nem szólal meg bennük. Ezért a szenvedés 

kelyhe minden egyes gyermekemben érezhetővé vált. 

23 Az emberek által okozott összes fájdalom egyetlen pohárba fog összegyűlni, amelyet a bűnösök 

fognak meginni. Így az elalvó elméjük felébred. Aztán látni fogod, hogy a tekintélyes és hatalmas emberek 

a váratlan események hatására elhagyják pozíciójukat vagy népüket, hogy lelkiismeret-furdalástól tépett 

lélekkel elrejtőzzenek. Mások úgy érzik majd, hogy az értelmük és a beszédkészségük összezavarodott. 

24 Mit szólnak mindehhez, emberek? Már felkészültnek érzed magad arra, hogy felkeressük azokat az 

embereket, akik elvesztették magukat az életük összefonódásaiban? 

25 gondoljatok arra, hogy a nemzetek milyen rövid idő alatt készítik elő a háborút és csinálnak 

mindenkiből katonát, míg én 1866 óta készítelek fel benneteket, hogy ennek az Ügynek a katonái legyetek, 

és mégsem látom, hogy bármelyik gyermekem is teljesen felkészült lenne. 

26 Ezúttal más, mint az első és a második. Ma a felszabadult látható és láthatatlan elemek káoszában 

éltek. Jaj annak, aki nincs ébren, mert vereséget szenved, és aki fel van szerelve, annak harcolnia kell! 

27 Láthatatlan szemek ezrei figyelnek téged; egyesek azért, hogy útközben lesből támadjanak rád, és 

elpusztítsanak, mások pedig azért, hogy megvédjenek. 

28 A széthúzás növekszik és terjed a népek és nemzetek között, behatol a szívekbe és a családokba. 

29 Az erkölcsök elfajulnak, és a férfiak, nők és gyermekek hozzászoknak a romlottsághoz. 

30 Mindezen gyalázatos dolgok láttán ne takard el a szemed, és ne dugd be a füled, mert ha a szíved 

csüggedt, nem lesz együttérző, hogy szeretetet adj és irgalmat gyakorolj, és így tanúságot tegyél 

Munkámról embertársaid között. 

31 Természetesen mindent látnom kell, mert szeretlek; de miután megítéltelek, meg foglak menteni. 

32 A legnagyobb keserűség ideje jön. Mert akkor felkészítelek benneteket, hogy ne mondjátok, hogy 

a Mester nem prófétai módon szólt hozzátok. Ha felkészültél erre az időre, akkor minden helyzetet jól 

fogsz túlélni. 
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33 Békét fogok teremteni az emberek között hírnökeim által. Hogyan fogjátok a világ békéjét a 

gyűlöletre, a hatalomra való törekvésre és a félelemre alapozni? De előtte a tűzvész felgyullad, a vizek 

tisztára mossák és a hó megtisztítja. 

34 Tanítványok, legyetek erősek, hogy ellen tudjatok állni az emberek hitetlenségének, hogy az 

üldöztetés, a rágalmak vagy a támadások ne csüggedjenek el benneteket. Az én szavam megreszketésre 

készteti az emberek lelkét. A teológus kénytelen lesz megkérdőjelezni tudományát, a filozófus megkérdezi 

legnagyobb tanítóit, és minden szekta vagy vallási közösség mélyen megrendül az új kinyilatkoztatásaim 

láttán. Akkor kitör az eszmék harca; mert míg egyesek ráébrednek az igazságra, mások meg akarnak majd 

maradni a fanatizmusukban és a hagyományaikban, és harcolni fognak egymás ellen. E csata közepette 

gyermekeim hangja hallatni fogja hangját, és azt fogja mondani a szenvedélyesen felkeltett tömegeknek: 

Ne tegyétek az élet gyümölcsét vita tárgyává. 

35 Most még kicsinek és gyengének érzed magad, de holnap erős leszel és szeretni fogsz Engem az 

igazságban, mert felfedem neked azt, amit a teológusok nem lesznek képesek felfedezni, és megérted azt, 

amit a tanultak nem lesznek képesek megérteni. De nem azért, mert nagyobb vagy szeretettebb vagy a 

többieknél, hanem mert az Első Korszak óta tudod, hogyan nyisd meg a szívedet, mint egy 

tabernákulumot, amelyben minden egyes időben elhelyeztem a Törvényt, a Bölcsességet és a 

Kinyilatkoztatást. 

36 Az első korszakban ismertétek a szimbólumokat: a sátor vagy szentély, amely a szövetség ládáját 

tartotta, és amely a törvény tábláit tartalmazta. Amikor ezek a szimbólumok betöltötték céljukat, az Én 

Akaratom eltüntette őket a földről; az emberek szeme elől elvonultak, nehogy a világ bálványimádásba 

essen, de e leckék értelme vagy lényege megmaradt szolgáim lelkiismeretébe írva. A Második 

Korszakban, miután Krisztus áldozata beteljesedett, eltüntettem a kereszténység legnagyobb szimbólumát: 

a keresztet, a töviskoronával, a kehellyel és mindennel együtt, ami az emberiség fanatikus imádatának 

tárgyává válhatott. 

37 Ebben a Harmadik Időben megjelentem a lelketek hajlékában, hogy letétbe helyezzem új 

kinyilatkoztatásaimat a szövetség ládájában. 

38 Abban az időben "tékozló fiakként" jöttetek az Atya házába, és én azt mondtam nektek: Íme, 

távollétetekben fiatalabb testvéreitek szétszéledtek, én pedig egyedül maradtam a kamrámban és az 

asztalomnál. És a nép hálátlanságában megosztottá vált, és sokan megtagadták Atyjukat. De ma 

visszaadom nektek a vagyonotokat, táplállak benneteket, hogy megkeressétek azokat, akik utánatok 

tévedtek, és elhozzátok őket az Én Jelenlétembe. Akkor békétek lesz. 

39 Nem hibáztatom anyagi lényeteket az emberiséget felgyújtó testvérgyilkos háborúskodásért, sem 

az Izrael népe között még mindig fennálló viszálykodásért. A ti lelketekhez fordulok, mert azon múlnak a 

viszályok és a széthúzások, melyeket e nép törzsei szenvednek kebelükben attól a naptól fogva, amikor 

Jákob gyermekei fájdalommal töltötték el atyjuk szívét, amikor azt mondták neki, hogy a vadállatok a 

pusztában felfalták Józsefet, noha eladták a kereskedőknek. 

40 Azóta ez a gonosz mag csírázik e nép szívében, amely ma új idő előtt áll, hogy tisztelje Urát 

azáltal, hogy betölti a törvényt, hogy szeresse embertársait fajra és nyelvre való tekintet nélkül, és hogy 

üdvösség és áldás legyen a föld minden nemzetének. 

41 Az "Izrael" nevet Atyátok adta nektek, de ez egy szellemi név. Nagy kinyilatkoztatásokat tettem 

nektek, és erőt adtam nektek, hogy ne érezzétek magatokat méltatlannak, amikor így szólítalak benneteket. 

42 A te szellemedet keresem, ahogyan mindig is tettem. 

43 Tanításom megmutatja nektek az Atya iránti tökéletes, szellemi és tiszta tiszteletet; mert az 

emberiség szelleme, anélkül, hogy ennek tudatában lenne, megérkezett az Úr Templomának küszöbére, 

ahová belép, hogy érezze Jelenlétemet, hogy meghallja Hangomat a lelkiismeretén keresztül, és hogy 

meglásson Engem az elméjére leszálló fényben. 

44 Az üresség, amelyet az emberek a különböző vallási közösségekben éreznek ebben az időben, 

azért van, mert a szellem éhezik és szomjazik a spiritualizációra. A rítusok és a hagyományok nem 

elegendőek számára; vágyik arra, hogy megismerje az igazságomat. 

45 Sok ember legmélyebb értelmében felfedezem a szellem és az anyag közötti belső küzdelmet. A 

szertartásos kultusz pompáján túl akar jutni, hogy felfedezze a spirituális szépségét. Én gyújtottam meg ezt 

a fényt, amely megvilágosít és megzavar téged. Én vagyok az a hang, amely hív téged. Senki sem tudta 
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megmagyarázni a szorongásodat, és senki sem értette meg a belső küzdelmedet. Egyedül én, aki behatolok 

a szívedbe, ismerem vágyakozásodat és szomjúságodat. Én vagyok az is, aki megmutatom nektek az utat, 

amelyet követnetek kell ahhoz, hogy megtaláljátok, amit kerestek. 

46 Hányan azok közül, akik Engem hallgatnak, lelkük legnemesebb részében megdorgáltak, 

félreismertek vagy megbántottak, mert őszinték voltak, és valakinek megbíztak érzéseikben! 

47 Ti, akik halljátok szavaimat, azt kérdezitek tőlem, miért jöttem a legjelentéktelenebbekhez és a 

legbűnösebbekhez, hogy rajtuk keresztül kinyilatkoztassam Lelkem tanításait; erre válaszolok nektek: Úgy 

viselkedem, mint ti, amikor szülők vagytok a földön. Több figyelmet és törődést fordítasz arra a 

gyermekedre, aki a leggyengébb, a legbetegebb, vagy akit az eltévelyedés veszélye fenyeget. 

48 Ha az emberek ezt teszik - mit ne tenne a Mennyei Atya a gyermekeiért? 

49 Köztetek az Én Igém fénye úgy jelent meg, mint egy oázis az emberiség szellemi sivatagában, 

hogy minden vándor megközelíthesse, aki vizet és a Lélek békéjét keresi. 

50 Szükséges, hogy ez a tanítás minden emberhez eljusson. Fényt fog hozni a zavarodott, tudatlan és 

arrogáns emberek sötétségébe, akik azt hiszik, hogy mindent tudnak. 

51 Szavam kibékíti a szellemet az anyaggal, mivel a kettő között régóta ellenségeskedés van, és meg 

fogjátok tudni, hogy a testetek, amelyet eddig a szellem fejlődésének akadályaként és kísértéseként 

tekintettetek, a legjobb eszköz lehet a földi feladatotok teljesítéséhez. 

52 Mosd meg lelkedet és testedet ebben a fényáradatban, amely ebben a Harmadik Korszakban árad 

rád, hogy megértsd utasításaimat. Aki tiszta, az képes áthatolni azon, ami korábban titok volt, mert a 

lelkiismeret-furdalás nem állítja meg útjában. 

53 Valljátok meg előttem, Aki előtt nem tudtok semmit sem meghamisítani vagy elrejteni, amit a 

szívetekben hordoztok, és érezni fogjátok isteni megbocsátásomat a lelkiismereteteken keresztül. A 

méltóság lesz a ruhátok, amellyel nem fogtok szégyenkezni senki előtt, aki előtt bemutatkoztok, legyen az 

akármilyen nagy, legyen az hatalom, legyen az tudás. 

54 Vessétek el a szeretet magját. A földön vagytok, amely egyben az emberek tanítója is, és megtanít 

benneteket arra, hogy amit elvetettek rajta, az megsokszorozva tér vissza hozzátok, a hála és a szeretet 

bizonyítékaként. 

55 Így van ez Atyátok szellemével is. Ez a legmagasabb és isteni jutalom. De a magotoknak mindig 

jónak és tisztának kell lennie, hogy jó gyümölcsökkel megsokszorozva arathassátok le. Ahhoz, hogy 

lelked, amely útközben bűnökkel szennyezte be magát, tisztán jusson el Isten kebelébe, sok mindenen át 

kell mennie, és meg kell tisztulnia, hiszen a gonoszság legkisebb nyoma, múltbeli tökéletlenségeinek 

legcsekélyebb árnyéka nélkül kell Atyjához érkeznie. 

56 Ha a földön káromolta is Istent, csak a szeretet éneke tör elő belőle - amikor Teremtője 

jelenlétéhez közeledik. 

57 Lélek, meddig akarsz Engem várakoztatni, hogy megérkezz a hegy tetejére? 

58 Ott, ahol felemelkedtem a keresztről, várlak benneteket. 

59 Lassan közeledtek. Szükséges volt, hogy megszabaduljatok, először is megszabadulva földi 

javaitoktól, mert ezek a javak megfosztottak Engem a lelketektől. 

60 Jöjjetek hozzám, arra az ünnepre, amelyet Atyátok készített nektek, hogy ott megkapjátok a 

tanításokat, amelyek megilletnek benneteket, és amelyek az örökségeteket alkotják. 

61 Gondoljatok komolyan az utánatok következő generációkra, gondoljatok a gyermekeitekre. 

Ahogyan fizikai létet adtatok nekik, úgy kötelességetek szellemi életet adni nekik - azt, ami hit, erény és 

spiritualizáció. 

62 Miközben világítok szeretett népem fölött, leszállok hozzátok, hogy elhozzam nektek Lelkem 

békéjét. Kevesen vagytok, de az irántam érzett szeretetetek nagy. 

63 Hallgassatok meg Engem most a hanghordozón keresztül, mivel még nem vagytok képesek 

közvetlenül fogadni az isteni sugallatot. 

64 Először is fel kellett készítenem ezeket a testeket, hogy gondolataim rezgéseit a lehető 

leghűségesebben fogadhassák, és továbbíthassák a hallgatóknak. Figyeljétek meg, hogy amikor beszélnek, 

elmagyarázzák nektek, hogy nem ők azok, akik az utasításokat adják nektek; az ő hangjuk mondta nektek: 

Én vagyok az Isteni Mester, aki hozzátok szól. 
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65 Hirdetésem formája képes lesz megváltozni, de tanításom szellemi lényege ugyanaz: abszolút, 

változatlan, téren és időn kívüli. A Végtelen örökkévaló. 

66 Csak a szellemetek szeretetével sikerülhet megragadni ezt a tanítást. Miért van ez így? Mert 

teljesen elmerül a szellemiben, a lényegében, ami az örökkévalóság. 

67 Ha az ember nem mutat érdeklődést önmaga megismerése iránt, akkor késlelteti felfelé irányuló 

fejlődését és annak megértését, ami az Örök Életet tartja; és ez az oka annak, hogy nem tudta elérni 

legnagyobb művének megvalósulását. 

68 Bennem születtél. Szellemi és anyagi életet kaptatok az Atyától. És átvitt értelemben elmondhatom 

nektek, hogy ugyanakkor, amikor ti Bennem születtetek, Én is bennetek születtem. 

69 Megszülettem a lelkiismeretetekben, növekedem fejlődésetekben, és teljesen kinyilatkoztatom 

magam a szeretet cselekedeteiben, hogy örömmel mondhassátok: Az Úr velem van. 

70 Úgy készítelek fel benneteket, mint a kisgyermekeket, mert közeledik az óra, amikor a harang 

ujjongva fog megszólalni, győzelemre kongatva és örömmel hirdetve az emberiség szellemi ébredését. 

71 Hallgassatok meg engem csendben, és elmélkedjetek csendben, ó emberek. A holnap vár rátok, ez 

az az út, amelyen végig kell mennetek, hogy elérjetek Hozzám. De mivel már megvilágosodtatok 

tanításaim fényétől, képesek lesztek arra, hogy a tanultak és megértettek alapján vezessétek magatokat. 

Kopogjatok az ajtómra, én vagyok az egyetlen, aki kinyitja, én vagyok a kinyilatkoztató Mester. Kérjetek, 

kérjetek, és meg fogjátok kapni. 

72 A hosszú életút sivatagában Krisztus az oázis. De szükséges, hogy legyen hited, hogy tudd, hogyan 

találhatod meg Őt a magány vagy a félelem óráiban. 

73 Megtanítottalak benneteket az önmegtagadásra és a világ minden hamis dicsőségéről való 

lemondásra. De sokan nem tudták felfogni ezt a leckét, mert lehetetlennek tűnik számukra, hogy 

elképzeljék az életet fényűzés, élvezetek és gazdagság nélkül. De ebben a fájdalommal teli időben, és az 

élet leckéiben szerzett tapasztalatokkal, maguktól fel fognak ébredni az igazság fényére. Milyen nagy lesz 

az emberiség megdöbbenése, amint felfedezi, hogy ha megszabadul az anyagtól, és egyszerűen elválik a 

felesleges dolgoktól, akkor érezni fogja magában, hogyan születik új lény egy új életre. 

74 Szeretett tanítványok, akik között Én magam is azokat tartom számon, akik utolsóként jöttek: 

Távozásom után csak azok fogják érezni jelenlétemet, akik felkészültek. Néhányan közömbösek, amikor 

erről beszélek nektek, mert azt gondolják, hogy addig még évek telnek el. Ez az idő olyan lesz, mint egy 

pillanat. Tanítói feladatomnak eleget fogok tenni, de amikor sugárzásom 1950 végén utoljára leszáll, soha 

többé nem fogom az emberi értelem szervét használni arra, hogy ebben a formában ismertessem meg 

magam. Bízzatok bennem, tanítványok, mert megtartom a nektek adott szavamat, hogy nem hagylak 

benneteket magatokra. Éreztetni fogom veletek Jelenlétemet, inspirálni foglak benneteket, megvigasztallak 

benneteket. Figyelj most és figyelj ezután is, hogy soha ne érjen téged váratlanul: hogy éberen találjon az, 

aki titokban megpróbál megfosztani az örökségedtől, vagy akár a beteg, aki az éjszaka közepén az ágyához 

hív, hogy szereteted balzsamját adhasd neki. 

75 Nagy világossággal beszéltem hozzátok, hogy megértsetek Engem. De egy ideje már anyagi 

szinten mozgatjátok az Igémet, mert még mindig túl kevés szellemi fejlettséggel rendelkeztek ahhoz, hogy 

megértsetek Engem. De amikor távozásom közel van, Szavamnak magasabb szellemi jelentése lesz a 

hanghordozók ajkán. 

76 Amennyiben tanításom még nagyobb kinyilatkoztatásokat ad, erőfeszítéseket kell tennetek, hogy 

kijavítsátok hibáitokat, megújítsátok életeteket, és elhatárolódjatok minden bűntől és minden rossz 

hajlamtól. Ha tiszta szívűvé váltatok, és az Én Munkámról beszéltek, akkor hinni kell nektek, és Jézus 

tanítványainak kell tekinteni benneteket, akik valóban az Ő Tanítását hirdetik példamutatással és a szeretet 

cselekedeteivel. Ez a kegyelem ruhája, amelyet mindig viselnetek kell, és amely által 

megkülönböztethetitek magatokat embertársaitoktól. 

77 Terjesszétek ki magatokat a földön, mint Istenségem prófétái, ébresszétek fel az alvó emberiséget, 

hirdessétek nekik, hogy közeleg az igazság. Mondd el neki, hogy Szodomát figyelmeztették, de nem 

hallgatott Isten prófétájára, és az ítélet napja könyörtelenül eljött. 

78 A természet erői csak az órára várnak, hogy elszabaduljanak a világra, és megtisztítsák és 

megtisztítsák a földet. Minél bűnösebb és gőgösebb egy nemzet, annál súlyosabb lesz rá az 

igazságszolgáltatásom. 
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79 Kemény és süket ennek az emberiségnek a szíve. Szükséges lesz, hogy a keserűség pohara eljusson 

hozzá, hogy meghallja a lelkiismeret hangját, a törvény és az isteni igazságosság hangját. Minden a lelkek 

üdvösségéért és örök életéért lesz. Őket keresem. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 139  
(1945-től) 

1 Üdvözöllek benneteket, népem tagjai, mert tudjátok, hogyan kell türelemmel és lélekjelenléttel 

ellenállni a viharoknak és megpróbáltatásoknak. Láttalak imádkozni és figyelni a nehéz órákban, és 

hallottam, hogy áldottad akaratomat, amikor szenvedés ért benneteket. Akkor megjutalmaztam a hiteteket 

és a jóakaratotokat, és elküldtem nektek a békémet, mert ti voltatok az a hajó, amelyik megküzdött a 

viharral anélkül, hogy felborult volna. 

2 Megáldom azokat is, akik megfeledkeznek saját szenvedéseikről, és "őrködnek" a világ békéje 

felett, vagy meglátogatják a betegeket a fájdalom ágyán, mert nem hagyom jutalom nélkül ezeket az 

érdemeket. 

3 E háború alatt, amelyben a világ élt, ti nap mint nap egyesültetek az imában, és az igazat 

megvallva mondom nektek, hogy nem szűntem meg sok csodát tenni azokkal az embertársaitokkal, akikért 

oly sokat kértek Tőlem. Ne engedjétek, hogy imátok gyengévé váljon, ó népem. Mondom nektek, hogy a 

"böjt" még nem ért véget, még akkor sem, ha a nemzetek azt mondják, hogy a háborúnak vége. Nem, 

Izrael, amíg a nemzetek békéje nem az egymás iránti szereteten alapul, addig továbbra is figyelned és 

imádkoznod kell, és szíveket kell nyerned a béke és testvériség e munkájának. 

4 Hamarosan rá fogtok jönni, hogy ez a béke, amelyről az emberek jelenleg beszélnek, hamis volt, 

hogy csak fegyverszünetet hozott az embertelen harcuk közepette, hogy később folytassák a pusztító 

munkájukat. 

5 A világon szétszórva vannak azok, akiknek az a feladatuk, hogy imádkozzanak és vigyázzanak az 

emberiség békéjéért. Közöttük van az én népem, akiket Igémmel tanítok. Mindannyiótok kötelessége, 

hogy a spiritualizáció templomát, a béke szentélyét építsétek az emberek szívében, akik a testvéreitek. 

Amikor ez a szellemi szentély a mennyei magasságokba emelkedik, és az emberek megtalálják benne a 

közvetlen kapcsolatot az Urukkal, akkor elmondhatjátok majd, hogy elvetettétek a világban azt a magot, 

amelyet ebben az időben rátok bíztam. 

6 Emberek, erősítsétek meg magatokat az Én Igémben, és bízzatok abban, hogy a lelkiismeretetek 

megmondja nektek, hogy amit tesztek, összhangban van-e az Én Tanításom tanításaival. Imádkozzatok, 

hogy szellemetek és elmétek küzdjön a háború elűzéséért. Ne csüggedj, nehogy a hatása összezavarja az 

értelmedet vagy az érzéseidet. 

7 Amikor valaki közületek imádkozik, nincs tudatában annak, hogy mit ér el a gondolataival a 

szellemben; ezért amikor embertársaitokért imádkoztok - azokért a népekért, akik háborúban pusztítják 

magukat -, tudnotok kell, hogy ezekben a pillanatokban egy szellem is szellemi csatát vív a gonosz ellen, 

és hogy a ti kardotok, amely a béke, az értelem, az igazságosság és a jóra való törekvés a számukra, 

összecsap a bosszú, a gőg hadseregének fegyvereivel. 

8 Ez lesz az az idő, amikor az emberek tudatára ébrednek az ima erejének. Ahhoz, hogy az imának 

valódi ereje és fénye legyen, szükséges, hogy szeretettel küldjétek fel Hozzám. 

9 Nem arról beszélek, hogy gonosz szándékkal küldjétek el a gondolatot a szomszédotoknak, mert 

soha nem adtam nektek fegyvert, hogy tisztességtelen célokra használjátok, hiszen akkor, amikor a 

becsvágy vagy a gyűlölet elvakít benneteket, felhasználjátok azt, ami a legszentebb számotokra, és arra 

használjátok, hogy megsebezzétek, sőt megöljétek magatokat. A gonosz elleni igazi harcra inspirálom 

önöket, és felfedem önök előtt, hogy melyik a legerősebb és legyőzhetetlen fegyver, hogy győztesek 

lehessenek. Ezért azt tanácsolom nektek, hogy először tisztítsátok meg szíveteket, majd emelkedjetek fel 

Hozzám, ahol fénnyel és erővel töltekeztek, majd gondolataitokat fényvillanásként küldjétek a béke 

nélküli nemzetek és a remény nélküli emberek közé. 

10 Fogadjátok el kegyelmemet, ó emberek. Ti férfiak és nők, akik számára ezek az utolsó idők 

nagyon kegyetlenek voltak, ti fájdalommal sújtott otthonok - érezzétek békémet ott, ahol a mindennapi 

kenyér keserűséggé vált, érezzétek simogatásom szelídségét. 

11 A mai embereknek keményen meg kell küzdeniük a megélhetésért. De az Atya azt mondja nektek: 

Megháromszorozom az erődet, hogy ne veszítsd el a bátorságodat. 

12 Ébreszd fel a fiatalokban a felebarátaik iránti szeretetet, adj nekik nagy és nemes eszményeket, 

mert a fiatalok lesznek azok, akik holnap harcolni fognak egy olyan létért, amelyben az igazságosság, a 
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szeretet és a szellem szent szabadsága ragyog. Készüljetek, mert a nagy csata, amelyről a próféciák 

szólnak, még nem jött el. 

13 Vegyük figyelembe, hogy minél nagyobb fejlődést ér el az emberiség, annál nagyobbak azok a 

fegyverek, amelyekkel harcában számolnia kell. Ne aludjatok, szeretett emberek, és álljatok készen arra, 

hogy dolgozzatok az Ügyemért. 

14 Egy új "háború" közeledik. Ebben az ember minden képessége és ereje részt fog venni, és 

szükséges, hogy e nép gyermekei, akiknek megadatik, hogy ebben a próbatételben éljenek, tudják, hogyan 

kell az igazság zászlajával átmenni rajta, és a spiritualizáció mély nyomát hagyni. 

15 A tudósok, a teológusok, a tudósok, a filozófusok - mindannyian felkészülnek arra a nagy csatára, 

amelyben a hazugság és a gonosz elpusztul, és a jó és az igaz győztesen kerül ki belőle. 

16 Nagy lesz az emberek zűrzavara, mielőtt a megvilágosodás eljutna hozzájuk: mert az emberek 

között lesznek olyanok, akiknek nagy hitük volt, és elveszítik azt, mások hitvallást váltanak, és néhányan 

ajtóról ajtóra, vallásról vallásra járnak majd, hogy az igazságot keressék a szellemük számára. Az egész 

utat végig kell járni, hogy minden rossz kiűzhető legyen a lelkekből, és eltűnjön a szívekből. 

17 Látni fogjátok majd, hogy férfiak és nők jelennek meg az utcákon, városokban és falvakban, akik 

nyilvánosan Isten küldötteinek vallják magukat, és azt állítják, hogy ők Isten prófétái vagy küldöttei. De 

még ma is azt mondom nektek, hogy legyetek óvatosak, hogy felismerjétek őket a cselekedeteikről. Soha 

ne mondjátok, hogy próféták, látnokok vagy apostolok vagytok, hanem mindig tegyetek tanúbizonyságot 

kegyelmemről a cselekedeteitekkel, mindarról, amit rátok bíztam, és arról a tanításról, amit a szívetekbe 

helyeztem. Akkor már nem a ti ajkatok fogja megmondani, hogy az Én prófétáim, apostolaim vagy 

tanítványaim vagytok-e - az embertársaitok fogják ezt mondani a cselekedetek miatt, amelyeket látnak 

tőletek. Ismét azt mondom nektek, hogy maradjatok imádságban, amíg nem látjátok, hogy a béke visszatér 

a nemzetekbe és az öröm a világ minden otthonába. 

18 Ebben a korszakban Atyátok szelleme megjelenik, amikor meghallja hívásotokat. Hallgassátok 

meg most az Én Igémet, amely táplálék a ti lelketeknek. Attól a naptól kezdve, amikor az Igém véget ér, 

segíteni fogjátok egymást, ahogyan azóta is tettétek, de utána, mint a madarak, amikor szárnyra kelnek, 

megtanuljátok majd szárnyaitokat csapkodni, és egyre önállóbbak lesztek. Akkor a spirituális 

emelkedettségetek révén képesek lesztek elérni Engem, hogy inspirációt és békét kapjatok. 

19 Vigyázz, ne hagyd, hogy az álom eluralkodjon a szíveden és legyőzze a lelkedet, mert az idő 

múlik, és eljön a nap, amikor felébredsz és sírni fogsz az elvesztegetett idő miatt. Akkor majd pótolni 

akarjátok ezeket a kihasználatlan pillanatokat és lehetőségeket, de nem fogjátok tudni pótolni, mert míg 

egyesek az öregkorban lesznek, mások a túlvilági szellemben lesznek. Akkor kegyelmet és irgalmat fogtok 

kérni Atyátoktól, anélkül, hogy felismernétek, hogy ti magatok voltatok azok, akik sem irgalmat, sem 

irgalmat nem tanúsítottatok a saját lelketekkel szemben. 

20 Könyörüljetek embertársaitokon, ami ugyanannyi, mintha magatokon könyörülnétek. Ha nem 

teljesíted ezt a feladatot, te leszel az első, aki sírni fog, mert látni fogod, hogy az ajándékokkal elhalmozott 

kezed üres lesz, hogy a gyógyító balzsam, amellyel a betegeket gyógyítottad, eltűnik, és azok a 

képességek is eltűnnek, amelyekkel a megszállottakat megszabadíthatod. Legyetek alázatosak, hogy ne 

ítélkezzetek, hogy elveszítsétek szellemi ajándékaitokat, ne próbáljatok magasabbnak tűnni 

embertársaitoknál. Tegyétek azt, amit én tettem tanítványaimmal a szentáldozáskor. 

21 Megmutatom nektek a hibáitokat - nem azért, hogy megítéljelek benneteket, hanem azért, hogy 

megjavuljatok, és olyan emberekké váljatok, akik engedelmesen követik tanításaimat. 

22 Amit veletek teszek, az az eljövendő nemzedékek javát szolgálja. De ne felejtsétek el, hogy - hogy 

tanítsalak benneteket - soha nem bántottalak meg benneteket, és nem hagytam, hogy a szívetek vérezzen. 

Tanuld meg kiegyenesíteni a görbére nőtt fát, és az ösvényeket is rendbe tenni. 

23 Az én igazságosságom nagyszerű. De amikor erről beszélek nektek, nem fenyegetlek benneteket, 

csak azért teszem, hogy félelemmel töltsem el a szíveteket. Igazsággal beszélek hozzátok, mert az Én 

igazságosságom mindannyiótokban ott lesz, és ha nem akartok holnap könnyeket hullatni, szerezzetek 

érdemeket ma. 

24 Minden egyes cselekedetedet feljegyzem, és a tetszetős cselekedeteket úgy használom, mint a 

magot, amelyet addig kell gondoznom, amíg el nem szaporodik az emberek között. 
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25 Ne bíróként keressetek Engem, mert akkor igazságos és szigorú hangomat hallanátok; keressetek 

Engem, mint bírót. 

Mesterként és apaként. Mit vársz holnapra? A túlvilágon akarsz vezekelni a bűneidért? Máris tövisekkel 

teli utat akarsz készíteni a lelkednek? Nem tagadom az érdemeidet, de még mindig olyanok, mint a fiatal 

búza, amely mellett a gyomnövények nőnek. 

26 Gyakoroljátok tanításomat, bízva bennem, mert ahogy teljesítitek Szavamat, én vigyázok rátok és a 

tiétek felett. Miért látok egyeseket erősnek, másokat gyengének? Mert az erősek nem értették meg, hogyan 

kommunikálják erejüket a gyengék felé. 

27 Egyesítsetek mindenkit, és mindenki erős lesz. Szeressétek egymást, és legyetek testvériesen 

egyesülve, akkor látni fogjátok, hogy a gyenge bokrokból sűrű levelű fák lesznek. Fogadjatok be 

mindenkit, mert senki sem tudja, milyen feladatot hoz magával a felebarátja. Senki sem ismeri a múltját, 

így senki sem fordulhat el tőled. Minél ügyetlenebbek vagy ostobábbak az embertársaitok, annál több 

irgalmat és együttérzést kell éreznetek irántuk, szem előtt tartva, hogy ők azok, akik elbuktak, akik nem 

értették meg, hogyan kell biztonságos ösvényre állítani a lábukat. A sziklakemény szívekből tudom, 

hogyan lehet gyengédséget sugárzó szívet csinálni; ezt te is meg tudod csinálni. 

28 Tisztítsátok meg szíveteket, hogy cselekedeteitek tiszták legyenek. Ne feledjétek, hogy egy rossz 

fa soha nem teremhet jó gyümölcsöt. 

29 E célból hívtalak el benneteket ebben az időben, hogy olyan fákká tegyelek benneteket, amelyek 

árnyékot és védelmet nyújtanak az útkeresőnek; azok, akik ezt megértették, megnyitották szívüket, hogy 

azt mondják Nekem: Ma már tudom, hogy a Te teremtményed vagyok, és hogy egy nehéz és nemes 

feladat teljesítésére küldtek. Tudom, hogy benned van az eredetem, és veled van a végem. 

30 Igen, én vagyok az út. Mindenki, aki ezen akar járni, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. 

Ahhoz, hogy ezen az úton járhassatok, csak azt kérem, hogy szeressétek Atyátokat a saját testvéreitekben. 

Ez a törvény vagy az út: szeretni Istent és szeretni egymást. Ez az a törvény, amely mindenkor 

megvilágította az emberek útját. 

31 Egyetlen szeretettel szerettel szerettelek mindannyiótokat. Miért ne szerethetnétek mindannyian 

ugyanúgy egymást? A nemzetek várják a béke hírnökeinek érkezését. A föld népei úgy siratják 

nyomorúságukat, mint kóbor juhok, akik a Pásztor érkezésére várnak, arra, aki egyetlen akadállyal egyesíti 

őket. 

32 Készüljetek fel, mert közel az idő, amikor ezeket az utasításokat (közvetlenül) az Én Lelkemtől 

kapjátok majd, mert ezeket már nem fogja többé egyetlen földi ember sem adni. Senki sem vállalkozik 

semmire anélkül, hogy előbb ne kapta volna meg az isteni útmutatást. Ismerem az utat, és nem akarom, 

hogy könnyeket ejtsetek rajta. Előzetesen felkészítelek benneteket, és megmutatom az időt, hogy 

elkezdjétek a "napi munkát". 

33 A nagy vallási közösségek és szekták konzultálnak egymással, felkészülnek az összecsapásra, mert 

előre látják a csatát. Ti is konzultáljatok, készüljetek fel és imádkozzatok, hogy ne érjen benneteket 

meglepetés; mert ha nem így tennétek, akkor Tanításomat az emberek elítélnék és rágalmaznák, Lelkem 

minden szidalmazást megkapna, és csodákat mutatnék nektek, hasonlóan Jézushoz a Golgotán. 

34 Lelked egy magasabb életre ébred. Már most kezd kialakulni benne egy jobb világ eszménye. 

35 Megtanítalak titeket arra, hogy elnyerjétek a lelki békét, és hogy megtartsátok azt, mint a szellem 

igazi kincsét. Szavam megszabadít benneteket a gonosztól ebben a Harmadik Időben, és megóv 

benneteket a bizonytalan ösvényektől, amelyeken oly sokáig bolyongtatok és szenvedtetek. 

36 Hangom minden szív ajtaján hívni fog, és a Lélek lesz az, aki minden emberből válaszol. 

37 Néhányan azonnal felismerik hívásomat. Mások bizonytalanul kérdezik maguktól, hogy ki az, aki 

hív. És így fokozatosan, egyenként elindulnak és a fény felé igyekeznek. 

38 Milyen dicsőséges a lélek ébredése, amikor az ember megkérdezi magától: Ki mozdul meg 

bennem? Honnan jön az inspirációm, és ki inspirál engem arra, hogy jót tegyek? 

39 Szavam arra is megtanít, hogy olvassátok a szellemeteket, hogy behatoljatok belé, hogy 

felfedezzétek a lényegét, ami a fény, az igazság, a szeretet, az engedelmesség és a tisztaság. 

40 Amikor az ember szellemileg felfedezi önmagát, akkor érzi magában az Atya jelenlétét. De ha nem 

tudja, hogy ki ő, és honnan jött, akkor távolinak, idegennek, elérhetetlennek érzi magát, vagy zsibbadt 

marad. 
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41 Csak a felébredt szellem képes behatolni az igazság birodalmába. Az ember nem lesz képes 

felismerni azt pusztán a tudományával. 

42 Látom, hogy az emberek tudásra, hírnévre, erőre, gazdagságra és hatalomra törekszenek, és 

felajánlom nekik az eszközöket, hogy mindezt elérjék - de a valódi, lényegi tulajdonságaiban, a szellemi 

igazságában, nem pedig a világ külső és álnok, nem pedig a mulandó és csalárd dolgaiban. 

43 Amikor az ember az anyagiaknak szenteli magát, és bezárja magát egy olyan szűk térbe, mint a ti 

világotok, akkor elszegényedik, korlátozza és elnyomja a lelkét, nem marad számára más, csak az, amit 

birtokol, vagy amit tud. Ekkor szükségessé válik, hogy mindent elveszítsen, hogy felnyissa szemét az 

igazságra, és tévedését felismerve ismét az Örökkévaló felé fordítsa tekintetét. 

44 Semmi sem jobb, mint az Én tanításom, amelyet az irántatok való isteni szeretet ihletett, és amely 

megmutatja nektek az igaz utat. Ki taníthatná meg nálam jobban, hogy adjátok meg Istennek, ami Istené, 

és a császárnak, ami a császáré? 

45 Ez az oka annak, hogy ismét hallattam a hangomat a világotokban, mert láttam, hogy elveszettetek 

a sötétség és a tévedés tengerében. 

46 Szeretetfényem meggyújtja a hit lámpását a sötétségben lévő szívekben, és Irgalmasságom 

felébreszti azokat, akik meghaltak Királyságomért. 

47 Bárki, aki nem érti, hogyan fedezze fel ennek az Igének a jelentését, arra a véleményre juthat, hogy 

tanításom egy igát jelent, amely lefogja az embert, és rabszolgasorba taszítja. De aki képes ezt helyesen 

értelmezni, az úgy fogja érezni, hogy egész lényét elárasztja a fény, és az ujjongása határtalan lesz. A 

dicsőítés belső dala fog feltörni a lelkéből, ami harmonikus élethez vezet, ami az imádat legjobb formája 

lesz számomra. 

48 Aki az Én Törvényem szerint jár, nem fog elbukni, bármennyire is próbára teszik. A hit megadja 

neki a győzelemhez szükséges erőt. Bármilyen keserű is a pohara, ő soha nem fog káromkodni. Türelmes 

lesz, és tud reménykedni, ahogyan azt az ő Ura akarja. Aki így gyakorolja tanításaimat, érdemeket szerez, 

hogy csodáim megnyilvánuljanak benne. 

49 A hit, az odaadás és az alázat az általam elrendeltek iránt rövidebbé teszi a megpróbáltatások útját, 

mert akkor nem fogjátok többször végigjárni a szenvedés útját. De ha a próbák során lázadás, 

elégedetlenség, sőt káromlás támad, a látogatás tovább fog tartani, mert akkor újra végig kell járnotok azt 

az utat, amíg a leckét meg nem tanuljátok. 

50 Az élet egy állandó lecke a lelkek számára. Amikor a világegyetem az Én parancsomra alakot 

öltött, nem volt más feladata, mint ez: tanítani. Az élet egy olvasztótégely és egy küzdelem a lélekért. Ez 

nem abszolút boldogság, mint ahogy azt sokan gondolják. Az öröm, a győzelem, a béke vagy a boldogság 

túl van minden küzdelmen, túl van ezen a próbakövön. A szellem boldogsága minden boldogságával 

együtt a szellem tökéletességében áll. 

51 Értsd meg ezt az igazságot, hogy ne menj el figyelmetlenül a könyv mellett, amely napról napra a 

bölcsesség új lapjait mutatja neked. Neveld a lelkedet úgy, hogy jó megfigyelővé váljon. Neveljétek 

elméteket elmélkedés által, imádkozzatok a lélekhez illő imával, érzékenyítsétek el az elmét és a szívet, 

hogy befogadhassátok isteni üzeneteimet, és tanuljátok meg a benneteket körülvevő élet szellemi nyelvét, 

amely megmutatja nektek a tökéletességhez vezető utat. 

52 Hogy segítsek nektek, lejövök a megfáradt szívetekhez, hogy új életet adjak nekik. 

53 Amikor ezeknek a hanghordozóknak az elméje tisztaságban emelkedik fel Hozzám, az Én Szavam 

közvetlenül eléri a szellemet. Az egyszerű Ige, amely már nagy embereket mozgatott meg, csodát fog 

tenni, hogy visszavezet benneteket Hozzám, ó, szeretett népem, mert régen letértetek az igazság útjáról. 

Elfelejtettétek, hogy Magatokban hordoztok Engem, és amikor eljöttetek, hogy meghallgassatok Engem, 

éreztétek, hogy Jelenlétem újra felragyog, mint egy fényes csillag, amely megvilágítja szíveteket. 

54 Befogadlak, de mielőtt ezt emberi részeddel tenném, a szellemedhez fordulok, amely az 

Istenségem igazi gyermeke. A szellemben van a lelkiismeret, az értelem, és ezen keresztül engedem, hogy 

ihletem és gondolataim elérjék az emberi lényt. 

55 emberek, akiket végtelenül szeretek, az Én gondolatom, amely e hanghordozók ajkán szóvá vált, 

olyan a ti lelketek számára, mint egy fényekkel teli út. 

56 Figyelj rám: Legyetek alázatosak a világban, és vessetek jót a világban, hogy annak gyümölcseit a 

mennyben learathassátok. Ha nem tetszik neked, hogy tanúid vannak, amikor rosszat cselekszel, akkor 
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miért tetszik neked, hogy tanúid vannak, amikor jót cselekszel? Mivel dicsekedhetsz, hiszen csak a 

kötelességedet teljesítetted? 

57 Értsd meg, hogy a dicséretek ártanak a lelkednek, mert még annyira tapasztalatlan és emberi vagy. 

Miért várjátok, hogy Atyátok azonnal, miután jó munkát végeztetek, megadja nektek a jutalmat? Aki így 

gondolkodik, az nem cselekszik önzetlenül, és ezért a szeretete hamis, és a szeretete messze van attól, 

hogy igaz legyen. 

58 Hadd lássa a világ, hogy jó cselekedeteket tesztek, de nem azzal a szándékkal, hogy kitüntetést 

kapjatok, hanem csak azért, hogy jó példát és tanítást adjatok, és tanúságot tegyetek az igazságomról. 

59 A világegyetem minden helyén ott vannak az Úr angyalai, akik kegyelmüket és szeretetüket Isten 

minden gyermeke között szétosztják. A lelki csendben szüntelenül tevékenykednek, hogy jót tegyenek 

testvéreikért. Mikor láttátok őket a Földre jönni, hogy dicsekedjenek azzal, amit adtak nektek, vagy a 

segítséggel, amit adtak nektek? 

60 Legyetek alázatosak, mert az ember nagyságtéveszméi, gőgje és hiúságai a földhöz tartoznak, 

anyagi tulajdonságok, és velük együtt süllyedtek a sírba. A szellem csak azt őrzi meg, amit magával vihet 

a mennyei magasságokba, ami a fényben ragyoghat. Ha a nagyság nem szellemi, ha csak hiúság, akkor 

holnap nyomorúság fogja érni a lelkét. 

61 Van igazság és hamisság, és szükséges, hogy mindkét utat ismerjétek, hogy választásotok során az 

igaz utat kövessétek. Nyisd meg a szemed, ébreszd fel a szellemed, finomítsd az érzékeidet, hogy 

érzékelhesd Atyád szeretetét minden teremtett dologban. Mindent megadtam nektek anélkül, hogy bármit 

is kértem volna tőletek értem. Ha értetlenségedben azt kellett volna mondanod, hogy sok az, amit kérek 

mindazért, amit adtam neked, akkor tévedsz. Ha kérek tőletek valamit vagy sokat, az csak a ti javatokat 

szolgálja, az örökkévalóságban való boldogságotokat. 

62 Számot kell adnotok Atyátok előtt mindenről, amit az életben tettetek. De hogyan fogod 

elhallgattatni a lelkiismeret hangját ebben a legfontosabb órában? Mit fogsz válaszolni, amikor a lelked 

meghallja az Úr hangját, hogy soha nem igazolhatod a gonoszságot? 

63 Csak a bukásból való helyreállításra tett erőfeszítések, a szeretet és a buzgalom, amellyel a 

jóvátétel útján jársz, fogja eltüntetni lényedből a bűn nyomait és foltjait, hogy az isteni bíró előtt tisztának 

mutatkozz. 

64 Mindezt már itt megtudhatja. Ne feledjétek, hogy ahol az érdekeitek vannak, ott vannak a 

gondolataitok és a szívetek is. Ha ezek anyagiak, akkor materializálódtok, ha lelki jellegűek, akkor a 

tökéletesség felé vezető úton lesztek. 

65 Éljetek a földön úgy, ahogyan az Igém tanított titeket. Tapasztald meg a küzdelmet, szeress és 

törekedj a jóra, élvezd mindazt, amit rád bíztam, de hagyd, hogy szellemed úgy lebegjen, mint a felhők a 

tisztasággal és szeretettel teli végtelen űrben. 

66 Hiába keresik az emberek a tökéletes élvezetet az ördögi materializmusban. Minden szomorú és 

üres az Atya jelenléte nélkül. Ő az igazi öröm. 

67 Távozzon tőled minden rossz gondolat, és vegyél fel nemes gondolatokat. A boldogság nem abban 

rejlik, amit az ember anyagilag birtokol, hanem abban, amit szellemileg felismer. Tudni annyit tesz, mint 

birtokolni és ennek megfelelően cselekedni. 

68 Aki valódi tudással rendelkezik, az alázatos lélekkel rendelkezik. Nem büszke a földi tudásra, aki 

csak arra törekszik, hogy mindent (földi) tudjon, és mindent tagad, amit nem ért meg. Aki magában 

hordozza az ihletett tudás fényét, az képes a megfelelő időben kinyilatkoztatásokat kapni, mint ahogy azt 

is tudja, hogyan várhatja azokat. Sokan nevezték magukat tudósoknak, de a nap, amely napról napra teljes 

fényben ragyog, rejtély volt számukra. 

69 Sokan azt hitték, hogy mindent tudnak, de valóban mondom nektek, a hangya, amely észrevétlenül 

keresztezi az útjukat, számukra is felfoghatatlan rejtélyt tartalmaz. 

70 Az emberek képesek lesznek felfedezni a természet sok csodáját, de amíg ezt nem az isteni szeretet 

útján teszik, addig nem jutnak el az igazi bölcsességhez, amely a lélek halhatatlan életében van. 

71 Ti emberek, közeledjetek hozzám. Nem kell az agyadat törnöd, hogy felfedezd a titkokat és 

rejtélyeket. Csak meg kell nyitnod a szívedet a hit kulcsával. 
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72 Legyen szilárd akaratotok, hogy az Atyához menjetek, hogy Vele legyetek, hogy belépjetek az Ő 

lakhelyére, és meg fogtok lepődni, és később csodákat is fogtok tenni, amikor gyakoroljátok szeretetemet 

és megbocsátásomat az életetekben. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 140  
1 Jelen vagyok közöttetek, hogy megtanítsam a szellemeteket a béke, a fény és a jóság útjára. 

2 Azért jövök hozzátok, mert egyedül én tudom, hogy a fájdalom és a gyötrelem, amelyben az 

emberek élnek, nem más, mint éhség, szomjúság és lelki nyomorúság. 

3 Egyik ember ma, másik holnap, kinyitják szemüket az igazság fénye előtt, végül meggyőződve 

arról, hogy az élvezetekkel, a gazdagsággal és a világi kielégülésekkel soha nem érhetik el 

tökéletességüket, sejtve, hogy létezik valami az anyagon túl, amelynek lényege, szépsége és igazsága az a 

kenyér, az a táplálék és az az öröm, amit a szellem oly fájdalmasan nélkülöz. 

4 Ahhoz, hogy az emberek szívét megtöltse az Én fényem, először meg kell tisztulniuk mindattól, 

ami bennük van. Hogyan fogjátok betölteni Törvényemet, ha egész lényeteket az anyagelvűség hatja át? 

Először meg kell szabadulnia minden fájdalmatól, gonoszságtól és gyűlölettől, amit magában hordoz, 

amíg tisztává nem válik, és akkor az Én kegyelmem be fog lépni belé. 

5 Tudjátok meg, hogy minden emberben megteremtettem egy számomra rendelt helyet; de ti 

birtokba vettétek, és megteltétek azt tisztátalanságokkal, tökéletlenségekkel és profanizációkkal. Ez az 

igazság, az ember meggyalázta magában a legszentebb dolgot, amit a szellemének adtam. 

6 Csak én tudnék könyörülni az embereken, mert a szeretet eltávozott belőlük. Ma már nem tudják 

ezt, és azért jöttem, hogy megmutassam nekik minden hibájukat, ami keserűségük oka. 

7 Mire jó az emberek vallása? Látom, hogy mindannyian hisznek Istenben mint elvben és a jóságban 

mint törvényben. Követitek-e azt, amit a vallásaitok tanítanak és parancsolnak nektek? Nem mondhatjátok 

Nekem, hogy teljesítitek, mert hamisnak bizonyítanátok ezt a tökéletlen cselekedetekkel, amelyeket nap 

mint nap véghezvisztek a világban. 

8 Az emberek nem hisznek Bennem, nem szeretnek Engem, és nem engedelmeskednek Nekem. Az 

emberek élete a földön más lenne, ha hinnének Bennem, szeretnének Engem és engedelmeskednének 

Nekem. 

9 Megmutattam magam a világnak, és bizonyítékokat adtam neki jelenlétemről, igazságomról és 

hatalmamról, hogy kövessen engem. És bölcsességem legnagyobb bizonyítékát azzal a szóval mutattam 

meg neki: "Szeressétek egymást" - egy egyszerű mondat, amely azonban tartalmazza az igazi nagyság 

titkát, amely a spiritualizált emberek számára van fenntartva. 

10 "Szeressétek egymást" volt az utolsó parancsolat, amelyet akkoriban tanítványaimnak hagytam. A 

parancsolat ugyanaz, mint a törvény, ezért ebben a törvényben, hogy szeresselek benneteket, mint Istenben 

testvéreket, egyesítettem az összes parancsolatot, az összes legfőbb tanítást és bölcs mondást, hogy 

tudjátok, a szeretet az életet irányító törvény. 

11 Egyedül Krisztus, a Bárány mutatta meg ezt a világosságot a világnak, ezért mondom nektek, hogy 

eljön az óra, amikor minden ember egyesül e parancsolat igazságában. 

12 Itt az ideje, hogy az ember felajánlja nekem a szeretet adományát, ahogyan a teremtés minden 

lénye teszi. Mostanáig az emberiség csak az epét és az ecetet kínálta Nekem, amelyet a százados tartott 

ajkamhoz kínszenvedésem alatt. 

13 Nem tudod, hogy a keserűség soha nem olthatja a szeretet szomját? És mégis, ez az, amit mindig is 

felajánlottál Nekem. Én viszont a végtelen irgalom köpenyét hozom, hogy betakarjon benneteket, az élet 

borának kelyhét és a Lélek kenyerét, a bölcsesség, a hit, a szeretet és az igazság kenyerét, hogy felemeljen 

benneteket - nem a fájdalom keresztjére, hanem a tökéletesség hegyére. 

14 Tanítványaimnak nem szabad titokzatossággal körülvenniük a tanításomon belüli gyakorlataikat. 

Egyszerű, olyan egyszerű, amilyen egyszerűséggel a természetben is megtalálható. Az ima, amelyet 

tanítok nektek, az, amely a szívből fakad. Mit tudsz elrejteni előlem, amit nem tudok? Amikor vihar 

tombol a lelkedben, hogyan mondhatod Nekem egy olyan imában, ami nem a tiéd, hogy nyugodt vagy, és 

hogy nincs szükséged segítségre? Fogalmazd meg a saját imádat naponta a szükségleteidnek megfelelően. 

Érezzétek közel magatokhoz Engem, és amikor ez a világ fáraszt titeket problémáival és 

megpróbáltatásaival, jöjjetek Hozzám, forduljatok a szellemi világ felé is, ahol védelmezőkre és barátokra, 

igaz szeretetre, tiszta ragaszkodásra találtok, és érezni fogjátok annak társaságát és vigasztalását. 

15 Minden világot kormányzok és szemlélek, és szeretettel fogom látni, hogy a különböző szférákban 

élő testvérek és nővérek hogyan közelednek egymáshoz, hogy megegyezzenek és elérjék egymást. Később 
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csak szellemek lesztek, akik azokat utánozzák, akik az erény példaképei voltak - ezeket a ti 

védelmezőiteket és közbenjáróitokat, akiknek megengedtem, hogy ebben az időben Izrael népe előtt 

ismertté váljanak, hogy nagyszerű küldetést teljesítsenek az emberiség körében. 

16 Tanuljatok meg rövid ideig magasabb szférákon élni. Repüljetek azokba a régiókba, ahol az ember 

békét és harmóniát lélegez, akkor erősebbnek és megnyugodottabbnak fogjátok érezni magatokat, amikor 

visszatérsz. 

17 Mindenetek megvan, ami ahhoz szükséges, hogy törvényeim szerint éljetek. Nem mondhatjátok 

nekem, hogy életkörülményeitek nem teszik lehetővé, hogy teljesítsétek azokat. Még az élet küzdelmei 

közepette is imádkozhatsz, szerethetsz és jót tehetsz embertársaiddal. 

18 Szívem ajtajai nyitva állnak előttetek, hogy belépjetek és tanulmányozzátok Szavamat. 

19 Ti vagytok azok a szellemek, akik a teremtés kezdete óta küldetést kaptak. Szikrák vagytok 

Lelkem szikrái, és értelemmel, akarattal és intelligenciával vagytok megajándékozva. Az Én képmásomra 

és hasonlatosságomra teremtettelek benneteket, és ezért képesek vagytok gondolkodni, érezni és szeretni. 

20 Olyanok vagytok, mint a drágakövek, amelyeknek ragyogniuk kell ebben az időben, hogy fényt 

terjesszenek az emberek között, mint az ékkövek, úgy szeretlek benneteket. Számomra felbecsülhetetlen 

értéket képviselsz. Ébredjetek fel, és engedjétek, hogy vésőm elsimítson benneteket, hogy már 

felkészülten, szorgalmasan dolgozhassatok a tartományokban, ismertetve Igazságomat, tanúságot téve róla 

a szeretet igaz cselekedetein keresztül. 

21 Azt hiszitek, hogy 1950 után megszűnök megnyilvánulni közöttetek? Igaz, hogy Szavam az 

emberi elmén keresztül megszűnik, de ajándékaim bennetek maradnak. Azt mondtam nektek, hogy ti 

vagytok a szeretet világának alapjai, és azt akarom, hogy erősek legyetek, hogy tégláról téglára 

építkezzetek, és ezt az örökséget hagyjátok az eljövendő nemzedékekre. 

22 Teljesítsétek küldetéseteket, mert minden egyes művetekért meg fogok fizetni, mégpedig 

növekedéssel. A cél eléréséhez vezető út még hosszú, de jó szándékkal lerövidítheted. 

23 Fogadom a szellemedet, mert ez az, ami képes a tökéletesség magasságaiba emelkedni. Elvárom, 

hogy spiritualizáljátok magatokat, hogy egyek lehessünk, mert mindannyian össze fogtok olvadni Velem. 

Addig is megvilágosítom a szellemedet. 

24 Győzni fogtok a megpróbáltatásaitokon keresztül, és én üdvözölni foglak benneteket. Az Én 

szeretetem lesz az, ami eljön, hogy üdvözöljön benneteket. Szerelmem nem kérdezi, hogyan jöttök, csak 

annyit mond: gyertek. 

25 Annak érdekében, hogy nyugodt lélekkel léphessetek be jelenlétembe, vigyázzatok rá, mert ő a ti 

igazi lényetek. Ne feledkezzetek meg róla, mert ez olyan lenne, mintha megfeledkeznétek magatokról és 

Istenről. Ne foglalkozzatok tovább a kielégülésekkel, a kényelemmel, a személyiség imádatával és az 

emberi örömökkel. 

26 Beszélek azokhoz, akik elhanyagolják a lelküket, és megkérdezem őket: Mit adtál az örök 

életedért, azért, ami ma van és nem lesz holnap, a folyamatos változás életéért, ahol a diadal rövid életű, de 

a fájdalom a közvetlen következménye. 

27 Gondolkodjatok el mélyen ezeken a szavakon. Törvényem és Tanításom mindig 

megváltoztathatatlan marad számotokra, emlékeztetnek és megtanítanak benneteket szellemi és emberi 

kötelességeitekre. Már mondtam nektek, hogy az életetek megfelel a műveiteknek. Ha az emberiség 

magával rántja a fájdalom láncát, nem én tettem rá ezt a láncot, hanem ő maga. Még mindig sok sírást és 

szenvedést fogtok tapasztalni. Tanulmányozzátok Szavaimat, hogy ne hosszabbítsátok meg a keserűség és 

az emberi megpróbáltatások láncolatát. Szánjátok meg magatokat, mert én már megbocsátottam nektek. 

28 Abban az időben, amikor Jézusként a földön voltam, a bűnös szívek ezt mondták Nekem: "Rabbi, 

milyen különös a tanításod, amely megismertet velünk, bűnösökkel, Isten bocsánatát." Szavam furcsának 

tűnt számukra, mert tudták, hogy bűnözők vagy házasságtörők, és az egyetlen törvény, amit ismertek, az 

volt: szemet szemért, fogat fogért. Ezért csodálkozva kérdeztek Engem: "Miért beszélsz a bűnök 

bocsánatáról? Miért mutatsz, ó, rabbi, szeretetet a megátalkodott iránt? Amikor ajkad megszólal, mennyei 

ragyogással ragyog, és tanításod a legtisztább szeretet égő üzenete." Nekik válaszolok minden egyes 

művemmel. 
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29 Tanításom nem idegen tanítás, hanem a szeretet tanítása, az az út, amelyen a lélek fejlődhet, 

amelyen igaz irányt adhat gondolatainak, szavainak és cselekedeteinek, és amely követi őt a vezeklés 

útjának végéig. 

30 Szükséges, hogy aki vétkezett, belépjen a templomba, és ott bűnbánattal telve részt vegyen az 

isteni szeretet ünnepén. 

31 Lerövidítheted utadat az élet csapdáin keresztül, kevesebb bukással, kevesebb tévedéssel, mint 

mások, ha tudod, hogyan használd a kulcsot, amely kinyitja a templom ajtaját a lelki felszerelésedhez. 

32 Ha valóban megbánjátok az általatok okozott gonoszságot, mindig szívesen látnak benneteket. De 

szükséges, hogy a megtéréseteket cselekedetekkel bizonyítsátok, mert csak ezek által tisztulhattok meg. 

33 Három erény, amelyre törekedned kell: Bűnbánat, megbocsátás és szeretet. Ha ezek az érzések, 

ezek az erények nem ragyognak fel lényetekben, hogyan fogjátok elérni lelketek számára Országom 

fényét? Hogyan fogod élvezni a boldogságokat, amelyek azoknak vannak fenntartva, akik tudják, hogyan 

kell felemelni magukat, hogy elérjék azokat? 

34 Aki eléri ezt az áldást, az Atyja dicsőségét hordozza magában. Csak a szeretet útján juthatsz el az 

igazi otthonodba, abba a királyságba, amelyet senki sem érhet el más módon, amelyet semmilyen áron 

nem lehet megvásárolni, hacsak nem a szíveddel nyered el. 

35 A szeretet megkönnyíti a terhet az életút során, és minden fájdalom elmúlik. A "szeretet" szó életet 

jelent. A szeretet és az élet az Én tanításaim. 

36 Három tulajdonságra van szükség a tanítványaimban ahhoz, hogy megváltoztassák az életüket: Az 

első az, hogy meghallgassatok Engem, a második, hogy megértsetek Engem, a harmadik pedig az, hogy a 

gyakorlatba ültessétek az utasításaimat. 

37 Ha kivonjátok magatokat életetek örvényéből, és a legtisztább gondolatokkal jöttök, akkor az Én 

Igém világosság lesz elmétekben. De az élet küzdelmei és a cselekedeteitek összezavarnak benneteket, 

amelyek nem mindig felelnek meg annak, amit az Atya parancsolt nektek. Különösen emlékeztetlek 

benneteket arra a munkára, amelyet befejezetlenül hagytatok vagy elfelejtettetek: a szellemi munkára, 

amelyről megfeledkeztetek, amikor a világra jöttetek, vagy azután. 

38 A szemed gyönyörködtető emelkedettséget tapasztal, amikor szemtanúja leszel a napfelkeltének 

teljes pompájában hajnalban. De nem is tudjátok, milyen öröm a lélek számára, amikor Isteni Fényem 

megjelenését a végtelen szeretet napjaként látja. 

39 Ó, bárcsak fel tudnád ébreszteni belső érzékeidet, hogy meglásd Őt, aki vár rád, és aki benned van! 

Milyen nagy lesz azok meglepetése, akik egy napon felfedeznek Engem magukban, miután oly 

sokféleképpen kerestek Engem. 

40 Jól figyeljünk: egy kristálytiszta vizű forrás hűen tükrözi a napfényt, míg egy zavaros vizű forrás 

nem tudja ugyanolyan tisztán visszatükrözni azt. Ilyen a te lelked; a te feladatod, hogy megtisztítsd a 

forrást, majd megtöltsd tiszta vízzel. 

41 A mennyek országát nem lehet egy pillanat alatt elnyerni; azt lépésről lépésre kell elérni. A nap 

fénye nem hirtelen árasztja el a földet; fokozatosan és szelíden, erőszak nélkül jelenik meg, amíg 

gyengéden fel nem ébreszt álmodból. A spirituális ébredéseteknek ugyanígy kell lennie. 

42 Tanítványok, Máriáról fogok beszélni nektek, az Én Anyámról, aki emberi lényként és a ti lelki 

Édesanyátok. 

43 Szükséges, hogy az emberi szív mélyről felfelé megismerje azt a drága üzenetet, amelyet az ő 

Lelke hozott a világnak, és miután megismertétek a teljes igazságot, tisztítsatok meg szívetekből minden 

bálványimádó és elragadtatott imádatot, amelyet neki szenteltetek, és ajánljátok fel helyette lelki 

szereteteteket. 

44 Mária üzenete a vigasztalás, az anyaság, az alázat és a remény üzenete volt. Azért kellett a földre 

jönnie, hogy kinyilvánítsa anyai természetét, és hogy felajánlja szűz méhét, hogy abban "az Ige" emberré 

váljon. Küldetése azonban nem ért véget a földön. E világon túl volt az ő igazi otthona, ahonnan az 

együttérzés és az anyaság köpenyét terítheti minden gyermekére, ahonnan követheti az elveszettek lépteit, 

és kiáraszthatja mennyei vigasztalását a szenvedőkre. 

45 Sok évszázaddal azelőtt, hogy Mária a világra jött volna, és egy nőben testet öltött volna, hogy 

betöltse isteni sorsát, Isten prófétája bejelentette őt. Általa tudtátok meg, hogy egy szűz fogantatni fog és 

Fiút szülni, akit Immanuelnek, azaz Istennek velünk, neveznek majd. 
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46 Máriában, a hibátlan asszonyban, akibe a mennyei anyaság Lelke szállt le, beteljesedett a próféta 

által meghirdetett isteni ígéret. 

47 Azóta a világ megismerte őt, és az emberek és nemzetek szeretettel emlegetik a nevét, és 

fájdalmukban Anyaként vágyakoznak utána. 

48 Fájdalmas Anyának nevezitek, mert tudjátok, hogy a világ a fájdalom kardját döfte a szívébe, és a 

tudatodból nem távozik ez a szomorú arc és a végtelen bánat kifejezése. 

49 Ma azt szeretném mondani nektek, hogy távolítsátok el a szívetekből a fájdalom örökké tartó 

képét, és helyette gondoljatok Máriára, mint egy gyengéden mosolygó és szerető Anyára, aki spirituálisan 

dolgozik, és segít minden teremtményének, hogy felfelé fejlődjön a Mester által kijelölt úton. 

50 Rájöttetek már, hogy Mária küldetése nem korlátozódott a földi anyaságra? Nem is a Második 

Korszakban való megnyilvánulása volt az egyetlen, hanem egy új Korszak van fenntartva számára, 

amelyben szellemtől szellemig fog szólni az emberekhez. 

51 János tanítványom, próféta és látnok, elragadtatásában egy napba öltözött asszonyt látott, egy 

fénytől ragyogó szűzlányt. 

52 Ez az asszony, ez a Szűz Mária, aki méhében nem egy új Megváltót fogantat, hanem egy egész 

világot, amely szeretettel, hittel és alázattal táplálkozik benne, hogy Krisztusnak, minden tökéletesség 

Mesterének isteni nyomdokaiba lépjen. A próféta látta, hogy az asszony szenved, mintha szülne, de ez a 

fájdalom az emberek megtisztulása, a lelkek engesztelése volt. Amikor a fájdalom véget ér, fény lesz az 

emberekben, és öröm tölti majd el Egyetemes Édesanyátok lelkét. 

53 Gyertek ma hozzám, szeretett tanítványok, gyertek és foglaljátok el a benneteket megillető helyet. 

És ti, kezdők, ti is Velem vagytok. Ma, amikor megteszitek az első lépéseket, kezdjétek el a felfelé ívelő 

fejlődés útját. Fogadom azt, aki először jön, hogy meghallgassa az Igémet, vigaszt keresve a szívének és 

világosságot a lelkének, és mindannyiukat szívesen látom. 

54 Áldottnak nevezlek benneteket, mert az anyagias korban, amelyben az emberiség él, ti kimegyetek 

és keresitek az Én nyomdokaimat, becsukjátok a fületeket a beszéd előtt, és csak a belém vetett reményt 

hozzátok magatokkal. Ahogy most látlak - ártatlanul és tisztán - mindig látni akarlak. És ahogyan ezen a 

napon befogadlak benneteket, amikor érzitek a békémet, úgy foglak mindig befogadni benneteket. 

55 Lelkem szomorú, amikor látja, hogy nem mindenki készül fel egyformán. Vannak, akiknek nincs 

hitük. Mások, akik hisznek, nem állnak készen arra, hogy szembenézzenek a közelgő konfrontációkkal. 

Néhányan önzésükben nem érzik magukat egyesültnek testvéreikkel, és elszakadtak. De én azt mondom 

nektek: Csak a szeretet tesz erőssé, és a hit ment meg. Figyeljetek mindig, nehogy hirtelen elboruljon az 

agyatok. 

56 Ébredjetek fel, akik még alszotok, lássátok a világot megvilágító fényt, és készüljetek fel, hogy 

felismerjétek eljövetelemet ebben az időben. Embertársaitok közül sokan le akarnak téríteni benneteket 

erről az útról azzal, hogy jólétet kínálnak nektek a földi életben és fejlődést a szellemetek számára. De 

bennük nincs sem szeretet, sem őszinteség, ezért kérlek benneteket: Ki lesz képes a világon arra, hogy 

valódi békét adjon nektek ebben az időben? Azok a nemzetek, amelyek azt mondják, hogy visszatértek a 

békéhez, nem bocsátottak meg maguknak, az uralkodók nem békültek meg, ezért nem tették le a tartós 

béke alapjait. 

57 Mielőtt eljöttetek, hogy meghallgassatok Engem, törékeny hajón vitorláztatok, hitetek ingadozott. 

A szellemi tanítások, amelyeket kaptál, nagyon kicsik voltak, és a lelkedben nem volt meg az a béke és 

öröm, amit akkor tapasztaltál, amikor hallottad az Igémet. Ha megsebezve érzitek magatokat a hitetekben, 

ne hallgassatok félelemből; valljátok meg, hogy az Én tanítványaim vagytok. Mert ha ti, akik hallottatok 

Engem, csendben maradtok, akkor a kövek beszélni fognak, a természet erői tanúskodni fognak ezekről a 

tanításokról. Nem akarok gyávaságot látni bennetek, ami miatt megtagadjátok mindazt, amit adtam nektek. 

Mert ha megteszed, sok fájdalom lesz a szívedben. Ha azok, akik betegen és szűkölködve fordultak 

hozzád, gyógyulásuk után megtagadnak téged, ne sírj. Örülj annak a gondolatnak, hogy megtetted a 

kötelességedet, és hogy szenvedéseik kielégültek. Sokan, akik megtagadták hálájukat, felkeresnek majd 

téged, és elismerik ajándékaidat. 

58 Csak azok tudnak csodákat tenni, akik hisznek Bennem. És felhasználom azokat, akik így hisznek, 

hogy előnyöket biztosítsak azoknak, akik bizonyítékot követelnek Tőlem. Szeretném látni bennetek a 
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szeretetet, az igaz szeretetet, amely helyreállít minden erőt, és visszaadja az emberiségnek a kegyelmet 

azáltal, hogy megtanítja az embereket szeretni egymást. 

59 Tanításom fénye be fogja világítani a világot. Hatalmam a munkásaimon keresztül fog 

megmutatkozni, és ahogyan a szenvedések nagyon nagyok voltak, úgy a csodák, amelyeket gyermekeim 

között fogok tenni, még nagyobbak lesznek. 

60 Ha felkészültök, meg fogtok lepődni műveimen, és lépésről lépésre meg fogjátok mászni a 

tökéletesség csúcsát. 

61 Fiatalok, imádkozzatok és tartsátok meg törvényeimet, mert hasznotokra leszek. Ne kössétek 

lelketeket láncra a világ hamis dicsőségével. Legyetek szabadok, azzal a szabadsággal, amelyet 

parancsolataimon belül adok az embereknek. Ne vessenek fájdalmat, nehogy learassák ezt a magot. 

62 Nektek, családapáknak azt mondom: Vezessétek gyermekeiteket szeretettel, tanítsátok őket igaz 

felebaráti szeretetre, vigyázzatok szorgalmasan erényeikre, akkor elnyeritek a békét. 

63 Vigyázzatok az uralkodókra, és tartsátok tiszteletben az elhatározásaikat. Azért tartottam békében 

ezt a nemzetet, mert azt akarom, hogy a megfáradt szívek menedéke és a béke otthona legyen a földön. Ne 

hagyjátok, hogy a háború eluralkodjon rajta. De ha ti hívjátok, ha ti akarjátok, akkor nem az Én Akaratom 

teljesül, hanem a tiétek. Ha szükséges, hogy megismerd a megpróbáltatások keménységét, hogy 

érzékennyé válj, hogy megtanulj könyörülni az idegen fájdalmakon, akkor legyen úgy, ahogyan kérsz. Ne 

feledjétek, hogy a háborús elem csak a ti hívásotokra vár, hogy beinduljon és elfoglaljon országokat és 

nemzeteket. Míg egyesek háborúra szólítottak fel, mások a világ békéjéért imádkoztak. Ez a ti nemzetetek 

megosztotta kenyerét és ruháját azokkal, akik nagy megpróbáltatásokon mentek keresztül. Lehetővé 

tettem, hogy gyümölcsökben gazdag földetek felajánlja segítségét azoknak, akiknek ez hiányzott. 

64 Sok hatalmas ember ezekben a nemzetekben úgy tekintett magára, mint rászorulókra, akiknek 

sorsuk azoké, akiknek semmijük sincs. Volt alkalmuk megismerni a nyomorúságot és az emberi fájdalmat, 

és elgondolkodtak azon, hogy mit jelent a nagyság és a birtoklás a földön. Azok, akik nem gondoltak a 

lelki életre, ma készüljenek fel, és emeljék fel hozzám a lelküket, mert a fájdalom megtisztította őket. 

65 Munkások, készüljetek fel arra az időre, amikor azt a küldetést adom nektek, hogy vigyétek el ezt 

az üzenetet más tartományokba és nemzetekbe. 

66 Jöjjetek el ma, és pihenjetek, nyugtassátok meg elméteket, hogy befogadjátok az Igét, amely a 

Szentlélektől származik. Az Ige az, amely feltárja, megvilágítja és megmagyarázza az embereknek az 

igazságot, amely vigasztalással tölti el a szíveket és békével árasztja el a lelkeket. 

67 A megígért Vigasztaló az, aki szól hozzátok, ó, emberek, az Én jelenlétem a Lélekben, amely 

beteljesíti az ígéretet, amelyet a múltban tettem nektek. Amikor megérkezem, üdvözöltök Engem, szeretett 

sokaságok, és szívetek azonnal elkezdi elém tárni keserűségeiteket és bánataitokat. 

68 Mikor fogjátok - nyomorúság helyett - elégedettségeteket kifejezni nekem azzal, hogy azt 

mondjátok: Mester, gyere és gyönyörködj a műveinkben, gyere és arasd le a saját lelkünkben elültetett 

virágokat. Akkor úgy megyek be, mintha kertész lennék, bemegyek a szívetekbe, és onnan, mintha szép 

virágok lennének, learatom gondolataitokat és jó cselekedeteiteket. 

69 Az egyetlen Messiás, az egyetlen Rabbi az, aki ma e hanghordozókon keresztül szól hozzátok. A 

testvéreitek azok, akik közvetítik nektek az Igémet. 

70 Mindegyik gyermekemnek három olyan képessége lesz, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy 

szavaik elérjék az emberiség szívét. Ezek a következők: A tekintély, a szeretet és a bölcsesség. 

71 Amikor részt veszel az egyik vagy másik vagy különböző gyülekezeti helyen, és ugyanazt a szót 

hallod a szószólóikon keresztül, a szíved örömmel és hittel telik meg, és ezt a leckét igazi bizonyítéknak 

veszed, hogy ezek a közösségek a spiritualitásuk miatt egyesülnek. Amikor azonban egy hibás 

megnyilvánuláson veszel részt, úgy érzed, hogy megsebeztek a szívedben, és megérted, hogy nincs meg az 

az egység vagy megnyilvánulás, aminek jelen kellene lennie abban az emberekben. 

72 Ez az igazság. Nem mindenki szereti magát az Én Munkámban, még ha benne is van, és nem 

mindenki értette meg azt. Ezért elmondhatom nektek, hogy egyesek az Én Munkámhoz tartoznak, mások 

pedig az övékéhez. 

73 Azok, akik szeretetből követnek Engem, szeretik az Igémet, mert tudják, hogy az megjavítja őket 

anélkül, hogy fájdalmat okozna nekik, és megmutatja a hibáikat anélkül, hogy leleplezné őket. Ez arra 

készteti őket, hogy kitartóan tökéletesítsék életmódjukat. 



U 140 

174 

74 Azok, akik a tökéletességre való törekvés helyett csak a lélek tökéletessége helyett a hódolatot, a 

felsőbbrendűséget, a hízelgést vagy a megélhetésüket keresik, azok nem viselik el Szavamat, amikor az 

megmutatja nekik a hibáikat. Akkor egy, az enyémtől eltérő művet kell építeniük, ahol szabadon 

cselekedhetik akaratukat. Még nem értették meg, hogy az egyetlen dolog, amit a hallgatóságnak a 

hirdetéseim idején tennie kell, az az, hogy a legnagyobb emelkedettséggel hallgassanak Engem, hogy 

utána képesek legyenek megérteni az üzenetemet. 

75 Miután ennyit beszéltem neked, mit értettél meg eddig? Nagyon keveset, mert sok felszínes 

istentiszteleti cselekedettel zavartátok el magatokat, amelyeket az Én Tanításom nem tanít nektek, és 

ráadásul összezavarodtatok a különböző értelmezések miatt, amelyeket a kapott tanításoknak adtatok. 

76 Itt a lehetőség, hogy megtanuljatok egy olyan leckét, amit a Föld soha nem adhat meg nektek. Az 

emberek könyveiből megtanulhatod az anyagi tudományt, de az Isteni, aki az örök életről beszél neked, 

csak "Az Igét" taníthatja neked, amely az igazi bölcsesség könyve. 

77 Ezt a vigasztalást, ezt az együttérzést, ezt a megértést, egyszóval ezt a szeretetet, amelyet ma rátok 

árasztok, a világ nem tudja megadni nektek. Amikor szomorú vagy, szeretettel gyűjtöm könnyeidet; 

amikor szenvedés gyötör, közeledem hozzád, hogy enyhítsem azt. Az a feladatom, hogy megmentsem az 

emberiséget és megváltsam az utolsó emberig. Ne lepődjetek meg, hogy időnként bekopogok az ajtótokon, 

és arra kérlek benneteket, hogy adjatok nekem menedéket. 

78 Boldogok azok, akik meghallják hívásomat, és szívükben megsejtik eljövetelemet, és azt mondják 

Nekem: Menj be szerény házamba, Uram, a tiéd, mert ott adom át neked üzenetemet. 

79 Holnap sokakat közületek más országokba és nemzetekbe küldenek, hogy átvegyék új küldötteim 

helyét. Képesek lesztek beszélni Velem, és aztán továbbítani tanításaimat embertársaitoknak olyan 

szavakkal, amelyek kifejezik a békét, a bölcsességet és a testvériséget. Kezedből gyógyító balzsam és 

vigasztalás fog folyni, amely képes feltámasztani a halottakat. Példád sok gyermekemet fel fogja 

ébreszteni, hogy a te példád által ösztönözve kövessenek Engem. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 141 
1 Emberek, látom küzdelmeiteket és erőfeszítéseiteket, látom türelmeteket a szenvedésben és a 

Tanításom leckéinek teljesítését. A harc minden olyan útban benne van, amelyen az embernek végig kell 

mennie. Értsd meg, hogy ezt nem csak te tapasztalod. Most még inkább, mint valaha, erősnek kell lenned. 

Figyeljetek és imádkozzatok, és legyetek Velem minden hajnalban, és én ebben a pillanatban 

megvilágosítalak benneteket, hogy fényem elkísérjen benneteket minden munkában, amit ezen a napon 

véghezvisztek. 

2 Nem számít, ha nincsenek szavaid vagy ötleteid egy ima megfogalmazásához. Nekem elég, ha a 

végtelenbe emeled gondolataidat, mert én tudni fogom, hogyan kell értelmezni szíved nyelvét. 

3 Az akkori lelki küzdelmet sok otthonban látjuk tükröződni: Párok, akik nem osztják ugyanazokat 

az eszményeket. Van, ahol a férj követ Engem, van, ahol a feleség az, aki mindennel szembeszáll, hogy 

teljes hittel kövessen Engem, míg a társ minden alkalommal bántja őt gúnyolódásával és hitetlenségével. 

Gyakran, amikor együtt vannak a hálószobájukban, a lelkük külön él. A múltbeli figyelmességek és 

gyengédségek átadták helyüket a heves szavaknak és a bántó kifejezéseknek. Ilyenkor a hit lángja, amely a 

szívben ég, a szenvedélyek és a felkavart érzések viharától felkorbácsolva pislákol. 

4 Vannak olyan családok, ahol a gyerekekre - egyesekre kisgyermekként, másokra kamaszként - 

nagy hatással van, hogy tanúi a szülők közötti küzdelemnek, és ők is érzik a nyugtalanságot, a szívükben 

felszálló kétséget, és felteszik maguknak a kérdést: Kivel kellene egyetértenem? Ki birtokolja az 

igazságot? Melyiküket kövessem, és milyen tanácsok alapján tájékozódjak? 

5 Ez a harc keserű és fájdalmas, de azért kellett kitörnie köztetek, mert nem voltatok eléggé 

felkészültek ahhoz, hogy megértsétek új tanításaimat. Ugyanez történt a második korszakban a családok 

kebelében is, mert míg a családtagok egy része életét adta azért az állításért, hogy Jézus Krisztus a 

Messiás, addig mások tagadtak minden igazságot, és lelkesen akarták, hogy az Ő tanítását kiirtják. 

6 Nektek, akik Engem hallgattok, és akiknek otthonotokban folyik ez a harc, azt mondom, hogy 

vegyétek a fényt tanításomból, hogy legyen meg a szükséges tapintatotok a helyes cselekvéshez; hogy 

legyen szeretet a szívetekben; hogy az értelem és a szeretet vezesse viselkedéseteket otthonotokban; hogy 

erősítsétek magatokat az Én Igém által, hogy legyen türelmetek a súlyos próbatételben, amely a ti 

vezeklésetek. 

7 Ne féljetek, mert ha feladatotokat úgy teljesítitek, ahogyan most tanítalak benneteket, csodákat 

fogtok tapasztalni a sajátjaitok között, és időnként a legzabolátlanabbak, a leghitetlenebbek lesznek utána 

a legbuzgóbbak. Megérintem ezeket a szíveket, és megadom nekik a bizonyítékot, amire szükségük van 

ahhoz, hogy higgyenek. 

8 Ne sírjatok, emberek, menjetek szeretettel e megpróbáltatás mélyére, mert a türelem és a hit, 

amellyel elviselitek, lesz a jutalmatok. 

9 Végezetül értsétek meg, hogy mindannyian ugyanazt az Istent szeretitek, és ne veszekedjetek azon 

a különbségen, hogy az egyik vagy a másik milyen formában valósította meg ezt a szeretetet. Meg kell 

tanulnotok megérteni, hogy vannak olyan lények, akikben a hiedelmek, hagyományok és szokások olyan 

mélyen gyökereznek, hogy nem lesz könnyű kiirtani őket az első pillanatban, amikor tanítjátok őket. Légy 

türelmes, és az évek során el fogod érni. 

10 Vannak, akik egyszer hallanak Engem, és attól a pillanattól kezdve hittel telve átadják magukat 

Nekem. Másrészt vannak mások, akik az Én Szavamra vágyva egyszer, kétszer és sokszor eljönnek ide 

anélkül, hogy sikerülne megérezniük a belső megvilágosodást. Ez annak köszönhető, hogy nem minden 

lélek jár lépésben. Mert míg egyesek már közel vannak ahhoz, hogy érezzék Engem, másoknak még 

fejlődniük kell, és erősödniük kell a próbákban, amelyek megtisztítják a lelket, hogy megértsék 

kinyilatkoztatásaimat. 

11 A spiritualizmus világszerte csatát okoz az ideológiák, hitvallások és vallási szekták között. De e 

konfliktus után ez a tanítás áldott békét hoz majd az embereknek, amire oly nagy szükségük van, és isteni 

igazságosságom napját minden lélekre rásütni. 

12 Ez a fénykorszak - mert ez volt az Én szellemi megnyilvánulásom - sokak számára észrevétlenül 

fog eltelni. Mindazonáltal rendkívül világos jelek és események maradnak majd kitörölhetetlen nyomként, 

amelyek két jelentős eseményt jelölnek meg az emberiség számára: megnyilvánulásom kezdetét és végét; 
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hogy az emberek tanulmányozhassák, megvizsgálhassák és végül elismerhessék, hogy az Úr ismét 

közöttük járt. Felkészítem gyermekeimet, hogy megformálják a könyvet, amely tanító beszédeimet és 

tanításaimat tartalmazza majd, és amely kristálytiszta vízfolyam lesz, az élet folyója, amely oltani fogja a 

spiritualizáció iránti szomjat és a fény utáni vágyakozást ebben az emberiségben. 

13 Most, hogy két korszak elmúlt felettetek, és a harmadik már kezdődik, lélekben jövök, hogy 

gyümölcsötöket keressem, és szívetek csendjében hallom, hogy azt mondjátok nekem: "Atyám, milyen 

kevés jót tudunk mutatni Neked, és milyen keveset haladtunk előre az úton.". - Az idő máris rövid, 

amelyben továbbra is így fogok hozzátok szólni, és nektek sietnetek kell lépteiteket és javítanotok kell 

műveiteket, mert a vallási közösségek figyelik példátokat. A tömegek készek követni és utánozni téged, de 

neked a szeretet műveivel kell tanúságot tenned, hogy hitet találj. 

14 Tanulmányozzátok alaposan tanításaimat, és fontoljátok meg parancsaimat, hogy amikor eljön az 

idő, elindulhassatok az ösvényeken, amelyeket küldetésetek mutat nektek, és kivezethessétek 

letargiájukból azokat, akik megálltak, és ugyanakkor megmentsétek azt, aki a keresztútnál eltévedt. Azt 

akarom, hogy ismerjétek az utat, mielőtt rálépnétek. Nem mondtam-e nektek, hogy az Én Igém az út? 

Hallgassatok rám és tanuljatok. 

15 Senki se induljon el, hogy a saját akarata szerint határozza meg az utat, ne alkosson törvényeket, és 

ne hamisítsa meg rendeléseimet, mert azokkal együtt, akiket becsap, romlásba fog jutni. 

16 Ha megvan bennetek a meggyőződés és a hit, hogy az Úr népe vagytok, akik már régóta bejártátok 

ennek az életnek a sivatagát, akkor egy pillanatra se feledkezzetek meg a Törvényről, ne legyetek hűtlenek 

Atyátokhoz, és ne tévesszétek el az utat, amely a célhoz vezet, amelyre a szellemetek törekszik - ahhoz, 

amit "az Ígéret Földjének" neveztek, és amely a tökéletes világosság helye, ahol Atyátok vár titeket. 

17 Ki mondhatja, hogy gyenge, amikor minden pillanatban megkapja az Én erőmet? Ki mondhatja, 

hogy éhes, amikor már annyiszor leült az asztalomhoz, hogy az igaz élet kenyerét egye? Mindannyian 

örökséggel, ajándékokkal rendelkeztek, és ha néha gyengének vagy szegénynek érzitek magatokat, az 

azért van, mert a hitetek még kicsi. A testetek túl makacs ahhoz, hogy hagyja felismerni mindazt a jót, 

amivel a lélek rendelkezik. Másrészt milyen könnyen engedi, hogy a lélekben rejlő rossz hajlamok vagy 

egészségtelen tendenciák tükröződjenek. Ellenőrizzétek ezt a kisgyermekekkel, akik önszántukból 

széttépik ártatlanságuk fátylát, vagy lázadónak mutatkoznak a jó cselekedetekkel szemben. Nem mindenki 

tér vissza a földre megtisztulva. Van, akinek meg kell innia a szenvedés legkeményebb poharát, amit az 

élet a maga leckéivel ad, és ki kell állnia a legsúlyosabb megpróbáltatásokat, hogy meghajolhasson, 

megnyugodhasson és megtérhessen. 

18 A világ reszketni fog új kinyilatkoztatásaim fényétől, és az emberek megismerik az igazságot. 

19 Amikor Atyaként szólok hozzátok, a Törvény könyve nyílik meg előttetek. Amikor Mesterként 

beszélek hozzátok, akkor a Szeretet Könyvét mutatom meg tanítványaimnak. Amikor Szentlélekként 

szólok hozzátok, akkor a Bölcsesség Könyve az, amely megvilágosít benneteket tanításaimmal. Ezek egy 

tanítást alkotnak, mert egy Istentől származnak. 

20 Már közel a nap, amikor ez a megnyilvánulás véget ér. Ezért bőségesen hirdetem Igémet, hogy az 

emberek erősek és felkészültek legyenek. 

21 Mindannyian elmondhatjátok, hogy láttatok Engem ebben az időben, egyesek a szívükkel, mások 

az elméjükkel, és megint mások a szellemükkel. Amikor felfrissítettétek magatokat isteni tanításaimmal, 

akkor láttatok Engem; amikor megtapasztaltátok valamelyik próféciám beteljesedését, akkor láttatok 

Engem; és amikor lényetekben érzitek a szellemi közlések jelenlétét, akkor láttatok Engem. Különböző 

módokon láttattam magam, hogy tanúságot tehessetek eljövetelemről ebben a Harmadik Korszakban. Azt 

hiszed, hogy csak a tested szemével láthatsz Engem? Spirituális szempontból az anyagi szemetek a látás 

legkorlátozottabb formája. Úgy gondoltad, hogy lényeges volt, hogy emberként láss engem, ahogy a világ 

látott engem a Második Korszakban, hogy azt mondhasd: "Láttam Őt?" - Nem, tanítványok, a szellem 

nagyobb tökéletességgel érez, mint a szív, az elme vagy az érzékek; és Ő az, aki megértett Engem. 

Szavam egyeseket ráébreszt az igazságra, és másokat az igazi életre ébreszt; mert az anyagiasság halál. 

22 A Tudás Könyve megnyílik, hogy feltárja előtted, mennyi szellemi ajándékkal és tulajdonsággal 

rendelkezel, amelyek közül sok még ismeretlen számodra. 

23 Tudjátok, hogy egy másik tanításomat fogom nektek adni, hogy utána kiküldjelek benneteket, 

hogy vigyétek az örömhírt az embereknek. Elvárjátok, hogy belépjetek valamelyik testvéretek szívébe 

anélkül, hogy tudnátok, mi a szív és mi a lélek? Mennyi idő telt el azóta, hogy megkaptátok örökségeteket 
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az Atyától, és még mindig nem tudjátok, hogy mit birtokol a szellemetek. De végre eljött az emberiség 

számára a spiritualizáció kora. Minden, ami ismeretlen, megismerhető lesz, ami rejtett, fény derül, és 

minden titok tisztázódik, mert az Igazság Lelke kiárad minden szellemre és minden testre. 

24 Amikor az emberek spirituálisan megtanulják, hogy kik is ők valójában, és megismerik eredetüket, 

nem lesz elég könnyük, hogy elsírják azokat a hibákat, amelyeket tudatlanságuk és arroganciájuk miatt 

elkövettek. De a megtisztulás után a megbocsátás köpenye beborítja majd a világot, és egy új korszak 

kezdődik. Nem gondoljátok, hogy ha fény lesz az emberek életében, és a lelkiismeretük megvilágosítja 

őket, akkor változás lesz az életükben? Igen, mert a nyomorúságok, a háborúk - minden, ami egyeseket 

sújt és másokat tönkretesz, a szellemi fény hiányának köszönhető, amit lelkiismeretnek, igazságosságnak, 

szeretetnek nevezhetünk. 

25 Ó emberek, már közeledik az a nap, amikor nem fogok többé ebben a formában szólni hozzátok. 

Használjátok tanításaimat, hogy ellen tudjatok állni a titeket fenyegető forgószélnek. Az emberek 

odajönnek majd hozzád, hogy bizonyítékot követeljenek arra, hogy beszéltél Jézussal, és hogy tőle kaptad 

a tanításait. 

26 Az Én Utasításaim Könyvét lapozgatjátok, amelyben a Törvény, a Próféták és a mindenkor adott 

Szavam le van írva, és amely végül mind a lelketekbe lesz vésve. Ezt az örökséget hagyom rátok. 

Vizsgálja, tesztelje és tanulmányozza a munkámat, vizsgálja meg alaposan. Ha felfedeztétek és 

felismertétek a lényegét, végtelenül szeretve fogjátok érezni magatokat az Atya által, és ti is szeretni 

fogtok Engem. 

27 Ha embertársaitok megvetően beszélnek rólatok, mert válaszoltatok a hívásomra, csukjátok be a 

fületeket és hallgassatok; ők tudatlanok. De ha ezt az ügyet alkalomnak vennétek arra, hogy elítéljétek 

őket, akkor jaj nektek, mert ti már megvilágosodtatok a lelkiismeretetek fényétől, és tudjátok, hogy mit 

tesztek. 

28 Én vagyok minden lélek bírája, és tudom, hogy ki szeret Engem igazából. Nem mindenki, aki 

engem Atyának szólít, van velem. Sokan azok közül, akik azt állítják, hogy ők az Én kiválasztottjaim, és 

hogy Engem szolgálnak, nem értettek meg Engem. Egymást becsaphatjátok - de ki tudna becsapni 

Engem? 

29 Megtanítottalak titeket az egyenlőségre, a szeretetre, az alázatra. Még ha a sorsotok látszólag 

különböző is, a végső cél, amit mindenkinek megmutattam, ugyanaz. 

30 Hagyjátok, hogy a lelkiismeretetek vezessen benneteket, az mindig igazságosan fog szólni 

hozzátok, és tudni fogjátok, hogy törvényem szerint éltek-e, hogy tettetek-e olyan tetteket, amelyek 

méltóak arra, hogy felajánljátok őket Atyátoknak. Szeretem a tisztákat, és ha a kedvemben akartok járni, 

legyetek tiszták. 

31 Eljön majd az idő, amikor a világ szorongatni fog benneteket, erőteljes műveket fog követelni 

tőletek, amelyek nagy szellemi ajándékaitokról szólnak, és ha nem vagytok felkészülve erre, sokan 

megtagadnak majd Engem, mint Atyát, és azt mondják, hogy soha nem hallottak Engem, hogy nem 

ismertek Engem; de ti tudjátok, hogy az Én Igém már régóta táplálékotok és vigasztalásotok. 

32 Mit kértél tőlem, amit nem adtam meg neked? A szeretet számos bizonyítékát adtam nektek, hogy 

megerősítsem hiteteket. Boldogok a szelídek és alázatosak, akik tudják, hogyan kell elfogadni az élet 

megpróbáltatásait önfeladással, kétségbeesés nélkül. 

33 Mérjétek fel Igémet, érezzétek és valósítsátok meg a gyakorlatban, hogy hitetek napról napra 

erősödjön. 

34 Ma nyisd meg szíved és elméd ajtaját az Én tanításaim fénye előtt. Milyen cselekedetekkel fogtok 

dicsőíteni Engem? Mindannyian csendben vagytok, a szellem csendben van, és a test is csendben van 

előttem. Hajoljatok meg és alázzátok meg magatokat. De nem akarom, hogy gyermekeim 

megalázkodjanak előttem. Azt akarom, hogy méltóak legyenek arra, hogy felemeljék arcukat és meglássák 

az enyémet, mert én nem keresem sem a szolgákat, sem a rabszolgákat; nem keresek olyan 

teremtményeket, akik törvényen kívülieknek, kitaszítottaknak érzik magukat. Azért jövök gyermekeimhez, 

akiket annyira szeretek, hogy Atyám hangját hallva felemeljék lelküket a szellemi felfelé vezető úton. 

35 De íme, Jákob házába megyek, és csak félelmet találok benne; remélem, hogy lakomát találok, de 

csak csend van. Miért, népem? Mert a lelkiismereted szemrehányást tesz neked vétkeid miatt, és 

megakadályozza, hogy örömöt érezz eljövetelemkor. Ennek az az oka, hogy nem szerettétek magatokat, 

hogy nem úgy dolgoztatok, ahogy Jézus tanította nektek. 
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36 Hiányzik belőletek a szellemi felszerelés, hogy megérezzétek a rátok leselkedő fájdalom árnyékát, 

ezért szükséges, hogy Atyátok anyagilag is hallhatóvá tegye magát, és a ti nyelveteken szóljon hozzátok, 

hogy tudjátok, hogy a háború angyala közeledik, hogy fegyverei nagyon erősek, és hogy vele szemben a 

béke angyala zokog. 

37 A szél szárnyán lovagolva a járvány egyre jobban közeledik, és a szellemi térben lények ezrei 

lebegnek, napról napra a gyűlölet és a viszály mezejére hullva, és zavaraik elsötétítik elméteket és 

szíveteket. 

38 A természet erői elszabadultak, és felébresztik a tudósokat álmaikból; de ők, önérzetükben 

megmakacsolva magukat, folytatják pusztító munkájukat az emberiség körében. Amíg elfelejtesz 

imádkozni, nem teljesíted azt a feladatot, amelyet az Atya rád bízott. 

39 Nagyon jól tudjátok, hogy a béketeremtés feladata a ti lelketeken van azok óta, amióta azt 

mondtam Jákobnak: "Íme, számos utódot adok neked, amely által a föld minden nemzete megáldott lesz." 

Ez a feladat a ti lelketeken van. Ezért vagytok csendben előttem. 

40 Megvárjátok, amíg az emberek törvényei ki nem fosztanak benneteket és arra kényszerítenek, hogy 

becsukjátok ajkatok, amelyet arra képeztem, hogy tanúságot tegyen rólam? 

41 Ne legyetek kishitű emberek. Ha téged választottalak, az azért van, mert tudom, hogy képes leszel 

szolgálni Engem, és érted, hogyan kell ezt tenned. 

42 Ezen a napon elmondom nektek: Ha a nemzetek békét akarnak, akkor szeretetük szerint elérhetővé 

teszem azt. Ha még több háborút akarnak, hadd legyen az övék; de ezen keresztül igazságosságom jogara 

a földre fog hullani. 

43 Ha az emberiség üldözni fogja új tanítványaimat, és megpróbálja megakadályozni őket abban, 

hogy meggyógyítsák a betegeket és beszéljenek az Én Tanításomról, akkor a legkülönösebb betegségek 

fognak elterjedni az emberek között. A tudósok megbetegszenek, sokaknak lecsukódik a szeme, mások 

gondolkodási zavarban szenvednek. 

44 A túlvilág kapui megnyílnak, és megzavart lelkek légiói fognak egész vidékeket elpusztítani és 

megszállottá tenni az embereket. Akkor, a tudomány tehetetlenségével szemben, alázatos munkásaim 

felemelkednek, és bizonyítani fogják tudásukat, ami által sokan hívőkké válnak. Mindezeket a csapásokat 

már régóta bejelentették nektek, mégis süketek és vakok maradtok. Hálátlan vagy. 

45 Néha szükséges, hogy így beszéljek hozzátok. De ne keverjétek össze a szeretet szavamat a 

korbáccsal. Szeretlek. Gyere közelebb, hogy érezd a melegségemet. Közeledjetek hozzám, hogy 

érezhessétek Királyságom békéjét. Ti vagytok azok, akik kerestetek Engem, miközben átkeltetek a 

"sivatagon", ti vagytok azok, akik mindig az ígéretemet kergettétek. 

46 Belefáradtál ebbe az életbe? Aztán pihenj meg egy pillanatra ennek a fának az árnyékában. 

Mondjátok el nekem itt a bánatotokat, és sírjatok a keblemre. Mikor leszel Velem örökre? Én már most 

békét akarok látni minden lélekben. 

47 Hagyd, hogy a pacsirta most szárnyait az egész világegyetem fölé tárja, hogy érezd a békéjét és 

melegségét. 

48 Nők, ti vagytok azok, akik imáitokkal fenntartjátok azt a kis békét, amely a földön létezik, akik az 

otthon hűséges őreiként gondoskodtok arról, hogy az otthonból ne hiányozzon a szeretet melege. Így 

egyesítitek magatokat Máriával, Édesanyátokkal, hogy megtörjétek az emberi büszkeséget. 

49 Emberek, azért tettelek benneteket urakká ezen a földön, hogy Engem képviseljetek. Lelked olyan, 

mint az Atyáé, és tested olyan, mint a világegyetem. Ne a méretei alapján ítéljétek meg testetek 

tökéletességét, hanem a benne lévő csodálatos élet, a rend és a harmónia alapján. De még a legnagyobb 

tökéletesség mellett is a test korlátozott, és eljön az idő, amikor megszűnik növekedni. Az intelligencia és 

az érzések azonban tovább fejlődnek, amíg a halál meg nem állítja. De minden bölcsesség és tapasztalat, 

amelyet a földön szerzett, a lélekben marad, amely az örökkévalóságig növekszik és fejlődik. 

50 Tegyétek otthonotokat második templommá, szereteteiteket Isten második imádatává. Ha szeretni 

akartok Engem, szeressétek feleségeiteket és gyermekeiteket, mert ebből a templomból is nagyszerű 

cselekedetek, gondolatok és példák fognak fakadni. 

51 Ti mindannyian Illés juhai vagytok ebben az időben. Néhányan élnek az ő akadállyal, mások még 

mindig elveszettek. A Hatodik Pecsét fénye megvilágítja az összes lélek inkarnációját és a már nem 

inkarnációját ebben az időben. Míg a Földön egyesek ezt a törvényt a lelkük fejlődésére és üdvösségére 

használják, mások arra, hogy behatoljanak a tudomány rejtelmeibe és új csodákat fedezzenek fel. A profán 
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és engedetlen kezek azok, amelyek még mindig letörik a tudomány fájáról a gyümölcsöt, hogy 

megmérgezzék az emberek szívét. A hatodik időszakot éltek, amelyet az emberiség a földön fog bejárni, 

mint annak az útnak a tükörképét, amelyet az örökkévalóságban kell bejárnia. 

52 Ebben a pillanatban, Illés jelenlétében mondom nektek, hogy a hatodik korszakban éltek, amelyen 

az emberiség át fog haladni a földön, mint annak a hét lépcsőnek az egyik szimbóluma, amelyen a 

szellemetek a túlvilágon fog felmászni. 

53 Az első korszakban Ábel testesített meg Engem a földön, a másodikban Noé, a harmadikban 

Jákob, a negyedikben Mózes, az ötödikben Jézus, a hatodikban a mostani, Illés, a hetedikben pedig a 

Szentlélek fog uralkodni. 

54 Mit tettetek hírnökeimmel? Az első saját testvére csapása alatt esett el, akit az irigység hajtott rá. A 

másodikat a hitetlenek és bálványimádók sokasága rosszul ítélte meg és gúnyolta ki. 

55 A harmadik bizonyítékot adott hatalmamról az életében, és cserébe még a rokonai hálátlanságát is 

megkapta. 

56 A negyediknek meg kellett törnie a törvény tábláit, mert népe, amelyet annyira szeretett, kishitű 

volt. 

57 Az ötödiket - bár az Ő eljövetelét bejelentették - nem várták, nem talált sem hitre, sem szeretetre, 

és miután átadta a világnak a szeretet üzenetét, az emberektől a leggyalázatosabb halált kapta, amelyet 

valaha próféta vagy hírnök elszenvedett. 

58 A hatodik ezúttal szellemben érkezett. Mégis a kétség, a közöny és a gúny nyilai üldözik őt. 

59 Amikor a Hetedik Pecsét feloldásra kerül, és egy küldött helyett maga az Örökkévaló Lelke 

világosítja fel az embereket - ki fog akkor megpróbálni megsebezni vagy megölni Engem? 

60 Azért beszélek így hozzátok, hogy holnap ne zavarjanak össze benneteket a teológusok. 

61 Minden pecsétnek megvolt a maga fényessége a maga idejében, és fényt hagyott gyermekeim 

lelkében. Így a hatodik pecsétben is hallható volt az Ige hangja a földön. 

62 Emberek, imádkozzatok Máriához, ő az Isteni Gyöngédség, aki a Második Korszakban nővé lett - 

az anyagiasult emberiség által fel nem fogható tisztaság, az emberi elmével fel nem fogható szűzesség, 

amelyet csak azok érezhetnek, akiknek az érzékei megtisztultak. 

63 Mennyei Édesanyátok köpenye örökkévalóságtól fogva árnyékot ad a világnak, és szeretettel védi 

gyermekeimet, akik hozzá tartoznak. Mária, mint szellem, nem született a világra; anyai lényege mindig is 

része volt Nekem. 

64 Ő az Én tisztaságom, az Én szentségem házastársa. Ő az Én lányom, amikor nővé vált, és az Én 

Anyám, amikor megkapta a "megtestesült Igét". 

65 A Mester azt mondja neked: Nagyon el voltatok foglalva magatokkal, és emiatt megfeledkeztetek 

másokról. El kell hagynotok a mások fájdalma és szükségletei iránti közömbösségeteket, és el kell 

szakadnotok az önzőségtől. 

66 Ha fájdalom jelenik meg az utadon, állj készen arra, hogy elfogadd. Amikor látod, hogy a 

megpróbáltatás nagyon közel van, imádkozz úgy, ahogy Jézus tette a kertben halála előestéjén, és mondd, 

ahogy Ő tette: "Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a poharat, de a Te akaratod legyen meg, és ne az 

enyém". - Figyeljetek, gyermekeim, mert ha felkészültök, sok esetben elveszem ajkatokról a szenvedés 

poharát. De ha szükségessé válik, hogy megigyátok, én - az Isten akaratának való átadásotok és 

alávetettségetek alapján - erőt adok nektek a kitartáshoz. 

67 Ne felejtsétek el, hogy a fájdalom megtisztít, és ha szeretettel és lelki emelkedettséggel viseljük, 

nemcsak a saját, hanem mások foltjait is lemossa. 

68 Hagyd rám a fájdalmadat, és nem lesz terméketlen. Mennyi haszontalan fájdalom volt az 

emberiségben! De azok, akik képesek voltak szenvedni és a jóvátétel végéig vinni a keresztjüket, elérték a 

hegy magasságát, amikor azt hitték, hogy örökre le fognak zuhanni. 

69 A világ nem kapta meg azt a békét, amelyet a ti imáitok és érdemeitek által a próbák során meg 

kellene kapnia. Mert amikor ezeknek a megpróbáltatásoknak vagytok kitéve, csak magatokra gondoltok, 

sajnáljátok magatokat és lázadoztok, ahelyett, hogy az Atyához imádkoznátok és azt mondanátok Neki: 

Ha egyetlenegy felebarátom is egy atomnyi békét nyer a keserű pohár által, amit én iszom - milyen 

elégedettséggel fogom meginni az utolsó cseppig! És a Mester azt mondja nektek: Aki így imádkozik és 

így érez, az eléri, hogy szeretete sok embertársának jót tudjon tenni. 
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70 Emberek, látszólagos béke uralkodik most a nemzetekben, de ti ne hirdessétek, hogy eljött a béke. 

Fogd be a szád. Az igazi béke nem támaszkodhat a félelem vagy az anyagi kényelem alapjaira. A békének 

a szeretetből, a testvériségből kell fakadnia. 

71 Az emberek jelenleg homokra és nem sziklára építenek, és amikor a hullámok újra felhabzanak és 

nekimennek ezeknek a falaknak, az épület össze fog omlani. 

72 Békémet ajánlottam az embereknek a lelkiismeretükön keresztül, és azt mondtam nekik: Itt 

vagyok, de nem akartak rám hallgatni. Időnként úgy viselkednek, mint a kisgyerekek és mint a bolondok. 

Azt mondom nektek, hogy úgy viselkednek, mint a gyerekek, mert tetteikben nem mutatják meg azt a 

fényt, amelyet a szellem a fejlődés hosszú idő alatt szerzett. Bár a harmadik korszakban élnek, még nem 

tudatosult bennük, hogy mit jelent a béke. Lelkük lomha, és még inkább a szívük, amely nem érzi, mi az 

igazi irgalom, és nem dobog az emberiség iránti szeretetben. De az ürömnél is keserűbb fájdalom fogja 

őket megragadni, amely által felébrednek és érzékenyebbé válnak. Nem Én leszek az, aki átadja ezt a 

poharat az embereknek, mert Bennem ez a keserűség nem létezhet. 

73 Az emberek által okozott minden fájdalom egyetlen pohárban fog összegződni, amelyet azok 

fognak meginni, akik azt okozták. És azok, akiket eddig soha nem rázott meg a fájdalom, most 

megremegnek lelkükben és testükben. 

74 Közeledik az óra, amikor furcsa és meglepő események által megrázott népeket fogtok látni. Olyan 

emberekről fogsz tanulni, akik nagyok voltak a világban, és akik elhagyják népeiket és nemzeteiket, hogy 

lelkiismeretükkel békét keressenek a pusztaságban, a magányban. Mások, akik eddig gyűlöletükről és 

hatalomvágyukról voltak ismertek, meg fogják lepni a világot, mert szájuk hirtelen a szeretet és a béke 

szavait fogja mondani. Ennek az az oka, hogy az Én fényem beborítja majd őket, és az Én Lelkem az 

ajkukon keresztül fog szólni. 

75 Felkészültél-e ezekre az eseményekre, hogy megtaláld a helyes megoldást és magyarázatot a 

kérdésekre, és hogy fényt vigyél az emberek megdöbbent vagy összezavarodott elméjébe? 

76 Hosszú ideje képezlek benneteket, és még mindig nem tudtok a béke katonái lenni. Nézzétek meg 

a nemzeteket, milyen kevés idejük van felkészülni a háborúra, és hogyan rázzák meg még a föld belsejét 

is. Nézd meg, hogy gyűlöletük erői a legtávolabbi helyeken is éreztetik hatásukat, miközben te nem vagy 

képes elérni, hogy érezzék békémet. 

77 A gyűlölet erősebb a szeretetnél? A sötétség erősebb a fénynél? A gonosznak nagyobb hatása van, 

mint a jónak? - Nem, gyermekeim. 

78 Nem dorgállak benneteket, csak szeretettel ébresztelek benneteket, hogy elmondjam nektek, hogy 

nem nehéz Jézus szőlőjében dolgozni, és hogy kitartanotok kell a fejlődésben. Ha pillanatokra magatokban 

hordozzátok az elhatározást, hogy megújuljatok, a szellemetek örül, és közelebb érzi magát Atyjához. De a 

kísértések leselkednek lépteidre, és a földre döntenek. 

79 Emeljétek fel magatokat a jóra, legyetek tudatában annak, hogy egy olyan időt éltek, amely 

különbözik az Elsőtől és a Másodikatól, amelyben az anyagi és a szellemi elemek mindenütt izgalomban 

vannak. Ez egy olyan harc, amely csak azok számára látható, akik lelkileg felkészültek, és láthatatlan azok 

számára, akik nem. Ebben az örvényben emberi és szellemi lények milliói mozognak, egyesek fényt 

gyújtanak, mások keresik azt; egyesek sötétséget terjesztenek, mások menekülnek előle. 

80 Jaj annak, aki ebben az időben elgyengül a Fény keresésében! Láthatatlan szemek milliói figyelnek 

téged, hogy elpusztítsanak. Azt akarom, hogy te legyél a jó mag, amely meghódítja a mezőt, ahol a 

gyomok nőttek. Mint a partjait elöntő tenger, úgy nyomul előre a gonosz és zavarja össze egyik szívet a 

másik után, tisztátalan vizei elárasztják az otthonokat, a gyermekek szívét, az ifjúság elméjét, a nő 

legtisztább érzéseit. A legnemesebb intézményeitek lealacsonyodtak, ahogy a legszentebbek is. Közben 

mit csinálsz? Te is a vakok közé tartozol, akik semmit sem vesznek észre? Az önzésetekbe burkolóztok, 

hogy egy kis békét keressetek a szíveteknek? Bezárkózol a hálószobád négy falai közé, hogy a háború 

dübörgése és az emberek siráma ne jusson el oda? 

81 Ne mondjátok, hogy a Mester nem prófétai módon szólt hozzátok, amikor most látjátok, hogy 

eljön az idő, amelyet én jelentek be nektek. Mielőtt azonban béke lesz az emberek között, a tűz elégeti a 

parazsat a föld egész felszínén, az elszabadult vízáradat tisztára mossa, és a hó megtisztítja azt. 

82 Ébredjetek, tanítványok; készüljetek fel, nehogy meglepetés érjen benneteket, mert szavakkal, 

tettekkel és könyvekkel fognak ellenetek fordulni. Fegyverek és rágalmak készülnek ellened. Az 

ideológiák, doktrínák és elméletek csatájának is tanúi lesznek. A teológusok megpróbálnak majd többet 
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feltárni, mint amit eddig feltártak. A filozófusok új eszméket hoznak a világba. A tudósok a tudásukat az 

egyetlen igazságként fogják hirdetni. A vallások fanatikusai pártokként fognak megjelenni és összecsapni. 

83 Ez lesz az az idő, amelyre fel kell készülnötök, mert a ti hangotok lesz az egyetlen, amelyet 

nyugodtnak és tudatosnak fognak hallani. 

84 Most már látod, hogy mennyire szemrehányást teszek neked? Látod már, milyen kicsik vagytok, és 

mennyi hibátok és tökéletlenségetek van még? Mégis szolgálni fogtok Engem, és felajánlásotok kellemes 

és illatos lesz az Istenségem előtt. 

85 A sátor, a frigyláda és a törvény a szívedben van. Nektek, akik alázatosak vagytok, felfedem azt, 

amit a tanultak nem képesek felfogni. 

86 Emberek, ebben az időben úgy térjetek vissza az Atya házába, mint a Tékozló Fiú. Én fogantalak 

meg és mondtam neked: te vagy az elsőszülött, de a te távollétedben a többi testvér szétszóródott. Egyedül 

maradtam és sírtam magányomban. Most visszatértetek, és én azt mondom nektek: üljetek le az 

asztalomhoz, ott vannak kenyerek, gyümölcsök és bor. A következő szobában vannak az eszközök. Akkor 

sírtatok hálátlanságotok és engedetlenségetek miatt, mert rájöttetek, hogy páriák vagytok a többi nép 

között, akik nem kapták meg azt, amit ti kaptatok. Azt kérted, hogy a szellemi ajándékaidat kapd vissza, és 

a vagyonodat is visszakaptad. 

87 Rávilágítottam nektek, hogy nagy felelősséget viseltek az emberiség viszálykodásáért. Akkor a 

szeretet kardját bíztam rád, hogy azzal legyőzd azokat, akik testvérháborúkat okoznak, és a jelenlétembe 

vezesd őket. 

88 Küldetésetek a béke, a testvériség és a spiritualizáció. Nem teszek szemrehányást a szívednek a 

jelenlegi cselekedeteiért, hanem emlékeztetem elmédet a múltjára, és hagyom, hogy megértse azt a 

magasztos küldetést, amely az örökkévalóságban vár rá. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 142  
1 Szeretetem leszáll rátok, hogy megkövetelje tőletek a parancsolatok teljesítését, amelyeket létetek 

során tanítottam nektek. Látom, hogy tele vagy kegyelemmel, fel vagy kenve és felkészültél küldetésed 

beteljesítésére, és azt akarom, hogy learasd a mag gyümölcsét annak a magnak, amit adtam neked. Örülni 

akarok alázatodnak és jóakaratodnak. Ha felajánlottam nektek, hogy a világ tele lesz kegyelemmel és 

áldásokkal a ti közbenjárásotok által, az azért van, mert hatalmat adtam nektek, hogy jócselekedeteitek 

megsokszorozódjanak e földön túl is. A te közbenjárásod által a rászoruló lelkek fényt kapnak. Mert 

bizony mondom nektek, nem csak ez a világ megy keresztül a nehézségek és próbák korszakán a 

megtisztulása érdekében, hanem más szférákban is van vezeklés és fájdalom. 

2 Tegyétek magatokévá tanításomat, érezzétek Szavamat; ahogyan szelíd és szeretetteljes, úgy 

szigorú is. Meg fogjátok érteni és meg fogjátok érteni! Ne hagyd, hogy ezt a magot elviszi a szél anélkül, 

hogy gyökeret eresztene a szívedben, mert holnap már hiányozni fog. Mire vársz, hogy életedet az Én 

Törvényeim gyakorlatához igazítsd? Ne várjátok meg, hogy megpróbáltatások érjenek benneteket, mert ez 

nagyon szomorú lenne számotokra. Tegyétek ezt szeretetből és meggyőződésből, teljesítsétek a 

parancsolatot, amely azt mondja nektek: szeressétek egymást. 

3 Használjátok ki ezt az időt, amikor a legnagyobb tisztasággal beszélek hozzátok, és engedjétek, 

hogy vezesselek benneteket. Ne feledjétek, hogy a jövőtök békés lesz, ha engedelmeskedtek 

törvényemnek. 

4 Forduljatok magatokba, vizsgáljátok meg magatokat lelkiismeretetek fényében, és meglátjátok, 

hogy igazságosan beszélek hozzátok, hogy nem rettegést terjesztek, hanem arra figyelmeztetlek 

benneteket, hogy éberen éljetek. 

5 Az én Igém táplálék a lélek számára. Mindig is beszéltem hozzátok. A jelen időben hagytam ezt az 

üzenetet az emberiségnek, hogy rajtatok keresztül szolgáljam Magamat. Vigyázok a világra, amíg az 

alszik. Megjelentem nektek, és ahogyan a Második Korszakban, napokkal a Feltámadásom után, 

felemelkedtem tanítványaim előtt, és ők láttak engem lélekben távozni, úgy most dicsőséggel telve jövök 

hozzátok, hogy megítéljek minden lényt. 

6 Ma az egész emberiségben elterjed az Én fényem. Nemzetekből és tartományokból jönnek majd 

embertársaitok erre a földre, hogy az Én Igémet keressék, amikor megismerik ezeket a tanításokat. Abban 

az időben már nem az emberi elmén keresztül fogok megnyilvánulni, ahogyan ma teszem, és ti, a hívők, 

hozzászoktatjátok majd magatokat, hogy felemeljétek a szellemeteket, hogy közösségben legyetek Velem, 

és mindenkinek megmutatjátok majd kinyomtatott Igémet, és tanúságot tesztek arról, amit tanításaimban 

kaptatok. Elmondjátok majd nekik, hogy nem lettem emberré, hanem szellemben jöttem, és hogy ebben a 

formában örökre köztetek maradtam. 

7 Ma, amikor szenvedésemre emlékeztek, elmondom nektek, hogy még egyszer elmentem a 

Golgotára, hogy szenvedésem minden pillanatban megújul, hogy a háború, a bűn és az anyagiasság a ti 

Isteneteket sértő keresztet alkot. Ti, akik megértettétek az Igémet, egyesüljetek Velem a bűn elleni nagy 

csatában. A szellemi seregek megkezdték a harcot, ti is csatlakoztok hozzájuk. 

8 A látogatások fel fogják rázni a világot. A jó hír mindenkit elér, és tudni fogják, hogy azért jöttem, 

hogy egy másik testamentumot hagyjak hátra, és hogy megítéljem a cselekedeteiket. 

9 Nem akarom, hogy ti, hallgatóim, később könnyeket ejtsetek, mert nem értettétek meg isteni 

megnyilvánulásomat. Imádkozzatok, és imáitokban megkapjátok a fényt, hogy átlássátok ezt az új 

kinyilatkoztatást, amit most adok nektek. 

10 Megadom neked a béke ajándékát. Ha felkészültek maradtok, akkor gondolataitokkal és 

műveitekkel terjeszteni fogjátok. Azok a drága idők, amikor összegyűltök, hogy felemeljétek a 

szellemeteket, és a szellemi régiókban tartózkodjatok, ahonnan Velem kommunikáltok, nem fognak 

visszatérni. Az általam megjelölt idő után emberi közvetítéssel sem fogjátok hallani az Igémet. 

11 Figyeljetek és imádkozzatok, és látni fogjátok, hogy Szavam valóra válik. 

12 Új leckét adok nektek. Mindegyik arra szolgál, hogy felkészítsen téged a feladatod teljesítésére. 

Kezditek megérteni, hogy nem csupán azért jöttetek a Földre, hogy megőrizzétek a testi burkotokat, hogy 

gazdagságot gyűjtsetek vagy kitüntetéseket nyerjetek. Nem szenvedsz nehézséget az élet útján. Ha 

szegénynek gondoltátok magatokat, az azért van, mert nem próbáltátok megvalósítani, amit a lelketekben 
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hordoztok. Szükséges-e, hogy mindent elveszíts, amid van, hogy megtanuld értékelni azt, amid van? Nem, 

gyermekeim, jobb, ha ma, amikor még megvannak az ajándékaitok, ismeritek őket, hogy a szellemetek 

javára használhassátok őket. 

13 Ha Tanításom furcsának tűnik számotokra, akkor azt mondom nektek, hogy ti vagytok a furcsák, 

mert mind Én, mind Törvényem változatlan és örökkévaló. Minden alkalommal, amikor hozzád jövök, 

egyre távolabbra kerülsz, egyre foltosabbnak, és ezért egyre távolabb kerülsz a helyes úttól. Újnak tűnik-e 

számodra az a forma, amelyben most megismertetem magam veled? Ez nem újdonság. Azt akarjátok, 

hogy a hangom a végtelenben is hallható legyen az emberek közvetítése nélkül? Ez a forma sem lenne új. 

Már az Első Korszakban hallatták szavamat a Sínai-hegy lábánál összegyűlt emberek. De mi történt azzal 

a néppel, amikor így hallották Atyjuk hangját? A fülük, a szívük és az elméjük képtelen volt befogadni a 

hatalomnak ezt a megnyilvánulását, olyannyira, hogy be kellett fogniuk a fülüket, hogy ne hallják, és 

kérték Mózest, hogy járjon közben Jehovánál, hogy hagyja abba a beszédet, mert a hangja olyan volt, mint 

a mennydörgés. Hangom akkor Lelkemtől szállt le anyagotokra, míg most arra készítelek fel benneteket, 

hogy felemelkedjetek oda, ahol Atyám szeretete vár rátok, és szellemtől szellemig hallgattok Engem. 

14 Bár mindig is teljes világossággal nyilatkoztam ki Magam, az ember kételkedett materializmusa 

miatt. Még ott a Sínai-hegyen is, a fenséges bizonyítékokra és megnyilvánulásokra, amelyeket az Úr adott 

az embereknek, azok a szívek kételkedtek, ingadoztak, és minden lépésnél készek voltak hátat fordítani az 

Atyának. Az emberek minden gyöngeségére az Úr kegyelme megmutatkozott, és végül csak az Ő igazsága 

ragyogott fel. 

15 Amikor emberként való megjelenésemről beszélek nektek, el kell mondanom, hogy - bár ezt már 

jóval korábban bejelentették - a világ aludt, és képtelen volt felismerni Engem. Attól kezdve, hogy Jézus 

kinyitotta szemeit ezen a világon, egészen addig a pillanatig, amikor a kereszten lógva becsukta őket, 

Szívemet az emberek kételyei sebezték meg egész életútja során. 

16 Kételkedtek Jézus istenségében, mert megítélték Őt alázatossága, ruházatának szűkössége, anyagi 

hatalmának és földi kincseinek hiánya alapján. És még a halálos csatában is Jézus szívébe fúródott 

ezeknek az embereknek a kételye, mintha minden egyes kérdésük lándzsa lett volna: "Hogyan lehetséges, 

hogy az Ő teste vérzik, ha Ő Isten?". 

"Hogyan lehetséges, hogy az Isten Fia meghaljon?" 

17 Kétezer év telt el, hogy egyesek felfogják ezeket a leckéket, és még sok évnek kell eltelnie ahhoz, 

hogy mindenki felfogja őket. 

18 Ha valaki ma azt mondaná, hogy meglepetésszerűen jöttem, az nem mond igazat, mert én 

bejelentettem nektek a visszatérésemet, és megjósoltam nektek a jeleket, amelyeket adok nektek. De ha 

aludtál, amikor a jeleket adtam neked, hogyan vehetted volna észre őket? 

19 Ahogyan a Második Korszakban Jelenlétem nem volt ugyanolyan jellegű, mint az Első 

Korszakban, úgy ebben a Korszakban is más a Kinyilatkoztatásom, bár mindig ugyanaz a Tanítás. 

Jövetelemet mindig évszázadokkal előre bejelentettem, hogy felkészülten találjalak benneteket, hogy ne 

találjam házatok rendetlenségben, és hogy ne szégyenítselek meg benneteket látogatásommal. Azt 

akartam, hogy eljövetelemre minden készen álljon, hogy amikor bekopogtatok az ajtótokon, azt 

mondhassátok Nekem, mint a példázatomban szereplő szüzek: "Jöjj be, Mester, fogadj szeretettel 

otthonodban". De a ti kételyeitek fogadtak be Engem - kételyek kinyilatkoztatásaim és igehirdetésem 

formájával kapcsolatban, kételyek a csodákkal kapcsolatban, melyeket én adok nektek, de ti gonosz 

erőknek tulajdonítotok, kételyek az új szolgáim szegénységével és alázatával kapcsolatban, és azokkal a 

helyekkel kapcsolatban, ahol kinyilatkoztatom magam. De tudom, hogy megnyilvánulásom vége után 

eljön a hit és a megértés, ahogyan az a múltban is történt, a ti ridegségetek, kételyeitek és 

materializmusotok ellenére. 

20 Azért jövök hozzátok, mert szeretlek benneteket, mert tudtam, hogy új megnyilvánulásom idején 

olyanok lesztek, mint a nyáj pásztor nélkül, mint a betegek orvos nélkül, és mint a diákok tanár nélkül. 

Azért jöttem, hogy felkészítsem az emberiség egy bizonyos részét, hogy elvethessék a jó magot az új 

földeken; mert egy új korszakba léptetek, a spiritualizáció korába. 

21 Mostantól 1950-ig használjátok Igémet, amely vízesésként ömlik az égből szívetekre. Tároljátok 

el, hogy távozásom után bőségesen továbbadhassátok. Erősödjetek meg tanításomban, hogy lelketek ne 

ingadozzon. Ne feledjétek, hogy egyeseknek bíróság elé kell majd állniuk ezért a tanításért. Arra fogtok 
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szorítkozni, hogy teljes őszinteséggel elmondjátok, amit tanítottam nektek. 1950 után emlékezetetek 

kitisztul, és emlékezni fogtok tanításaimra, de új és ismeretlen tanításokat is kaptok majd a 

kinyilatkoztatáson keresztül. 

22 Valaki azt mondja Nekem ebben a pillanatban a szíve legmélyéről: "Uram, miért nem teszed meg 

azokat a csodákat az életutamon, amelyeket akkor tettél, amikor elkezdtelek követni Téged, amikor most 

már felkészültebb vagyok és több hitem van?". - Ennek az az oka, hogy nem értettétek meg, hogy 

megfigyeljétek. Még ma sem teszek olyan csodákat, mint az első alkalommal. Ez volt az az idő, amikor a 

szellem életére ébredtetek. Ez volt a bizonyítékok és az anyagi csodák ideje. A mai nap a lelki csodák 

ideje. Hogyan lenne lehetséges, hogy a szellemed mindig ugyanazon a szinten maradjon, és hogy ugyanazt 

a leckét ismételjem neked? 

23 Amikor eljöttetek Jelenlétembe, hogy meghallgassátok Szavamat, meglepő csodákat tettem, hogy 

újraéleszthessem hiteteket. Miért kérdezitek ma, amikor már megvan ez a fény, hogy mi az, ami csak a 

gyengéknek való? Most rajtatok a sor, hogy azt tegyétek embertársaitokkal, amit én tettem veletek. 

24 Ma megtanítom nektek törvényemet, és azt mondom nektek: békém legyen veletek, valamint 

tisztaság a gondolataitokban, hogy figyeljetek arra, amit "az Ige" mond nektek ma. Békét hozok azoknak, 

akik engesztelést végeznek a földön, egyeseknek szeretettel, másoknak fájdalommal. Szemed előtt 

leplezem le a léleknek azokat a hibáit, amelyeket a szíved nem ismer, hogy türelmesen lemosd őket. Azt is 

éreztetem veletek, hogy milyen nagy felelősséget vállaltatok a Munkám iránt. 

25 Alázatos és egyszerű, de buzgó kezekbe helyeztem Munkámat a Harmadik Korszakban, hogy 

műveitek által tiszteljétek és dicsőítsétek azt. 

26 Szavamat e házak intimitásában adom át nektek, amelyeket "gyülekezési helyeknek" és nem 

"templomoknak" nevezek, hogy ne keverjétek össze azokkal, amelyekben szertartások és rítusok vannak. 

Tudjátok, hogy e tanításom által az Élő Isten igazi templomát építem a szívetekben. A gyülekezési 

helyeken összegyűltek minden gyülekezete szellemileg emelkedni fog, aszerint, hogy milyen szeretettel, 

engedelmességgel és jóakarattal követik az utasításaimat. 

27 Az az Akaratom, hogy mindannyian munkálkodjatok Munkám fenségéért, mert szellemetek 

számára nagy jelentőségű idők közelednek. Ezek azok, amelyekben az Én fényem, amely hanggá és 

gondolattá vált, a végtelenségből hatol be a szellemetekbe, a legmagasabb összeköttetésben, amit 

elérhettek. Nem mondhatjátok, hogy az Úr Lelke mostanra belépett a hanghordozó agyába, mert egy 

emberi lény nem képes befogadni azt, ami a Legfelsőbb Erősség. Ez az Isteni Fény egy sugara volt, amely 

leszállt annak elméjére, akit tanításom továbbadására rendeltek. Ily módon az Igazság átáramlik ezeken a 

tudatlan ajkakon, és ez lesz a kezdete a bálványimádás és a vallási fanatizmus elpusztításának. 

28 Ezek az emberek rendelkeznek azzal a legfőbb kegyelemmel, hogy az Isteni Sugár székhelyeként 

vagy bázisaként szolgálnak, és agyuk és ajkuk az Ige közvetítőjeként, és mégis továbbra is egyszerű 

emberi lények maradnak, mint a többiek. 

29 Holnap ezek a találkozóhelyek megsokszorozódnak, és a tömegek egyesülnek bennük, hogy 

hallják az Úrnak az Ő szolgáinak lélektől lélekig tartó igehirdetését, anélkül, hogy bárki is igyekezne 

megkülönböztetni azokat, akik az Urat szolgálják, mint eszközök. Egyszerűséget akarok minden 

munkádban. Szeretem azokat, akik alázatos szívűek. Emlékezzetek arra, hogy egy istállóban születtem, 

pásztorok között, mert közöttük találtam meg a tisztaságot, hogy érezzék Engem és higgyenek Bennem. 

Egyikőtöknek sem volt még bölcsője a jászol, de a Királyotokkal meg kellett történnie, hogy példát adjon 

nektek az alázatból. 

30 Miért jövök újra az emberekhez, miután megadtam nekik az Örök Élet e leckéit? Mert az emberek 

minden egyes tanító példámból szertartást csináltak. Érezz engem, és ne próbáljatok meg ebben vagy 

abban a formában bemutatni Engem, mert bármelyikük elvezet benneteket az igazságtól. Ne próbáljatok 

meg Engem, az Örök Atyát öregemberként elképzelni, mint amilyennek ti festitek, mert sem az idő, sem a 

küzdelem nem hagy nyomot a Teremtő elméjében, mivel Én az idő felett állok, és nem vagyok alávetve az 

időnek, mint ti. 

31 Szavam ismét kényelmetlen lesz az emberek számára, mint a múltban, de az igazságot fogom 

mondani nekik. Anélkül, hogy bárkit is lelepleztem volna, a képmutatót képmutatónak, a házasságtörőt 

házasságtörőnek, a gonoszt pedig gonosztevőnek neveztem. Az igazságot eltorzították, és szükség volt 

arra, hogy újra felragyogjon, ahogy most az igazságot eltitkolták, és ezért újra meg kell jelennie az 



U 142 

185 

emberek szeme előtt. Mit tanítok nektek most? - Mindent és mindenkit szívvel és lélekkel megáldani, mert 

aki így áld, az Atyjához hasonlít, amikor mindenkinek adja a melegségét. Ezért mondom nektek: 

Tanuljatok meg áldani lélekkel, gondolattal, szívvel, és békétek, erőtök és szívmelegségetek eléri azt, 

akinek külditek, bármennyire is távolinak gondoljátok magatokat tőle. Mi történne, ha minden ember 

megáldaná egymást, még akkor is, ha nem ismerik egymást, és soha nem látták egymást? Hogy tökéletes 

béke uralkodjon a földön, hogy a háború elképzelhetetlen legyen. Ahhoz, hogy ez a csoda valósággá 

váljon, az erényben való kitartás által felfelé kell irányítanotok elméteket. Ön szerint ez lehetetlen? 

32 Hány megtért bűnös érte el azt a fokot, amit ti szentségnek neveztek! Ők eredetileg sem voltak 

jobbak nálatok, de ti még nem értétek el a tökéletességnek ezt a fokát. Elkezdesz szeretni, az intuíció 

ajándéka kezd gyümölcsöt teremni, és máris van ihleted, mert amikor megérintelek, válaszolsz. Nem 

minden ajtó válaszol a kopogásomra, de azok, amelyek kinyílnak, lehetővé teszik, hogy Fényem eljusson 

hozzátok. A bűnösök átalakulása nem lehetetlen. Emlékezzünk néhány névre a második korszakból: 

Magdolna, Pál, Augustinus, Assisi Ferenc. Miért csak az első korszakból valókra kellene emlékezni? 

33 Ezek az általam említettek ismerték a bűnt, sőt a szenvedélyek iszapját, most mégis úgy 

ragyognak, mint a mennyek világítótornyai, és mint az emberek megvilágosítói küldik fényüket hozzátok. 

34 Csak én tudom felfedni nektek az ismeretlent. Így elmondhatom nektek, hogy az emberek ma 

hiába próbálják megismerni Jézus földi ifjúságát. Kutatnak és képzelnek, de ők csak a gyermekkoromat és 

a kihirdetésem idejét ismerik. Nektek azt mondom: Jézus, mielőtt elindult, hogy hirdesse a Mennyek 

Országát, semmit sem tanult az emberektől. Mit kellett tanulnia tőlük, akik már gyermekkorában is 

összezavarták a törvény tanítóit? Az az idő, amelyről az emberek semmit sem tudnak, csak a várakozás 

ideje volt. 

35 Ha szeretettel a szívedben tanulsz Tőlem, lehetetlen, hogy tévedj. 

36 Így készítelek fel benneteket. Ma néhányan jönnek, és rajtuk keresztül mások jönnek, és azokon 

keresztül megint mások közelednek. Minden nap és minden nemzedék közelebb fog Engem érezni, mert 

spiritualizációjuk nagyobb lesz. 

37 Tegyetek irgalmasságot naponta, ez lesz a legjobb felemelkedés Hozzám. Adj, segíts, vigasztalj, ez 

lesz a legjobb napi ima, mert akkor cselekedetekkel fogsz beszélni az Atyához, nem pedig szavakkal, 

amelyek - még ha már a formájukban meg is vannak - a lényegükben üresek. 

38 Imádkozzatok hozzám a gondolataitokkal. Nincs szükséged egy adott helyre, és a testtartásod is 

közömbös. Emeljétek gondolataitokat békében a mennyei magasságokba, és aztán várjátok inspirációmat. 

39 Hogy mit mondok majd nektek azon a napon, azt még a próféták sem tudják. Egyedül Én, az Én 

Főtanácsaimban tudom ezt felfedni nektek. Ne féljetek attól, hogy nem ismeritek Atyátok bensőséges 

tanácsait. Legyetek boldogok abban a tudatban, hogy én, mint Mester, mindig új leckéket fogok feltárni 

nektek. Hogyan gondolhatod, hogy valamit el akarok titkolni előled, csak azzal a szándékkal, hogy ne tudj 

róla? Szeretlek benneteket, és Atyám Szívében nem létezhet önzés. Amikor közeledek hozzád, az azért 

van, hogy megvilágosítsam a lelkedet, hogy megértsen és szeressen Engem. 

40 Lélekben jöttem hozzátok, de nem mindenki hitt bennem, nem mindenki érzett engem. Sokan 

megtagadtak Engem, és még többen fognak megtagadni. Ha ezerféle formában tárulnék fel azoknak, akik 

tagadnak Engem, egyikben sem ismernének fel, mert az a forma, amelyben elképzeltek Engem, 

tévedésben tartja őket. 

41 Soha nem bújtam álarc mögé, amikor megmutattam magam a világnak; azonban korlátoztam 

magam a hatalmamban, hogy az emberek lássanak, halljanak és megértsenek. 

42 Miért nem haladsz a spirituális fejlődésed útján? Mutassam meg magam a ti elmaradottságotok 

szerint? Ha készen állnátok, és egy kőben nyilvánulnék meg, hogy azon keresztül beszéljek hozzátok, még 

ebben a formában is felismernétek. Azok, akik ismerik lényegemet, mindenhol érezhetnek Engem. Azok 

viszont, akik hamis képet alkottak Istenségemről, nem lennének képesek felismerni Engem, sőt, még 

akkor is megtagadnának, ha teljes dicsőségemben látnának Engem. 

43 Mi a furcsa abban a tényben, hogy egy ember elméjének szervén keresztül teszem Magamat 

ismertté? Nem rejtőzöm el, jelen vagyok. Aki bizonyítékot akar erre, annak meg kell tisztítania a szívét és 

az elméjét is, és akkor lelki szemeivel meglátja az igazságot. 

44 Az emberen kívül senki más nem képes tükrözni az Isteni Elmét. Az emberi elme az isteni ész 

tükre. Az Ő szíve az a forrás, amelyben a szeretetet őrzöm. Az ő lelkiismerete az Én Lelkem fénye. Ha 
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kételkedtek abban, hogy ilyen nagyszerű ajándékokkal rendelkeztek, és nem érzitek magatokat méltónak 

rájuk, az nem Atyátok hibája, hanem a tiétek, mert még nem értettétek meg az irántatok érzett végtelen 

szeretetemet. Íme, a foltjaitok nem voltak akadálya annak, hogy ebben a formában kinyilatkoztassatok 

Engem közöttetek. De ha holnap a tudósok ezeket a megnyilvánulásokat rossznak ítélik, akkor nem én 

leszek az, akit elítélnek, hanem ők maguk. 

45 Olyan tökéletességgel teremtettem az embert, hogy amikor magára néz, akkor az Atya tükörképét 

láthatja. De az ember nem tudta, hogyan nézzen önmagába, és nem tudott önmagába hatolni; ezért nem 

ismert fel Engem. 

46 A különböző korszakokban váratlan módokon ismertettem meg magam az emberekkel. Ki mondta 

volna, hogy a megígért Messiásnak, Isten Fiának még egy szerény otthona sem lesz, ahol megszülethet a 

második korszakban? Ki mondta volna, hogy Mária, az ács felesége lesz Jézus anyja? 

47 Első földi lépéseim kezdetétől fogva jelét adtam hatalmamnak, és mégsem gyanakodtak rám 

sokan. 

48 Ezúttal nem azért jöttem, hogy meglepjelek benneteket. Ha felkészítettétek volna magatokat azzal, 

hogy a szüleitektől a gyermekeiteknek, nemzedékről nemzedékre továbbadjátok a visszatérésem ígéretét, 

akkor azt találtam volna, hogy várjátok az eljövetelemet; de senki sem várt Engem. Néhányan 

elfelejtettétek ezeket a próféciákat, mások nem ismerték őket, mert titokban tartották őket. Milyen kevesen 

kutatták az égboltot és figyelték a világ eseményeit, keresve a jeleket, amelyek jelzik eljövetelem idejét. 

49 Mindazonáltal azok, akik a Vigasztaló Szellemként várták visszatérésemet, úgy érzik, hogy 

elérkezett az idő, és hogy Krisztus szellemileg eljött az emberiséghez. Mások hallották a szóbeszédet az 

eljövetelemről, de nem hittek benne. 

50 Jézus azt mondta tanítványainak: "Csak egy ideig leszek távol tőletek. Majd visszajövök." Ekkor 

kinyilatkoztatták nekik, hogy a Mester "felhőn", angyaloktól körülvéve érkezik a földre, és fénysugarakat 

küld a földre. 

51 Íme, itt vagyok "a felhőn", angyaloktól körülvéve, akik azok a szellemi lények, akik Isteniségem 

hírnökeiként és jó tanácsadóitokként ismertették meg magukat veletek. A fénysugarak az Én Igém, amely 

elhozza nektek kinyilatkoztatásaimat, és amely minden elmét eláraszt bölcsességgel. 

52 Boldogok azok, akik látás nélkül hittek, mert ők azok, akik érzik Jelenlétemet. 

53 Figyelj, mert ez az az időszak, amikor a kísértés fáradhatatlanul harcol, hogy legyőzzön téged. 

Érzi, hogy közeledik az idő, amikor meg kell kötni. Ezernyi bűne van, hogy elválasszon téged Tőlem. De 

imádkoznotok és figyelnetek kell, hogy minden csapda elkerülésének módja feltáruljon előttetek. 

Megtanítottalak titeket megismerni az isteni gyümölcs igazi ízét, ami az Én Munkám értelme. 

Megtanítottalak benneteket az erény útjára és a lelki és emberi kötelességek teljesítésére. Ez az út. Hogyan 

tévedhetnél el? 

54 Ne meneküljetek a megpróbáltatások elől, tanuljatok meg szembenézni velük. Nem lesz elég 

bezárni az ajtót, hogy biztonságban legyen. Ha az ajtó zárva van, a veszély be fog lépni. Ne engedjetek az 

alacsonyabb szenvedélyeknek. 

55 Készüljetek fel, mert olyan elméletekkel fogtok szembeszállni, amelyeken dolgoznak. Legyetek 

éberek, mert hamis próféták fognak megjelenni. Ne aludjatok el úgy, hogy azt hiszitek, megnyertétek a 

csatát, anélkül, hogy az első próbát kiálltátok volna. 

56 Ne féljetek a csatától, figyeljetek és győzni fogtok. A szellem sebezhetetlen, minden más fegyver 

törékeny. Ezért harcoljatok szellemben, szemetek mindig tisztán lásson, és ellenfeletek ki lesz szolgáltatva 

nektek, mert a harag elvakítja őt, mert nem ismeri a spiritualizációt. 

57 Nem akarok lelkipásztorokat vagy a spiritizmus papjait. Egyszerűen csak apostolokat akarok. Nem 

akarom, hogy azt mondjátok a világnak, hogy ti lesztek az urak. Nem, legyetek jó tanítványaim, és 

közvetítésetek révén nagyszerű tanításokat fogok átadni. 

58 Ha felkészültök, akkor a küzdelemnek ez az időszaka a fájdalom helyett a pihenésé lesz, mert 

ebben az időben jeleket és csodákat fogtok tapasztalni. 

59 Szavam felhangzott az égben, és visszhangja meghallatszott a földeteken. 

60 A kegyelem eme napján fogadlak benneteket. Ti vagytok Jézus tanítványai, mindig kicsik vagytok 

Tanításom nagyságával szemben. Meggyújtom lámpásotok fényét, és eltávolítom a töviseket, amelyeket ti 
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magatok termesztettetek, hogy vérzik a lábatok. Fogadd a gyógyító balzsamot, amely minden sebet 

begyógyít, és általa megszűnik a szenvedés. 

61 Hallgassatok Rám, és aztán kutassátok fel Szavamat, amelyet teljes egyszerűségében adok nektek, 

de amelynek mélységes jelentése van. Megtaláljátok benne útmutatásomat, amely csupa szeretet és 

igazságosság. 

62 Magamat adtam nektek, amikor elküldtem nektek Isteni Sugárzásomat. Kinyilatkoztattam nektek 

Vigasztaló Lelkemet, de ti még nem voltatok képesek megérteni ennek a megnyilvánulásnak a jelentését, 

és ezzel megakadályoztátok, hogy még világosabbá váljon; mert amikor rosszul ítéled meg testvéreidet, 

akkor széthúzást teremtesz, és akadályozod vagy elzárod az átviteli csatornát, amelyen keresztül 

üzeneteimet kapjátok. Mivel népem között nincs sem egység, sem szeretet, eltávolodtatok a kegyelem 

forrásától. Mert nem biztosíthatsz Engem arról, hogy szeretsz Engem, ha nem teszed ezt embertársaiddal 

is. 

63 Törvényeim igazságosak, és ha egynek sem engedelmeskedek, az elég ahhoz, hogy a világ 

elveszítse békéjét. Az én törvényeim nagyobbak és sokkal finomabbak, mint ahogyan azt ti feltételezitek. 

Ezért az emberek által az emberiség hajnala óta végzett munkák még mindig hatnak, és örvényként 

terjednek, amely elér benneteket. 

64 A nemzetek nem mások, mint emberek által alkotott elhatárolások. A nemzetek, a vallások, a 

kisebb-nagyobb csoportok kívül állnak Törvényeimen, mert nem ismerik el egymást, elítélik az idegen 

cselekedeteket, amelyek megítélése nem az ő dolguk. Mindegyiküknek van mit javítania önmagán, 

legalább annyira, vagy még inkább, mint amennyit a szomszédjaiban talál. 

65 Az emberek beszélnek a törvényekről, de nem hordozzák a szívükben, nem érzik és nem követik 

őket. A szellem számára eljött az ébredés ideje. Azon vagyok, hogy kifényesítsem a szíveket, amelyek 

olyanok, mint a sziklák, mert nem úgy ragyognak, ahogy kellene - nevezetesen, mint a Teremtő által 

nagyon szeretett ékszerek. Milyen kevesen vannak azok, akiknek valódi értéke van, de az Én türelmem 

mérhetetlen. Én vagyok a Mester, aki örökké tanítom, csiszolom és tökéletesítem a lelkedet. 

66 Ne az embert tekintsétek a tökéletesség mintaképének, az Atyát keressétek mintaképül, anélkül, 

hogy elkeserednétek, amikor azt tapasztaljátok, hogy valamelyik testvéretek rosszat tesz. Ne engedjétek, 

hogy hitetek elgyengüljön, mert mindannyian elestek egyszer vagy máskor a vezeklés hosszú útján, és újra 

fel fogtok támadni; néha még az is szükséges, hogy újrakezdjétek az utat. Keljetek fel és ragadjátok meg 

az akaratot, hogy bennem éljetek. Ha nincs elég erőd ahhoz, hogy felvegye az élet küzdelmét, vedd el 

tőlem, és támaszkodj Atyádra. 

67 Miért hagytátok, hogy a szeretet forrása, amelyet belétek helyeztem, kiszáradjon? Nem tudjátok, 

hogy a szeretet élet és üdvösség? Beszéljetek a szeretet szavaival, terjesszétek parancsaimat, és érezzétek 

az erőmet, mert tudnotok kell, hogy azért jöttem, hogy minden képességemet a Léleknek adjam, és minél 

többet dolgoztok, annál erősebbek lesztek. 

68 Azért jöttem, hogy tanítsalak benneteket, és azért is, hogy jobbá tegyelek benneteket. Ismerjétek 

meg magatokat azáltal, hogy magatokba hatoltok. Ne hagyjátok magatokat megtéveszteni azzal, hogy azt 

hiszitek, nagy előrelépést értetek el, ha nem tanultok meg először megbocsátani és szeretni. Őszintének 

kell lennetek és alázatot kell gyakorolnotok, csak akkor érezhetitek magatokat szellemi ajándékaitok 

urának, és csak akkor vagytok képesek nagy tetteket véghezvinni és mindenhová eljutni. Akkor nem lesz 

akadály, ami megállíthatna benneteket, és minden veszély el fog tűnni. Képes leszel leereszkedni a 

sötétségbe, és nem leszel zavarban, ellenkezőleg, akkor világosabb fényben fogsz ragyogni, és képes 

leszel megmenteni azokat, akik ott laknak. 

69 Az idők kezdete óta ismertetem veletek ezeket a parancsolatokat: "Szeresd Istent teljes szívedből 

és teljes lelkedből" és "Szeresd felebarátodat, mint önmagadat". - Ezeknek a törvényeknek a betartása, 

amelyek kettősségükben egyet alkotnak, örömmel, békével és boldogsággal töltené be ezt a világot. 

Amikor felfogod, hogy az ember szenvedett és elvesztette az irányt, mert nem követte ezeket a 

törvényeket, akkor bátorítást fogsz érezni, hogy új életet kezdj, és rájössz, hogy sokat kell tenni a belső 

világodban és embertársaiddal is. 

70 A szeretet képes egyetlen pillanat alatt meggyújtani a hitet, egyesíteni az embereket, felébreszteni 

bennük sok olyan képességet, amely ma még szunnyad, új fényt adni a test és a lélek szemének. Ha 

szeretet van a szívedben, akkor a mennyország van benned. 



U 142 

188 

71 Amint a világ szeret, béke száll rá, Királyságom és Jelenlétem minden lélekben ott lesz, és ti 

felkészültök a lelki élet élvezésére, amelyben tökéletes boldogságot érhettek el. 

72 Hányszor kell még visszatérnetek a Földre, hogy olyan testetek legyen, amelyen keresztül az 

üzenet, amelyet a világnak hoztok, egyre tisztábban tárul fel? Engedd meg lelkednek, mint pacsirtának 

ebben az életben, hogy megtapasztalja és élvezze a tavaszt, és zarándoklatában megtalálja a hozzám való 

visszatéréshez szükséges tapasztalatot. Míg a gazdagok olyan kincseket halmoznak fel, amelyek 

túlságosan is mulandóak, addig ti tapasztalatot, igazi tudást fogtok gyűjteni. 

73 Azt akarom, hogy olyan otthonokat teremtsetek, amelyek hisznek az Egyetlen Istenben - olyan 

otthonokat, amelyek olyan templomok, ahol a szeretetet, a türelmet és az önmegtagadást gyakorolják. 

Bennük tanítói lesztek a gyermekeknek, akiket gyengédséggel és megértéssel veszel körül, akik felett 

őrködsz, együttérzéssel követve minden lépésüket. Áraszd szeretetedet azokra is, akik szépséggel vannak 

megáldva, és azokra is, akik látszólag csúnyák. A szép arc nem mindig tükrözi az ugyanolyan szép lelket. 

Másrészt, a látszólag csúnya teremtmények mögött lehet, hogy egy erényes lélek rejtőzik, amelyet meg 

kell becsülnöd. 

74 Imádkozzatok alázattal, és engedjétek, hogy az Én Akaratom teljesüljön számotokra, mert amit 

kértek, az nem mindig az igazságos, a nemes és a jó. Akkor megadom neked, ami jó neked, hogy békés és 

boldog életed legyen. 

Az én békém legyen veletek! 
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 az emberiség  13-17 

 A Mester beszámol földi életéről27-29 

Az Illés szelleme nyitja meg Roque Rojas által a 
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1866. szeptember 1. A harmadik alkalom  30-33 

A nemzetek hamis békéjének jellemzői 

 és az igaz békét a mennyekből40 

A vallási közösségek vitái 

 az igazságért40  b 

 Az isteni igazság fénye megvilágítja a világot  41 

122. utasítás 

A nemzetek látszólagos békéje után jön a 

 A vallási közösségek közötti vita  15-18 

A reinkarnáció a szeretet törvénye, és 

 nem a büntetés  25-30 

A magasabb spiritualitás elérése után - előrelátás és visszatekintés 

 lehetséges az életünkben  31-34 

 Krisztus elmagyarázza az igaz prófécia jellemzőit  41-50 

 Krisztus visszatérésének jelei a Lélekben . .  52-53 

 A hét pecsét titkának megfejtése . .  54-60 

123. utasítás 

 Krisztus szellemi visszatérésének jelei2  a 

A mi megtisztított lelkünk az üdvösség bárkája lesz mindenki számára. 

 A hívők  2 b 

 Az isteni kinyilatkoztatások három korszakban  1 + 3-6 

 A megnyilvánulások folyamatáról  7-10 

 A 144000 megjelölt feladata ....  14-20 

 Krisztus szellemi visszatérése a harmadik korszakban  25-28 

 A harmadik testamentum  52-53 

 Krisztus meghirdeti a megígért béke országát . . .  55-57 

Magyarázatok arra vonatkozóan, hogy mit jelent a spiritualizáció  64-70 

Utasítás 124 

A lelki Izrael küldetése Illés és Mária segítségével 1-11 

Keressük csak a spirituális lényeget, és ne a 

 Levelek lógnak  12 

Az ok, amiért Mexikó olyan fontos az isteni számára. 

 A Jelenések  13-14-et választották 

 Hol vannak a keresztény népek?  16-17 

A hangadók 1950-ben kiáltványainak vége 
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Ugyanakkor a fogadásra való felkészülés kezdete 

 Szellem a szellemnek  32-38 

Mexikó, az Isten által kijelölt ország a bejelentésre 

 Szellemi tanítása  52-58 

Utasítás 125 

Krisztus felhívása a békére, igazságosságra és 

 szerelem  1-15 

 Súlyos vádak a tudomány ellen  17-18 

A materializmus tévútja és hamis 

 A csillogás hamarosan véget ér  20-21 

Isten szabad akaratot ad nekünk, a következmények 

 a bántalmazás, amit el kell viselnünk  25-26 

 A ránk rótt kereszt a megváltásunkat jelenti  29 

 Keserű jóslatok a végidőkre  34 

 Az ima ereje  35 

Mexikó, az Isten által kiválasztott ország az Ő 

 Lelki visszatérés  41-47 

 Igaz és hamis istentisztelet  49-57 

Utasítás 126 

 A szabad akarattal való visszaélés a kárhozatba vezet  5-7 

 Jákob létrájának spirituális jelentése  12-13 

 Az imádság a Lélek nyelve az Ő Istenével  22-24 

 A spiritualizáció mérhetetlen jelentősége .  25-27 

A lendületet a harc a vallási 

 közösségek  34 

A Szentlélek templomának építése a Szent Szellem 

 A templomok vége a képekkel és szimbólumokkal  35 

 

 A megígért béke országa közeledik43-44 

Jézus anyagi szavai és tettei és azok 

 valódi spirituális értelem  47-50 

127. utasítás (kihirdetve 1945. január 1-jén) 

 Az ember nem csak kenyérrel él  5-6 

 Emberi szeretet és spirituális szeretet  7-10 

 A lelki felkészülésünk abszolút szükségessége  12-13 
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 Isten jóakarata az emberrel véget ért  31 

Nem vagyunk többé kisgyermekek Isten előtt a tekintetben, hogy 

 lelkünk hosszú fejlődéséről35 

Az 1945. január 1-jén kihirdetett prófécia 

 a Hét Nemzetről  51-65 

128-as utasítás 

A szellem ismeri az isteni törvényeket, és az isteni törvények által 

 ugyanaz irányítja a lelket és a testet  6 

Szellemek légiói kényes küldetésekkel. 

 születik a földön  8 

 Isten az Ő akaratának eszközeivé akar tenni minket  30 

Isten igazságossága megadja a helyes mérlegelést 

 Jutalmak, amikor irgalmasságot gyakorlunk  46-49 

 Az alázat győzelem ─ a hiúság vereség  54 

Jézus vére megnyitja az utat a felfelé vezető fejlődéshez. 

 elménk  62 

Utasítás 129 

Az ember egy Mindenhatótól származik 

 Lény, akinek engedelmességgel tartozik  2 

 Vér és áldozat ─ hitünk szimbólumai15 

Isten megbocsátja a vétkeinket, de mi 

 kivétel nélkül vezekelniük kell  20 

A Harmadik Testamentum isteni tanításai 

 mélyen be kell vésődnie a szívekbe  27-28 

Az emberek lelki elkülönülésének okai 

 és legyőzni őket  36-39 

Az emberi konfliktusok a 

 A vallások és eszmék elkezdődtek  42-48 

130. utasítás (Nagycsütörtök, nagyhét) 

 Jézus vérének és áldozati halálának igazi jelentése  1-8 

A legnagyobb elégedettséget az jelenti, ha segíthetünk a szomszédunknak  20-21 

El kell választanunk magunkat az elképzeléseinktől 

 Istenről, az Ő lakóhelyéről és a mennyországról  35-37 

Több erőfeszítésre szólít fel a szellemi 

 A cél elérése  38 
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Isten katasztrófát küld, ha az emberek megakadályozzák, 

 hogy tanítványai teljesítsék küldetésüket  49 

 A hét pecsét és képviselőik  56-63 

131. utasítás (Húsvét szombat) 

Jézus harmadnapi feltámadása megfelel a 

 a Harmadik Idő kezdete  3 + 14 

 A hamis "Krisztusok" és Isten igazi küldöttei  5 

Felszólítás, hogy ne ábrázoljuk az isteni szenvedést ábrázolásokkal 

 és külső kultusz megvalósulása11-12  + 15-17 

Mindegyikük felelős számos 

 Lelkek a földön és utána a mennyben18 

 A "Jákob létrájának" spirituális jelentősége  22 

Meghívás arra, hogy csendben felemeljük a lelkünket, 

 meghallani Isten hangját28 

 Szabad akarati döntés és Isten vezetése36 

Utasítás 132 

Isten Igéje olyan, mint a mag, 

 amely sok akadályt talál a csírázás előtt  4-6 

Az Isteni Tanítások 1866 óta megnyíltak 

 a Szentlélek kora  14-23 

Most a fájdalom idejét éljük, a 

 A keserűség és a megpróbáltatások  44-46 

Isten kezdettől fogva megalapította az otthont, 

 férfi és nő  47-48 

 Krisztus szellemi visszatérése és üzenetei  50-58 

Utasítás 133 

 Krisztus feltárja földi életünk okát  2 

 Isten Lélek, mégis jelen van a teremtésében  5 

 Jöjjetek hozzám, akik fáradoztok és meg vagytok terhelve  9 

Isten nem követel emberfeletti áldozatokat a 

 Utódlása  55-58 

 Az Úr tanítványának haláláról  61-62 

Imádkozzatok, miközben a háborúban lévő emberek elpusztítják magukat  63-70 

 Szolgálat ─ a tanítványok egyik fontos feladata74 

Utasítás 134 

Egyértelmű buzdítás a szellemileg felébredt tanítványoknak, 
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 Az Isteni Mester tanításának terjesztése  3-17 

 Ez a próbák ideje  22-33 

 Gondolatok a reinkarnációról  41-43 

 Tanítás az életről az allegóriában  49-52 

Isten nem látogat meg minket, mert bennünk lakozik ....  54 

 A hitről és az irgalomról  55 

 Miért van fájdalom az életünkben?   57 

Utasítás 135 

 Az emberi igazságosság nem igazságos1-4 

A Föld bolygó pusztulása nem közeleg, de a 

A tévedések és bűnök e világának bukása a 

A harmadik korszak fényének megpecsételése  5-7 

 Krisztus elmagyarázza a lelki Izrael fejlődését  10-16 

Noé, Józsué és Mózes tanúbizonyságot tettek arról. 

 A természet erői feletti hatalom  17-20 

Krisztus hírnökei emberek csoportjaivá válnak. 

 Különleges szellemi szektákkal való találkozás  21-28 

Krisztus elmagyarázza a szellemi-lelki fejlődést 

 az ember  36-49 

Lényünk három értékösszetevője: Lélek, 

 Lélek és test  41 

A Mennyei Atya előre megmutatja és elmagyarázza az Ő 

 Tervei a gyermekeivel a jövőben  52-67 

Utasítás 136 

 A hitről  1-10 

 Felhívás a spiritualitás elérésére  11-21 

Mexikó történelméről, az országról, amelyet Isten 

 az Ő megnyilvánulásaihoz kiválasztott  22-30 

Krisztus összehasonlítja születését és tanítói tevékenységét 

a második korszakban az Ő spirituális eljövetelével és 

 Figyelmeztet minket a lelki ajándékok fejlesztésére  31-55 

1950 Krisztus befejezi igehirdetését a 

 Hanghordozó, de inspirációi folytatódnak  56 

A nagy megtisztulás után a vallási közösségek 

 és a szekták eltűnnek, csak Krisztus tanítása marad  57 
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Krisztus elmagyarázza, hogy a "Miatyánk" ma spirituálisan 

 imádkozni, és nem az ajkakkal  64 

Isten nem az emberi lényen belül van, mert minden lény és 

 az egész teremtés Istenben van  71 

Fejlődésünk lehetővé teszi számunkra, hogy lelkileg magasra emelkedjünk  73 

 Az isteni törvény a három időben  79 

Utasítás 137 

Az Isteni Lélek fénye megmutatja nekünk a 

 Út az Atyához  1 

Ha mindenki teljesíti, amit a vallása parancsol neki, 

meg fogja találni az üdvösséget  2 

Hogyan vezette Isten a népét a Törvény előtt? 

 Mózes jelen volt?   12-14 

Krisztus arra buzdít minket, hogy lelkesítsük életünket15-22 

Hiába harcolsz az isteni tanítás ellen, 

 mert áttöri a  23-27-et 

Lelki konfrontációk és felfordulások 

egy korszak végét jelzik 

 és egy új  28-36 kezdetét 

Közeledik az idő, amikor az emberiség művei 

 a lelkiismeret fényében kell megítélni37-40 

 Krisztus felidézi az utolsó háború nagy szenvedéseit  43-48 

A "felhő" szimbóluma és a spirituális 

Krisztus második eljövetele  56-66 

 

138. utasítás (kihirdetve 1945-ben) 

 Az imádságon keresztül kapcsolatban vagyunk Istennel  1~-5 

Isten beteljesítette az Izrael népének tett összes ígéretét. 

És azokat is, akik lelki Izraelhez tartoznak. 

  a 9-11-es teljesítése 

 Illés próféta nagy szellemi feladata12 

A fájdalmas megpróbáltatások gyógyító hatással vannak az életünkre 14-17 

 Az eszmék csatája kitör  34-35 

Isten minden szimbólumot eltüntetett, hogy elkerülje a bálványimádást. 

 megelőzni  36-37 
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Izraelnek véget kell vetnie a széthúzásnak, hogy áldássá válhasson. 

 hogy az egész emberiségért legyen  38-41 

Krisztus tanításai legyőzik az ellenségeskedést. 

 a szellem és az anyag között. .  51-52 

 Krisztus kapcsolata velünk 1950 után  74 

Krisztus figyelmeztetése az emberiségnek: A nap, amikor 

 Az Ő igazsága közel jött  77-79 

Utasítás 139 

 Imádság és lelki küzdelem a békéért1-9 

Az eszmék és meggyőződések összeütközése 

 elítélések13-16  + 33 

 Isten hamis hírnökeinek megjelenése17 

 Az út, amelyen Isten gyermekeinek járniuk kell  30 

 Az emberi szellem ébredése  34-41 

A materializmus a rossz út ─ a szeretet spirituális tanítása 

 mutatja a valódi utat  42-49 

Az egész világegyetemet isteni 

 Létrehozott tanintézmény  50-51 

 Jót tenni ─ jutalomvárás nélkül  56-58 

140-es utasítás 

Csak a bennünk lévő materializmus kiirtása után lehet 

 a spirituális úton járunk  1-8 

 A szeretet az életet irányító törvény  9-13 

Isten igaz gyermekeinek szellemei küldetést teljesítenek. 

 a teremtés kezdete óta megmaradt. .  19-20 

 

Az igazság Máriáról, mint Jézus emberi anyjáról 

 és mint minden ember lelki anyja42-52 

Krisztus intése: Bátran valljuk meg tanításait! 

 és terjesszétek őket szeretettel  57-67 

141. utasítás 

Az ima lényege nem a szép szavakból áll, 

 de a szív tiszta gondolatai ....  2 

Az életért való küzdelemnek kell lennie, mert ez része a 
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a visszaszolgáltatásunkról szóló vizsgálatokról  3-8 

Két jelentős esemény ebben a korszakban: 

 az isteni megnyilvánulások kezdete és vége  12-16 

 Krisztus elmagyarázza a spirituális látást  21 

 Isten Lelke vezet minket minden igazságra  22-27 

 Mária, az isteni gyengédség nővé tette a nőt  64 

 Isteni gondolatok a fájdalomról és a megpróbáltatásokról  66-68 

 A látszólagos és az igazi béke  69-72 

 Krisztus feltárja lelki küldetésünket85-88 

Utasítás 142 

Krisztus szavai a lélek táplálékai 

 és kezelése  2-12 

Az isteni kommunikáció különböző típusai 

 különböző időpontokban és alkalmakkor13-20 

Ez a lelki csodák ideje, nem többé 

 az anyag  22-23 

A hanghordozók (vagy szócsövek) küldetése 

 Isten  27-29 

Nem szabad Istent semmilyen formában elképzelni, 

 de érezd Őt  30 

 Feladatunk: megáldani mindenkit és mindent31 

 A helyes imáról  37-38 

 Krisztus az Ő szellemi visszatéréséről beszél48-52 

A kísértés sejti, hogy közeleg az idő, 

 amelyhez kötődik  53 

 

A spiritualizmusban nem lehetnek lelkipásztorok vagy 

 A papok  57 

A kettős szeretetparancsolat betartása a következő lenne 

 Hozzon békét és jólétet a világnak69 
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Az isteni tanítások Mexikóban 1866-1950 
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