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

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

formátumban ingyenesen letölthető az internetről.  

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

tanúságtételével kapcsolatban kell megtörténnie. Ezért a honlapomról ingyenesen letölthető PDF 

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

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

Az Úr 2017-ben az Ő szolgálatára hívott el. Ezt a történetet a fenti 6 kötetben rögzítettem, 
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számára, és számomra a megtisztulás, a felemelkedés és az Atya kebelébe való visszatérés szakasza.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

céllal, hogy visszatérjenek Istenhez és újra belépjenek az Atya kebelébe.  
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Előszó 
A Teremtő Lélek minden időben különböző módon szólt teremtményeihez. 

Az "első alkalommal" az Atya közvetlen formában, a lelkiismereten keresztül ismertette meg magát 

gyermekeivel, emellett pedig a követek, vezetők és próféták száján keresztül szólt. Az Úr szolgáinak 

jóslatai és kinyilatkoztatásai az emberi szellem felemelkedő fejlődését és a Mester eljövetelét hirdették. 

Jézus palesztinai születésével kezdődött a "Második Korszak", amelyben az "Ige" az Isteni 

Gyermekben testesült meg, hogy az emberiséghez szóljon: "Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet". Az 

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

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

szellemi jelképében, angyalainak seregeitől körülvéve. 

És így 1866. szeptember 1-jén, a "Harmadik Idő" azzal kezdődött, ami Mexikóban, a nyugati, 

predesztinált földön történt. Ott a Lélek kinyilatkoztatásai történtek az emberi gondolkodási és 

beszédkészséggel kapcsolatban, amelyek 1950. december 31-én visszavonhatatlanul véget értek, hogy a 

felkészülés ezen időszaka után az emberi lények képessé váljanak az emberi szellemnek az isteni 

szellemmel és általában a szellemi világgal való közvetlen párbeszédének tökéletesebb formájára. 

A megígért Megváltó és angyalai megnyilvánulásaihoz az Úr az Ő legfőbb akarata szerint emberi 

eszközöket használt, olyanokat, akiket Ő maga választott ki és készített fel, és akiknek értelmén keresztül 

az isteni Szellem sugara megmutatkozott. 

A Kinyilatkoztatás időszakának körülbelül utolsó 20 évében, 1930 körül kezdődően, az Úr tanításainak 

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

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

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

össze a 366 hirdetett tanításból. Ők adták nekik a címet: 

"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" németül: "Buch des Wahren 

Lebens".  



 

7 

Üdvözlet Mexikóból 
Annak érdekében, hogy az olvasó képet kapjon arról, hogyan zajlottak a Lélekben újra megjelenő 

Krisztus megnyilvánulásai ─ amelyeket először Illés Lelke készített elő ─ Mexikóban 1866 és 1950 

között, itt egy mexikói üdvözlete a németeknek, aki maga is az "Ige" eszköze volt. Emberileg egyszerű 

származású, életét bikaviadorként kezdte, majd fotósként kereste meg a mindennapi kenyerét magának és 

családjának, és egyszerűen, szerény körülmények között élt. 

"Éppen akkor töltöttem be a 21. életévemet. Évekig otthonra voltam zárva egy nagyon kellemetlen 

bőrbetegség áldozataként, amely nem engedte, hogy akár csak néhány pillanatra is élvezzem a nap vagy a 

friss levegő előnyeit. 

A magány azon éveiben, amelyek egy örökkévalóságnak tűntek számomra, annál is inkább, mivel a 

fiatalság hajnalán voltam, amikor az ember a leghiábavalóbb álmokat kergeti, a türelmetlenség és a 

kétségbeesés nem kis válságát éltem át. Be kell vallanom, hogy csak szüleim és testvéreim jóindulatú 

támogatása nyújtott nekem erkölcsi támaszt ebben a megpróbáltatásban, és persze a halvány remény, hogy 

egy nap majd visszanyerem az egészségemet. 

Sok orvos foglalkozott az esetemmel, és számtalan kezelésnek voltam kitéve - mind eredménytelenül. 

Csak arra emlékszem, hogy minden egyes kudarc után nőtt a reménytelenségem. 

Ahogy elszigeteltségem, csendességem és magányom napról napra elviselhetetlenebbé vált, az imába 

menekültem, és észrevettem, hogy lelkem kimondhatatlan békére lelt benne, és hogy szívemben előérzet 

támadt, hogy rövid időn belül meglátom magam szabadulni fogságomból. 

Imáim egyre hosszabbak lettek, és lelki koncentrációm elmélyült. Igyekeztem minél gyakrabban 

meditálni, mert amíg az ima tartott, addig mentes maradtam minden szenvedéstől. Aztán, amikor a 

boldogság véget ért, és visszazuhantam magányos, csendes és egyhangú életem valóságába, mindig olyan 

érzésem volt, mintha egy másik világból érkeztem volna, amelyben a szellemem megerősödött és 

inspirálta magát. Itt kell közbevetnem, hogy imáimat meg nem gondolt pillanatnyi ötletekből alakítottam 

ki. Soha nem fogom elfelejteni, hogy az ilyen elragadtatások alatt elvesztettem az idő fogalmát, és voltak 

pillanatok, amikor minden, ami körülvett, eltűnt. Emlékszem azonban, hogy gyermekkoromban - 

körülbelül 12 éves koromtól - anélkül, hogy ezt magamnak meg tudtam volna magyarázni, szinte naponta 

egyfajta, több percig tartó lelki leválásban találtam magam, amely alatt úgy kellett viselkednem, mint egy 

automata, talán a tudatalattim által irányítva. Amíg ez a furcsa állapot tartott, a legkisebb nehézség sem 

volt. Furcsa módon eleinte félelmet keltett bennem, de fokozatosan megbarátkoztam vele, miközben a 

jelenség idővel felerősödött. 

A betegségem elérte a csúcspontját. Néha úgy éreztem, mintha a bőröm égne egy olyan belső tűz 

hatására, amelyet semmi sem tud elfojtani. Ugyanakkor a külsőm egyre siralmasabbá vált. 

Egy napon apám megjelent azzal a hírrel, hogy az isteni Mester szavát hallotta egy egyszerű ember 

szájából, aki minden bizonnyal Isten kiválasztottjai közé tartozott. Ez egy szegényes találkozóhelyen volt 

Mexikó egy távoli részén. Egy jó barátja, aki régóta csodálta ezeket a kiáltványokat, magával vitte. 

Egy pillanat alatt bizonyosságot nyert bennem, hogy Ő, a Mester volt az, aki az emberi érzékelés 

segítségével szólt, hogy közeledjen az emberekhez, hogy megkeresse azokat, akik éheznek a fényre és 

szomjaznak az igazságra. 

A csoda, amelyre nap mint nap vártam, előttem állt. Ő, akivel oly sokszor beszéltem fájdalmaim 

óráiban, most nagyon közel volt hozzám, és várt rám, hogy megadja nekem testem és lelkem gyógyulását. 

Követtem az Úr hívását! 1934. február 14-én, vasárnap volt, amikor először léptem be abba a szerény 

gyülekezeti terembe, amely egyike volt annak a sok helyiségnek, ahol az isteni üzenetet hallhattam. Nagy 

hatással volt rám az az önvizsgálat és mély koncentráció, amellyel a jelenlévők felkészültek arra, hogy 

várják az "isteni sugár" eljövetelét, amely az "igehordozó" belső hallását inspirálja, aki majd továbbítja a 

mennyei szót. 

Az "igehordozó" vagy "eszköz" ebben az esetben egy nő volt. Egy egyszerű, mondhatni, közönséges 

külsejű nő, aki születésétől fogva vak. Bevallom, a megjelenése nem tett rám különösebben kellemes 

benyomást. Annál nagyobb volt tehát a megdöbbenésem, amikor ajkai kinyíltak, hogy meghallgassam a 
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prédikációt, amely olyan mélységű, olyan csodálatos és olyan bölcsességű volt, amilyet aligha lehet 

elképzelni, és amelyet egy édes, meglepő hangon, meglepő hangsúlyokkal teli hangon mondott, ami 

mélyen lenyűgöző és megható hangsúlyt adott az üzenetnek. 

Az igehirdetés további folyamán a jelenlévők teljesen megfeledkeztek az Igehordozó jelenlétéről, hogy 

a szellem régióiba emelkedjenek, és teljes mértékben élvezzék az isteni tanítást. Ha azonban az igehirdetés 

közben valaki véletlenül kinyitotta a szemét, és megfigyelte a szónokot, észrevehette, hogy ez a szegény és 

közönséges lény mennyire átváltozott az elméje emelkedettségében, sőt, hogy ilyenkor milyen nagy 

szépség és félelmet keltő fenség sugárzik belőle. 

Az isteni szó kimeríthetetlen szökőárként áradt ajkaiból, egy óra, két óra, három és még több. Mindez 

tétovázás nélkül, megszakítás nélkül, hibátlanul, anélkül, hogy a legkisebb fáradtság is megmutatkozott 

volna, vagy a hang rekedtté vagy törékennyé vált volna. Éppen ellenkezőleg, minél tovább tartott a rally, 

annál tökéletesebbnek tűnt az ihlet. 

Az isteni Mester jelenléte olyan erősen érezhető volt a kommunikáció e pillanataiban, hogy az ember 

egészen kézzelfoghatóan érezte közelségét és barátságát. Minden szívhez szólt! Olvasott a jelenlévők 

legrejtettebb gondolataiban, és megérintette hallgatóságának legtitkosabb szálait, és mindezt anélkül, hogy 

bárkit is megbántott vagy vádolt volna. Mindenki érezte a szívében, hogy a Mester milyen szavakat 

intézett hozzá a szeretet és a bölcsesség kutató tekintetével. 

Az isteni közlés az igehordozó ajkán különböző hangokat és színeket öltött. Amikor az Úr Atyaként 

szólt, a hangja gyengédséget, megbocsátást és simogatást közvetített; Amikor az Úr Atyaként beszélt, a 

hangja gyengédséget, megbocsátást és szeretetet közvetített; amikor Mesterként beszélt, a hangja mély és 

bölcs lett; és amikor Bíróként beszélt, az Igehordozó hangja a végtelen tekintély és hatalom hangját vette 

fel, igazságossággal és isteni buzgalommal, amely annyira lenyűgöző volt, hogy valósággal letaglózta a 

hallgatóságot, a bűnbánat könnyeit csalogatta elő, és arra késztette őket, hogy megbánják és jóvá tegyék a 

dolgokat. 

Nagyon kicsinek éreztem magam ekkora nagyság előtt, és az utolsónak az összegyűltek között. 

Tudatlanságomban azt gondoltam, hogy az Úr biztosan nem vette észre jelentéktelen jelenlétemet. 

Hamarosan azonban meg kellett győznöm magam a tévedésemről, és meg kellett tanulnom, hogy a Mester 

tekintete mindenkit felfedezett. Több hónapnyi gyakori látogatás után, amelyekkel nem volt más célom, 

mint hogy élvezzem ezt a lelki lakomát, egy felejthetetlen délutánon elhívott az Úr. 1934. augusztus 9-én 

történt, amikor, anélkül, hogy felocsúdtam volna a csodálkozásból, meg lettem jelölve és felkentek, hogy 

az Isteni Igét szolgáljam, mint Igehordozó. 

A legmélyebb mozdulat, a legnemesebb és legmélyebb érzés kerítette hatalmába a szívemet abban a 

legfőbb pillanatban. Mit tagadhattam volna meg abban a magasztos pillanatban attól, akinek korlátlan joga 

van a teremtményei felett? 

A sorsom meg volt jelölve. Attól a naptól kezdve nem éltem mást, mint hogy életemet egy ilyen nehéz 

és kényes szolgálatnak szenteltem. 

A néhány hónapos felkészülés, amely egyúttal teljes fizikai felépülésemet is eredményezte, arra 

szolgált, hogy az Isteni Mester szóvivőjévé képezzenek, akinek testemmel és lelkemmel átadtam magam 

attól az órától kezdve egészen 1950. december 31-ig, amikor az Istenség Fénye megszűnt ebben a 

formában megnyilvánulni. 

Ha mi, akik az ige hordozói voltunk, arra vállalkoznánk, hogy a felejthetetlen küzdelem ezen évei alatt 

szerzett tapasztalatokat, benyomásokat és tanulságokat az országunkban szétszórt különböző 

találkozóhelyeken összegyűlt tömegek előtt elmeséljük, egész köteteket kellene megtöltenünk, mert 

pályafutásunk a legcsodálatosabb események megszakítás nélküli egymásutánja volt, és lehetetlen lenne 

ezeket a rendelkezésemre álló korlátozott helyiségben elmesélni. 

De rendkívül fontos hangsúlyozni, hogy felkészülésünkhöz nem volt más könyvünk, mint a saját 

ajkunkról áradó szó. Mert semmiféle befolyás nem kerülhetett az elménkbe, hogy a legnagyobb hűséggel 

fogadhassuk az isteni üzenetet. Ha alázatosak maradtunk, az Úr szeretetben és kegyben részesített minket 

népe előtt. De ha egyszer hagytuk, hogy a hiúság vagy az önzés uralkodjon rajtunk, Ő megérintett minket 

igazságosságával, amikor egy időre megvonta tőlünk az ihletését, hogy megmutassa, hogy nélküle semmit 

sem tehetünk, mert nélküle semmik vagyunk. 
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A Mester utolsó, 1950 végén történt közlése óta soha többé nem éreztem semmit azokból a különös 

érzésekből, amelyeket évről évre a lényemben hordoztam az Igehordozói Küldetés gyakorlása során. 

Ettől a naptól kezdve a testvérek egy nagy csoportja annak a feladatnak szentelte magát, hogy 

összegyűjtse a lehető legtöbb megnyilvánulást és kinyilatkoztatást, amelyet az Úr adott nekünk, és 

amelyeket szerencsére le is írtak. Ezekből összeállítottak egy könyvet, amelyet a nagyközönség számára 

hozzáférhetővé kellett tenni, és amely mindmáig az a forrás, amelyből az emberiség ihat az igazság 

vizéből, amelyet a Mester a szeretet, a fény, az igazságosság és a béke ajándékaként hagyott a jelen és a 

jövő idők embereinek. 

Tanúvallomást kértek tőlem, aki méltatlanul a Mester szóvivője voltam ebben a formában való 

megnyilvánulása során, és megpróbáltam ezt e sorokkal megtenni. Mindezt a tőlem telhető teljes 

őszinteséggel tettem, azzal a buzgó kívánsággal, hogy ez a tanúságtétel ösztönzőleg szolgáljon és elérje, 

hogy bizalmat és hitet ébresszen azokban, akik kezükbe veszik ezt a könyvet, amely az isteni Mester által 

az Ő jóságában a kor emberiségének olyan egyszerű, mint amilyen méltatlan közvetítőkön keresztül 

kinyilatkoztatott üzeneteket tartalmaz. 

Ugyanakkor lelkem mélyéről testvéri üdvözletet küldök az Úr nevében németországi testvéreimnek, 

akiknek csodálatos lelki ébredését a Mester emberi közvetítőin keresztül jelezte nekünk." 
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Utasítás 143 
1 Erősítem a lelketek, hogy ellenálljatok az eljövendő csatának, mert nagy lesz az ideológiák, tanok 

és hitvallások csatája. Bizony mondom nektek, amikor a spiritiszták üldözése elkezdődik, új apostolok 

fognak felkelni, tele hittel és bátorsággal. Ők lesznek azok, akik hirdetik majd, hogy valóban veletek 

voltam ebben az időben, és ők lesznek úttörők és próféták a nemzetükben. Közülük kerülnek ki azok, akik 

leírják az inspirációimat, akik megismerik a tanításaimat és spirituális látomásokat látnak. 

2 Abban az időben kinyilatkoztatom magam a férfiakban és a nőkben, a fiatalokban, a 

gyermekekben és az öregekben egyaránt. 

3 Az egész világ kinyilatkoztatásokat, megnyilvánulásokat és látomásokat fog kapni, mert meg van 

írva, hogy minden szem engem fog látni. 

4 Érezhetővé tettem magam a tudós munkahelyén, és jelenlétem meglepte őt. Megleptem a 

hadseregeket a csata kellős közepén azzal, hogy a természet erői által megállítottam előrenyomulásukat. 

Azzal nyilvánítottam ki magam, hogy kiöntöttem kegyelmemet a nyomorult otthonokra, ahol nem volt 

többé kenyér. Egy ifjú lépett a ház ajtajához, és egy kenyeret hozott a kezében, mire a férfiak és az 

asszonyok csodálkoztak: "Ki ez?". 

5 Tanulmányozzátok művemet, tanítványok, mert erősnek kell lennetek, hogy amikor minden látható 

és láthatatlan elem tombol, tanúságot tehessetek szeretetről szóló tanításomról. Hét ajándékot bíztam rátok 

ebben az időben, hogy kibontakoztassátok szellemeteket és beteljesítsétek küldetéseteket:  

Itt van a Vezető, az Alapkő, a Hanghordozó, a Meghatalmazott, a Látó, az Aranytoll és az Oszlop*. De 

nem ez az első alkalom, hogy ezeket az ajándékokat adom Izrael népének. Még akkor is, amikor átkeltetek 

a sivatagon, hogy az ígéret földjét keressétek, ugyanazokat az ajándékokat adtam nektek. Mózes vezető 

volt, ugyanakkor továbbította szavamat és megmutatta akaratomat az embereknek. Az ő kezébe helyeztem 

törvényem sarokkövét, amely a templom alapja, amelyet a szívetekben kell építenetek. Júda törzse volt az 

erős oszlop, amely a tömegek bátorságát és bizalmát támogatta. Lévi törzse volt a szellemi munkások 

légiója, akiket képessé tettem arra, hogy életben tartsák az Úrba vetett hitet. A történelmet, a próféciákat és 

a kinyilatkoztatásokat kijelölt kezek írták le, és az én ihletésem által a próféták a Lélek szemével látták a 

jövőt. 
1. a vezető: a gyülekezet feje. 
2. Az alapkő: egy tapasztalt, konzultatív idősebb. 
3. A hanghordozó: a megnyilvánulások közvetítője. 
4. A meghatalmazott: Különösen a betegek gyógyításáért felelős. 
5. A látó: Aki különösen meg van ajándékozva a szellemi látás ajándékával. 
6. Az arany tollak: A bejelentések lejegyzéséért (sztenográfiai átirat) felelős személyek. 
7. Oszlop: A gyülekezet hét kipróbált vénje. 
Lásd még: 246, 31. utasítás (a 9. kötetben), amely szerint az akkori vezetők lesznek az utolsók. 

6 Jelenleg nincsenek új ajándékok a szellemed számára, mindent magadban hordozol, amióta csak 

tőlem származol. 

7 Közelednek azok a napok, amikor kinyilatkoztatom nektek a nagy tanításokat, amelyeket eddig 

nem ismertetek; mert nem emberek fogják kinyilatkoztatni azokat nektek. Igaz, hogy minden vallási 

közösségben vannak tőlem küldöttek, de nem ők lesznek azok, akik kinyitják a kincstáram, még kevésbé 

azok, akik anélkül, hogy erre a feladatra rendeltettek volna, önszántukból vállalták volna. Akiket erre a 

szolgálatra küldtem, azok az ihlet által bölcsességgel rendelkeznek. Azok, akik nem az Én szolgáim, 

könyvekből vették a tudást. Míg egyesek imádkoznak és szeretnek*, mások olvasnak és tanulnak; de az 

elme soha nem éri el a szellem magas látását**. Amikor az előbbiek megszólalnak, meggyőznek, 

megráznak, simogatnak és gyógyítanak. Az utóbbiak lenyűgöznek, csodálatra késztetnek, de nem 

vigasztalnak és nem mentenek meg. 
* A szövegben zárójelben lévő kiegészítéseket a fordítók is beillesztették. 

** A jelenlegi eredeti spanyol szövegben nem tesznek különbséget a szellem és a lélek kifejezések között. Ott 

mindig "espiritu" = szellem. A német nyelvben a lélek kifejezés használata gyakran helyénvalóbb és néha 

elengedhetetlen. Ha ez tűnt megfelelőnek, pl. először egy tanításban, vagy ha mindkét kifejezésnek lenne 
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létjogosultsága egy bizonyos értelemben, de a fordító mérlegelés után a lélek kifejezés mellett döntött, erre a jelen 

jegyzet feletti lábjegyzetben utalunk. (Lásd még: Függelék a II. kötetben) 

8 Legyetek alázatosak, tanítványok, dolgozzatok jutalomvárás nélkül. Örüljetek a szeretetben és 

abban a tudatban, hogy mennyei Atyátok szeret benneteket. Ne képzeld el a jutalmadat, mert azt az elméd 

soha nem tudja felfogni. 

9 Ismét mondom nektek: Készüljetek fel. Nem tudjátok, nem fogok-e idén nagy 

kinyilatkoztatásokkal meglepni benneteket. A hatodik pecsét fénye világít be benneteket ebben az időben, 

és jó, ha most megismeritek e misztérium tartalmát. Ezeket a leckéket a hanghordozóimon keresztül 

fogom elmagyarázni. 

10 János, az én apostolom, hallotta és leírta, amit látomásokban látott, anélkül, hogy megértette volna 

azokat. E próféta áldott keze meghagyta az allegóriákban leírt ígéreteimet és kinyilatkoztatásaimat. És 

ebben a jelen időben én adom nektek e szavak és sugallatok magyarázatát, mert egyedül én vagyok képes 

erre. De hogy átadhassam nektek ezt a fényt, és hogy megértsétek ezt az igét, tisztítsátok meg magatokat, 

figyeljetek és imádkozzatok. 
* Rendszerint az imádkozásra való meghívás mellett ─ még először is 

átjáró ─ a gyakran figyelmen kívül hagyott "Óra". Ezt többféleképpen kell érteni: Először is, emlékeztet Jézus 

kérésére, amelyet három tanítványához intézett abban a nehéz órában a Gecsemánéban, nem sokkal a 

letartóztatása előtt, hogy maradjanak ébren (Mt 26:36-46 és mások). Az is érvényes kérés, hogy éber 

tudatossággal, jóindulatú és így támogató módon vegyünk részt mások sorsában, ahogyan az a közbenjáró imában 

is történik. Továbbá lelki éberséget is jelent, állandó készséget arra, hogy a szellem és a lelkiismeret sokszor 

csendes, gyenge impulzusaira odafigyeljünk, időben tudatosítjuk azokat, és a felebaráti szeretet és irgalom belső 

késztetéséből gondolkodjunk, érezzünk és cselekedjünk; ne hagyjuk, hogy az önző, szeretetlen intellektuális 

gondolkodás határozza meg önmagunkat, amelynek döntései magasabb lelki szempontból nézve helytelenek, azaz 

ártanak a léleknek, amit általában csak utólag ismerünk fel, amikor a következmények láthatóvá válnak. A 

szemlélődés vagy meditáció révén ─ különösen a belső, mentális és érzelmi ─ nyugalmat és figyelmet lehet 

gyakorolni, így az e világból és a túlvilágról származó gondolatok és intuíciók, valamint azok érzelmekre és 

cselekedetekre gyakorolt hatásai azonnal tudatossá válnak és irányíthatóvá válnak. (Lásd még: Utasítás 146, 60.) 

Ennek fényében a különböző médiumokban - a képregényektől a televízióig és az internetig - megjelenő írás és 

képek hatásairól szóló, részben ellentmondásos tanulmányokat is látni kell, különösen a gyermekek és fiatalok 

körében. Ébernek lenni azt jelenti, hogy figyelmesnek lenni, ami azt is jelenti, hogy befogadónak lenni, mind a 

környezetünkkel és a felebarátunkkal kapcsolatban, mind pedig a belső lelki kommunikációban, hogy érzékeljük, 

mi Isten akarata (a lelkiismeret hangja/inspiráció). Ebben az összefüggésben meg kell említeni az álmokat is, 

amelyek az emlékezeten keresztül jutnak a tudatba, sőt a rendes alvás során egyfajta ébrenléti tudattal is 

kísérhetők, d. 
azaz felébredni, miközben a test alszik. Az álmok mint a mélyebb felismerések lehetséges forrása fontossága a 

tanítások más szakaszaiból (pl. U. 159, 3; U. 162, 4; U. 167, 47), valamint bibliai szövegekből is kitűnik. Ezek is a 

lélek fejlődésétől és a szellemi emelkedettségtől vagy hozzáállástól függenek (U. 100, 30). 

11 Bizony mondom nektek, ha még nem hallottátok a magasabb tanításokat, az csak azért van, mert 

hiányzik belőletek az emelkedettség és a tisztaság. Tegyétek magatokat méltóvá a szeretet által, hogy 

szívetekbe fogadjátok a Hét Pecsét Könyvének lapjait. 

12 Azért jövök gyermekeimhez, hogy megtanítsalak benneteket az erényre, hogy erős legyen a 

lelketek, és legyőzzétek a kísértéseket, amelyek a testetek hajlamaitok. Nyissátok ki lelki szemeteket, és 

lássátok, mennyi mindent tartogatok számotokra a kincstáramban. 

13 Szíveteket az Igémmel munkálom, hogy Szentlelkem templomának részévé váljatok. 

14 Szeretett emberek: A Mester adja nektek a tanítást, és annak jelentésében van a fény, amely 

megvilágítja a szellemeteket. 

15 Imádságotokban hozzám emeljétek magatokat, tudva, hogy ezáltal Atyátok meghallgat titeket, aki 

erőt ad nektek és segít nektek, mint Cirenei Simon, hogy hordozzátok kereszteteket. 

16 Az én Igémben megtaláljátok a pajzsot és a fénylő fegyvert, amellyel győzedelmeskedhettek a 

harcban. Felkészítelek benneteket, hogy lelketek fejlődésével és szellemi ajándékaitok kibontakoztatásával 

képesek legyetek ellenállni a kísértéseknek. 

17 Ébren éljetek, szeretett emberek, viselkedjetek úgy, mint a bölcs szüzek a tanítványaimnak a 

második korszakban adott példabeszédben. Legyetek olyanok, mint ők, égő lámpásokkal, hogy mindig 
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belém helyezzétek hiteteket és reményeteket. Bennetek van a szentély, amelyet nagy szeretettel 

készítettem el ebben a Harmadik Korszakban. Ti vagytok Szavam őrzői, és én minden elmét és szívet a 

szeretet, az erény, a gyógyító balzsam forrásává alakítottam át, amely kristálytiszta vízként fog folyni az 

emberiség között. 

18 Nagy a te örömöd, Izrael, mert láttad, hogy képes voltál vigaszt nyújtani a szomorú szíveknek, és 

hogy a fájdalomtól meghajlottak bátorítást éreztek a te szavad által, amikor felszerelkeztél. Boldogok 

vagytok, akik így teljesítitek a feladatotokat. Folytassátok a küzdelmet, hogy kegyelmemet eljuttassátok az 

emberekhez. Azért jöttem az igémmel, hogy bátorítsalak benneteket ebben a küzdelemben. Megtanítalak 

titeket arra, hogy felépítsétek és helyreállítsátok azt, amit az emberiség az idők során tönkretett a 

materializmusával. Lelked ismeri az időket, amelyekben él, megtanulja, hogy egyre jobban és jobban 

ellenálljon az útja során érkező megpróbáltatásoknak, mert nagy a hite és a szeretete Munkám iránt. 

19 Szeretett gyermekeim, meg fogom adni nektek a jutalmatokat a küzdelmetek végén. Jelenleg nem 

tudjátok, hogy ez mikor és hogyan fog megtörténni, de valóban mondom nektek, hogy szavam valóra 

válik, és felajánlottam nektek az ígéret földjét, ahol boldogságot, felüdülést és boldogságot fogtok 

tapasztalni. Teljes mértékben érezni fogjátok békémet, mert akkor a lelketek győzelmet arat. 

20 Ismét megmutatom nektek az utat, amelyet szellemeteknek be kell járnotok; rajta vannak az én 

fényem, az erények és a szellemi eszmények, amelyekkel az utatokat kell járnotok. Ezúttal lángoló karddal 

jöttem - nem azért, hogy megöljem a szellemet, hanem hogy megküzdjek a sötétséggel, amely körülöttetek 

elterjedt. 

21 Íme, ez az Én Igém ereje, amelyet a szeretet cselekedeteiben tárok fel előttetek! Ezzel tanúságot 

teszek Magamról. Csodákat teszek minden szívben, hogy a fény gyermekeivé változtassalak benneteket, 

mert Atyátok a Fény és a végtelen Bölcsesség. Mindegyiküknek megadom az Én Igémet, amely törvény. 

De vegyétek észre, hogy nem kényszerítelek titeket hatalmammal arra, hogy engedelmeskedjetek neki, és 

lássátok az Igémben egy olyan ostort, amely megsebzi a szíveteket. Nem tudjátok, hogy Én, mint Atya, 

nem akarok fájdalmat a gyermekeimnek? Ismerjétek fel, hogy tanításom által megtisztítalak benneteket, és 

meggyógyítalak benneteket a sebekből, amelyeket elém hoztok; és ha szavam egy pillanatra elítél 

benneteket, az azért van, mert én vagyok a tökéletes igazságosság, és így megkíméllek benneteket a 

fájdalomtól, amelyet magatoknak okoztok, amikor elfelejtitek törvényem teljesítését. 

22 Azt akarom, hogy lelkileg szabadok legyetek. De ne essetek bele a kicsapongásba, amelyre a test 

ösztönöz benneteket, mert azért bíztam rátok, hogy készséges eszköz legyen, amely támogatja a lelketeket 

a felfelé vezető fejlődésben. De annak a rabszolgájává vált, akit kormányoznia kellene. Szavammal 

tanítalak benneteket, hogy ne hagyjátok magatokat elragadni szenvedélyeitek viharától, és tudjátok, 

hogyan uralkodjatok magatokon. 

23 Népem, szeressetek és tegyetek bizonyságot rólam minden cselekedetetekben. Gyakoroljátok az 

erényeket és terjesszétek a fényemet. Beáramoltatom a lelkedbe, és az örök élet kenyerével táplálom; az 

élet gyümölcséből lakmározik, bölcsességemet kapja. Ez az én szavam lényege. Szíveteket tiszta 

kehelyként készítettétek elő, és én cseppenként engedem bele Véremet. 

24 Népem, értsétek meg szavam allegorikus jelentését, és frissüljetek fel általa. 

25 Anyagi szemeid nem látják ragyogó arcom, de megértesz engem a szellemed által befogadott szó 

miatt. Az Én Igém az a rezgés, amely ritmust ad mindannak, ami teremtett, hogy minden tökéletes 

harmóniában legyen. Így a lelketek engedni fog Igém erejének, hogy elérjétek az üdvösség kapuját, majd 

az Ígéret Földjét. 

26 Itt van az én jelenlétem! Íme, Lelkem ereje törvény lett bennetek, törvény, amely azt mondja 

nektek: Szeressétek egymást. Ezzel a láthatatlan törvénnyel egyesítem minden gyermekemet. Hagyom, 

hogy a szeretet lángja minden szívből fellobbanjon, hogy mindenki egy eszmében egyesülhessen. 

27 A Mesteretek elhozza nektek a béke és a megváltás üzenetét, amelyre oly régóta vártatok. Egyedül 

én tudok segíteni nektek a tanításommal, hogy megtaláljátok azt az utat, amely a spirituális otthonba vezet 

benneteket. 

28 Szavamat emberi ajkakon keresztül halljátok. 

29 Mire van szükséged ahhoz, hogy a spiritualizáció útjára lépj? Ha van benned szeretet, nagyon 

magasra fogsz emelkedni, és ha bízol bennem, nem fogsz megbotlani az életedben, és a benned rejlő 
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gyógyító, beszélő és meggyőző képességek ki fognak bontakozni, és mindez a szellemed fejlődését fogja 

szolgálni. 

30 Mindannyian követhetitek a nyomdokaimat, mert mindannyian fel vagytok szerelve arra, hogy 

felemelkedjetek és elérjetek engem. Ki mondta, hogy egyesek eljutnak oda, mások pedig nem? 

31 Nem különböző hierarchiájú szellemeket teremtettem; mindannyian ugyanúgy lettek teremtve, és 

mindannyian az Én isteni felkenésemmel rendelkeztek. Ma mégsem vagytok mindannyian olyan tiszták, 

mint teremtésetekkor, és ezért mondom nektek, hogy meg kell tisztítanotok magatokat. Mert azt akarom, 

hogy ami a szívetekből árad, az tiszta legyen, hogy engedelmeskedjetek sugallataimnak, hogy munkátok 

önzetlen legyen, és hogy igazságosságotok tükröződjön minden cselekedetetekben. Az önzés vagy az 

irigység nem az emelkedett szellem megnyilvánulásai. Amikor megtisztítottátok szíveteket, hogy szabad 

teret adjatok a fénynek, akkor lesztek felkészülve arra, hogy munkámat megismertessétek, és csak akkor 

lehettek az igazság közvetítői, látói és prófétái. 

32 Egyetemes sugaram megvilágosítja az emberek szellemét, megtisztítja és felemeli őket, mert azt 

akarom, hogy a pusztán emberi fölé emelkedjetek, és csodákat tegyetek, ahogyan azt tanítottam nektek. 

33 Ne feledjétek, hogy jóindulatú vagyok, és nem ítéltem meg a műveiteket. Segítségemet adom 

nektek, segítségetekre sietek azoknak, akik szenvednek, azoknak, akik eltévelyedtek, és nem ítélem el 

őket, mert még mindig megbánhatják és elkerülhetik az újabb bukásokat. Én senkit sem lepleztem le, csak 

a szellemeteket szereltem fel, hogy felelősséget érezhessetek minden egyes tettetekért, és hogy 

felemelkedhessetek azáltal, hogy jóvá teszitek a vétkeiteket, és ezentúl szilárd talajra építkezhessetek. 

34 Gyógyítsd meg a betegeket hit és szeretet által. Fejlesszétek képességeiteket, hogy tudjátok, 

mennyi kegyelemmel készítettelek fel benneteket, és ne mondjátok majd, hogy amit kérek tőletek, az 

meghaladja képességeiteket. 

35 Őszintén kívánjátok jelenlétemet, és induljatok el teljes erővel, szeretetet hirdetve. Tanítsd 

bizonyítékokkal és mutasd be, hogy a szeretet képes helyreállítani a beteg ember egészségét, mivel ez az 

ember által ismert legerősebb gyógymód. 

36 Emeld fel a lelkedet, és gondolj a világon élő több millió beteg emberre, és öntsd rájuk imáid 

balzsamját. 

37 Krisztus nem halott; örökké él, hogy életet és feltámadást adjon a lelkeknek. Ha szenvedve jöttél 

hozzám, és amikor elhagyod ezt a találkozóhelyet, keresed a fájdalmadat, és nem találod többé, az azért 

van, mert megismerted az Igémet, és megtaláltad benne a gyógyító balzsamot, amely visszaadta neked az 

egészséget és a békét. 

38 Azért jöttem ebben az időben, hogy megmutassam nektek Törvényemet az emberek hitetlensége 

ellenére. Azok, akiket kiválasztottam, hogy velük együtt alakítsam ki apostolságomat, hittek, amikor 

meghallották Szavamat, és hitük rendíthetetlen. De azok, akik miután meghallottak Engem, eltávoztak, és 

akik tagadják, hogy Én vagyok az, aki ismertté teszem magam, már hordozzák lelkükben szeretetem 

magvát, és előbb-utóbb visszatérnek Hozzám. 

39 Ha az én ügyem érdekében tévesen ítélnének meg téged, és meggyőznének arról, hogy tévedtél - 

mit válaszolnál? 

40 Azt mondjátok Nekem, hogy mindvégig követni fogtok Engem, hogy meggyújtottátok a szeretet 

fényét a szívetekben, és hogy a legnagyobb megpróbáltatásokat is elviselitek, hogy tanúságot tegyetek 

Rólam; és Én állhatatosságot adok nektek, mert nagy viharok fognak támadni, hogy kioltsák hitetek 

fényét. 

41 Ha az egyszerű és őszinte életedre mutatsz, mint az igazság tanújára, és hagyod, hogy a Lélek 

tekintéllyel beszéljen, meg fogod védeni a hitedet, és hinni fognak nekem. A legerősebb fegyverek 

ellenségeid legyőzéséhez a szeretet, a megfontoltság és az igazságosság. Tiszteld embertársaid hitét, de 

könnyíts a lelkükön. Legyetek alázatosak, és ne csináljatok egymásból ellenséget a tanításom miatt. 

Mindannyian azt mondják, hogy engedelmeskednek parancsaimnak, és előttem méltatlan tetteket hajtanak 

végre. Készüljetek fel, és ne cselekedjetek kötelességetekkel ellentétesen. Rajtatok keresztül fogok szólni 

az emberiséghez, mert minden egyes kiválasztottam tanításom szócsöve, a jóakarat nagykövete lesz. 

42 Ha azt akarjátok, hogy embertársaitok befogadjanak engem, hordozzatok magatokkal szívetek 

szentélyében. Nyitva hagyom az igazságom könyvét, hogy a világ elolvashassa. 
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43 Szeretném, ha az 1950-es év előtt lelkileg felkészülten hagynám itt Önöket, szeretném, ha a 

békémet adnám Önöknek, amikor búcsút veszek Önöktől. Az az akaratom, hogy jogot szerezzenek arra, 

hogy megkapják utolsó parancsaimat és utasításaimat. 

44 Azután az év után, amikor a 144 000, akiket szeretetem tüzével jelöltem meg, egyesülni fog, az 

egyik anyagban, a másik szellemben - fel lesznek szerelve, és nem lesz olyan emberi hatalom, amely 

elveheti az általam adott szellemi ajándékokat, vagy más ajándékokkal láthatja el őket. 

45 Boldogok azok, akik eddig a pontig spiritualizálták magukat, akik hagyták lelküket fejlődni a 

felfelé vezető úton, mert ők felkészültek lesznek a rátok váró átalakulás idejére, és elég erősek ahhoz, 

hogy szektákkal és vallási közösségekkel szemben kiálljanak. 

46 Felhívtam a figyelmeteket a tanításomra, amely olyan, mint egy belőlem áradó, élénkítő folyam. 

Senki sem lesz képes megállítani az útját. Egy magas hegyről ömlött le, hogy termékennyé tegye a 

szomjas földet. 

47 Veled vagyok, és nem kell félned semmitől. Örökké folyik az ihletem, és örökké táplálkozhattok 

belőlem. Mint az az angyal, ma én is azt mondom nektek: Dicsőség Istennek a spiritualizált ember 

tudatában, és béke a földön az emberiségnek, amint a békét igyekszik megteremteni a világban. 

48 Szeretett emberek, belétek öntöm Igém tisztító tüzét, hogy erőt, világosságot és életet kapjatok. 

Gondolataimat ezen a hanghordozón keresztül küldöm nektek, anélkül, hogy képesek lennének 

bemocskolódni, miközben áthaladnak rajta. Az isteniséget nem foltozza be, ha az emberi agyon keresztül 

nyilvánul meg, még akkor sem, ha az nem spiritualizált. 

49 Gyakran kell ismételgetnem tanításaimat, hogy az "utolsók", akik szüntelenül elém lépnek, 

megtegyék az első lépést, és attól a pillanattól kezdve, az első leckétől kezdve megismerjék ennek a 

megnyilvánulásnak a lényegét. 

50 Tudjátok, hogy akik szeretik egymást, a legnagyobb távolságokon át tudnak kommunikálni; én 

szeretlek téged, és te is szeretsz engem. A szellem számára nincsenek akadályok; életutad során számos 

lehetőséged van ennek megtapasztalására. Megtanulsz szeretni engem, és vannak pillanatok, amikor úgy 

érzed, hogy elérted az igazi szeretetet, amelyet arra szántam, hogy megvilágosítsa a szívedet, hogy erőt 

adjon neked az életed útján. 

51 Nem kérek tőletek olyasmit, amit nem tudtok, vagy amire nem vagytok képesek. Ha így tennék, 

igazságtalan lennék veled szemben. Ha valaki tudja, hogy milyen fejlettségi szintet értetek el, az Én 

vagyok. Vegyétek észre, hogy nem kérem tőletek, hogy szellemtől szellemig beszélgessetek Velem 

anélkül, hogy előzetesen felkészítést kapnátok. Ezt a felkészítést akkor adom nektek, amikor a 

hanghordozókon keresztül kommunikálok veletek, akiknek az agyán keresztül küldöm nektek 

tanításaimat. 

52 Tanuljatok meg hallgatni, ó tanítványok, mert a hallgatás nem ugyanaz, mint a hallás. Mindenki 

hall, de nagyon kevesen vannak, akik tudnak figyelni, és ez az egyetlen módja annak, hogy tanításaim 

igazságát megértsék. 

53 Tudjátok, hogy a Mester magára veszi az ember és az ő Istene közötti szellemi közeledésnek ezt a 

gondját, amikor gondolatait küldi nektek, hogy azok megvilágosítsanak benneteket, amint felragyognak. 

Külsőleg a nyelvezet, amely az adók ajkáról elhangzik, túlságosan is egyszerű, de a jelentése tökéletes, 

mint Atyátoké, aki ezt küldi nektek. E mű tervezett értelme túlmutat azon, amit elképzelsz és felfogsz; 

ezért képzeld el isteni, nagyszerű és örökkévalónak. Több mint vigasz a fáradtaknak, több mint balzsam a 

betegeknek. Ez a szellem legfőbb ajándéka, amely megadja nektek az Isten szeretetének boldogságát, és 

amely megadja nektek az igaz élet ismeretét. 

54 Tudjátok meg, hogy aki megért és felismer valamit abból, ami a szellemileg felemelkedők számára 

van fenntartva, az nem tudja többé elszakítani a lelkét attól a fénytől, amely kinyilatkoztatott neki. Akár 

ismeretlen világokba lép, akár újra és újra visszatér a földre - amit egyszer isteni fényszikraként kapott, az 

mindig újra fel fog emelkedni lénye legtisztább részéből, mint egy előérzet, mint isteni ihlet. Időnként 

újraéled, mint egy édes ébredés, vagy mint egy mennyei dal, amely elárasztja a szívet örömmel, mint a 

vágyakozás a lelki otthonba való visszatérésre. Ezt jelenti a tanításom azoknak a lelkeknek, akik 

visszatérnek ebbe az életbe. Látszólag a szellem elfelejti a múltját, de valójában nem veszíti el a 

tanításomról való tudását. 
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55 Azoknak, akik kételkednek abban, hogy ez az Isteni "Ige" az, amely ebben a pillanatban és ebben a 

formában szól hozzátok, azt mondom, hogy ha nem akarják ezt a nevet adni Nekem, ha nem akarják ezt az 

Igét az Isteni Mesternek tulajdonítani, akkor vállalják fel ennek a tanításnak az értelmét, és menjenek 

minden gondolatának a mélyére; ha a hallottakon elgondolkodva arra a következtetésre jutnak, hogy az 

emberiség számára fényt és igazságot tartalmaz, akkor használják azt földi lépéseik mércéjeként, és 

alakítsák át vele életüket. 

56 Tudom, hogy átadom nektek az igazi bölcsességet; amit az emberek hisznek, az a legkevésbé sem 

változtatja meg az igazságomat. De szükséges, hogy az ember biztos legyen abban, amit hisz, amit tud és 

amit szeret. Csak ezért engedem le magam néha az emberiség szintjére megnyilvánulásaimban, hogy 

felismerjenek Engem. 

57 Azoknak, akiket már tanítványoknak nevezek, azt kell mondanom, hogy szent kötelességük 

tanítani és megértetni ezt a Tanítást azokkal, akiket "kisgyermekeknek" nevezek, mert ők még nem értik, 

amit látnak vagy hallanak tanításaimban. Ahhoz, hogy tanítványaim legyenek, nem elég megérteniük, 

érezniük is kell. Mert sokan vannak, akik bár eleget értenek a tanításokból, amelyeket Szavamban adtam 

nekik, nem képesek elérni azokat, akik még nem voltak képesek felfogni az Isteni Tanítást. Legyen 

tisztában azzal, hogy a gyermekeimnek gyakran szükségük van az Ön magyarázataira és tapasztalataira. 

Képezzétek magatokat, hogy tanítani tudjátok őket, és megtapasztaljátok majd, hogyan bontakozik ki 

bennük a hit, és az Ige ajándéka bennetek. Mély hitet kell ébresztened, amelyhez értelem és megértés is 

tartozik. 
Itt nem szabad elfelejteni, hogy a korábbi időkben, és még ma is sok törvény ismeretlen volt és ismeretlen. A 

tudatlanság és a tévedések miatt ellentmondás alakult ki a hit és a tudás, a vallás és a tudomány között. Ezt az 

ellentmondást a szellemtan megszünteti, mert a "vak" hit helyett a szellemi ismereteken és belátáson alapuló hitet 

─ a megismerő hitet és ezáltal a szellemi és túlvilági valóság felé kitágult és megvilágosodott tudományt - teszi 

lehetővé. 

58 Nem igaz, hogy mindannyian keményszívűek vagytok. Gyakran láttalak benneteket sírni másokért, 

és megtapasztaltam, hogy szíveteket idegen fájdalom szakítja szét. 

59 Ezt a Korszakot az Én sugaramnak az elme szervein* keresztül történő megnyilvánulásával 

nyitották meg, amelyeket azért választottak ki erre, mert ezt a küldetést hordozták magukban. Ne 

higgyétek, hogy a tisztaságuk miatt választották őket, mert ha így lenne, nem találtam volna egyetlenegyet 

sem. 
* A "hanghordozók" gondolkodási és beszédképessége. 

60 Elégedjetek meg isteni megerősítésemmel, és érezzétek magatokat biztonságban, mert velem 

vagytok. Holnap, amikor szívedben felébred a szeretet és felélénkül a felebaráti szeretet érzése, 

szüntelenül tedd azt embertársaddal, amit én tettem vele. 

61 Emlékezzetek arra a napra, amely tele volt fénnyel és örömmel e Munka tanítványainak első 

összejövetelén. 1866. szeptember 1-jén volt, amikor Illés fénye inspirációként áradt ki a Roque Rojas* 

körül összegyűltekre. 
* Ennek az első szavazónak és meghatalmazottnak a nevét "Roke Rochas"-nak (svájci "ch") ejtik. 

62 Ezen a napon szentelték fel azokat, akik az első vezetők és az első hanghordozók lettek. Ez a nap 

az inspiráció, a kinyilatkoztatások, az ígéretek és a szövetségek napja volt. 

63 Ezek a tanítványok szellemileg a Sínai-hegyre vagy a Tábor hegyére érezték magukat szállítva, 

emlékeztek az első és a második korszak nagy kinyilatkoztatásaira. És nem tévedtek az előérzetükben, 

mert Mózes szellemi Jelenléte, az én Jelenlétem és Illés Jelenléte velük volt, éppen úgy, ahogyan a Tábor-

hegyen volt abban a szellemi látomásban, amelyet néhány tanítványom látott - a kinyilatkoztatásban, 

amelyet az emberek "Jézus átváltoztatásának" neveztek. 

64 Nektek, akik ma hallgattok engem, igazat mondok, hogy Mózes szellemi jelenléte, az én 

jelenlétem és Illés jelenléte veletek van. Mivel rendelkeztek a második korszak emberei, amivel ti nem? 

Ugyanolyan hitetek van, mint nekik volt, ahogyan azt is mondom nektek, hogy köztetek is van 

tökéletlenség és bűn, ahogyan abban az időben is volt. 
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65 Itt van a három hírnök jelenléte: Mózesé, Jézusé és Illésé - egy szellemi jelenlét, amely láthatatlan 

az emberi szem számára, és csak a szellem érzékszerveivel érzékelhető. Ezért mondom nektek: 

Készüljetek fel, hogy élvezni tudjátok a fényt, amely ebben a pillanatban a lelketekre árad. 

66 Nyisd ki a szíved, és érezd benne Mózes jelenlétét. Legyetek érzékenyek, és halljátok lelki hangját, 

amely arra bátorít benneteket, hogy folytassátok az utat, ahogyan ő is bátorította népét az első alkalommal, 

amikor átkeltek a sivatagon. 

67 Mózes nem tétlenkedik az Atya kebelében, az ő Lelke szüntelenül munkálkodik, és a Törvény 

hangját minden szellemben hallhatóvá teszi. Azt mondja nektek, hogy legyetek a hit igaz gyermekei, hogy 

elérjétek azt a földet, amelyet a szellemnek ígértek. 

68 Emberek, őrizzétek meg szívetekben a hallott leckét, hogy mindig élvezhessétek szellemi 

jelenlétemet, amely végigvezetett benneteket az élet útján. 

69 Imádkozzatok, mert én fogadom gondolataitokat, és amíg folytatódik a közbenjárásotok, addig 

áldásaimat az emberiségre zúdítom. 

Az én békém legyen veletek! 



U  144 

17 

Utasítás 144  
1 Emeljétek fel szellemeteket és lépjétek át az anyagiak küszöbét, hogy összekapcsolódjatok Isteni 

Szellememmel. 

2 Miért akarod a szellemedet a földnek alávetni, és ezzel megfosztani a szellemi örömöktől? Ne 

felejtsd el, hogy ő egy másik világhoz tartozik. 

3 Engedd, hogy szellemed belépjen szentélyembe, hogy ott telítődhessen fénnyel, és ezután ő legyen 

lépteid vezetője, a mester és a belső bíró. 

4 Az emberek ezen tömegei, akik itt hallják az Igémet, ebben az időben kinyitották szellemi 

szemüket a világosságra, mert nem volt még olyan emberi lény, aki olyan tisztasággal, igazsággal és 

őszinteséggel prédikált volna, mint amilyen tisztasággal, igazsággal és őszinteséggel én adtam nektek az 

utasításaimat. Az emberek minden időben meghamisították az igazságomat és elrejtették törvényemet az 

emberiség elől. 

5 Most láttam, hogy a tanítás, amit a Második Korszakban tanítottam nektek, rejtett, tökéletlen, és 

nem a mai szellemi fejlődésetek szerint értelmezett, hanem a sok évszázaddal ezelőtti emberek felfogása 

szerint. Mégis eljöttem hozzátok, és amikor láttam, hogy éhesek vagytok, bőségesen adtam nektek 

"kenyeret", hogy jóllakjatok, és utána továbbadjátok azt a még eljövendő népnek. 

6 Ne feledjétek, hogy új idő vár rátok, hogy az én szavam véget ér, és hogy egyedül maradtok 

tanításommal. Ha akkor tudjátok, hogyan kell felkészülni, akkor képesek lesztek beszélni rólam. De ha 

tudásotok ellenére kísértésbe estek, ha elferdítitek szavamat, vagy nem helyesen értelmezitek, akkor az 

ajkatokon elhangzó tanításom nem lesz táplálék embertársaitok számára. 

7 Még mindig van időtök imádkozni és felkészülni a kötelességetekre. Ne várjátok, hogy 

igazságosságom sújtson titeket, ne várjátok, hogy fájdalom és háború sújtson titeket, mint a 

testvérnemzetek, akik vérrel áztatják a mezőt, és nyomorultul hagyják az otthonokat. Támogassátok 

nemzeteteket imáitokkal, és ne engedjétek, hogy Jeruzsálemhez hasonlóan elpusztuljon. Műveiddel olyan 

kertet művelj, amelynek virágai a megbocsátás, a szeretet, az ima és a szeretet. Ez a kert a szívetekben 

kezdődik és a lelketekben végződik. Szenteljetek néhány percet a napból az elmélkedésnek, engedjétek 

felemelkedni a szellemeteket, hogy ihletem eljusson hozzátok. Nézzétek, nincsenek könyvetek kéznél, és 

csak az ihlet segítségével leszel képes fényt kapni ebben az időben. Ne feledjétek, hogy eljön majd a 

pillanat, amikor tanúságot kell tennetek az igazságomról, és akkor a szívetekben lévő könyvhöz kell majd 

folyamodnotok. Tanuld meg olvasni azt a láthatatlan könyvet, hogy elméd ne homályosodjon el. 

Merüljetek el önmagatokban, hogy a szellemetek hangja kifejeződhessen ajkatokon. 

8 Minden vallási közösség és minden szekta felkészül, mert előre látja a konfrontáció közelségét. 

Közöttük fogsz állni, de akkor fel leszel szerelve, mert arra fogom használni az értelmedet, hogy 

megismertessem magam. 

9 Ma még mindig gyengének látlak, mert amikor hálaként embertársaid hálátlanságát fogadtad 

szeretetbeli cselekedeteidért, csendben sírtál, és azt mondtad nekem: "Ezt a keresztet tetted a vállamra?". 

Erre egy másik kérdéssel válaszolok nektek: elfelejtettétek már Jézus példáját az emberek között? Ha a 

világ megsebez téged, ne engem vádolj, könyörülj rajta, én majd újra bezárom a sebedet. 

10 Hagyd, hogy az emberek szegénynek tartsanak; ha alázatos vagy, én lélekben naggyá teszlek. 

Maradj csendben, amikor csak tudsz, de dolgozz keményen. Tegyetek tanúságot rólam, mert én is 

tanúságot teszek rólatok. 

11 Ha a lelketek úgy érzi, hogy szárnyalni kell, az azért van, mert vannak pillanatok, amikor 

idegennek érzi magát ebben a világban, amikor idegennek érzi magát. Megérti, hogy igazi hazája, otthona 

a túlvilágon van. 

12 Izrael tizenkét törzse szétszóródott az egész világon. Küldetésük teljesítésében egyesülnek, még 

akkor is, ha távol vannak egymástól. A végtelenséget kutatják az új kinyilatkoztatásomra várva. De a 

próféciák be fognak teljesedni, és meglátják a fényt. Közöttük vannak a nagy szellemek, a képzett 

elmével, nemes szívvel és erős ihletettséggel rendelkezők. Sokan közülük el fognak jönni hozzátok, és 

meg fogtok lepődni magas szellemi szintjükön - bár ők még nem hallottak engem ebben az időben. Ne 

hagyja, hogy meglepődjenek a kis felkészülésén. 
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13 Közeledik az idő, amikor olyan közösségek fognak kialakulni, amelyek meglepnek majd 

benneteket spiritualitásukkal és szellemi ajándékaik kibontakozásával, és amikor próféták fognak 

megjelenni, mert Szentlelkem fénye minden szellemet és minden értelmet besugároz, hogy felfedje 

számára az időt, amelyben él, és hogy jelezze mindenkinek a küldetését. 

14 Ennek a nemzetnek a kapui hamarosan megnyílnak, hogy menedéket nyújtsanak az idegen 

nemzetekből érkező férfiaknak és nőknek. Mindannyian éhséget, fájdalmat és szükséget hoznak magukkal, 

és nálatok melegségre, kenyérre és vigaszra lelnek. Készítsétek fel szíveteket, hogy szeretettel fogadjátok 

őket. 

15 Hányaknak kell majd közületek külföldre menniük, és akkor majd arra kell hagyatkoznotok, hogy 

testvérekként fogadjanak benneteket! 

16 Amikor eltávozom tőletek, egy szívetek lesz. 

17 Szóljatok együtt a világosság szellemeivel: "Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a 

földön a jóakaratú embereknek". Így zeng az angyalok dicsőítő éneke. 

18 Emberek, készüljetek fel arra, hogy teljes odaadással hallgassátok szavaimat, és akkor rájöttök, 

hogy kegyelem volt, hogy ismét megláttátok a Mester fényét. Ihletem az emberek szavává vált, és keresi 

azokat a lelkeket, akiknek szükségük van rá, vagy szomjazzák a fényt. Az édes vigasztalás, amelyet 

egyszer már megígértek nektek, ennek az alázatos és gyengéd szónak a lényege, amely meg akar győzni 

benneteket. Mennyei illat van benne, és a szíveket gyorsabban dobogtatja, mint a második korszakbeli 

tanítványaimét az utolsó vacsora éjszakáján. 

19 Üdvözöllek a tanításomban. Az üdvösségetek ígérete miatt jöttök, az Ige miatt jöttök, amely 

megmutatja nektek az igaz életet. Vegyetek példát rólam, szeressétek kereszteteket, csókoljátok meg 

életetek keresztjét, áldjátok meg Atyátok akaratát. 

20 Azt mondom nektek, hogy szeressétek a kereszteteket, mert ha lázadoztok ellene, miközben a 

vállatokon hordozzátok, a fájdalom mély sebet fog szakítani a szíveteken. Én igazán szeretem a 

keresztemet, ó, emberek; de tudjátok-e, hogy minek nevezem a keresztemet? Keresztem ti vagytok, ó 

emberek, akiket annyira szeretek. 

21 Ne káromkodj a nehéz vándorláson; minden új fájdalom új fényt gyújt a szívedben, minden 

próbatétel hatására a tapasztalat virágai nyílnak lényedben. Értsd meg: Amikor egy fájdalom éri az embert, 

az azért van, mert szüksége van rá. Azt is meg kell értened, hogy amikor az öröm birtokba vesz téged, 

neked is szükséged volt rá. 

22 Boldogok azok, akik elrejtik szenvedéseiket, és minden örömüket megosztják embertársaikkal, 

még ha azok nagyon kicsik is. 

23 Boldog az, aki a fájdalmat elfogadva tudja, hogy az tökéletessé teszi őt, és a csúcsra vezeti, mert 

tudatára ébredt annak, hogy a fájdalom az ember öröksége, és ez arra szolgál, hogy megtisztítsa őt, hogy 

visszatérhessen az Atyához. 

24 Megadtam az embernek minden szükséges eszközt, hogy a szeretet cselekedetein keresztül létrát 

építsen velük, amely felvezetheti őt hozzám. Bölcsességemet és szeretetemet adtam neki örökségül. De 

mivel nem használta ki ezeket az adottságokat, a fájdalom kezdte betölteni ezt az űrt. 

25 A bölcső az emberiség kezdete, a sír a vége, és úgy látom, hogy többet szenvedtek, mint amennyit 

örültök léteteknek abban az időszakában, amely e két szélsőséges pillanatot egyesíti. Sírsz, amikor 

megszületsz, amíg élsz, és végül, amikor meghalsz. Én, aki követem lépteidet, meg akarlak és meg kell, 

hogy mentselek. Az én tanításom az a hang, amely arra hív, hogy megtaláljátok a béke útját. Törvényem 

mindig is az igazságosság, a szeretet és a béke törvénye volt. Megmutatta nektek az utat, és felismerhetővé 

tette számotokra, hogy megmentsétek magatokat. 

26 Sokan a mai kor emberei közül, amikor hallják a szeretet szót gyakran ismételgetni tanításomban, 

azt mondják magukban: "Vajon miféle szeretet az, amit ilyen szorgalmasan prédikálnak?". A követőimnek 

ezután olyan műveket kell végezniük, amelyek elmagyarázzák és megmagyarázzák, hogy mi az a szeretet, 

amelyet tanítottam nektek és inspiráltam. A második korszakban is megkérdezték tőlem, hogy mi a 

szeretet természete, amelyről Jézus oly sokat beszélt az embereknek; és a Mester, miután éppen leült egy 

rózsabokor mellé, amelynek virágai kiszáradtak és elszáradtak, prédikálás közben megsimogatta őket a 

kezével, és azok a virágok a simogatás hatására újraéledtek, és mindenki, aki körülötte volt, valósággal 
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meghatódott egy ilyen csodán. Az emberek szívével is ez fog történni, ha tudják, hogyan kell szeretni 

egymást. A rózsabokrok újra virágozni fognak, és az elszáradt rózsák újraélednek. 

27 Nem minden ember lesz egyforma véleményen, amikor megkapja ezt a fényt, mert a fejlődés 

időszaka nem minden embernél egyforma. Egyesek több időt töltenek az élet ösvényén, mint mások; 

tudjátok azt is, hogy minden ember visszamarad a tudásban és a felfelé haladásban, mert letértek a fejlődés 

útjáról. 

28 Az ember hosszú ideig élt, de kevés hasznot húzott az életéből, mégpedig azért, mert a legnagyobb 

jelentőséget az anyagi kielégülésnek tulajdonította, és megvetette a szeretettel és igazságossággal való élet 

művészetét. 

29 Egy új leckét hozok a világnak, amely olyan lesz, mint egy isteni eső, amely feléleszti az elszáradt 

szíveket és újjáéleszti a stagnáló vagy beteg lelkeket. 

30 Ne feledjétek, hogy azt mondtam nektek: "Kérjetek, és adatik nektek", és ezért jöttök a sok 

kérésetekkel. De most azt mondom nektek, hogy tanuljatok meg kérni és kapni: Alázattal kérjetek és 

alázattal fogadjatok. 

31 A szívetek azt mondja nekem: "Mester, hányszor gondolod, hogy megbántottunk téged ostoba és 

tudatlan kéréseinkkel?". De mondom neked, hogy nem sértettél meg, amikor tudatlanságból tetted. 

32 A tudásotok hiánya miatt ismét Mesternek bizonyulok közöttetek, és így itt vagyok, szeretettel 

tanítom és javítom tanítványaimat. 

33 Jól teszed, ha sietsz a hívásomra, mert minden sors alapja én vagyok. Nem a világ kényszeríti rátok 

ezeket, és nem is a földi törvények határozzák meg a sorsotokat. Az akarat szabadságának is vannak 

határai, az ember nem független. Én vagyok az egyetlen független Egy, akinek a Lényében minden, ami 

létrejött, megalapozódik. Mégis azt mondom neked, hogy szomjazom a tökéletességedre. 

34 Miért látom, hogy csüggedten sétáltok ebben az életben, mint a kudarcok? Emeld fel arcodat, 

higgy a sorsodban, nézz mindig előre, mert ott, a horizonton meg fogsz látni engem. 

35 Emberiség, ismerd el tanításomat. Az általa közvetített spiritualitás hallhatóvá teszi számotokra a 

hangomat a magány vagy a fájdalom pillanataiban. Ismeretlen erőket ad nektek a megpróbáltatások 

óráiban, és amikor a világ fecsegése elfárasztja elméteket, és szomorúságot éreztek szívetekben, hallani 

fogjátok a mennyei koncertet a végtelenségből. Majd amikor felébredsz az elragadtatásból, megkérdezed: 

"Melyik könyvből tanultam ezt?". De én megmondom nektek: "Bölcsességem és szeretetem könyvében". 

36 Ha ez megtörténik, akkor szellemtől szellemig tartó párbeszédet fogtok folytatni. Akkor belépsz az 

Úr templomába. 

37 Lelkednek szárnyalnia kell, hogy a tested megerősödjön és segítsen az életért folytatott 

küzdelemben. Ha valóban bíznátok bennem, nem kellene hiába kopogtatnotok embertársaitok ajtaján, 

akiknek szíve szinte mindig elzárkózik a segítőkészségtől. 

38 Tanításom a szellemeteket kovácsolja. Dolgozzatok együtt Atyátokkal, neveljétek gyermekeitek 

szívét az én tanításomra. 

39 Ma ti vagytok a tanítványaim, holnap ők lesznek a gyermekeitek. 

40 Gondoljatok azokra, akik még gyermekkorukban veszítik el az apjukat. 

41 Gondoljatok azokra, akik soha nem tapasztalták meg az anya gyengédségét. 

42 Csak a Törvényem útja lesz képes pótolni a hiányukat, és elvezetni őket az üdvösség kapujához. 

Ezért a jelem elpusztíthatatlanul rányomódik életetek minden útjára. 

43 Szeretett népem, holnap, amikor elterjed a hír, hogy veletek voltam, sokan jönnek majd, hogy 

kikérdezzenek benneteket. Ha abban az időben az élet otthonotokban tiszta lesz, és az Atya iránti 

odaadásotok olyan, amilyennek tanítottalak benneteket, nem gondoljátok, hogy ez lesz a legjobb válasz, 

amit adhattok, és a legjobb bizonyíték arra, hogy meghallottátok szavamat? 

44 Ebben a korban, amikor még a levegőt, a földet és a vizet is megmérgezik az emberek gonosz 

tettei, milyen kevesen vannak, akiket nem fertőz meg a gonoszság vagy a sötétség! 

45 Melyik embertársatok lesz képes letagadni, hogy az Atya tanította őket, amikor egy erényben és 

békében élő közösségre bukkan? A trónfosztott uralkodók eljönnek, hogy gyászolják elvesztett 

hatalmukat, és e nép kebelében visszanyerhetik lelki békéjüket, amikor felismerik a földi hiúságok 

hamisságát. Szektákból és vallási közösségekből is jönnek majd lelkészek, akik, amikor megtapasztalják 
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ennek a gyülekezetnek a lelkiségét és őszinte istentiszteletét, szívükben érzik majd saját lelkiismeretük 

ítéletét, amely szemrehányást tesz nekik tévedéseikért. 

46 Ez a nép az Úré, aki a föld minden népe fölött megszólal, és meghódítja őket az igazság 

világosságával; és miután meghódította őket, azt fogja elérni, hogy e család részévé váljanak, mert minden 

szellem Isten népének gyermeke. 

47 Ma tudjátok, hogy kit hallgattok, és felkészítitek a szellemeteket, hogy befogadjátok benne a 

Mennyei Kenyeret. Felkészítitek a szellemeteket, mert aki tanít benneteket, az nem emberi tanító. Ő nem 

tudós, nem filozófus, nem tudós, nem földi király, és mégis több, mint ezek együttvéve. Előtted van a 

könyv, amely megtanít a tökéletességhez vezető útra. 

48 Tanítványaim mindezt tudják, de az "utolsók", akik most érkeznek, meglepődnek, hogy Engem az 

anyagi szegénység közepette találnak; és akkor el kell nekik mondani, hogy semmit sem birtokolok a 

földön, és amikor köztetek laktam, alázatban éltem, mert így tanítottalak meg benneteket megérteni, hogy 

az Én Országom nem e világból való, és hogy amit keresek, az az emberi szívek. A "koronát", amit a 

fejemen láttok, nem én tettem magamra, hanem emberek tették, és tövisekből készült. 

49 Gyere hozzám, és bízd rám vágyaidat, valld meg gyengeségeidet, és kérj tőlem erőt. Itt vagyok 

veletek, nem távolodom el gyermekeimtől, és követlek benneteket, bárhová mentek, mert még akkor is ott 

vagyok, amikor börtönbe kerültök, hogy megvigasztaljalak benneteket. Amikor hosszú útra indulsz, az Én 

társaságomban vagy. Ha megbetegszel, Én vagyok a fejedben, mint ápoló és orvos. Amikor magányos 

vagy, éreztetem veled a jelenlétemet. 

50 Ismerjetek meg itt, ahogyan táplálom magvaimat. Fáradhatatlanul beszélek hozzátok azóta, hogy 

Illés Roque Rojas száján keresztül bejelentette az új időt. Sokan elhagyták a vetőmagot és a munkagépet, 

de én továbbra is dolgozom a földjeimen. De ha egyesek azt hiszik, hogy mindig így fogok kommunikálni, 

akkor tévednek, mert az idő már rövid, amikor ebben a formában fogtok hallani Engem. Szükséges, hogy 

ez a megnyilvánulás véget érjen, hogy elkezdhessétek spiritualizálni magatokat, hogy közvetlenül 

kapcsolódhassatok Szellememhez, és hogy megpillanthassátok Uratokat szellemi emelkedettségetek 

felhőjén. 

51 Nem aggasztja még mindig ennek a szónak a hiánya? Felhalmoztatok már eleget magatoknak és 

embertársaitoknak? Vagy úgy gondolja, hogy ez a munka az én távozásom napján véget ér? 

52 Megszüntetem az áhítati formákat, rítusokat és hagyományokat, hogy az eljövendő időkben a 

Törvény teljesítésére szorítkozhassatok, és ne úgy cselekedjetek, mint a múltban, amikor minden 

lelkesedéseteket a hagyományoknak és ünnepeknek szenteltétek, a Törvényt pedig félretettétek. 

53 Nem tudjátok, mennyire sírt Mózes lelke a túlvilágon, amikor látta az általa annyira szeretett nép 

hitetlenségét és gyengeségét. Magját később a Megváltó vérével öntözték meg. 

54 Hogyan találtam meg azokat az embereket, akikre örökséget hagytam a pátriárkáik nevében? 

Megosztva, két királyságra (Júdea és Galilea), amelyek egymást idegennek tekintették. Azért jöttem, hogy 

egyesítsem őket, és nem csak őket, hanem a föld minden népét. Mindent, amit hoztam, itt hagytam; a 

világból csak hálátlanságot és fájdalmat vittem magammal. Örök örökségként hagytam a világra az 

Igémet, valamint a Véremet, amelyet az utolsó cseppig kiontottam. Testem a földbe süllyedt, és 

szellememet apostolaim között ontottam ki. Ez volt az én végrendeletem. Halálom után az emberek 

elismertek engem. A magom kicsírázott és elterjedt más nemzetek között. Az üldözőim utána a katonáim 

voltak. Azok, akik káromoltak engem, később megáldottak. 

55 A nemzetek számára a keresztény mag virágzása a béke és az erkölcs korszakát jelentette. Az 

erény meghozta gyümölcsét, a cél és az eszmény a mennyország volt. Később visszatért a gyengeség, az 

egyetlen látszólagos ragaszkodás a tanításomhoz - egy olyan beteljesedés, amely megtéveszti a világot 

ünnepségekkel és pompás szertartásokkal, amelyek lenyűgözik az embereket, de nem elégítik ki az Atyát, 

és nem emelik fel a lelket. 

56 A káosz visszatért, mert nincs erény, és ahol nincs erény, ott nem lehet igazság. Ennek nem az az 

oka, hogy a törvény, amelyet az Atya Mózesnek adott, nem érvényes, sem az, hogy Jézus tanítása csak a 

múlt időkre vonatkozik. Mindkettő szellemi tartalmát tekintve örök törvény, de vegyétek észre, hogy 

olyanok, mint egy forrás, amelynek vizét senki sem kényszerül inni, hanem mindenki, aki a szeretet e 

forrásához közelít, saját szabad akaratából teszi ezt. 
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57 Az első időben azért adtam a törvényt a népnek, hogy minden törzs egységben éljen benne. De 

amikor eljöttem, azt találtam, hogy megosztottak, rosszul ítélték meg egymást, meggyalázták törvényemet 

és bálványimádásba estek. 

58 A szeretetről szóló tanításom később jött, hogy minden népet egyesítsen egy törvényben. De most, 

hogy visszatérek az emberiséghez, ismét szektákra, vallási közösségekre, ideológiákra és elméletekre 

osztva látom őket. Mindegyikük a maga eszméi vagy előnyei szerint gyakorolja a hitét. Mindannyian azt 

állítják, hogy ugyanazt az Istent szeretik, mégis elkülönülnek egymástól. De mondom nektek, aki nem 

szereti embertársát, az nem szeret Engem. Igaz, hogy nem minden lélek járja az útját ugyanabban a 

lépésben, mivel különböző fejlettségi szinten áll; de melyik ember, aki ismeri törvényeimet és tanításomat, 

ne tudná, hogy ezekben a kölcsönös szeretet a lényük magja? Sokan hívják magukat keresztényeknek, de 

még egyszer mondom nektek, hogy akinek nincs szeretete, az nem lehet keresztény. 

59 Bizony mondom nektek, a világ nem ismeri Tanításom sok spirituális tanítását; mert ahelyett, hogy 

tanításaim értelmezését kereste volna, hogy aztán alkalmazza azokat, megelégedett a rítusokkal és 

hagyományokkal. Ez az oka annak, hogy az emberiség körében nagy csapások történtek, és olyan 

konfliktusok keletkeztek, amelyekre az emberek nem találnak megoldást. 

60 Vajon az emberiség számára előre nem látható volt az akkori káosz? Nem, azért jelentették be 

nekik, hogy elkerülhessék. Ezeknek az időknek a kinyilatkoztatását tanítványomnak, Jánosnak adtam, 

hogy ha tudtátok volna, hogyan kell értelmezni, ha értéket tulajdonítottatok volna neki, ahelyett, hogy 

közömbösen félreteszitek, akkor tudtátok volna, hogy ez az idő a Jelenések könyvének hatodik pecsétjéhez 

tartozik, akkor vigyáztatok volna, imádkoztatok volna és megvédtétek volna magatokat a nagy gonosztól. 

61 Nézzétek meg, hogyan készít fel benneteket az Igém az eljövendő időkre. Ezért azt mondom, hogy 

használjátok. Mert ez a megnyilvánulás ugyanúgy el fog múlni, mint Mózes esetében, aki végigjárta a 

pusztát, de nem érte el Kánaánt; ugyanúgy, mint Jézus esetében, aki végigjárta a világot, és életútja a 

keresztnél ért véget. 

62 Felkészítelek benneteket arra az időre, amely e megnyilvánulás végét követi. Minden gyülekezési 

helyen lesz majd egy könyv, amely az Én Igémet tartalmazza, hogy összegyűlhessetek és felfrissüljetek az 

olvasásával. 

63 Ahogyan azokat választottam ki, akik ebben az időben kifejezik Szavamat, úgy azokat is ki fogom 

választani, akik olvasás útján továbbadják azt, amikor már nem ebben a formában nyilvánulok meg. De 

már most megmondom nektek, hogy végül egyáltalán nem tudtok magot aratni, ha megelégedtek azzal, 

hogy csak hallgatjátok tanításaimat, anélkül, hogy szándékotokban lenne azokat a gyakorlatba átültetni. 

Meg kell értenetek, hogy tanításom nem azért van, hogy szokások és hagyományok teremtésére 

használjátok fel, hanem hogy úgy tekintsetek rá, mint a szellem kötelességének teljesítésének valódi 

módjára, és hogy erről a cselekedeteitek által tanúságot tegyetek. 

64 1950 után az én népem elmélyül e tanítás tanulmányozásában, hogy jelentős következtetésekre 

jusson. 

65 A könyvek, amelyeket az "aranytollak" jelenleg az isteni diktátum szerint alkotnak, nagy becsben 

lesznek tartva, mint a végtelen értékű ékszerek. Mert valahányszor megnyitjátok őket a találkozóitokon, a 

bennük lévő szellemi esszencia olyan lesz, mint egy égi fuvallat a lelketek és szenvedéseitek felett. Ez a 

könyv sok olyan titkot fog feltárni előtted, amelyek a Hét Pecsét Könyvében vannak elzárva. 

66 Tanulmányoznotok kell ezeket a tanításokat anélkül, hogy vitába bocsátkoznátok róluk, akkor a 

Szentlélek fénye megvilágosít benneteket, hogy helyes magyarázatot tudjatok adni arra, ami korábban 

rejtélynek tűnt számotokra. 

67 Már közel van az az év, amelyet mindezen megnyilvánulás során meghirdettem, hogy búcsút 

vegyek tőletek, és az az akaratom, hogy átadjam nektek mindazt, amit mondani akarok nektek. Ne 

veszítsétek el egyetlen tanító beszédemet sem, egyetlen szótagját sem, mert most adom át nektek ennek az 

Újszövetségnek az utolsó szavait, amelyeken keresztül a két előzőt és az elkövetkezőket is meg fogjátok 

érteni. 

68 Az igehirdetésem elején nem adtam nektek magyarázatot a hét pecsétről, mert akkor nem értettetek 

volna meg. De most fényt hoztam ebbe a misztériumba, hogy megfejtsétek, és megszabaduljatok minden 

tudatlanságtól, kétségtől vagy tévedéstől. 
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69 A világ végül érdeklődni fog mindezen isteni kinyilatkoztatások iránt, és mivel értesül az 

értelmezésetekről, fel fog keresni benneteket, hogy kikérdezzen benneteket. Amikor ez megtörténik, 

elrejtőznek-e majd embertársaik elől? Te, aki mindig is mások előtt kaptad a kinyilatkoztatásaimat - 

megtagadod őket? 

70 Ne aludjatok, ne legyetek ingatagok vagy megosztottak. Ne hagyjátok, hogy az emberek 

külsőségekkel találjanak elfoglalva titeket; mert akkor ahelyett, hogy embertársaitok kérdeznének titeket, 

ellenségeket fogtok látni, akik rátok támadnak, és nem lehettek biztosak abban, hogy nem akarnak-e 

ellenségeskedésükkel megtanítani titeket arra, mit jelent törvényem teljesítése és az igazság tiszteletére 

késztetni benneteket. Akkor majd megkérdezed: "Uram, adtad-e igazságot adó karodat ellenségeimnek?" 

71 Azt mondtam nektek, hogy dolgozzatok magatokon, hogy bárhová nézzetek, csak testvéreket 

találjatok. Azt akarom, hogy az általam rátok helyezett isteni jel legyen az a fény, amely arra szolgál, hogy 

új tanítványaimként ismerjenek fel benneteket. 

72 Milyen szép lesz a lelked számára, amikor visszatérsz az Atyához, és megmutatod neki a teljesített 

feladatodat. Ennek a boldogságnak a képét itt a világban a gyermek tapasztalta meg, aki visszatért az Atya 

házába, miután engedelmesen teljesítette apja utasítását. Micsoda öröm öleli át mindkettőjük szívét, 

amikor átölelik egymást - az apa abban a tudatban, hogy engedelmeskedtek neki és tisztelték, és a 

gyermek, aki látja, hogy az apja dicséri és fogadja őt. 

73 Van fogalmatok arról, milyen lesz az ünnep annak a szellemnek, aki visszatér a Mennyei Atya 

otthonába? Mi az a csók, amellyel az Atya fogadja gyermekét, és az otthonában élő lények örvendezése? 

74 Ne álljatok meg a biztonságos ösvényen, közeledjetek rajta, emberek, és ne fordítsátok hátra a 

tekinteteket, amíg meg nem érkeztek a nagy kapuhoz, ahol várok rátok, hogy fogadjalak benneteket. 

75 Legyetek buzgók, tanuljátok meg meggyújtani szívetekben a hit lángját, és bízzatok Bennem, hogy 

mindig egyetérthessetek azokkal a próbákkal, amelyeket küldök nektek. 

76 Felvilágosítalak benneteket. Számtalan fénysugár száll le az emberiségre, hogy fényt hozzon oda, 

ahol korábban sötétséget teremtettetek. Egy új korszak hajnala jelent meg, amely mindenkit arra hív, hogy 

ébredjen fel és térjen vissza hozzám. Hívlak benneteket, mert már közeledik az óra, amikor össze kell 

szednem magvaimat a földről, ahogyan azt nektek meghirdettem. 

77 Ti, hallgatóim, láttátok, hogy az Igém megnyilvánult, láttátok, hogy férfiak és nők megváltottak a 

hatása alatt, láttátok, hogy a hitben és reményben halottak visszatértek az életbe, láttátok, hogy a testben és 

lélekben betegek meggyógyultak. Azért tértem vissza hozzátok, hogy segítsek nektek, és kevésbé 

szomorúvá tegyem vándorlásotokat. Figyeljetek és imádkozzatok, hogy semmi ne akadályozza vagy 

késleltesse az Atyához való megérkezéseteket. Jöjjetek a szeretet és az áldozathozatal útján, és ha az 

Atyához emelitek a lelketek és erőt kértek tőlem, meghallgatlak és megerősítelek benneteket, amíg el nem 

éritek zarándokutatok végcélját, ahol békét adok nektek. 

78 Ismerjétek fel mindazt, amit az idők folyamán tanítottam nektek. Kárpótoljatok szívesen; de azt is 

mondom nektek: Tanítsátok embertársaitokat azzal a szeretettel és türelemmel, amellyel én tanítottalak 

benneteket. 

79 Kerestetek engem a különböző vallási közösségekben és szektákban, amelyeket az emberiség 

hozott létre, de azt akarom, hogy mondjatok le a rítusokról, és töröljétek ki szívetekből a fanatizmus 

minden nyomát. Jöjjetek hozzám lélekben, szeressetek engem őszintén, tiszteljétek és tartsátok be 

törvényeimet, és ily módon igazi imádatot fogtok nekem nyújtani. 

80 Jöjjetek hozzám, ti nyomorúságos, magányos és beteg emberek. Ti, akik a bűn láncait hurcoljátok 

magatokkal, ti megalázottak, igazságra éhesek és szomjazók, legyetek velem; jelenlétemben sok bajotok 

eltűnik, és érezni fogjátok, hogy tehertételetek könnyebbé válik. 

81 Ha a szellem javait akarjátok birtokolni, megadom nektek. Ha földi javakat kérsz Tőlem, hogy jól 

használd fel őket, én is megadom neked, mert vágyad nemes és igaz. Akkor jó gondnokok lesztek, és én 

megajándékozlak benneteket e javak gyarapodásával, hogy megoszthassátok azokat embertársaitokkal. 

82 Nézzétek meg az embereket, mennyire belefáradtak abba, hogy hiába küzdenek, nem találják létük 

értelmét. Ideálok nélküli életet mutatnak nekem, mert letértek az erény útjáról, és csak a gyönyört keresik 

ott, ahol a természetellenesség és a halál uralkodik. Képtelenek voltak megtalálni az élet örömét a 
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szeretetben, a segítőkészségben és a jóindulatban. Nem hallgattak az Atya könyörgésére, aki annyira 

szereti őket, és aki csak békét és üdvösséget akar mindenkinek. 

83 A vallási közösségekre és szektákra osztott világ azért hív engem ebben az órában, mert távolinak 

vagy legalábbis távolinak tart. Bár vele vagyok, mégsem érezte a jelenlétemet. Nektek azonban azt 

mondom, hogy egyenként fogtok belépni az Úr akadályába, és ott mindannyian együtt lesztek, ha 

megértettétek tanításomat. 

84 Ápold ezt a magot, és menj előre. A fény lesz a vezetőd, és nyomodban jönnek majd a nagy 

tömegek, akiket rád bízok. 

85 Menjetek az ima szárnyán, hogy világosságot terjesszetek embertársaitok között. Menjetek a 

börtönökbe és a kórházakba, és hagyjátok ott a kényelmeteket. 

86 Ha elfáradtok, jöjjetek hozzám, mert én megerősítelek benneteket. Ne féljetek, én vagyok a 

megbocsátás, a kegyelem és az igazi igazságosság. 

87 Én vagyok a forrás, amely patakokban ömlik a mezőkre a magok és a munkások iránti vágyban. 

88 A talaj már előkészítve van, hogy az emberek siessenek és elkezdjék a munkából a maguk részét. 

89 A mező vár rád; műveld meg szeretettel és őszintén, majd amikor látod, hogy a jó mag gyümölcsöt 

kezd teremni, pusztítsd el a gyomokat, amelyek megzavarhatják a kibontakozását. Pusztítsatok el mindent, 

ami a mérgező növényből származik, és ne legyetek tétlenek, mert akkor nem fogtok jó termést hozni. 

90 Mutasd meg nekem a mezőket, amikor az aranyfülek ragyognak rajtuk. Ezután betakaríthatjátok és 

megtöltitek a magtárakat, hogy a hozzájuk rendelt lelkek száma ne maradjon éhen az életútjukon. 

91 Az emberek között uralkodó bálványimádó cselekedeteket hamisnak fogják elvetni. A tanítások, 

amelyeket kinyilatkoztattam nektek, rendelkeznek az igazság okával, és végül el fogják ismerni őket. 

92 A tudós keresi mindannak az okát, ami van és ami történik, és reméli, hogy tudományával 

bebizonyíthatja, hogy nincs sem elv, sem igazság a természeten kívül. De én éretlennek, gyengének és 

tudatlanoknak tartom őket. 

93 Amikor a tizenkét éves Jézusnak ki kellett állnia a tömeg kérdéseit, pillantásait és ítélkezéseit, még 

nem olvasott egyetlen könyvet sem. Mégis bölcsességgel teli tanító beszédet mondott, mert e gyermek 

elméjében a Magasságos világossága ragyogott, és ajkán maga Isten Igéje virágzott. Nektek mondom ezt, 

mert ti is megtehetitek ezt, amikor szembe kell néznetek a kihallgatásokkal és a megpróbáltatásokkal, 

amelyeknek ki lesztek téve. Akkor meg fogsz győzni, mert Isten tanításáról beszélsz, amelynek mindig 

van elve, logikai alapja és igazolása. Nincs olyan csoda, amelynek ne lenne logikus és természetes oka, 

semmi sem történik ok nélkül. Egyetlen levél sem mozdul a fán az én akaratom nélkül. 

94 Meg fogják kérdezni tőletek: "Tekintettel arra, hogy az Úr fensége olyan mérhetetlenül nagy - 

miért használja a legjelentéktelenebb halandót arra, hogy terjessze bölcsességét?". 

95 Erre azt kell válaszolnotok, hogy Isten gyermekei iránti szeretetének nincsenek határai, és ezért az 

ember gyakran képtelen felfogni azt. 

96 Alázatosnak kell lennetek; mert ha a Mesteretek elhagyta az országát, hogy e földön éljen és 

alázatosnak mutatkozzon, akkor nektek is utánoznotok kell engem azok előtt, akik egyenrangúak veletek. 

97 Ha szükséges lenne, mint a Második Korszakban, visszatérni az anyagba, akkor is eljönnék, még 

akkor is, ha tudnám, hogy a szenvedésnek azt az útját kell bejárnom, amely fájdalmas a test és a lélek 

számára. De most lélekben jövök, és fel kell szerelkeznetek, hogy megragadjátok Isteni Igazságomat. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 145  
1 Íme, az Isteni Lélek ismét köztetek van. 

2 Jöjjetek hozzám, szeretett gyermekeim, pihenjétek ki zarándoklásotokat az ösvényeken és a 

pusztákon keresztül, mert nem én jöttem hozzátok, hanem ti jöttetek hozzám. 

3 Én, a ti Teremtőtök, megmutatom az embereknek szelídségemet, alázatosságomat és szeretetemet 

minden gyermekem iránt. A Második Korszakban elküldtem "Igémet", hogy emberré váljon közöttetek, és 

ő "Emberfiának" nevezte magát, hogy bizonyítékot adjon nektek alázatosságomról. 

4 Jelenleg a teremtés kiváltságos teremtményén, az emberen keresztül nyilatkoztatom ki magam, 

hogy testvéreitek elme szervén keresztül hallhassátok szavamat. 

5 Milyen távolinak gondolsz engem tőled, és milyen közel vagyok hozzád a valóságban! 

6 Benned fogadom az egész emberiséget, amely ezen a napon búcsúzik egy újabb évtől, amelyet 

rábíztam. 

7 Nem tudjátok, hogyan mutatkozom majd meg nektek azon a napon - Atyaként, Mesterként vagy 

Bíróként. 

8 Meg foglak lepni, és behatolok a szíved legbelsőbb részébe. 

9 Igazság szerint azt mondom nektek, hogy Jehova, "az Ige" és a Szent Szellem egy Isten, az 

Egyetlen, aki minden teremtett dolog kezdete és vége, minden létezőnek az Alfája és az Omegája. 

Atyaként beszélek hozzátok, és Mesterként tanítalak benneteket. Gyengédségem leszáll testetekre és 

lelketekre. 

10 Mária, a ti egyetemes Édesanyátok, bennem él, és ő adja a leggyengédebb simogatást az ő nagyon 

szeretett teremtményeinek. Azért volt a szívetekben, hogy otthagyja bennük a békéjét és a szentély 

előkészítését. Mária őrködik a világ felett, és szárnyait kitárja fölötte, mint egy pacsirta, hogy pólustól 

pólusig őrizze azt. 

11 Az egész teremtésből kapom a hálaadást, amely hálaadásként érkezik hozzám. 

12 Átható tekintetem a férfi és a nő szívét vizsgálja, gyermekkortól az öregkorig. Láthatatlanul 

jelenek meg a nemzetekben, a tartományokban, a különböző egyházakban és a testetlen lények között, 

akik még mindig a földön élnek. Szellemi jelenlétem pedig megrémíti az embereket, mert nem tudják, mit 

tartogat a jövő az emberiség számára. 

13 Most az emberi lényt az akarat szabadságában fogom megérinteni. Ő a saját akaratát akarja tenni, 

de minden az Én akaratom szerint fog történni. 

14 A fejlődés minden lelket érint, és mivel az erény és az intuíció fejlődik, ez a fény eléri őket. 

15 Meg fogjátok érteni, hogy nincs béke a világban, hogy van éhség és szomjúság, szükség és 

nyomorúság. De kérdezem: Miért? 

16 Eltűnt az áldások gazdagsága, amit erre a földre helyeztem? Megváltozott a világegyetem rendje és 

törvényei? A királyi csillag nem ad többé fényt és életet? Nincs többé víz a forrásokban, termékenység a 

földeken és gyümölcs a fákon? Nincs-e a tudás fénye az agyatokban, és nincsenek-e érzések a 

szívetekben? Nincs-e már nyoma az erőnek a lelkedben, hogy nem tudod többé felemelni az arcodat 

hozzám? Akkor miért viselkedtek úgy, mint az ellenségek, hiszen mindannyian tőlem jöttetek ki? 

17 Az isteni Lélek is sír, de most már nem hullanak könnyeim a világra; megbocsátok neki. Isteni 

köpenyemre borulnak. 

18 Vegyétek el tőlem a kukoricacsutkát, ez a szeretet, a béke és a jóakarat búzája. Műveljétek meg, és 

készítsetek belőle kenyeret, amely táplálja a lelketeket. 

19 A kezemben kard van, de ez nem gyilkos fegyver: ez az igazság. Aki az igazság katonája akar 

lenni, vegye a jobb kezébe, és annak fényével győzni fog minden csatában. 

20 Az emberek szelleme előrehalad, hogy megkeresse azt a tanítást, amit most adok nektek. Már 

kezdenek megérkezni a zarándokok. 

21 Ébren kell lennetek, mert a tudósok próbára tesznek benneteket. Ne legyetek bátortalanok, mert 

jelentéktelenek vagytok, mert amit a magukat nagynak képzelő tudósok elrejtettek vagy nem engedték 

felfogni, az mindig az alázatosok előtt tárult fel. 
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22 Fogjatok össze, hogy amikor üldöznek benneteket, megnyíljon a Vörös-tenger, hogy átengedjen 

benneteket. De nektek, emberek, teljesítenetek kell a szeretet törvényét. Akarod a megbocsátásomat? Én is 

azt szeretném, hogy bocsássatok meg embertársaitoknak. 

23 Rám bíztátok halottaitokat, és én azt mondom nektek: halottaitok bennem élnek. Te adtad nekem a 

szeretetedet, de arra kérlek, hogy mutasd meg azt irgalmasságként embertársaidnak. 

24 Emberiség, a nap sugarai már közelednek és megvilágítják világotok arcát, hogy fényükkel 

elmondják nektek, hogy egy új nap virrad rátok, mint egy értékes időszak, hogy ebben a napban 

dolgozhassátok ki a fejlődéseteket és érjétek el az igazi békét, ahogyan az a jóakaratú embereknek jár. 

25 Hallgassátok meg Atyátokat, pihenjetek meg néhány pillanatra, vándorló lelkű emberek. Boldog, 

aki hallgatja az én szavamat, szereti azt és hisz benne, mert az Atyához méltó gyermek, mert szorgalmasan 

megtartja törvényeimet és tanításaimat, hogy a szeretet cselekedeteivel kövesse azokat. 

26 Ebben a pillanatban mindannyian figyelmesen hallgatjátok szavaimat, semmi haszontalan gondolat 

nem zavarja meg a gondolkodásotokat. Egyesek elragadtatással hallgatnak, mások bűntudatuk miatt, 

megint mások minden egyes szavamon lógnak. 

27 Az emberiség, amelyet ebben a pillanatban ez a gyülekezet képvisel itt, egy olyan éven van túl, 

amely olyan volt, mint a fájdalom árnyéka azok számára, akik sírtak, mint egy baráti kéz azok számára, 

akik befogadták a kegyeit - egy másodperc a lelketek örökkévalósága számára. De az idő teszi a dolgát, 

mert az idő én vagyok, aki örökké minden gyermekemmel voltam és leszek. 

28 Van egy pillanat ezen a napon, amikor minden lélek érzi isteni jelenlétemet a lelkében, és minél 

nagyobb feladatot hordoz magában, annál erősebb a hang, amely belülről szól hozzá. 

29 Az 1945-ös év magával hozta a háború utolsó árnyait. A sarló létezők ezreit kaszálta le, és lelkek 

ezrei tértek vissza a szellemi hazába*. A tudomány megdöbbentette a világot, és pusztító fegyvereivel 

megremegtette a Földet. A győztesek a legyőzöttek bíráivá és hóhéraivá tették magukat. A fájdalom, a 

nyomor és az éhség terjedt, özvegyeket, árvákat és fázókat hagyva maguk után. A járványok nemzetről 

nemzetre vándorolnak, és még a természet erői is hallatják igazságosságuk és felháborodásuk hangját a 

sok gonoszság miatt. A rombolás, a halál és a pusztítás törmelékmezője az a nyom, amelyet a magát 

civilizáltnak nevező ember hagyott a bolygó arcán. Ez az a termés, amit ez az emberiség kínál nekem. De 

kérdezem: Méltó-e ez a termés arra, hogy a magtárakba kerüljön? Megérdemli-e a gonoszságod 

gyümölcse, hogy Atyád elfogadja? Bizony mondom nektek, ez a fa minden, csak nem az, amit 

ültethettetek volna, ha engedelmeskedtek volna annak az isteni parancsolatnak, amely azt mondja, hogy 

szeressétek egymást. 
* A spanyol "valle" szó szerint völgyet jelent, és gyakran jelent: túl, (lelki) világ, élettér, otthon(föld), otthon. 

30 Az emberek keményen és hajthatatlanul viselkednek felebarátaikkal, akárcsak Mózes idejében, 

amikor az volt a szokás, hogy az ütést ellencsapással viszonozzák. Ma azt mondom nektek, hogy ha így 

képzeljétek el az igazságosságot, akkor ugyanazzal a mércével fogtok mérni, amivel a szomszédaitokat 

méritek. 

31 De megbocsátok nektek, megáldalak benneteket, és időt adok nektek, hogy szeretettel tápláljátok 

tanításom áldott magvát. Én vagyok a nagy harcos. Ki siet ennek az ügynek a katonájává válni? A háborút 

a béke segítségével vívom. És a gonoszt a jó kardjával pusztítom el. 

32 Aki élete csendes óráiban úgy dönt, hogy követ Engem a jóság útján, az az Én katonám, és kardot 

adok a kezébe, hogy harcolhasson és győzhessen. Ez a kard az igazság, amellyel szemben nem lesz 

ellenség, aki ellen tudna állni a fényének. 

33 Ez az öröm napja, szeretett Izrael, mert az Örökkévaló veletek van, hogy megtanítson benneteket 

szeretni és megbocsátani egymásnak. Átadtam nektek a tanításomat, és örömmel telve jöttem hozzátok; de 

szenvedtem is, mert pillanatokra megfeledkeztetek rólam. 

34 Fogadjátok be az én békémet. Még egyszer megáldalak és megbocsátok neked. Szívetek a lábaim 

elé vetette magát, mint áldozat, mint égőáldozat, mint kiáltás a békéért és megbocsátásért az egész világ 

számára. A Mester tanítása ismét fáklyaként égett az elmétekben és a lelketekben. 

35 Ez a világosság sötétség elleni harcának ideje, amely felkészületlenül éri el a föld nemzeteit - a 

látogatások és engesztelések ideje, a megtisztulás és az igazságosság ideje. Látom, hogy minden nemzet 
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zűrzavarban van. Minden szekta és vallási közösség megosztott. De ez az az idő, amikor ismét elétek 

teszem az Igazság Könyvét. 

36 Azt mondjátok, hogy új év jön, de én azt mondom nektek: A Lélek nem függ az időtől. Az idő az, 

amely alá van rendelve az örökkévalóságnak és a Léleknek. 

37 Boldog az, aki hallotta és szereti az én igémet, aki megérti az én igehirdetéseimet, és gondosan 

megőrzi a szívében annak emlékét, amit látott és hallott. 

38 Hívők és hitetlenek egyaránt hallgatnak rám. Mindazok, akik szeretnek engem, mind azok, akik 

káromolnak engem, hallgatnak szavamra. Az ébren lévők és az alvók, a szorgalmasak és a lusták, a 

szellemiek és az anyagiasultak, mindannyian hallgatnak imaházaimban, amelyek a Szentlélek temploma, 

az anyagi oltárok nélküli templom, az emberi hiúságok nélküli templom. 

39 Milyen régóta vándoroltok, emberek! Hányszor eltévedtél már! Mennyit kerestél! Hány dolgot 

fedeztél fel! Nagyon magasra emelkedtél és a szakadékba zuhantál. 

40 Mégis itt van Jehova, az Örökkévaló, az Ismeretlen, az Elfelejtett, aki megkérdezi a népet: Most 

már elfáradtatok? Megálltok-e most a bűn útján? Még nem csalódtál eléggé? Akarsz még mindig 

nagyszerű lenni ebben a világban? Nem tudjátok, hogy a nagyság az alázatban rejlik? 

41 Én vagyok az Atya, és én vagyok az adományozó. Én vagyok az, aki minden időben azt mondta az 

embereknek: "Kérjetek, és megadatik nektek". Itt van a kezem; benne van az igazság jogara, arany 

kukoricacső és a világosság kardja. Vegyetek, amit akartok, a pohár alján még mindig ott marad a 

legégetőbb élesztő. Az új év azonban a béke ígéretét is jelenti. 

42 Akarjátok-e, hogy a Mennyek Országa eljöjjön hozzátok, ahogyan megígértem nektek? Az én 

akaratom legyen a tiéd! 

43 Megbocsátok nektek, bűnös emberiség, mert szerető Atya vagyok. Fogjátok az aranyfüvet, és 

műveljétek ezt a búzát. Százszorozd meg százszorosan, és frissítsd fel a lelkedet az aratásban. Ez a 

szeretet, a harmónia, a testvériség, a béke és a jóakarat búzája. Viseld magadban! Ebből a búzából süsd 

meg a mindennapi kenyeredet, és add oda a testvérednek. Ez a megbocsátás, a szeretet, a barátság búzája. 

Megértettétek, emberek? 

44 Ezen a napon elhúzom a jövő fátylát, és felkészítelek benneteket. Nézzétek, hogy milyen nagy 

tömegek és vonatok haladnak előre e nép keresésére, hogy légiósok özönlenek előre e fény után 

vágyakozva. A zarándokok kopogtatnak az ajtódon. Ébredjetek, emberek! A tudós siet felfedezni, 

kikérdezni téged. 

45 Tiszteletben tartottad a titkaimat, és csak akkor hatoltál beléjük, amikor hívtalak. Annyira ismersz 

engem, amennyire én megengedtem neked, és fokozatosan egyre közelebb kerülsz hozzám. 

46 Ebben az időben az én kiválasztottjaim közé tartozol. Némelyikőtöket gyermekkorban hívtak el, 

másokat ifjúkorban, másokat csak idős korban, de mindegyikőtökre feladatot bíztak, figyelembe véve, 

hogy mennyi ideig fog még élni a földön. 

47 Nem volt olyan lélek, aki eljött hozzám, aki ne bízott volna rám egy gondot. Úgy tűnt számodra, 

hogy a fájdalom, amellyel megérkeztél, akadály az életedben, de aztán rádöbbentél, hogy ez csak egy 

lépés volt, amely közelebb vitt hozzám. Aztán megáldottad azt a próbát, amelyen keresztül sokkal több 

öröm érte a lelkedet. 

48 Jól teszed, ha áldod azt a fájdalmat, amely közelebb hozott hozzám, mert általa megtanultál engem 

keresni és kérni. Később megtanultatok imádkozni, és végül lelki feladatot végezni, hogy gyakoroljátok a 

szeretetről és irgalmasságról szóló tanításaimat a testvéreiteken. 

49 Azóta csodát láttál megvalósulni az életedben, mert bár ugyanazt a kenyeret eszed, mint azelőtt, de 

már nem keserű az íze, hanem édes és kellemes; a nehézségek, amelyekkel utadon találkoztál, és amelyek 

miatt káromkodtál vagy elvesztetted a hitedet, már nem bátortalanítanak el, mert már nem tartod őket 

leküzdhetetlennek, és még a testi szenvedéseid sem, amelyek korábban levertek, már nem csüggesztenek 

el. 

50 Ez a hit ereje, ez a spiritualizáció és a megújulás hatása. 

51 A múltban sok spirituális benyomás ment el észrevétlenül mellettetek, mert csak érzékeitek 

kielégítésére törekedtetek, és az érzékszervi benyomások gyakran hajlamosak arra, hogy a lelket 
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materializálják. Most kezditek felfedezni egy új életet, kezditek felfedezni a lényeget, a szépséget, az 

értelmet, az igazságot mindabban, ami körülvesz benneteket. 

52 Ahogy hallgatjátok a tanításomat, a gondolkodásotok nagylelkűbbé válik, megváltoztatjátok a régi 

módotokat az imádatomat illetően, és javítotok az életeteken. Már nem kérsz olyan kitartóan, mint 

korábban, és megtanulsz imádkozni és érezni, hogy mit mondasz nekem az imában. Amikor tehát azt 

mondtátok nekem: "Uram, legyen meg a te akaratod nekem", annak az volt az oka, hogy megértettétek 

szavaitok értelmét, és felkészültetek arra, hogy csak azt kapjátok tőlem, amit én határozok meg. De mindig 

vannak "utolsók" a hallgatók között, mert folyamatosan új szívek érkeznek ezekre a találkozóhelyekre az 

élet vize után vágyakozva. Másképp kell beszélnem hozzájuk, hogy megértsenek Engem, és ugyanakkor 

úgy érezzék, hogy megértettek. 

53 Emlékezzetek arra, hogy mindannyiótokat ugyanúgy fogadtam, amikor először jött ide, hogy hallja 

az Igémet. Némelyeknek nem a lelki küldetésről beszélek, mert nem értenének meg Engem, hanem a 

szenvedések terhéről beszélek nekik, amelyeket az életben viselnek, és amelyek súlya alatt elnyomottnak 

és levertnek érzik magukat. Megtanítom őket arra, hogyan oldják meg a családon belül és kívül felmerülő 

súlyos megpróbáltatásokat. Megvigasztalom őket szenvedésükben, megadom nekik a gyógyító balzsamot, 

amely helyreállítja egészségüket, bátorítom őket és reménységgel töltöm el őket. 

54 Ekkor a beteg érzi, hogy egy égi tekintet ismeri fájdalmát, és hogy ez a tekintet az Atya tekintete, 

aki megszabadítja őt a szenvedés terhétől, amelyet magával hordoz. A szív, amely a földön nem ismerte a 

gyengédséget, a megértést vagy a jóakaratot, hirtelen úgy érzi, hogy beborítja az Igém udvarlása. Végtelen 

szeretettel szeret, és úgy érzi, hogy a sokáig visszatartott fájdalma áradatokban ömlik el. 

55 Mind a magányos vagy meg nem értett férfi, mind a szenvedélyek vagy a vétkek rabjává vált férfi, 

az elhagyott nő, mind a fiatal lány, aki fél szembenézni az élettel, mind a családapa vagy a családanya, aki 

minden problémáját elém tárja, mind az árva, akinek nincs menedéke a világban - mindannyiukat 

meghallgatom, és Szavam finom vésőjével megmunkálom a szívüket. 

56 Tudom, hogy amikor mindazzal foglalkozom, ami őt nyomasztja, legyen az bármilyen emberi 

vagy anyagi, akkor a lelkével foglalkozom, mert ezzel megszabadítom őt a terheitől, mert ezzel 

előkészítem számára az utat, amit utána be kell járnia, és mert ezzel meggyújtom benne a hit lámpását. 

57 Szeretetforrásom átáramlik rajtatok ezekben a pillanatokban, megbocsát és megáld benneteket. 

58 Mindannyiótokat fogadlak ezen a napon, hogy halljátok az Igémet, és felfrissüljetek általa. 

59 Ha e sokaság között vannak is képmutatók és farizeusok, uzsorások, az anyagi javak vagy akár az 

erkölcsi javak, mint a becsület, vagy a szellemi javak, mint a hit és a béke rablói, én mindnyájatokat úgy 

fogom simogatni, mintha mindnyájan szeplőtelenek lennétek; mert én vagyok a ti Atyátok, aki szomjazza 

a ti megújulásotokat és a ti szereteteteket. 

60 Éppen a legelvesztettebbek és a törvénytől legtávolabb állók esetében bizonyítom újra és újra 

Szavam erejét. Ezért beszéltem hozzátok részletesen ebben az időszakban - egy szeretetteljes 

igazságossággal és végtelenül bölcs tanításokkal teli utasítással, hogy megmentselek benneteket a 

szakadékoktól és felvezesselek benneteket a csúcsra. Mert a mélységek tele vannak sötétséggel, és ott soha 

nem ismerheted meg az igazságot. A csúcsok viszont a bölcsesség, a szeretet és az igazságosság fényétől 

ragyognak. 

61 Az igazságosság látogatásai és a dorgálások a makacsoknak, az ostobáknak és azoknak szólnak, 

akik kitartanak a gonoszságban. De tudom, mikor elég egy szó szeretet, hogy megtérjenek. 

62 Ezt a gyülekezetet ez a kétféleképpen szüntelenül megérinti. A szeretet elegendő ahhoz, hogy a 

szellemileg* és fizikailag engedelmeseket irányítsa, míg azok számára, akik nem fogékonyak a szeretetre, 

fájdalomra van szükség, hogy visszavezesse őket a mértékletességre és a rendre. 
Amit a 143.7. pont második lábjegyzetében mondtunk, az analóg módon vonatkozik a spirituális és pszichikus 

jelzőkre is. Bár a két kifejezés gyakran nagymértékben átfedésben van, a "spirituális-mentális" kettős 

megnevezéstől, valamint a "spirituális" helyett a modernebb "pszichikus" megnevezéstől tartózkodtak. 

63 Lassan és lépésről lépésre, ahogy a megújulás megjelenik számukra, azok soraiból, akik a fájdalom 

által tisztítják magukat, átkerülnek azok soraiba, akik a spiritualizáció által emelik magukat. 

64 Mindannyian hallotok engem, és mindannyian némák maradtok. A lelkiismereted könyve nyitva 

fekszik a szellemed, az elméd előtt. Megmutatja nektek az igazi utat, és felismerhetővé teszi számotokra 
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azt az utat, amelyet önként választottatok. De ebben a pillanatban a közönség lelke megélénkült, hogy még 

az utolsó szavaimat is meghallgassa. 

65 Itt, e szó láttán nincs olyan ember, aki ne remegne lényének külső és belső, azaz lélekben és 

testben egyaránt. Miközben itt hallgat engem, az életről, a halálról, az isteni igazságosságról, az 

örökkévalóságról, a szellemi életről, a jóról és a rosszról gondolkodik. 

66 Ahogy hallja a hangomat, érzi magában a szellemének jelenlétét, és eszébe jut, hogy honnan jött. 

67 Az alatt a rövid idő alatt, amíg hallgat engem, egynek érzi magát minden szomszédjával, és lénye 

mélyén felismeri őket, mint igazi testvéreit, mint testvéreket a szellemi örökkévalóságban, akik még 

közelebb állnak hozzá, mint azok, akik csak a test szerint vannak, hiszen ez csak ideiglenesen van a 

földön. 

68 Nincs olyan férfi vagy nő, aki, amikor engem hall, ne érezné, hogy felismertem. Ezért senki sem 

meri elrejteni vagy szépíteni a foltjait előttem. És tudatosítom bennük, de anélkül, hogy bárkit is 

nyilvánosan lelepleznék, mert én olyan bíró vagyok, aki soha nem leplez le. Mondom nektek, hogy 

leleplezem köztetek a házasságtöréseket, a gyermekgyilkosságokat, a tolvajlást, a bűnösök lelkén a 

leprához hasonló erkölcstelenségeket és gyengeségeket. De nem csak azzal bizonyítom nektek az Igém 

igazságát, hogy megmutatom nektek, hogy képes vagyok leleplezni szívetek vétkeit. Azzal is be akarom 

bizonyítani tanításaim erejét, hogy fegyvereket adok nektek a gonosz és a kísértések legyőzéséhez, 

megtanítalak benneteket a megújulás elérésére, és felébresztem lényetekben a vágyat a jó, a magas és a 

tiszta iránt, valamint a teljes ellenszenvet mindazzal szemben, ami alantas, ami hamis, és ami ártalmas a 

léleknek. 

69 Ti férfiak és nők, akikből új népemet formálom, ti szeretett sokaságok, akik ebben az áldott órában 

csendben sírtok, pihenjetek velem, érezzétek, hogy megbocsátásom leszáll rátok, megtisztít benneteket 

hibáitoktól és megszabadít benneteket terheitektől, hogy új létet kezdhessetek. 

70 Legyetek nyugodtak, látom az őszinte bűnbánatot azokban, akik tudatára ébredtek vétkeik 

súlyosságának, és akik azokban a pillanatokban, szakadt szívvel kérnek Engem, hogy bocsássak meg 

nekik; hogy ne fizettessem meg velük vétkeiket azzal, hogy ugyanazzal a mércével mérem őket, amellyel 

a világban mértek, és akik végül könyörögnek Nekem, hogy adjak nekik lehetőséget, hogy bebizonyítsák 

nekem bűnbánatukat. Hogyan ne ismerném meg őt, aki igazi bűnbánattal sír, és hogyan tagadhatnám meg 

tőle azt a lehetőséget, amelyet oly nagy gyötrelemmel kér tőlem. Hasonlóképpen, azokat is ismerem, akik 

hamis bűnbánattal megtévesztik magukat, de Engem nem, mert Én a jelenléteteken túlra látok. Ezeket 

addig fogom próbáknak alávetni, amíg szükséges ahhoz, hogy teljesen ráébredjenek a lelkiismeretük 

hívására. 

71 Érezzétek most mindannyian simogatásomat, szeretetemet és békémet, mert eljöttetek a Mester 

házának szellemi lakomájára, és az a helyes, hogy mindannyian élvezzétek Atyátok megbocsátásának és 

szeretetének ételét. 

72 Szeretetköpenyem szétterül a világegyetem felett. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 146  
1 Tanítványok, megsimogattam homlokotokat és eloszlattam mélységes bánatotokat, és ti 

felemeltétek szemeteket rám, és azt mondtátok nekem: "Itt voltál, Uram?". 

2 Figyelmeteket az Igémre kell összpontosítanotok, mert amikor valóban meghallgatnak, megnyitom 

kincstáram, és bölcsességemet kiárasztom tanítványaimra. Azt kérdezed Tőlem: "Minek köszönhető a te 

oly nagy türelmed és a te oly nagy isteni szereteted?" Én pedig azt válaszolom nektek: sokan közületek 

szülők vagytok a földön, és mindannyian voltatok már gyermekek. Melyik apa kívánna fájdalmat a 

gyermekének, még akkor is, ha a legsúlyosabb sértést, a legkegyetlenebb hálátlanságot kapta tőle? Mély 

seb keletkezett annak az apának a szívében, fájdalom hasított belé, és néha még a harag is elhomályosította 

elméjét, de a gyermek egy bűnbánó szava vagy egy alázatos cselekedete elég volt ahhoz, hogy újra a 

szívéhez szorítsa. Amikor ezt teszitek, mint emberi lények, miért csodálkoztok azon, hogy tökéletesen 

szeretlek és megbocsátok nektek? 

3 Azért teremtettelek, hogy szeresselek, és hogy érezd, hogy szeretnek téged. Neked is ugyanúgy 

szükséged van rám, mint nekem rád. Aki azt mondja, hogy nincs szükségem rád, az nem mond igazat. Ha 

így lenne, nem teremtettelek volna meg, és nem lettem volna emberré, hogy megmentselek benneteket 

azon az áldozaton keresztül, amely a szeretet nagyszerű bizonyítéka volt; hagytalak volna elpusztulni. De 

fel kell ismernetek, hogy ha szeretetemmel tápláljátok magatokat, az csak azt jelenti, hogy ugyanezt 

felajánljátok Atyátoknak is, mert újra és újra elmondom nektek: "Szomjazom, szomjazom a ti 

szeretetetekre". 

4 Hogyan ne hiányoznátok Tőlem, és hogyan ne érezném a hiányotokat, hiszen a Lelkem részei 

vagytok? Látjátok, miért kérem tőletek, hogy vizsgáljátok meg Szavamat, sőt azt is, hogy milyen módon 

jöttem? - Hogy ne csodálkozzatok azon, hogy bűnös testeken keresztül nyilvánulok meg. Bűnöd nem lehet 

akadálya szeretetemnek. Azért jöttem, hogy megtisztítsalak benneteket, hogy közelebb hozzalak Hozzám. 

Egyesek megértették ezt, mások nem. Ezért a férfiak és nők sokasága között, akik ebben az időben 

hallottak engem, vannak olyanok, akik hangosan hirdették, hogy visszatértem az emberekhez, és vannak 

olyanok is, akik azt mondták, hogy ez lehetetlen. 

5 Jelenlétem soha nem vonult el tőletek. Ez az én Igém, amelyet ígéretem teljesítéseként kiárasztok 

rátok. Az Én szeretetem és az Én fényem sugárzik ebből az Igéből. Jelenleg tanítalak benneteket, de 

amikor eljön az 1950-es év, amely az Én Akaratom szerint ennek a megnyilvánulásnak az utolsó éve lesz, 

véget vetek a megnyilvánulásnak ennek a formájának anélkül, hogy Lelkem elválna tőletek. 

6 Csak néhány szív lesz felkészülve erre az időre. 

7 Megvártam a Második Korszakban, hogy a világ megtérjen, és csak azután távoztam? Gúny, gúny, 

kegyetlenség és kétségek közepette távoztam. Tudtam, hogy a halálom szükséges ahhoz, hogy a világ 

életre keljen. Ebben az időben újból el fogok indulni a zűrzavarod, a megdöbbenésed és a kételyeid 

pillanataiban. De az én Szavam, amelyet az emberiségnek a szeretet bizonyságaként hagytam hátra, még 

egyszer megrázza a világot. 

8 Eljön az eszmék, hitvallások, vallások, tanok, filozófiák, elméletek és tudományok háborúja, és az 

én nevem és tanításom minden ajkán ott lesz. Visszatérésemet megvitatják és megítélik, és ezután a nagy 

hívők felemelkednek és hirdetik, hogy Krisztus ismét az emberek között van. Abban az időben a 

végtelenségből bátorítani fogom ezeket a szíveket, és csodákat fogok tenni az útjukon, hogy megerősítsem 

a hitüket. 

9 Az emberiség ma arra a napra emlékezik, amikor néhány bölcs keletről eljött a betlehemi 

jászolhoz, hogy imádják az isteni gyermeket. Ma néhány szív megkérdezi tőlem: "Uram, igaz-e, hogy azok 

a hatalmas és bölcs urak meghajoltak előtted és elismerték istenségedet?". 

10 Igen, gyermekeim, a tudomány, a hatalom és a gazdagság volt az, amely eljött és letérdelt a 

jelenlétem előtt. 

11 Ott voltak a pásztorok, feleségeik és gyermekeik is, szerény, egészséges és egyszerű 

ajándékaikkal, amelyekkel fogadták és üdvözölték a világ Megváltóját és Máriát, mint a mennyei 

gyengédség jelképét. Alázatot, ártatlanságot, egyszerűséget képviseltek. Azok azonban, akik 
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pergamentekercseikben birtokolták a Messiásról szóló próféciákat és ígéreteket, nyugodtan aludtak, és 

még csak nem is sejtették, hogy ki jött a világra. 

12 Néha kételkedtek abban, amit az apostolaim által leírt történelem mond nektek, mert az életemet 

sok hamis legenda övezte. Most azt mondom nektek, hogy amit leírtak, az igazság volt, és ráadásul 

feltétlenül szükséges volt az üdvösségetekhez. Mindezt most megerősítem, de amit az emberek képzelete 

teremtett, azt az Én Igém igazsága ebben az időben örökre elpusztítja. Az egyszerű emberek eljöttek az Én 

Szavamhoz, és szívükben hordozzák az alázat és a szerénység ajándékát. Később a ti tudományos 

világotok, a gazdagok és a hatalmasok meghajolnak majd láthatatlan Jelenlétem előtt. 

13 Bár a korábbi időknél anyagiasabban találkoztam veletek, a szellem által elért fejlődés lehetővé 

teszi az emberiség számára, hogy megértse új szellemi megnyilvánulásomat. Bármilyen messze is hiszi 

magát az ember az én Istenségemtől, íme, csak egy lépésre van tőle. Egyesek azt állítják, hogy nem is 

létezem. De ez ne hagyja magát lenyűgözni. Ezek az emberek azért beszélnek így, mert irreális 

elképzeléseik vannak rólam. Amikor csalódtak a tudományukban ebben a tekintetben, és nem voltam ott, 

ahol gondolták, megtagadtak. De milyen nagy a vágyuk, hogy megtudják, valóban létezem-e. 

14 Az ember még nem fedezte fel önmagát, még fel kell ismernie magát szellemileg, hogy megkapja 

a megoldást sok zavaros rejtélyre és a választ sok kérdésre. Most van itt az ideje, hogy megtalálja, 

felfedezze és felismerje önmagát. Amikor ez megtörténik - milyen tisztán fogja érezni a jelenlétemet! 

15 Engedélyeztem, hogy rövid időre kapcsolatba lépjetek a túlvilági lényekkel, amit a Második 

Korszakban nem hagytam jóvá, mert akkor még nem voltatok felkészülve rá, sem ők, sem ti. Ezt az ajtót 

Én nyitottam meg ebben az időben, és ezzel valóra váltom prófétáim bejelentéseit és néhány ígéretemet. 

1866-ban ez a láthatatlan ajtó megnyílt számotokra, és a kiválasztottak elméjének szerve is, hogy 

megismertessék az üzenetet, amelyet a Fény Szellemei hoznak az embereknek. Azt az évet megelőzően 

szellemek tették magukat ismertté a föld nemzetei és népei között, amelyek eljövetelem előjelei voltak. 

16 Nagy erőfeszítéseket tettetek a tudományban, de mélyen elaludtatok a spirituális dolgok 

tekintetében. De azért jöttem, hogy megtanítsalak benneteket egy isteni tudományra, amelynek gyökere a 

szeretet, és amelyből kegyelem, bölcsesség és testvériség árad. Az önök tudománya közelebb hozta 

egymáshoz az embereket, túllépett az időn és a távolságon, a megértés gyümölcse. Mi a furcsa tehát 

abban, hogy a világok az elmén keresztül közelednek egymáshoz, és az örökkévalóságot az elmén 

keresztül nyerik el? Mindenki, aki vágyik arra, hogy ezt az utat járja, öltöztesse fel szívét tisztelettel, 

figyeljen, imádkozzon és engedelmeskedjen lelkiismerete hívásának. 

17 Elmondtam nektek, hogy a szellemi világgal való érintkezésetek ebben az anyagi és kézzelfogható 

formában rövid lesz, mert 1950-ben ez a lecke és tapasztalat véget ér. De ha megfelelően használjátok, 

számtalan gyümölcsöt hagy számotokra, többek között azt, hogy felkészüljetek a szellemtől szellemig való 

beszélgetésre, a közvetlen kommunikációra, anélkül, hogy szükségetek lenne arra a képességre, amit 

átmenetileg megengedtem az elméteknek. Csak a szerelem vonz majd titeket egymáshoz. 

18 Azért tanítalak benneteket ebben a formában, hogy ne essetek áldozatul a zavaros tudományoknak, 

az új fanatizmusnak vagy a babonának. Ezért a Második Korszakban nem volt szabad megismernetek az 

ilyen formában adott tanításokat, mert nem értettétek volna meg azok spirituális tartalmát. Krisztus 

megígérte nektek, és Illés beteljesítette ezt ebben az időben. A szellemi lények még 1950 után is anyagi 

formában fognak megnyilvánulni a világban. Ez arra fog szolgálni, hogy sok kételkedő higgyen, és sok 

szellemlény felébredjen. De ennek az embereknek itt engedelmesnek kell lenniük, és engedniük kell, hogy 

ez a fajta megnyilvánulás a jelzett időben véget érjen velük. Később ezek a tanítványok elindulnak a 

nemzetek felé, és határozott kézzel kiirtanak minden gyomot, amely az emberek között felbukkant, hogy 

csak a tapasztalat fénye maradjon meg, mint termékeny búza. A szenttel elkövetett gyalázkodás után 

jönnek majd azok, akik a tisztaság tiszteletére tanítanak. És akkor, amikor a spiritualizáció uralkodik az 

emberek szívében, érezni fogják, hogy elméjük más világok felé emelkedik, és érzik, hogy ezek belépnek 

a szívükbe. Akkor az emberek olyan szellemi emelkedettséget fognak elérni, amely lehetővé teszi 

számukra, hogy érezzék a Mennyei Királyság jelenlétét a szívükben. 

19 A szeretet kötelékei, amelyekkel a földön egyesültetek, még szorosabbá válnak azokkal, akik 

szellemileg csatlakoznak hozzátok az örökkévalóságban. Így jön létre az egyetemes család, amelyben 

többé nem lesznek különbségek. 
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20 Voltak köztetek olyan zavarodott lények megnyilvánulásai is, akik sötétségben élnek. Annak az 

ajándéknak az ajtaján léptek be, amelyet rátok bíztam. De ki tarthatná ezeket a megnyilvánulásokat 

gonosznak, vagy ítélhetné meg az én tanításomat tisztességtelennek? Nem gondoljátok, hogy ez az 

ajándék nemcsak az emberek között szolgál jót, hanem azok között is, akiknek a lelke elsötétült? 

21 Aki ezeket a tanításokat hamisnak ítéli, az rosszul tanulmányozta Jézus műveit a második 

korszakban. A lelki élet hasonlít az anyagi élethez, amelynek szintén megvannak a maga keresztútjai, 

látogatásai és kísértései, mint ennek az életnek, amit éltek. Amikor megnyílik egy ajtó a jótettre, a 

rászorulók odarohannak, ahogy ez történt Jézussal a második korszakban, és ahogy ez történik azokkal, 

akik ebben az időben megkapták ezt az ajándékot. Ott akarom látni a kegyelmedet. 

22 Áldalak téged, mert amikor megszállottak jöttek hozzád, nem nevezted őket ördögtől 

megszálltnak, hanem a megszállottban egy engesztelő embertársat láttál, és azokban, akik uralkodnak 

rajta, szorongó testvéreket, akik összezavarják őt. 

23 A jövőben ezeknek a lényeknek már nem lesz szükségük arra, hogy az agyadat használd a valóság 

megértéséhez. Elég lesz nekik, ha gondolataidat befogadják elméjükben, hogy meglássák a fényt. 

24 Ez már az utolsó időszak, amikor ebben a formában veletek leszek. Higgyétek ezt, és higgyétek azt 

is, hogy nem fogok visszatérni erre a világra, hogy Szavamat anyagilag hallhatóvá tegyem, még kevésbé, 

hogy emberré váljak. 

25 Fegyverkezzetek fel, mert szóbeszédek fognak érkezni hozzátok olyan emberektől, akik azt 

állítják, hogy visszatértem, hogy Krisztus eljött a földre. Akkor maradj hűséges és 

A szilárdság azt mondja: "Az Úr lélekben van minden gyermekével". Ha azonban alszotok és nem 

spiritualizáljátok magatokat, akkor tagadni fogjátok, hogy visszavontam (emberi hanghordozókon 

keresztül elhangzott) szavamat; és káromlókká és engedetlenekké válva, megidézitek sugaramat a 

sokaságra, és azt mondjátok nekik: "Könyörögjünk ahhoz, aki nekünk adta szavát, hogy továbbra is 

szóljon hozzánk. Ajánljunk neki énekeket és himnuszokat, hogy meghallgasson minket." De bizony 

mondom nektek, hogy sugaram nem fog visszatérni az emberi értelem szervéhez, mert nem fogom 

támogatni a ti ostobaságotokat. Milyen következményekkel járna ez? - Hogy a látszólagos fény szavai 

zavarba ejtenek! A szíved nem akarja ezt? Akkor készüljetek fel erre a próbára, és engedelmességetekre és 

alázatosságotokra felragyog majd ihletem fénye. 

26 Bejelentem nektek, hogy nagyon hamar zűrzavar fog uralkodni, ha ezeknek a közösségeknek 

egyetlen közösséggé való egyesülése nem történik meg 1950 előtt, mert lesznek, akik azt mondják, hogy a 

Mester továbbra is ismertté fogja tenni magát, és akkor jaj ennek a népnek! Nem gondolt még erre a 

veszélyre? Még mindig nem ébredt fel bennetek a testvériség és az egység szelleme, és azt várjátok, hogy 

az események egyesítsenek benneteket. De ha ezt várjátok, akkor ehelyett pestist, zűrzavart, háborúkat és a 

természeti erők ítéletét fogjátok látni kitörni, amíg nem lesz többé békés hely a világon - sem a föld 

felszínén, sem a belsejében, sem a tengeren, sem az égen. 

27 Emberek, ezen a napon kedvességgel telve kezdtem Szavamat, de aztán szigorúvá vált, mert 

figyelmeztetni kell benneteket a veszélyekre és időben kijavítani a hibáitokat. De tanítói szavamat kedves 

szavakkal fejezem be. 

28 Tanítványok, ne feledjétek, hogy azon a napon, amikor az emberek Krisztus születésére 

emlékeznek, még szélesebbre nyitottam a szemeteket, hogy a lelki odaadás, a kötelességtudat, az alázat és 

az engedelmesség útján jöhessetek hozzám. 

29 Ma, mint az akkori pásztorok, nem te kínáltál nekem tejet, mézet és kenyeret a szeretet és öröm 

ajándékaként. A királyok és tudósok sem fognak nekem tömjént, aranyat és mirhát hozni. Mindenki 

kinyújtja felém a lelkét, hogy a szeretet felajánlását helyezzem beléjük. 

30 Ebben a pillanatban, az emberi megértés szervén keresztül, lejövök hozzátok az Igémben, hogy 

üdvözöljelek benneteket, és elmondjam nektek, hogy örökre nektek adtam a megbocsátásomat. 

31 Várom benned az új magot. Hallgassatok rám, hogy a fény magjává válhassatok. 

32 Sokan közületek meg akarnak halni, mert fáradtak és eszmék nélküliek vagytok a földön. Igaz, 

hogy a test halála a lélek újjászületése, de az a test, amelyet birtokoltok, arra szolgál, hogy megtisztítson 

benneteket. Imádkozzatok és figyeljetek, és nem fogtok elgyengülni. Én benned vagyok. Amikor azt 

mondjátok, hogy Krisztus vére az emberiségre hullott, azt gondoljátok, hogy ez csak egy szimbólum vagy 
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egy jelkép? Mit gondolnátok, ha azt mondanám nektek, hogy Vérem és Testem egyaránt kijelölte 

számotokra a mindannyiótoknak rátok bízott küldetés beteljesítésének útját? És ha az én Lelkem 

mindannyiótokba árad - miért nem ismeritek el magatokat testvérekként, és miért gyűlölitek magatokat? 

Soha nem gondoltál arra, hogy amit az embertársaiddal teszel, azt teszed velem is? 

33 Ne keressétek tovább Jézus emberi származását, az nem fogja feltárni előttetek Testem 

tökéletességét. Vizsgáljátok meg a nagy kinyilatkoztatásokat, amelyeket akkor és most adtam nektek, és 

meg fogjátok érteni, amit most mondok nektek. 

34 Ne nyúljatok a világ könyveihez, amelyek, még ha rólam szólnak is, nem isteni sugallatra íródtak. 

Ne feledjétek, hogy ami az emberi elméből származik, az tartalmazhat hibákat, de ami a Mennyből jön, az 

nem vezethet félre benneteket. Őrizd a kinyilatkoztatásaimat nagyobb buzgalommal, mint ahogyan a 

gyöngyöket vagy a gyémántokat őriznéd. 

35 Az emberek azt állítják a könyveikben, hogy Jézus az esszénusokkal volt, hogy megszerezze a 

tudását. De annak, aki mindent tudott, és aki már létezett, mielőtt a világok létrejöttek volna, nem volt mit 

tanulnia az emberektől. Az isteni semmit sem tanulhatott az emberi lénytől. Bárhol is voltam, mindig 

tanítani kellett. Létezik-e valaki a földön, aki bölcsebb Istennél? Krisztus azért jött az Atyától, hogy isteni 

bölcsességet hozzon az embereknek. Nem adott-e erre bizonyítékot a Mesteretek, amikor tizenkét éves 

korában ámulatba ejtette az akkori teológusokat, filozófusokat és törvénytanárokat? 

36 Egyesek Jézusnak tulajdonítják minden ember gyengeségét, és örömmel dobálják a szívükben 

hordott szennyet az Emberre, aki isteni és hibátlan. Ezek nem ismernek engem. Ha a természet minden 

csodája, amelyet szemléltek, nem más, mint az isteni gondolatok anyagi megtestesülése - nem 

gondoljátok-e, hogy Krisztus teste az Atyátok szeretetének magasztos gondolatának materializálódása 

volt? Krisztus tehát csak lélekkel szeretett titeket, nem pedig testtel. Az én igazságomat soha nem lehet 

meghamisítani, mert abszolút fényt és korlátlan hatalmat tartalmaz. 

37 Ezekben az időkben, ezeken az egyszerű és tanulatlan elméken keresztül mutatom meg Jézus 

szavainak szeretetteljes és felejthetetlen hangját, amelyek nem fájnak. 

38 Az emberek tisztelet és szeretet nélkül merték megítélni a legfőbb lények életét, akiket Isten 

küldött az emberekhez, saját szavamat használva csalárdságuk alapjául. Amikor egy bizonyos alkalommal 

testvéreknek neveztem a tanítványaimat, nem ez volt az egyetlen alkalom, és nem is csak őket hívtam így. 

Mária szűz méhében hordozta Jézus testét. A kiválasztott Anya, a legtisztább Anya, a makulátlan liliom az 

Istenben létező anyai gyengédség megtestesítője volt. Miért ne nevezhetné Jézus, aki Isten Fiának nevezte 

magát, az embereket testvéreknek, hiszen ők is Isten gyermekei? Mikor lesz meg végre az elmédben az a 

szükséges érettség, amely képessé tesz arra, hogy az isteni és az emberi értelmét helyesen értelmezd? 

Értsd meg, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy megtudd, hol vannak a hibák, és hol ragyog az igazság. 

39 Emberek nem tudnak nálam nagyobb igazsággal beszélni rólam, még akkor sem, ha ezeket a 

tanításokat embereken keresztül adom át nektek. Vegyétek figyelembe, hogy elragadtatásban vannak, 

amikor rajtuk keresztül beszélek. Tanításomat még meg fogják érteni; lényegét, amely a Törvény, az 

emberiség dicsérni fogja. Ezt megelőzően a kátránymag elpusztul. De mikor fogsz minden embert 

testvérnek nevezni? Mikor fogjátok meglátni bennük Atyátok gyermekeit? Az egyetlen bizonyítvány, 

amely keblemre emelhet benneteket, az lesz, hogy képesek voltatok Isten gyermekei és felebarátotok 

testvérei lenni. 

40 Ti, akik annyit aggódtok az otthonotok miatt - miért nem aggódtok ugyanannyit az otthon miatt, 

amelyet a szellemeteknek kell előkészítenetek az örökkévalóságban? Ti, akik felkapcsoljátok a világítást 

otthonotokban, hogy ne legyetek sötétségben - miért nem gyújtjátok meg szívetek lámpását, hogy ne 

lakjatok sötétségben? 

41 Amikor készen álltok rá, részletesen és világosan fogok beszélni a három "időről" és a hét 

szakaszról vagy korszakról, hogy ne keverjétek össze a kettőt. 

42 Íme, itt van az én kinyilatkoztató és egyszerű szavam. Értsd meg, és hagyd, hogy cselekvéssé 

váljon. 

43 Ez a kegyelem pillanata, amelyben Szentlelkem fénye szétárad minden világra, egy olyan fény, 

amely isteni bölcsesség minden szellemi teremtmény számára. És ti, akik halljátok az Igémet és 
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felfrissítitek magatokat az Igazság Szellemének bölcsességével, felfedezitek mindebben tanításaim 

értelmét, készüljetek fel igazán, mert sokakat kell tanítanotok Törvényemre. 

44 Törvényem az igazságosság és a szeretet útja, amelyre ismét hívom az embereket, hogy a 

családokat és a nemzeteket azzal a szeretettel és igazságossággal kormányozzák, amelyről beszélek 

nektek. Minden teremtett dolog eredete és vége ezen a törvényen alapul. Az az Akaratom, hogy minden 

dolog harmóniában éljen, és hogy szellemileg fejlődjetek ebben a teremtésben, ahogyan a természet 

különböző királyságai is fejlődnek, hogy elérjétek szellemetek fejlődését. 

45 Az ember erkölcsileg és szellemileg megállt. Létrehozott egy olyan istentiszteletet és életmódot, 

amelyet a legjobbnak tart, és olyan rutinba esett, amely untatja és fárasztja a szellemét, és fanatikussá teszi 

az érzékeit elkábító rítusokban és szertartásokban. Nézzük meg másrészt, hogy az anyagi természetet 

alkotó birodalmak milyen fejlettségi szinten állnak. Ismerd fel rendjüket, harmóniájukat és 

tökéletességüket. 

46 Meg kell értenetek, hogy ti - szellemmel felruházva - az Atya legkedvesebb alkotása vagytok a 

teremtésben, mert szellemi lényeget, szellemi tulajdonságokat és halhatatlanságot helyezett belétek. 

47 A lélek számára nincs halál, olyan halál, ahogyan ti értelmezitek, vagyis a létezés megszűnése. A 

test halála nem jelentheti a lélek számára a halált vagy a véget. Éppen ekkor nyitja ki szemét egy 

magasabb életre, míg testi burka örökre lezárja azt a világgal szemben. Ez csak egy átmeneti pillanat a 

tökéletességhez vezető úton. Ha még nem értettétek meg ezt ilyen módon, az azért van, mert még mindig 

nagyon szeretitek ezt a világot, és szorosan kötődtök hozzá. Nyomaszt benneteket, hogy elhagyjátok ezt az 

otthont, mert úgy gondoljátok, hogy ti vagytok a tulajdonosai annak, amit itt birtokoltok; és néhányan az 

isteni igazságosságom homályos előérzetét is érzik, és félnek belépni a szellemi világba*. 
A spanyol "valle" szó szerint völgyet jelent, és gyakran jelent: túl, (lelki) világ, élettér, otthon (föld), otthon. 

48 Az emberiség túlságosan is szerette ezt a világot - túlságosan is, mert a szeretetét félrevezette. 

Hányan pusztultak el rajta emiatt! Mennyi lélek materializálódott ugyanezen okból! 

49 Csak akkor, amikor érezted a halál lépteit a közeledben, amikor súlyos beteg voltál, amikor 

szenvedtél, csak akkor jutott eszedbe, hogy csak egy lépésre vagy a túlvilágtól, attól az igazságtól, amitől 

csak ilyen kritikus pillanatokban félsz; és akkor teszel fogadalmat az Atyának, és esküszöl, hogy szereted, 

szolgálod és engedelmeskedsz neki a földön. 

50 A fájdalom megtisztít, a fájdalom az a véső, amely úgy formálja az ember szívét, hogy az elérje a 

spiritualitást. Hogy fájdalmatok ne legyen meddő, a hit fáklyájának meg kell világítania benneteket, hogy 

lelki emelkedettséget és türelmet kapjatok a megpróbáltatásokban. 

51 Ti vagytok a legjobb gyümölcs, amely belőlem, az egyetemes fából származik. Mindig teljesítsd a 

szeretet törvényét, hogy élvezhesselek téged. 

52 Ha kiüríted a keserűség poharát az életben embertársaid miatt, add vissza nekik ugyanazt a 

poharat, de tele mézzel. Ahogy Krisztus is tette, aki csak fájdalmat és keserűséget aratott az emberek 

között, akiket annyira szeretett, és aki még a kereszten lógva, miközben a tömeg káromolta és epét és 

ecetet kínált neki, megnyitotta oldalát, mint a szeretet forrását, hogy vérét a feltámadás és az örök élet 

boraként adja a gyermekeknek. 

53 A Második alkalommal a Mester néhány órára elment a tanítványaitól, és amikor visszatért, 

megfigyelte, hogy azok beszélgetnek egymással. Aztán megkérdezte tőlük: "Mit tanultatok a 

tanításomból?" És egyikük így válaszolt: "Mester, amikor nem vagy velünk, tanulmányozzuk a szavaidat, 

de nem mindig sikerül megértenünk őket." Ekkor a Mester így szólt hozzájuk: "Nézzétek a tengert, 

nézzétek, milyen hatalmas. Az Atya törvénye is ilyen. Ez minden teremtett dolog kezdete és vége, de én 

megértetem veled, amennyire az én akaratom." 

54 Az emberiség különböző utakon jár ebben a Harmadik Korszakban, és nem találja meg az 

igazságot. Üzeneteket és jeleket küldök neki, de vak. A természeti erők hívásai és a háborúk nem voltak 

elegendőek ahhoz, hogy tanúi legyünk Krisztus visszatérésének az emberek között. 

55 Kevesek közé tartozom, akik tanítom a spiritualizációról szóló üzenetemet, amelyet az embernek 

ebben az időben meg kell ismernie. És azok közül, akik eljöttek, hogy meghallgassanak Engem, 

kiválasztottam az új tanítványokat, akik Munkám hírnökei és küldöttei lesznek a világban. 
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56 Ezért látjátok, milyen fáradhatatlanul és kitartóan tanítom a tanításomat, mert erősnek akarlak 

benneteket hagyni. Ezt az igét az egész földön hallani kell. 

57 Ha őszintén és szeretettel dolgozol, olyan munkát fogsz végezni, amely méltóvá tesz téged 

mellettem, mert forró igyekezettel dolgoztál azon, hogy erkölcsöt, szeretetet és spiritualizációt ültess az 

emberekbe. 

58 El fogom érni, hogy példádat az emberek meghallják és elismerjék. Akkor a következő generációk 

rendületlenül követni fogják a lépteiteket. 

59 A béke elérése érdekében teljesítsétek törvényemet, akkor a lelketekben meglesz, és a test 

halálának órája, amelyről nem tudjátok, mikor jön el, békében fog találkozni veletek. 

60 Vigyázz, nehogy tisztátalan gondolatokkal szennyezd be elmédet. Ez kreatív, és ha menedéket 

adsz egy rossz ötletnek, akkor annak az lesz a hatása, hogy alacsonyabb szintekre húz lefelé, és a lelkedet 

sötétségbe burkolja. 

61 Figyeljétek meg gondosan törvényemet, mert én helyeztem belétek. Tudod, miért távolítottam el az 

anyagszimbólumokat? Mert ti magatok vagytok az Atya szeretetének jelképei. 

62 Legyetek belsőleg felkészültek, amikor részt vesznek valamelyik tanításomon, és amikor 

megkapnak egy leckét, gondolkodjanak el azon, hogyan használják fel azt; mert különben a szellemi mag 

a szívetekben meddő lesz, és nem csak az isteni magot nem használják fel, hanem az idejüket sem. 

63 Gyűjtsétek össze magatokat belsőleg, mielőtt eljöttök, hogy meghallgassatok engem, hogy ne 

hagyjátok el a találkozóhelyeimet ugyanazokkal a gyengeségekkel, amelyekkel idejöttetek. Akkor belső 

elégedettséggel mondhatjátok majd el, hogy tudtátok, hogyan használjátok a Mester tanításait. 

64 Ha nem koncentráltok, miközben hallgatjátok, és nem ügyeltek arra, hogy alkalmazzátok 

tanításaimat, akkor soha nem fogjátok látni a gyümölcsöt, amit az én szavam teremhet közöttetek. Ha 

viszont erőfeszítéseket teszel tanításaim megvalósítására, és azokat cselekedeteidben alkalmazod és 

megéled, akkor fokozatosan látni fogod, hogyan kerülsz ki a szellemi stagnálásból, és hogyan haladsz 

előre a fejlődés útján - azon az úton, amely lépésről lépésre az igazi nagyság felé vezeti szellemedet. 

65 Igém a szeretetről beszél, és ennek a szeretetnek a testvériség, az egység, az egyenlőség, a 

harmónia és a béke életetekben való alkalmazásában kell megnyilvánulnia. De ahhoz, hogy 

engedelmességre ösztönözzétek magatokat Szavamnak, először hinnetek kell megnyilvánulásom 

igazságában. 

66 Ha most nem hisztek nekem, amikor e teremtmények elméjén keresztül nyilvánulok meg, mi fog 

történni, amikor az eljövendő korok nagy ihletettjei szellemén keresztül beszélek hozzátok? 

67 Mindannyian meg akarjátok menteni magatokat. Mindannyian szeretnétek megmenekülni a 

szellem vezeklése elől, és mindannyian a Mennyország megismeréséről álmodoztok. Mégis azt mondom 

nektek, hogy az erőfeszítés, amit mindezek elérése érdekében tesztek, meglehetősen csekély, és hogy 

gyakran ahelyett, hogy keresnétek azokat az utakat és eszközöket, amelyek segíthetnének nektek elérni 

mindezt, inkább menekültök. 

68 Hiszitek, hogy a mennyország egy régió a végtelenben, és hogy fizikai halálotok óráján elkövetett 

vétkeitek őszinte megbánása révén beléphettek oda, mert bíztok abban, hogy abban a pillanatban 

megbocsátást találtok, és én vezetlek benneteket a mennyországba. Ez az, amiben te hiszel. Én viszont azt 

mondom nektek, hogy a menny nem egy bizonyos hely, nem egy régió, nem egy otthon. A lélek 

mennyországa a magas érzelmi világa és tökéletessége, a tisztaság állapota. Tehát, kinek a döntésén múlik, 

hogy mennybe mehetsz-e - rajtam, aki mindig is hívtalak, vagy rajtad, aki mindig is süket voltál? 

69 Ne korlátozzuk többé a végtelent, az istenit. Nem veszitek észre, hogy a mennyország már nem 

lenne végtelen, ha - ahogy ti hiszitek - egy bizonyos otthon, egy régió vagy egy bizonyos hely lenne? Itt az 

ideje, hogy a spirituális dolgokat magasabb szinten fogjátok fel, még akkor is, ha képzeletetek nem képes 

átfogni a teljes valóságot. De legalább megközelíteni kellene. 

70 Mindig legyetek tudatában annak, hogy a jóság, bölcsesség, tisztaság és szeretet magas fokát elérő 

szellem az idő, a fájdalom és a távolságok felett áll. Nem korlátozódik arra, hogy egy helyen lakjon, 

mindenhol ott lehet, és mindenhol megtalálja a létezés, az érzés, a megértés, a szeretet és a szeretve lenni 

akarás legfőbb örömét. 

71 Ez a szellem mennyországa! 
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Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 147  
1 Fogadom az én népemet, titeket, akik hozzám jöttök Igém jósága után vágyakozva, hogy 

enyhítsem az élet fájdalmát. Megajándékozlak benneteket azzal a gyengédséggel, amelyet Isteni Szívem 

tartogat, és megáldalak benneteket. 

2 Most van itt az ideje, hogy az Igazság Szavát ebben a formában adom át ezen a bolygón - a 

fájdalom völgyében, amelyben ti, ó, emberiség, szenvedtek. 

3 Nehéz álmotok és nyomorúságotok felett, amelyen keresztülmentek, ismét megjelenik Törvényem, 

amely fel akar ébreszteni benneteket, hogy megvilágosítsa a Földet, a Második Korszakban adott ígéretem 

szerint. 

4 Meg van írva, hogy az én világosságom felragyog a világra, minden lélek megtér, gyermekek és 

öregek prófétálni fognak, és nőknek és férfiaknak szellemi látomásaik lesznek, amikor az emberek elérték 

a romlottság nagy fokát. 

5 Ismerjétek fel, hogy már azokban az időkben vagytok, amikor Szodoma és Gomora bűne elterjedt, 

amikor a szülők rosszul ítélik meg a gyermekeket, és a gyermekek fellázadnak a szülők ellen. Fényem 

éppen akkor világít be téged, mint a remény magasztos világítótornya, mint a jövő ragyogó napja. 

6 Megígértem nektek, hogy sugaram leszáll, és isteni gondolataim szavakká válnak, hogy 

megvigasztaljanak és megerősítsenek benneteket nyomorúságotokban és elhagyatottságotokban, amikor 

hárman összejöttök az Atya nevében. Mert én vagyok az isteni "Ige", aki szerette és szereti az emberiséget, 

a kereszthalál előtt és után. 

7 A világ megrendült, mert a gondolkodása beteg, és az emberek zavarodottságukban nem tudják, 

hogy Én vagyok-e a Mester vagy sem. Az emberek újra és újra elvesztették az egyensúlyt az igazság és az 

igazság között; szélsőségekhez fordultak. A múltban mindenféle anyagi formában imádtátok Istent, ami a 

szemetek előtt volt: a csillagokban, az elemekben és a kezeitekkel készített bálványokban. Ma az ember 

nagyszerűen érzi magát, felmagasztalja személyiségét, és szégyelli kimondani, hogy "Isten". Más neveket 

ad neki, hogy ne veszélyeztesse önhittségét, hogy ne essen le társadalmi pozíciójának piedesztáljáról. 

Ezért hívnak engem: Kozmikus Intelligencia, az Univerzum Építésze. De megtanítottalak titeket, hogy azt 

mondjátok Nekem: "Mi Atyánk", "Az én Atyám", ahogyan azt a Második Korszakban tanítottam nektek. 

Miért gondolják az emberek, hogy lealacsonyítják vagy lekicsinylik a személyiségüket, amikor 

"Atyámnak" szólítanak? 

8 A Mester azt kérdezi tőletek, szeretett tanítványok: Mi a tiétek ebben a világban? - Mindazt, amid 

van, az Atya adta neked, hogy használd, amíg a szíved dobog, amíg a földön jársz. Mivel szellemetek az 

Én Istenségemből származik, mivel a Mennyei Atya lehelete, mivel az Én Szellemem egy atomjának 

megtestesülése, mivel testetek is az Én törvényeim szerint formálódott, és Én azt szellemetek eszközeként 

bíztam rátok, semmi sem tartozik hozzátok, szeretett gyermekeim. Minden teremtett dolog az Atyához 

tartozik, és Ő tett benneteket ideiglenes tulajdonosokká. Ne feledjétek, hogy anyagi életetek csak egy lépés 

az örökkévalóságban, egy fénysugár a végtelenben, és ezért arra kell figyelnetek, ami örök, ami soha nem 

hal meg, és ez a szellem. 

9 Ne feledjétek, hogy e világ minden szépségének az a sorsa, hogy eltűnjön, hogy helyet adjon 

másoknak. De a szellemed örökké élni fog, és az Atyát fogja látni az ő teljes dicsőségében - az Atyát, 

akinek méhéből jöttél. Minden teremtett dolognak vissza kell térnie oda, ahonnan jött. 

10 Isten szeretete végtelen, és minél inkább le akarjátok csökkenteni, annál nagyobb lesz előttetek, és 

annál kitartóbban tárul fel az utatokon. Emberivé akartátok Őt tenni azáltal, hogy különböző alakokban 

kerestétek Őt, és egy emberi kéz által készített kőszentély keretein belül imádtátok Őt. De én azt mondom 

nektek: ne keressetek ilyen kis Istent. Keressétek őt Szentlelkének nagyságában - magasztos, isteni, 

fenséges, mindannak a tulajdonosa, ami volt, ami van és ami lesz. 

11 Ha gondolatban még mindig azon tűnődsz, hogy lehetséges-e, hogy a Názáreti Jézus fénysugara 

jelenleg is megvilágosítja ezt a bűnös világot az ő szaván keresztül, akkor ez a hang kérdez téged: Mikor 

jöjjön hát az orvos, ha nem akkor, amikor a beteg veszélyesen beteg? Ma a világ a maga mély fájdalmában 

vergődik, a lelkekben gyötrelem és halálhörgés van. Ezért ez a megfelelő idő, amelyet az Atya 
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kiválasztott, hogy a lelkeket a próféciák beteljesedése érdekében megvilágosítsa és felemelje a béke és a 

szeretet eme üzenetén keresztül. 

12 Az ember elfelejtette Teremtőjét, és csak az anyagnak akart élni. Ma jön a Mester és azt mondja 

nektek: Tanuljátok meg használni szellemetek képességeit, hogy a világ és az atomok, a végtelenség 

dicsőségének és annak, ami már egyáltalán nem érzékelhető, Ura a gondolataitok Ura is legyen, hogy 

ragyogjon és tükröződjön a fény otthonában, és hogy a fény beborítson és megvilágítson benneteket, mint 

minden csillagot. 

13 Ne kérdezzétek tovább, miért vagyok veletek. Isteni Lelkem reszkessen a minden teremtmény 

iránti szeretettől. Közelítsétek meg ezt a szellemi lakomát, amelyet most adok nektek, az asztalt, ahol 

szavaim gyengédsége arra hív, hogy határozott léptekkel emelkedjetek fel az igaz fény felé vezető úton. 

Siessetek, gyermekeim, mert néhány pillanat múlva átadom nektek ezt az örökséget. 

14 Hallom a haldoklók panaszát és az anyák panaszát a gyász és a félelem pillanataiban. Lelkem, aki 

mindenütt ott van, az emberi létben és azon kívül, válaszol nekik: Ne féljetek, hallom a könyörgéseteket, 

itt vagyok! 

15 A harmadik korszak szeretett tanítványai, meghívlak benneteket, hogy ragyogjatok Velem együtt, 

legyetek a világ fénye és munkatársaim ebben az isteni feladatban, hogy a magföldet spiritualizációval, 

együttérzéssel, irgalommal, szeretettel műveljétek meg, ahogyan azt tanítottam nektek. Öntözd meg ezt a 

magot az együttérzés könnyeivel, amelyeket akkor ontasz, amikor érzed felebarátod fájdalmát, és a 

bűnbánat könnyeivel is. Ők gyönyörködnek istenségemben, és rendelkeznek a mély bűnbánat és hit 

magasztos erejével. Nem kérem, hogy az ereid vérével tedd, mert ez számomra nem érték. 

16 Az ember vakságában rossz utakon keres engem, és ha nem emberszámba veszi istenségemet, 

akkor isteníti emberségét. Ezért mondja neki a hangom: Itt az ideje, hogy meghallj engem, és érezz engem 

a szíved mélyén. Ne feledjétek, hogy szeretetem mindig jelen van megpróbáltatásaitokban és 

örömetekben. De amikor a szíved azt akarja mondani: "Éreztelek", elhallgattatod. Amikor a lelked fel akar 

emelkedni hozzám, földhöz kötöttséged nehéz láncai visszatartják. 

17 Ne essetek kétségbe a megpróbáltatásokban. Vigyétek kereszteteket önátadással, ahogyan én 

tanítottalak titeket hordozni. Legyen hited, és emlékezz arra, hogy semmi sem marad észrevétlen előttem, 

és hogy minden létezőt számon tartok, még a tenger utolsó homokszemét és a legtávolabbi csillagot is. 

Még a hegyi beszédben mondott szavaimat is számon tartották, a kalapácsütéseket, amelyek kezemet és 

lábamat szúrták át, amikor a kínzófára szegeztek; a korona tövisei, amelyeket az emberiség isteni 

halántékomra nyomott, és utolsó szavaim a kereszten. 

18 Soha ne érezzétek magatokat elhagyatottnak, és ne vegyétek hiába az életeteket, mert a ti napjaitok 

is meg vannak számlálva az Atya által. 

19 Felejtsétek el egy pillanatra a szenvedéseteket, és legyetek irgalmasak, könyörületesek és 

szeretetteljesek, hogy kifejezhessétek az Atya erejét és szeretetét önmagatokon keresztül. 

20 Ha túl kicsinek érezted magad ahhoz, hogy Isten foglalkozzon veled, akkor azt mondom neked: 

Önzőségetek miatt gondolkodtok így, ami nem engedi, hogy megértsétek Atyátok nagyságát. 

Emlékezzetek mindarra, amit földi szüleitek tesznek, hogy irányítsák lépteiteket, amíg kicsik vagytok, és 

hogyan vigyáznak rátok, hogy megvédjenek benneteket. De a föld összes apjának és anyjának szeretete 

együttesen csak halvány tükörképe Isten irántad való szeretetének. Értsd meg, mennyire kellett szeretnie 

téged Mennyei Atyádnak, hogy eljöjjön ebbe a világba és szenvedjen, hogy megtanítson téged az igaz útra 

és örök életet adjon neked. Te vagy a legértékesebb lény, az Ő teremtésének fenséges alkotása. Bár 

atomok vagytok, az ő szemében nagyszerűek vagytok. Bennetek testesül meg az ő országa, és a 

világegyetemet szimbolizálja. Felfedezhettek magatokban egy eget és egy fénylő napot, de nem értettétek 

meg, hogyan ismerjétek meg magatokat, ezért mondom ma nektek: ragadjátok meg szavamat, engedjétek, 

hogy megvilágítsam belső égboltotokat és bennetek éljek. Műveim virágozzanak a szívetekben és 

hozzanak gyümölcsöt, hogy Atyátok megdicsőüljön, és hogy beteljesítse isteni tervét, hogy megmentsen 

minden lelket. 

21 Az emberiség a maga materializmusában azt mondja nekem: "Akkor biztos, hogy létezik a szellem 

országa?". De én azt válaszolom nektek: Ó, hitetlenek, ti vagytok a Harmadik Korszak Tamása. A 

szánalom, az együttérzés, a gyengédség, a kedvesség, a nagylelkűség nem az anyag tulajdonságai, mint 
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ahogyan a kegyelem ajándékai sem, amelyeket magatokban rejtve hordoztok. Mindazok az érzések, 

amelyek a szívetekbe és az elmétekbe ivódtak, mindazok a képességek a szellemhez tartoznak, és ezt nem 

szabad megtagadnotok. A "test" csak egy korlátozott eszköz, de a szellem nem az: nagyszerű, mert Isten 

atomja. 

22 Keressétek a Lélek székhelyét lényetek magjában és a nagy bölcsességet a szeretet dicsőségében. 

23 Tanuljatok tőlem, hogy jó vetők legyetek a szeretet mezején. Éppen abban az időben, amikor az 

emberek nem szeretik egymást, és nincsenek tudatában annak, hogy milyen órában élnek, jöttem el 

hozzátok, hogy beteljesítsem ígéretemet. 

24 Újra tanítalak benneteket, és felébresztem szunnyadó érzéseiteket és képességeiteket, hogy minden 

bennetek lévő jót isteni törvényem szolgálatába állíthassatok. 

25 Hirdetésem vége már közeledik, és addig az időpontig el fogjátok érni tanításom valódi 

spiritualizációját és ismeretét. 

26 A megnyilvánulásoknak, amelyeket jelenleg tapasztalsz, nem leszel többé tanúja. Ezek csak a 

veletek való közvetlen spirituális kapcsolatom előkészítése voltak. 

27 Valahányszor a lelketek felemelkedik hozzám, valóban érezni fogjátok a jelenlétemet. 

28 Már itt az ideje, hogy munkámat jobban megismerjék. De a félénkséged ezt nem engedte meg. 

Gyakran félsz beszélni. De 1950 után a munkámat világszerte ismerik és megértik. 

29 Tanítói munkámban ez idő alatt a szellemi világ támogatott, amely példát hagyott a testvériség, a 

felemelkedés és a kiteljesedés terén e nép körében. Most nektek is ezt kell tennetek. 

30 Az Én Igém harcolt a ti vallási fanatizmusotok ellen. Szeretettel győztelek meg benneteket arról, 

hogy a szellemetek az általa elért fejlettségben képes lemondani minden külső kultuszról és rituális 

formáról. 

31 Azt akartam, hogy testvérekként egyesülve hagyjalak benneteket, mert közeledik a harc ideje, és 

azt akarom, hogy szilárd lelkületre és erkölcsi erőre tegyetek szert. 

32 Ne feledjétek, hogy utatok során találkozni fogtok a nyomorúság, a fájdalom képeivel. Találkozni 

fogsz élő halottakkal és sötétség által megszállottakkal. Látni fogjátok azokat, akiknek megkövült a 

szívük, és akik szenvedélyeik áldozatává váltak. 

33 Még most is azt mondom nektek: Ne féljetek odamenni hozzájuk. Ha a tested olyan betegségekben 

szenved, amelyek visszataszítóak vagy fertőzőek számodra, ne félj a fertőzéstől, sem a lélek betegségeitől. 

Ne felejtsétek el, és ne kételkedjetek abban, hogy kegyelmem megvéd benneteket, hogy ez is egy újabb 

bizonyságtétel legyen a hitetlenek számára. Keressétek fel a betegeket és a rászorulókat, és vezessétek 

őket az Orvosok Orvosához felemelésetek, tanácsotok és imáitok által. Ha ezt teszitek, akkor a rátok bízott 

ajándékokat fogjátok kamatoztatni. 

34 Még sokat kell birkóznotok magatokkal, hogy elérjétek lelketek kibontakozását és fejlődését. 

Növelnetek kell az akaratotokat, hogy engem szolgáljatok felebarátotokban. 

35 Egyesítsétek tanulmányozásotok eredményeit és Igém értelmezését, hogy Isten imádata és 

cselekedetei mindenki számára egyformák legyenek. 

36 Amikor az emberek odamennek hozzád, és megkérdezik, hogy mire épül a képzeletbeli világod, 

meg kell mutatnod nekik az isteni szeretetnek ezt az oldalát a műveiden, szavaidon és írásaidon keresztül. 

37 Ezt a feladatot a Szentlélek tanítványaira bízza. Dolgozz, és meglátod, hogy erőfeszítéseidet 

megkoronázzák. 

38 Látom a lelkedben a vágyat, hogy megismerd a túlvilágot. Már nem elégedettek azzal, hogy azzal 

éljetek és azzal foglalkozzatok, ami ehhez a világhoz tartozik. A fájdalom, a könnyek, a megpróbáltatások 

csalódást okoztak neked, elszakítottak az anyagiaktól, és elindítottak a spirituális felemelkedés útján. 

39 Szálljatok az ima szárnyain a szellem régióiba, hogy ott békével és világossággal telítődjetek. 

40 Adjátok meg tanításaim valódi értelmét anélkül, hogy elfelejtenétek, hogy az emberek, akiket arra 

használok, hogy hozzátok beszéljenek, csak akaratom eszközei. 

41 A bölcsesség oltára előtt álltok, amelynek őrzőivé és felelőseivé nevezlek ki benneteket. 

Vigyázzatok, nehogy megszentségtelenítsétek, de óvakodjatok attól, hogy álszentek legyetek, mert sokakat 

láttam, akik olyanok, mint a fehér sírok, kívülről tiszta fehérségüket mutatják, de belülről csak romlást 

rejtenek. 
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42 Ti, akik a mezőmön dolgoztok, vigyétek magatokkal az Igét, mint a magot, vetve és ápolva azt, 

ahogyan tanítottalak benneteket. A Második Korszak tanítványaim követői lesztek, és hirdessétek 

evangéliumomat a különböző nemzetekben. 

43 Mennyit kell majd küzdened, hogy a kemény emberi szívet megpuhítsd, és mennyire ki kell állnod 

a próbákat, hogy megtaláld a hitet! Csak a hit és a tanításomban való kitartás vezet el benneteket a 

győzelemhez. Ha gyengék lesztek, akkor elszalasztjátok ezt a lehetőséget, hogy megmentsétek magatokat, 

és a lelketekben hordozni fogjátok a fájdalmat, hogy engedtetek a hitetlenek befolyásának. 

44 Engedelmesen követtétek a hívásomat, hogy jöjjetek hozzám, és (szellemileg) betegen, 

kiszolgáltatottan és éhesen érkeztetek ide. Úgy kerestetek meg engem, hogy nem tudtátok, mi a legjobb 

módja annak, hogy megmutassátok magatokat Atyátok előtt. Én pedig azt mondom nektek: Gyertek 

tanítványokként, gyermekeim, és maradjatok velem. 

45 Még mielőtt kéréseteket megfogalmaznátok, tudom, hogy mit akartok kérni Tőlem, mi hiányzik 

nektek; mégis csak azt adom meg nektek, ami a javatokra válik, mert ti magatok sem tudjátok, mi a jó 

nektek. Ha bízol Bennem, és egyetértesz az akaratommal, megadom neked, ami hiányzik, és a szíved azt 

fogja mondani, hogy amit kapsz, az az, amire szükséged van, és akkor megadod Nekem a jogot, hogy 

irányítsam a sorsodat. 

46 Nem kérek fizetséget tőletek a jótetteimért. Szeretlek, és csak apai kötelességemet teljesítem. Ha 

viszont a világ szívességet tesz neked, azt nem azért teszi, hogy enyhítse a fájdalmadat, hanem azért, hogy 

csodálatot, dicséretet vonjon magára, és ez a megalázó szeretet nem érdemdús. Megtanítottalak titeket a 

szeretet nem feltűnő tevékenységére, az együttérző cselekedetekre, amelyek tisztelik azt, aki végzi őket, és 

azt, aki befogadja őket - azokra a cselekedetekre, amelyek csak a két szívet érintik, és amelyek 

megnyugtatni és vigasztalni akarnak, és amelyeknek egyetlen tanúja az én Istenségem. 

47 Mindannyian, akik engem követtek, keressétek a reményt az üdvösségre és az eljövendő életben a 

nehézségekért járó jutalmat. Akkor, bizalommal telve, türelmesek lesztek a megpróbáltatásokban, 

beleegyeztek a jóvátételbe, és még ennél is boldogabbak lesztek, mert képesek lesztek régi adósságaitokat 

kifizetni, hibáitokat jóvátenni, és megszabadulni súlyos vétkeitektől. 

48 Ebben a pillanatban felemelőnek érzed magad, mert a szavaimból lakmározol. Nincsenek titkaid 

előttem, hívj meg, hogy belépjek a szívedbe, hogy megismerhessem mindazt, ami benne van; és én benne 

hagyom, mint egy hervadó virágban, a szeretet szavát, amely élesztő harmat. Ahogyan ma felkészültetek, 

úgy fogtok mindig is tenni. Tartsátok emlékezetetekben tanításaimat, és mérlegeljétek őket, majd 

cselekedjetek aszerint. 

49 Ne gondoljátok, hogy mások szolgálatával lealacsonyítjátok magatokat, és hogy személyiségetek 

gyengébb lesz. Már mondtam nektek, hogy jobb nektek adni, mint kapni, és ha (szellemi) örökségetek egy 

részét odaadjátok, akkor igazi értéket képviselő műveket fogtok felhalmozni a lelketek számára. Amit én 

adtam neked, az nem csak a tiéd. A lelki ajándékok nagy gazdagságának gondnokává tettelek benneteket, 

hogy átadjátok embertársaitoknak. 

50 Ez a hang, amelyet hallotok, ugyanaz a hang, amelyet a föld első lakói hallottak, ugyanaz a hang, 

amelyet Izrael népe hallott az első időkben, és amely Mózest megrémítette. Nem ismered fel a 

természetéről? 

51 Amikor készen álltok arra, hogy lélekről lélekre kommunikáljatok velem, beteljesednek a próféták 

szavai, amelyek így szóltak: "A férfiak és nők egy addig ismeretlen szellemi életbe lépnek, szemük a földi 

dolgokon túlra tekint, és minden megváltozik. Ti azok közé tartoztok, akiket arra hívtak, hogy 

megtapasztalják egy új korszak kezdetét, amely az emberiséget elvezeti a valódi cél megvalósításához, 

amiért létrejött. Abban az időben gyermekeim szeretni és ismerni fognak Engem, és ők szeretni fogják 

egymást. Ez az a cél, amelyet megmutattam az embernek, és amelyet el fog érni. Már be is jelentem 

nektek. 

52 Jöjjetek a Mesterek Mesteréhez a jelen korban, pihenjétek ki földi fáradozásotokat az élet fájának 

lombjai alatt. Tápláljátok magatokat az örök élet kenyerével, és oltsátok szomjatok a kristálytiszta vízzel, 

amelyet patakokban öntözök a lelketekre. 

53 Azért fogadlak benneteket, hogy Atyaként melegségemet, Mesterként útmutatásomat és minden 

orvosok orvosaként gyógyító balzsamot adjak nektek. Bennem mindent megtalálsz, és nem lesz okod 
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panaszra, mert nem hagylak el téged. Mint egy tolvaj, lábujjhegyen közelítem meg a szívedet, és csendben 

felfrissítem magam, amikor felkészültnek talállak. Amikor Munkámról elmélkedsz, megtanítom a 

szellemedet arra, hogy imádságodban Istenségemmel kommunikálj. Akkor feltárom neked az igazságot, és 

megadok neked mindent, amire szükséged van az utadon. 

54 Nehéz idők jönnek majd számotokra és az emberiség számára is, nagy csapások idején, és ha nem 

vagytok felkészülve, akkor gyengévé válik a hitetek és a bizalmatok abban, amit most mondok nektek. A 

jövőben látni fogjátok próféciáim beteljesedését. Ne feledjétek, hogy nem csaplak be benneteket. 

Bátorítalak benneteket a jó szándékotokban, és azt mondom nektek: erre menjetek. De ha rossz gondolat 

támad bennetek, azt mondom nektek: Maradj távol ettől az úttól. Tedd ezt, és tartózkodj attól. 

Megmutatom nektek a legjobb utat, és azt mondom nektek: Egyetek ebből a gyümölcsből, és tagadjátok 

meg magatoktól a másikat, mert ez jó, a másik pedig megmérgez benneteket. 

55 Akkor miért nem lángol fel erősebben az istenségembe vetett hited? Miért nem hagyjátok, hogy 

szavaim vezessenek benneteket? Találsz benne gonoszságot és rossz útmutatást számodra? - Nem, 

mondjátok meg nekem a szívetekben. Valójában a ti szellemetek az, amely hozzám szól, amely engem 

vall, amely az én erőmmel ölelkezik, és amely az én bölcsességemmel telítődik, mert jól tudja, hogy ki az, 

aki tanítja és parancsolja. 

56 Szellemetekhez szólok, ő az, akit hívtam, mert hangom szellemileg az egész világegyetemben 

hallható, és minden szellemet hív. Mert eljött az idő, amikor mindannyiótoknak emlékeznetek kell a 

spirituális tanításokra, amelyek az ember szívében feledésbe merültek. 

57 Az volt az akaratom, hogy a Szentlélek fényét patakokban árasszam ki, hogy a világ teljes 

világossággal felismerje az utat, amely a spiritualizációhoz, az emberiség további felemelkedéséhez és 

fejlődéséhez vezet - egy olyan utat, amelyet mindenkinek megmutatok, különbségtétel nélkül, egy olyan 

utat, amelyen nincsenek világi örömök, sem materializmus, egy utat, amelyen nincsenek alantas 

szenvedélyek, nincsenek anyagi konfliktusok, és amely csak egy isteni célhoz, egy szellemi célhoz vezet. 

58 De kik azok, akik ezen az úton fognak járni? Azok lesznek azok, akik meg akarnak szabadulni az 

anyagiasságtól, azok, akik a kötelesség spirituális teljesítésének útját akarják járni, azok, akik a szolgám, a 

bajtársam akarnak lenni. Mert vannak földjeim, és ezekhez mindazok eljutnak, akik embereket akarnak 

szolgálni, mert amikor embereket szolgálnak, akkor engem szolgálnak. 

59 Értsétek meg inspirációmat és isteni vágyamat, hogy lépésről lépésre felkészülhessetek, és képesek 

legyetek befogadni azt, amit mindannyiótoknak adni akarok ebben a Harmadik Korszakban. Jelenleg 

ugyanis nagy megbízásokat adok, a szellemekre hagyom örökségüket, és befolyásolom testüket, hogy a 

szellem és az anyag együtt emelkedhessen fel a küldetésük teljesítésében. 

60 Erőddé teszlek a világ népei között. Rajtad keresztül üzeneteket küldök a fáradtaknak, megállítom 

a természet elszabadult erőit. Egy olyan szolgámon keresztül, akinek lelkében ott van Istenségem 

háromszög alakú szimbóluma, és aki hittel szárnyal imájában, meg fogom állítani az emberiséget elborító 

káoszt. 

61 Továbbra is fel foglak készíteni benneteket, és világosságot adok nektek, hogy megtanuljátok 

megérteni tanításomat, és így apránként elérjétek a szellemi tudás magasságát. Rátok bízom Igém 

lényegét, bölcsességemet, hogy holnap ti lehessetek Igém nagy tolmácsolói. 

62 Megszüntetem a hibáitokat, a tudatlanságotokat, a szellemi fogyatékosságotokat. Új lehetőséget 

adok nektek, hogy a tudás, a meggyőződés fényén keresztül közelebb kerüljetek Hozzám, és így képesek 

lesztek megvédeni magatokat és Munkámat. Törvényemet, amelyet három időszakban adtam nektek, most 

már nem szabad többé elrejtenetek. Ezt a törvényt teljes tisztaságában, igazságában és bölcsességében kell 

átadni az embereknek, mert mindenki, aki teljesíti a törvényt, rövid időn belül megújul. Izrael (új) népét 

ugyanezek fogják felszerelni, és ők lesznek azok, akik mindenkit, aki az útjukba kerül, megtisztulásra 

utasítanak. 

63 Szeretett népem, mindig is hatalmamban, világosságomban és bölcsességemben nyilatkoztam meg, 

és ha az emberek nem láttak Engem olyannak, amilyen vagyok, az azért van, mert nem gondoltak 

nagyságomra, és nem is látták azt. Csak összezavarodtak, elméjük elhomályosult, és nem tudnak 

megoldást találni egymásnak ellentmondó elképzeléseikre. De eljön az idő, amikor mindenki érezni és 

látni fog engem - az Isteni, a Tiszta, a Láthatatlan, a Szellemiben. 
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64 Szerezzetek érdemeket olyan cselekedetek által, amelyek felemelnek benneteket és méltóvá 

tesznek előttem, mert felkészültségetek szerint közeledtek az Atyához. 

65 Ezért mondom nektek, hogy készüljetek fel, mert el kell jönnötök az Atyához, és nem akarom, 

hogy bűneitek foltjaival jelenjetek meg. 

66 Nektek adom a szeretet fegyverét. Ezzel a fegyverrel képes leszel legyőzni minden akadályt, képes 

leszel megszüntetni minden hibát, gyűlöletet és rosszindulatot. A szeretettel nagy tetteket fogtok tudni 

véghezvinni. Ragadjátok meg ezt a fegyvert, mert ezzel vezetem az embereket, ez az a fegyver, amellyel 

ebben a Harmadik Korszakban harcolok, és ezzel fogtok - Akaratom szerint - csodálatra méltó tetteket 

véghezvinni embertársaitok között. 

67 Emberek, hallgassatok rám és kövessetek engem, távolítsatok el azzal az erővel, amit én adtam 

nektek, mindent, ami a lépésetekkel szemben áll, akkor az utatok végén ti lesztek a győztesek, legyetek a 

harcos, aki győzedelmeskedik a csatában. Mert ha még nem is vagytok még a nagy összecsapásban, 

holnap már biztosan ott lesztek, és akkor a rátok bízott küldetés megértésével és felelősségetek teljes 

tudatában elindultok, és mindenkit felrázva ébresztetek, továbbadjátok az Én útmutatásom örömhírét, 

amely bátorságot ad az emberek szívének, hogy felkeljenek és kövessenek benneteket az utatokon. 

68 Jelenleg arra tanítalak benneteket, hogyan kell harcolni és hogyan lehet győzelmet aratni, hogy ezt 

a példát vigyétek embertársaitoknak. 

69 A fa oltalmazó lombkoronája alatt vagy, és a legfinomabb ételt eszed, amit ember nem tudna 

neked kínálni. A Mester azonban adhat nektek, mert én megterítettem az asztalt és elkészítettem a 

gyümölcsöt, és Illés összegyűjtött benneteket, hogy jóllakjatok, a szellemetek felfrissítésére és táplálására 

és a testetek megerősítésére. 

70 Újra eljöttem, mint a nagy harcos, aki népem megmentéséért harcol. Megjelentem a legmélyebb 

sötétségben, hogy Szentlelkem fényével eloszlassam azt, hogy népem meglásson engem minden 

dicsőségemben, minden hatalmamban. 

71 A Második Korszakban már beszéltem hozzátok példázatokban és allegóriákban, és most az volt 

az akaratom, hogy Szavam értelmét földi módon kézzelfoghatóbbá tegyem, hogy mindannyian 

megértsetek Engem. Mert megmondtam nektek, hogy ebben az időben minden bűnös és nem bűnös szem 

engem fog látni. Most nagy tömegek fogják hallani az Igémet, gyönyörködni fognak csodáimban, és 

elméjük képes lesz tökéletesen felfogni tanításaimat. Megvilágosítom a műveletlenek elméjét, hogy 

megismerjék az én Igémet. Ezért megtisztítalak titeket mindentől, ami összezavarhat benneteket, hogy 

szabad értelmetekkel, amelyet az én fényem képez, magatokévá tehessétek az én Igém lényegét, és 

mindenütt ismertté tehessétek, ahogyan az én akaratom. 

72 A tudósok a tanbeli építményeikkel, szabad akaratuk szerint, sokféle módot teremtettek arra, hogy 

a szellemüket felém vezessék. De mondom nektek, mindezt azért engedtem meg az embereknek, hogy - 

miután engem kerestek az anyagiasságukban - megálljanak és elgondolkodjanak a szellemi dolgokon; mert 

elfelejtették, hogy van egy szellemük, amely az én Szellemem része. 

73 Harcolok a zűrzavar és a tévedés ellen, amelynek az emberiség csak az anyagban bízva és annak 

élve engedett. Ezért jelentem meg teljes alázattal ebben a Harmadik Korszakban, hogy együtt éljek veletek 

- most már nem fizikailag, hanem szellemileg, hogy hasonlóvá váljatok Hozzám, és egyre inkább 

felébredjen a szellemetek, és a benne rejlő ajándékok kibontakozzanak benne, és a testen keresztül 

megnyilatkozzanak. Mert erős népet akarok, akikbe minden bizalmamat helyezem, akikre a nagy 

küldetéseket, a nagy feladatokat bízom - olyan népet, amely nem gyengül meg az első próbatételre, és nem 

riad vissza a betolakodótól; amely az ellenséget az Úr munkájában tapasztalatlan és tudatlan testvérnek 

tekinti, hogy félelem nélkül közeledjen hozzá, és határtalan szeretettel és segítőkészséggel tanítsa, intsen, 

vezesse és szóljon a lelkéhez, a szívéhez. 

74 Nagy küzdelmet vívok, mert olyan népet szeretnék látni, amely felelősséget érez a tetteiért, olyan 

aktív népet, amelyben a jó cselekedetek, a szeretet, az alázat, az istenségem felismerése, a szentháromsági-

mariánus lelki munka megértése tükröződik. Egy olyan nép, amely csak a szeretet, az irgalom és a fény 

fegyvereit ragadja meg. Így akarom látni népemet, így akarom őket felkészülve hagyni arra az időre, 

amely az emberi elmén keresztül történő igehirdetésem 1950-ben történő befejezése után következik be - 
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ez az időpontot Isteniségem határozza meg; és mivel Igémet nem lehet visszavonni, az emberi elmén 

keresztül történő igehirdetésemet abban az időben fogom befejezni. 

75 Ne hagyjátok figyelmen kívül ezt a sorsot, és ne próbáljátok meg köztetek tartani sugaramat és 

veletek tartani szellemi világomat. Mert jaj, jaj neked, ha ezt teszed! Mert akkor nem az én szellemem, 

nem az én sugaram fog megvilágosítani benneteket. 1950 után mindazokkal, akik tudják, hogyan kell 

lelkileg felkészülni, mindenkivel, aki lelkileg felkészül, közölni fogom magam, hogy lélektől lélekig 

kommunikálhasson Velem. Mert akkor az ihletemet mindenki megkapja, nem csak azok, akiket 

lábtámasznak neveztem - nem, az ihletemet a maga igazságában és lényegében mindenki át fogja adni, 

mert ez az én Akaratom. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 148  
1 Szavaimat mélyen nyomjátok be lelketekbe, mert mindegyikük része annak a könyvnek, amelyet 

ezúttal elétek teszek, és amelyet tanulmányozhattok, és amellyel később taníthatjátok embertársaitokat. 

2 Még nincs meg minden bölcsesség az elmédben, sem minden kegyelem a lelkedben. Ezért 

szükséges, hogy megkapjátok az utasításaimat. Az én utam nem egy virágos út, hanem a küzdelem és a 

nagy megpróbáltatások útja. Ezért kérem, hogy imádkozzatok és elmélkedjetek, hogy megértsetek engem. 

3 Az emberiség apostolaimként fogja felismerni azokat, akik alázatosan elhozzák nekik tanításomat. 

Igazságot és igazságosságot akarok minden cselekedetedben, hogy tiszteljenek téged. Közeledik az 

eszmék háborúja, amely minden nemzetben ki fog törni. Mindannyian katonák lesztek, de ennek az 

ügynek a védelmében a szeretet, a meggyőzés és az irgalom fegyvereit kell használnotok. Sokan 

összezavarodnak majd, amikor meghallják a tanúságtételedet, és azt fogják mondani, hogy lehetetlen, 

hogy az Isteni Mester beszéljen az emberekhez. De akkor a szeretetről szóló tanításomat a kapott tanítások 

segítségével kell elmagyaráznod. Fényem felragyog rád, és a szádon keresztül fogok beszélni. 

4 Nagyon kevesen vannak azok, akik ebben a korban egy szellemi eszményért harcolnak, mert az 

emberiség elvesztette érzékenységét és elfelejtette az Istene iránti kötelességeit. 

5 Látom a gyermekeket öröm nélkül, béke nélkül, ahogyan anyagi tudással töltik meg elméjüket, és 

semmit sem tanultak a szellemi törvényekről és erőkről, és szomorú lelkük kegyelmet kér, könyörög 

kegyelemért, de könyörgése nem talál meghallgatásra. A szüleik nincsenek felkészülve arra, hogy 

oktassák őket. A nők az anyaság ajándékát kérték tőlem, amit nem mindenkinek adtam meg, anélkül, hogy 

figyelembe vették volna a felelősségüket, és mi ennek a következménye? - Nem voltak képesek a 

gyermekeiket oktatni, nem formálták a szívüket, nem világosították fel a szellemüket, és nem tudott 

fejlődni. 

6 Ti, akik a jelenlegi világot építitek, nagy megpróbáltatásokon mentek keresztül, de erőfeszítéseitek 

gyümölcsét az eljövendő nemzedékek fogják learatni. Hagyd rájuk a hit és a mély meggyőződés 

örökségét, segítsd őket a szeretet cselekedeteivel felemelkedni. 

7 Meghallottátok a Mester hívását, aki ismét vár rátok, hogy átadja nektek szavát, amely isteni 

simogatás. Nemcsak azok kapták meg ezt a kegyelmet, akik elsőként jöttek, hanem azok is, akik 

utolsóként jöttek, méltóak voltak arra, hogy megkapják ezt a tanítást, amely továbbfejleszti az emberiség 

Istenről alkotott elképzelését. Mondtam nektek, hogy mindig veletek voltam, de bizony mondom nektek: 

Az "elsők" hűsége által, akiknek az első utasításaimat adtam, az "utolsóként" kegyelmet kaptatok. 

8 Mai szavam ugyanaz, mint a múltban, csak a megnyilvánulás formája más. Holnap már nem abban 

a formában fogok hozzátok szólni, ahogyan most beszélek hozzátok. A népek szokásai éppen e fejlődés 

miatt fognak megváltozni, de mindig készüljetek fel arra, hogy fogadjátok az üzeneteket, amelyeket az 

Uratok küld nektek. Mindannyiótoknak tudnia kell, hogy mindig veletek leszek. 

9 Ez időbeli megnyilvánulásaim az egyházakban és a szektákban vitákat váltottak ki és váltanak ki. 

De a spiritualizmus győzedelmeskedni fog, mert tisztasága érzékelhetővé teszi Munkám nagyságát, és ti 

tanúságot fogtok tenni e tanításokról életmódotokon keresztül, amely példa és tanulság lesz embertársaitok 

számára. 

10 Néha megismétlem utasításaimat, hogy elpusztíthatatlanul bevésődjenek szívetekbe, és 

felfedezzétek bennük a Mester nyomát. 

11 Ez az üzenet minden közösségnek szól, nem csak azoknak, akiket ti spiritualistáknak neveztek. 

12 Ennek a munkának a lényege lesz az az alap, amelyen minden törvény nyugszik, és így a világ a 

megértés, a testvériség és az újjáépítés időszakába lép. Csak a szeretet fegyvereivel lesznek képesek az 

emberek lebontani az őket ma elválasztó akadályokat. Csak ezekkel az elvekkel lesznek képesek a 

nemzetek uralkodói egyesíteni a kor embereit. Akkor látni fogjuk, hogy az erősek a gyengék felé 

nyújtanak kezet, és az utóbbiak segítenek az erőseknek újjáépíteni magukat, mindketten egy családként 

egyesülve: Krisztus családjaként, amely ismeri a sorsát és a célt, amely rá vár - az örökkévalóságot. 

13 Tanítványaim nem egyedül terjesztik tanításomat, szellemi seregeim is szétszóródtak a világban, és 

az emberek elméjén és szívén dolgoznak, hogy előmozdítsák munkámat az emberek között. 
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14 A ti szemetek már nem fogja látni e próféciák megvalósulását, de meg fogjátok kapni, hogy 

lássátok az előkészített mezőket és a kiszórt magokat, amelyek a jövő nemzedékek szellemében csírázni 

fognak. Így a világ a maga útját fogja járni, elismerve a Teremtő legfőbb tekintélyét, akinek akarata nélkül 

még egy levél sem mozdul a fán. 

15 Készüljetek fel, mert hamarosan nagy szellemi események időszakát fogjátok átélni. Eddig ez csak 

a felkészülés szakasza volt, de most eljön az idő, hogy szembeszálljunk a világgal, amely makacsul 

ragaszkodik az eszméihez, elképzeléseihez, kultuszaihoz és tanaihoz. 

16 Menjetek, és beszéljetek a munkámról, amelyben mindenki, aki keres engem, megtalálhat engem. 

Senkinek sem fogok kedvezni. Ezért hirdessétek, hogy a Mester minden gyermekét várja, hogy senki sem 

fog késni az ajtóm előtt, mert mindenki üdvösségét be kell fejezni. 

17 Bizony mondom nektek, a világ ellenetek van, és erre készítelek fel benneteket, hogy tudjátok, 

hogyan védjétek meg hitetek ügyét a szeretet és az irgalom fegyvereivel. Mondom nektek, győzni fogtok, 

még ha a győzelmetek nem is ismert. Most az áldozatotok nem véráldozat lesz, de attól még 

megtapasztaljátok a rágalmazást és a megvetést. De a Mester ott lesz, hogy megvédjen és megvigasztaljon 

benneteket, mert egyetlen tanítványt sem hagy el. 

18 Jelképesen viselitek a szenvedés keresztjét, amely mindig emlékeztetni fog benneteket arra, 

amelyet Én viseltem a ti bűneitekért; és még ha nem is szenvedtek mártírhalált értem, akkor is 

gyakorolnotok kell a lemondást. 

19 Megkönnyítem számodra ezt a keresztet, mert Isteni Segítőként segítek neked megmászni életed 

hegyét, amíg el nem éred Urad érdemekkel teli jelenlétét. 

20 Hallgassátok figyelmesen az én szavamat, mert ez az étel táplál benneteket. Ne panaszkodjatok 

többé az éhségről vagy a szegénységről, mert én fenntartalak benneteket és erőt adok nektek. 

21 Mindazokat, akik a földi kis örökségüket szemem elé tárják, és bátorító szót várnak tőlem, a 

következő szavakkal vigasztalom: Legyetek elégedettek azzal, amitek most van, és ne az időbeli javakra 

törekedjetek; törekedjetek az örök életre. Tegyetek olyan cselekedeteket, amelyek kitartanak, építsetek a 

hit és a szeretet rendíthetetlen alapjaira, és akkor békétek lesz a világban. A többit én adom nektek felül, és 

egyik gyermekem sem fog elpusztulni. Még egyszer megismétlem nektek ezeket a szavakat: "A madarak 

nem vetnek, nem aratnak, nem szőnek, és mégsem szenvednek hiányt élelemben és fedélben". 

22 Mostanáig tanítványokként tanultatok velem, de eljön a nap, amikor elhagyjátok ezt a földet, és 

elviszitek szeretetszavamat más helyekre, és ezzel a szeretet tüzét gyújtjátok meg sok szívben, amelyek 

engem hívnak, és akik csendben várják visszatérésem óráját, hogy munkához láthassanak. Lelkesen 

segítenek majd Önnek a munkájában. Menjetek ki, mint jó vetők. Nyerd meg nekem a lehető legtöbb 

szívet. Mindegyiket magként kapjuk tőletek. A bűnösök, akiket megtérítettetek, a testi vagy lelki betegek, 

akiket meggyógyítottatok, azok lesznek azok az érdemek, amelyek közelebb visznek hozzám. 

23 Hozzátok el az én igémet, mint az élet magját, őrizzétek és gondoskodjatok róla, hogy 

kivirágozzon a lelketekben és abban, aki befogadja. Vigyázz rá és azokra, akik megkapták a magot, hogy a 

te munkád igazságos legyen. Mi történne egy maggal, ha csírázása vagy fejlődése idején elhagynák? 

24 Imádságoddal befolyásold a tőled távoli szíveket. Ajánljatok mindent, ami a közvetlen cselekvési 

területeteken kívül esik, a szellemi világnak, akkor ezek a lények befejezik a munkátokat, és minden 

rendben, harmóniában és beteljesedésben lesz. 

25 Minden tettetek és küldetésetek ismert lesz a kortársaitok és az eljövendők előtt. Vigyázzatok 

tehát, hogy lépteiteket az én tanításom fénye világítsa meg. 

26 A kiválasztott szellemek szétszóródtak az egész világon, és láttam bennük félelmet a törvényeim 

megsértése miatt. Azért akarnak dolgozni, hogy a föld tele legyen engedelmes lényekkel, akik tisztelnek 

engem, dicsőítenek engem és szellemileg egyesülnek velem. Szüntelenül hallatni fogom velük a 

hangomat, tanítani és vezetni fogom őket, hogy emlékezzenek Mesterük példájára. 

27 A világegyetemben minden tökéletesen előre eltervezett. Mindenütt vannak útkeresők és próféták, 

akik általam inspirálva teljesítik küldetésüket. Dolgozzatok szellemileg és fizikailag, hogy harmóniában 

élhessetek a benneteket irányító törvényekkel. Mindkét fajta munkáért igazságos jutalmat kaptok. De ne 

hagyjátok, hogy a jótékonysági vagy vigasztaló munkáitokért anyagi formában fizessenek, és ne 

követeljetek szellemi jutalmat a földi munkátokért. 
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28 Erősítsd meg a hitedet, hogy a lelkedhez méltó cselekedeteket tehess. Higgyetek magatokban, és 

beszéljetek az Én nevemben, mert nem a ti szavaitok, hanem az enyémek fognak elhangzani ajkatokról, 

hogy érezzétek, hogy veletek vagyok. 

29 Mindannyiótoknak van egy ajándékotok számomra, és alázatosan felajánljátok nekem: Egyesek 

mély bűntudatot éreznek vétkeik miatt, mások örömöt, mert jó munkát végeztek. Néhányan közületek arra 

vágynak, hogy rám támaszkodjanak. Bízz abban, hogy bármilyen nehéz is a vállalkozásod, előre fogsz 

lépni. Olvasok a szívetekben, és egyeseknek kegyelmet adok, másoktól pedig tiszteletet kapok. 

30 Imádkozzatok és készítsétek elő otthonotokat, hogy templom legyen, akkor e tető alatt a betegek 

meggyógyulnak, a szenvedő lelkek meggyógyulnak, nem lesz hiány kenyérben és fedélben. Azért 

küldtelek ki titeket, hogy vigaszt és irgalmat hozzatok az emberek közé, és azt a békét, amelyet a feladat 

teljesítése ad. Ha miután odaadtátok, amit birtokoltok, hálátlanságot arattok, tegyétek magatokat a 

fájdalom fölé. Meríts erőt belőlem, és én türelmet és engedelmességet adok neked. 

31 Legyen békesség a szívedben, és örömmel fogsz dolgozni, erényes leszel a cselekedeteidben, hogy 

tudd, hogyan oszd szét ezt a kegyelmet a környezetedben. Harcoljatok a háború ellen, tisztítsátok meg a 

környezetet, építsétek a családokat és a népeket, és hamarosan meglátjátok az emberiség új napjának 

fényét. 

32 Akkor látni fogtok olyan embereket, akik szeretet és irgalom, megbékélés és béke iránti vágyukban 

jönnek hozzám, és akik az isteni fényért esedeznek, hogy többé ne tévedjenek el. Bízni fognak bennem, 

életet és megerősítést várnak tőlem, és Atyjuknak ismernek el. 

33 Őrizzétek ezt a tanítást, amely tartalmazza kinyilatkoztatásaimat, próféciáimat és ítéleteimet, 

amelyeket ebben az időben adok nektek. Fedezze fel a lényegét is, amely a lélek tápláléka. Legyetek vele 

óvatosak, mert ez az "Igaz Élet Könyvének" egy részét képezi, amelyet a hatodik fejezetben nyitottam 

meg. Amikor alaposan tanulmányoztátok a leckéit, és elkezditek a gyakorlatba átültetni, meg kell 

változtatnotok az életeteket, egyszerűen kell élnetek, szeretnetek kell minden megnyilvánulásomat, mindig 

egységben kell lennetek Velem, és le kell raknotok az alapjait egy új világ kialakulásának, amelyet az Én 

törvényeim fognak irányítani, amelyben tisztelni fognak Engem, és amelyben engedelmességre találok. 

34 Amikor a világ a fáradság és a megértés hiányának terhét a szívedre rakja, gyere hozzám, és én 

megerősítelek és meggyógyítom sebeidet. Érezzétek magatokat gyermekeimnek előttem, még akkor is, ha 

már régóta éltek, és pihenjetek meg Lelkem békéjében. 

35 A világban, amelyben élsz, nincs egyetlen szív sem, amely ne szenvedne. Jelenleg mindannyian a 

saját Passió utatokat járjátok, de még nem tanultátok meg szeretettel fogadni a megpróbáltatásokat, és nem 

fogadjátok el a szenvedés poharát. Nem Jézust vettétek példaképeteknek tökéletes szenvedése során. Nem 

vagy egyedül a megpróbáltatásodban, itt vagyok neked én, mint segítő, hogy megkönnyítsem a 

keresztedet. 

36 Az élet viharai ne ejtsenek kétségbe, ne ess kétségbe a fájdalomban, viseld türelemmel a vezeklés 

feladatát, és aztán amikor megmásztad a hegyet, és felemelkedtél az emberek számára láthatatlan lelki 

keresztre, keresd jelenlétemet, hogy erősnek érezd magad. Veled leszek és bátorítani foglak, és a halál 

óráján a lelked eggyé válik az enyémmel. Befogadlak, megvigasztallak és megadom neked a békémet. 

37 Akkor megtapasztalhatjátok, hogyan nyílik meg egy ismeretlen világ a szellemetek előtt. Úgy 

fogjátok érezni, hogy egy új életbe léptek, és amikor onnan nézve ezt a földet, a fejlődésnek ezt a 

szakaszát, amelyen jelenleg éltek, együtt fogtok érezni a világgal, amely szenved, fél és remény nélkül él. 

Mert még mindig nem jutott el hozzá e kinyilatkoztatás fénye, amelyet a Harmadik Korszakban hoztam el 

nektek, és a szellemetek azt a feladatot fogja tőlem kérni, hogy szellemileg dolgozzak érte, hogy 

lépteiteket az igaz útra vezessem. Összegyűjtöd minden képességedet, hogy a fiatalabb testvéreid 

szolgálatába állítsd őket - azokéba, akik nem akarták meghallani Mennyei Atyjuk hangját, amely a szeretet 

és az igazságosság. Akkor a béke hírnökeivé váltok, és így folytatni fogjátok a munkát az Isteni 

Munkában. Rá fogsz jönni, hogy milyen nagy a rád háruló szellemi feladat, és minden egyes új szinten, 

amit elérsz, közelebb fogsz érezni Engem magadhoz. Az én akaratom a tiéd lesz, és a te akaratod az 

enyém. Így rávezetlek titeket arra az útra, amely hozzám vezet. 



U 148 

46 

38 Fáradhatatlanul járjatok a Mester által kijelölt úton. Néha vérzik a lábad, és a ruhád elszakad a 

töviseken, de a reményed megtart téged. Így lát benneteket az, akitől jöttetek, és akihez vissza kell 

térnetek. 

39 Most én vagyok az útitársad, aki begyógyítja sebeidet, hogy érezd balzsamomat. Ily módon új 

életet adok annak, ami még alszik lényetekben, és lelkiismeretetek hívására felébredtek, mert én vagyok a 

feltámadás és az élet. 

40 Halottak voltatok, de feltámasztottalak benneteket a kegyelem életére, és megismertettem veletek 

Lelkem fényét. 

41 Tanárként nagyon türelmes és fáradhatatlan vagyok. A leckém újnak tűnik, mégis ugyanaz, mert 

nemzedékről nemzedékre, az idők kezdete óta csak azt tanítottam nektek, hogy szeressétek egymást, és így 

fogtok tudni elérni Engem. 

42 Magamnak teremtettelek, és azt akarom, hogy a sajátom légy. Azért hívtalak el benneteket, hogy 

megtanítsalak benneteket arra, hogy a fény szellemeiként éljetek. Ma átlépsz ezen a világon, holnaptól 

nem tudod, hogy nem választanak-e el azoktól, akik itt a szeretteid voltak. Mindig álljatok készenlétben, 

hogy bármikor reagálhassatok társaitok hívására. Adok még egy kis időt, mert ha most meglepnélek, mit 

tudnál mutatni nekem? Elterjesztettétek a tanításomat? Felébresztetted az alvókat az örök életre? Készen 

állsz arra, hogy ellenállj az ítéletnek? 

43 Ezeket a kérdéseket, amelyeket most felteszek nektek, naponta fel kell tennetek magatoknak, hogy 

éberen és készenlétben éljetek, és a Mester elégedett legyen a tanítványaival. 

44 A Szentlélek Egyházát tanítványaim szívében fogom létrehozni ebben a Harmadik Korszakban. 

Ott fog lakni a Teremtő Isten, az erős Isten, az Isten, aki emberré lett a Második Korszakban, a végtelen 

bölcsesség Istene. Ő bennetek él, de ha érezni akarjátok őt, és hallani akarjátok szavának hangját, fel kell 

készülnötök (belsőleg). 

45 Aki jót cselekszik, az érzi bennem a jelenlétemet, ahogyan az is, aki alázatos, vagy aki minden 

szomszédban testvért lát. 

46 Lelketekben a Szentlélek temploma van. Ez a birodalom elpusztíthatatlan, nincsenek viharok vagy 

hurrikánok, amelyek képesek lennének lerombolni. Láthatatlan és érinthetetlen az emberi tekintet számára. 

Oszlopai a jóságban való növekedés vágya kell, hogy legyen, kupolája a kegyelem, amelyet az Atya 

adományoz gyermekeinek, kapuja az Isteni Anya szeretete; mert mindenki, aki kopogtat az ajtómon, 

megérinti a Mennyei Anya szívét. 

47 Tanítványok, íme az igazság, amely a Szentlélek Egyházában él, hogy ne tartozzatok azok közé, 

akik tévútra tévednek a hamis értelmezések miatt. A kőtemplomok csak jelképek voltak, és ezek közül egy 

kő sem marad meg a másikon. 

48 Azt akarom, hogy a hit lángja mindig égjen belső oltárotokon, és hogy megértsétek, hogy 

műveitekkel azokat az alapokat rakjátok le, amelyeken a nagy szentély egy napon meg fog pihenni. 

Minden embert próbára teszek és befolyásolok a különböző elképzeléseikkel, mert mindenkit ráveszek, 

hogy részt vegyen templomom felépítésében. 

49 Mindazok, akik felemelkednek és fenntartják ezt az eszményt, szellemileg egyesülnek, még akkor 

is, ha testük nagyon távol van egymástól. Egységük erős lesz, és fel fogják ismerni egymást. Ez az én 

népem, akik segíteni fognak mindenkinek, akivel találkoznak az üdvösség eléréséhez vezető úton. 

50 Ennek egy részét meg fogjátok tapasztalni, és nagy részét a következő generációk is meg fogják 

tapasztalni. De mindig is az önök érdeme lesz, hogy elsők voltak a szellemi egyesülésért folytatott 

küzdelemben. 

51 Az Ön feladata nehéz és kényes, de soha nem lehetetlen. Amíg megvan az akarat, a feladat 

könnyűnek fog tűnni. 

52 Harcoljatok és ne essetek kétségbe, harcoljatok magatokkal. Tudjátok, hogy amíg az anyagi 

világban éltek, addig a bűnre való hajlam létezni fog, lesznek kísértések, és a szenvedélyek viharokként 

tombolnak. 

53 A szellem küzd a felemelkedésért és a haladásért, míg a test minden egyes lépéssel alárendelődik a 

világ ösztönzéseinek. De a szellem és az anyag harmonizálhatna egymással, ha mindkettő csak azt 

használná, amit megengednek neki, és ez az, amit a tanításom megmutat nektek. 
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54 Hogyan gyakorolhatja a jogomat mindenkor? - Azzal, hogy hallgatsz a lelkiismereted hangjára, 

amely a tetteid bírája. Nem parancsolok nektek olyat, amit nem tudtok teljesíteni. Meg akarlak győzni 

arról, hogy a boldogsághoz vezető út nem fantázia, hanem létezik, és itt elárulom neked, hogyan járhatod 

be. 

55 Szabadon választhatjátok az utat, de Atyaként kötelességem megmutatni nektek az igazit, a 

legrövidebbet, azt, amelyet mindig megvilágít az isteni jelzőfény fénye, amely az irántatok való 

szeretetem. Mert ti tanítványok vagytok, akik szomjaznak arra, hogy mindig új szavakat halljanak, 

amelyek megerősítik tudásotokat és felélénkítik hiteteket. 

56 Milyen szeretettel jöttök hozzám, tudván, hogy útmutatásaimban megtaláljátok a megerősítést és a 

tanácsot, amely eloszlatja gondjaitokat! Lelkem örül, amikor befogad benneteket, hogy a szeretet 

bizonyítékait adhassa nektek, és látja, hogy bízol bennem, ahogyan a gyermeknek mindig bíznia kell az 

apjában. 

57 Életetek tele van a szeretet olyan megnyilvánulásaival, amelyeket nem mindig tudtatok érzékelni. 

De még a legnagyobb megpróbáltatások napjaiban is eljut hozzátok a reménysugár, amely nem engedi, 

hogy kétségbeesésbe vagy elhagyatottságba süllyedjetek. Mert az Atya a gyermek mellett áll, és nem 

engedi, hogy a lelke elpusztuljon. Különösen az ilyen napokon nyilvánítom ki nektek egyértelműen 

védelmemet, hogy megtanuljatok bízni, és amikor más, nagyobb horderejű csapások érnek benneteket, 

felkészültnek és képesnek érezzétek magatokat arra, hogy azok rajtatok történjenek, és elérjétek az általam 

meghatározott eredményt. 

58 A számodra kijelölt úton nincsenek haszontalan tesztek. Mindegyiknek van egy célja, mégpedig a 

lelketek tökéletesítése. A nagy megpróbáltatások mindig a nagy szellemek számára vannak. Ezért, ha 

látod, hogy egy forgószél közeledik feléd, amely azzal fenyeget, hogy elpusztítja lelki békédet, ne félj, 

nézz szembe vele, és győzd le az általam adott hatalommal. Várjatok a szükséges időre, és ne lankadjon a 

küzdelem. Ne száműzzétek őt, amikor megjelenik nálatok; maradjatok éberek és imádságosak. - Nem a 

természet erőiről beszélek, hanem azokról, amelyek a szellem számára próbakövekként szolgálnak, és 

amelyek, ha jól használják, segítik a felemelkedését, mivel új utakat tárnak fel előtte, megismertetik 

érzésekkel, és felébresztik benne azokat, amelyek szunnyadtak, és amelyekre szüksége volt, mint 

fejlődésének segítségére. "Ismerjétek meg magatokat, mondtam nektek. Hatolj be saját lényedbe, és 

használd ki minden lehetőségedet és képességedet, mert ma mindent meg kell ismerned, és szellemeddel át 

kell ölelned, hogy befejezve hagyd el földi munkádat. 

59 Hamarosan új harcot fogtok látni a világban, amelyben a hitetek veszélyben lesz. Mindenki 

harcolni fog, hogy megvédje a hitét, mindenki azt fogja mondani, hogy birtokában van az igazságnak. De 

ebben a szembenézésben az emberek szelleme felébred és fogékonnyá válik a befolyásomra; egyesek és 

mások is kénytelenek lesznek tanulmányozni Törvényemet és kinyilatkoztatásaimat. A könyveket úgy 

fogják átkutatni a szekták, mint még soha, és mindenki engem fog kikérdezni - egyesek bíróként, mások 

mesterekként. Ez lesz az az idő, amelyre fel kell készülnötök, és amelyben meg kell ismertetnetek 

tanításaimat. 

60 Minden, amit bejelentettem nektek, valóra fog válni. Minden nap találsz majd lehetőséget arra, 

hogy dolgozz és a gyakorlatban is megvalósítsd a szavamat. Felkészítelek benneteket, hogy amikor ezek a 

jóslatok valóra válnak, ne lepődjetek meg. 

61 Mert bizony mondom nektek, eljött az idő, hogy teljesítsétek az irántam való kötelességeteket, 

ahogyan a családotok iránt teljesítettétek. Most valósítjátok meg igazán azt a célt, amelyre teremtettetek, 

és teljesíteni fogjátok a szellemetek számára kijelölt feladatot. 

62 Sem az Igém, sem a Művem nem lesz teher számotokra; ellenkezőleg, megkönnyítik a 

létezéseteket a szenvedés és keserűség korszakában, amelyben minden ember, mint a hajótöröttek, keresni 

fogja a talajt, hogy ne vesszen el. 

63 Ön már felfedezte ezt a hajót, és most készül belépni. Boldogok azok, akik bíznak benne és 

megingathatatlanok benne, mert nem vesznek el. 

64 Azt akarom, hogy többé ne sírjatok életutatokon, bár látogatások fenyegetnek benneteket. Ezért 

megértetem veletek, hogy alapvető fontosságú, hogy ne szegjétek meg a törvényt. 
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65 Ahhoz, hogy elmondhassam nektek azt, amit ezúttal kinyilatkoztatok nektek, sokáig kellett 

várnom. De kérdezem: Mit jelentenek Nekem az évezredek, hiszen az Én Lelkemnek nincs ideje? Nektek 

azonban várnotok kellett, de nem tétlenül, hanem fejlődve és növekedve a fényben, a tudásban és a 

tapasztalatban. 

66 Most már képesek vagytok érezni és megérteni tanításaimat, bármilyen magasak is legyenek azok. 

Nem így az Első Korszakban, amikor a Szellem Hazájának szimbolizálásához egy földet kellett adnom az 

embereknek; és hogy megtanítsam nekik a Törvényt, azt kőbe vésve kellett rájuk hagynom. 

67 Most elérkeztetek ahhoz a ponthoz, hogy tanúi lehessetek az anyagelvűség birodalmának 

pusztulásának, amelyben trónok, koronák, hatalom, gőg és hiúság fog elbukni. Mindez mindaddig létezett 

és létezni fog, amíg az emberek azt hiszik, hogy nincs nagyobb boldogság annál, mint amit a világban 

találnak. De amikor az emberek meggyújtják a hit lámpását a szellemi életben, testükről lehullnak a hamis 

ünnepi ruhák, és a szellem az igazságot, jóságot és tisztaságot szeretők ruháiba öltözik. 

68 Használd Atyád szavát, mert az emberek eljönnek, hogy menedéket keressenek nálad. Ezzel a 

néppel látják majd az Úr ígéreteinek beteljesedését, és vonzani fogja őket az a szellemi esszencia, amellyel 

ez a nép telítődik. 

69 Megvilágosítom elmédet, megnyitom szívedet minden jó érzés és jó sugallat előtt, ajkadat pedig 

elzárom a sértegetéstől és az istenkáromlástól; de szabadon hagyom, hogy kifejezd tanításomat, vigasztalj 

és tanúságot tegyél az igazságról. 

70 Nem lehetnek köztetek bírák, fanatikusok és képmutatók, mert ahol ezek a hibák vannak, ott nem 

lehet lelkiség. 

71 Igazságosságomat szüntelenül érezni fogja ez a nép mindaddig, amíg nem tanulmányozzák 

erőteljesen az üzenetemet, és nem hozzák el azt az emberekhez, mint Jó Hírt. Ezért azt mondom nektek, 

hogy jobb, ha sietsz, és gondoskodsz arról, hogy kijavítsd hibáidat, hogy a megpróbáltatások és a fájdalom 

napjai megrövidüljenek számodra. 

72 Miért csodálkoztok azon, hogy olyan emberek jelennek meg köztetek, akik évezredek óta lakják a 

földet? Mit jelent az idő a szellem számára? Mit jelent az idő a szellemi világban? - Semmi! 

73 Mintegy kétezer év telt el azóta, hogy veletek voltam, de bizony mondom nektek, ez az idő csak 

egy pillanat volt számomra. 

74 Meglepődtök, hogy az én szellemem vagy az én küldötteim szelleme megnyilvánul közöttetek? 

Ennek az az oka, hogy nem gondolkodtok az életetekről, és ezért mindenre rácsodálkoztok, és 

természetfelettinek nevezitek azt, ami teljesen természetes. 

75 Meglepődtök azon, hogy egy szellemlény megnyilvánul vagy kommunikál veletek, anélkül, hogy 

arra gondolnátok, hogy ti is megnyilvánultok, sőt megnyilvánultok más világokban, más szférákban. 

76 A testetek nem tudja, hogy a szellemetek egyesül velem az ima pillanataiban, nem képes érzékelni, 

hogy ezen ajándék révén közeledtek Uratokhoz - nemcsak az én szellememhez, hanem szellemi 

testvéreitekéhez is, akikre az ima pillanataiban emlékeztek. 
A spanyol "materia" = anyag gyakran jelenti a húst, a testet, a fizikai/földies, az érzékiséget és fordítva. Emellett 

"materialismo" = materializmus, továbbá: az érzékek zavara. A "Cuerpo", "carne", "materia" = (földi) test, hús, 

anyag gyakran szinonimaként és ellentétben használják az "espfritu", "conciencia" = szellem, lélek, lelkiismeret, 

tudatossággal. 

77 Azzal sem vagytok tisztában, hogy a pihenés óráiban, amikor a test alszik, a lélek a fejlettségi 

szintjétől és a spiritualizációjától függően leválik a testéről, és távoli helyeken jelenik meg, akár olyan 

szellemi világokban is, amelyeket az elmétek még csak el sem tud képzelni. 

78 Senkit sem lepnek meg ezek a felfedezések. Értsétek meg, hogy jelenleg az idők teljességéhez 

közeledtek. 

79 Meg kell értenetek, hogy azok az idők, amikor az emberek és a népek a vad viharok viharában és 

minden természeti jelenségben keresték hangomat, megszólításomat és üzeneteimet, elmúltak, és hogy 

most már képesek vagytok szellemileg kapcsolatba lépni velem, és isteni üzeneteimet a szellem 

képességein keresztül, nem pedig a test érzékszervein keresztül fogadni. 

80 Mondom nektek, hogy a természet erői továbbra is ébren tartják az emberiséget, hogy felrázzák az 

embereket, hogy próbára tegyék őket, hogy felébresszék és megtisztítsák őket. De ez a földhöz 



U 148 

49 

kötöttségetek miatt történik, mert csak arra vagytok fogékonyak, amit testetek érzékszerveivel érzékeltek. 

De amikor a földön spiritualizáció történik, amikor az emberek kifejlesztik szellemi képességeiket, és 

érzékenyek lesznek arra, ami az anyagon túl van, akkor látni fogjátok, hogy a természet minden elemével 

együtt megnyugszik, teljesen harmonikusnak bizonyul, és többé nem zavarja meg azt, ami az erkölcsötök 

és a spiritualitásotok kérdése. 

81 A természet anyagi birodalmai többé nem lesznek az Isteni hírnökei, mert az emberek akkor már 

életbe léptették tanításaimat és eljutottak a szellem és a szellem közötti párbeszédre. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 149 
1 Itt is a Mester adja át nektek a tudatosságotokról szóló tanítását. 

2 Szeretetem a világosság szavává válik e kor emberei között, amikor a világnak szüksége van a 

szellem szabadságára, hogy befogadhassa tanításaimat, amelyek megmutatják neki az üdvösséghez vezető 

utat. De én nem emberként jövök ebben az időben, hanem szellemben jövök mindannyiótokhoz, és arra 

hívom az egész emberiséget, hogy ismerje fel a harmadik korszak spirituális tanításainak nagyságát. Az az 

akaratom, hogy tanítványaim erénye által megvilágosítsam e korszak embereinek elméjét. Az erkölcs 

elhagyta az emberek szívét, csak kevesen maradtak meg a Törvényemben, és csak kevesen vannak azok is, 

akik tudják, hogyan egyesüljenek Teremtőjükkel, és mindez az emberek között uralkodó romlottság és 

szellemi tudatlanság miatt. 

3 Ne várjatok és ne keressetek Engem emberi alakban, mivel a Második Korszakban jöttem. Ne 

keressetek engem emberi kéz által készített képeken keresztül. 

4 Nem a Harmadik Korszak tanúságtétele lesz az egyetlen, amely az emberiség iránti szeretetemről 

szól majd nektek - hanem annak a három időnek a tettei és szavai, amikor az Atya kinyilatkoztatta magát 

az embereknek. 

5 "Beavatottaknak" neveztem azokat, akik elsőként kezdik el elfogadni tanításaim tudását. Sok 

esemény okát feltártam számukra, hogy megerősítsék ítélőképességüket az értelemben és az igazságban. 

6 Azért jöttem újra, hogy tanítsam az embereket, nem azért, hogy tanuljak tőlük. A Második 

Korszakban, a Bölcsesség Templomában láttak engem beszélgetni a fejedelmekkel és a törvény tanítóival, 

akiket olyan szavakkal ejtettem ámulatba, amelyeket ember nem tud kimondani és felfogni. Ez történt 

Jézus gyermekkorában. 

7 Amikor eljött a prédikálás ideje, elindultam a Jordán felé, hogy megkeressem Keresztelőt, aki 

azonnal felismert, amint meglátott. Az a mód, ahogyan János felismert engem, és az alázat, amellyel a 

Mesterét imádta, a szellemivé válás, a látás és a felemelkedés példája. 

8 Ma visszatértem hozzátok, és sokat kellett beszélnem hozzátok, hogy legyőzzem az anyagiasságot, 

a kétséget és a szívetek hidegségét. 

9 Itt vagyok én, tanítványok, tanítalak benneteket, hogy felismerjétek szellemetek ajándékait, hogy 

megértsétek az elragadtatást, mert az elragadtatásban halljátok a Szellem hangját*, az áthatolhatatlan 

átlátszóvá válik, és a sötétség megvilágosodik. 
A spanyol "conciencia" szó szerint lelkiismeretet vagy tudatosságot jelent. Néha megfelelőbbnek tűnik a 

"szellem", amely magjában az isteni szikrát tartalmazza, lelkiismerettel és tudattal együtt. 

10 A magasztos állapot nem lehet csak néhány lény előjoga; ez egy olyan adomány, amely minden 

szellemben szunnyad, de a múltban mindig örömmel álltam azok rendelkezésére, akik tudták, hogyan 

éljenek ezzel a kegyelemmel. Ahhoz, hogy az elragadtatás teljes legyen, előbb böjtölési időszakot kell 

tartanotok, mint az első idők igazainak. 

11 Mielőtt Jézus elkezdte volna hirdetni az örömhírt, a második korszakban megtanította nektek 

ezeket a leckéket azzal, hogy negyven napra visszavonult a pusztába, hogy magányosan gyűjtsön, lelkileg 

elsüllyedjen és megerősödjön a Magasságbeliben. 

12 Bizony mondom nektek, hogy az Istennel való legbensőségesebb közösségnek azokban az óráiban 

Jézus emberként látta az áldozati halál szimbólumát, és teste megremegett. Megnyílt az ég, és meglátta 

benne a véget, amely rá várt. Látta a sötét hegyet, és a hegy tetején a keresztet, amelyre felszögezték. Füle 

hallotta a tömeg gúnyolódását és a hozzá intézett mondatokat: "Ha te vagy az Isten Fia, szállj le a 

keresztről és mentsd meg magad". Megitta a szenvedés poharát, mert ebben a megpróbáltatásban kellett 

megmutatnia nektek minden szeretetét. Az volt a küldetése, hogy megmutassa nektek az utat, és legyőzzön 

benneteket a szeretet, a megbocsátás és az alázat isteni fegyvereivel. Ezek a fegyverek erősebbek minden 

kardnál, és nagyobb erejük van, mint a tenger tomboló hullámainak. Még az ilyen embereket is olyan 

szeretetre késztették, amit korábban soha nem éreztek. 

13 Egy bizonyos idő után az embereket legyőzte az igazságról, szeretetről és vigasztalásról szóló 

tanításom. 
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14 Nem követelem tőletek, hogy kövessetek Engem az áldozatok és a vér útján, amelyen a Második 

Korszakban jártam. Néhányan közületek az egyik részt teljesíteni fogják, mások egy másik példában 

fogják a Mestert utánozni, mert Krisztus csak egyszer létezik. 

15 Készüljetek fel arra, hogy utánam éljetek, mert még nem tudjátok, hogy melyik az a rész, amelyet 

utánoznotok kell. De ha megtörténik veled, hogy Jézushoz hasonlóan úgy érzed, hogy a képmutatók és a 

hitetlenek szavai úgy sújtanak le rád, mint ostorcsapások a kiszolgáltatott testedre, akkor emelkedj fel 

elragadtatásban az Atyához, ahogy a Mester tanította a kereszten, és Isten ereje teljesen megpihen a 

lelkeden, ami megerősíti a testét. Ha ekkor kinyitjátok a szemeteket, ugyanazt fogjátok tapasztalni, mint 

Jézus a pusztában, amikor az elragadtatás után, miközben az aranyló nap ragyogott a sziklákon és a 

homokon keresztül, a szellő által hozott friss harmatcseppek simogatták a homlokát és csillapították kínját. 

16 Mielőtt Jézus, az igazak igaza az igazak között, akiben az Isteni Lélek elrejtőzött, megismertette a 

szeretet országát, ő így készült fel, hogy az alázatosság és a tökéletesség egy másik példáját adja nektek; 

és ti, a harmadik korszak tanítványai, hallottátok, hogy az én Igém azt mondta nektek: Jöjjetek hozzám, és 

legyetek az én igém jó vetői, mert a világ letért a szellemi útról. 

17 Emlékeztettelek benneteket a Második Korszak tanításaira, hogy egyesítsétek őket az új 

tanításaimmal, és megvilágosítsátok velük az emberiséget, ó, a Harmadik Korszak munkásai! 

18 Érezzétek, hogy jelenlétem megvilágosítja a szellemeteket, és felkészít benneteket arra, hogy 

megértsétek a béke üzenetét. 

19 Felejtsétek el szenvedéseiteket, hogy befogadjátok szavamat, és annak lényege megmaradjon 

szívetekben. 

20 Azért küldtelek még egyszer a Földre, hogy folytathassátok küldetéseteket, hogy felismerjétek, 

hogy szellemeteknek a tökéletesség létráján kell végigmennetek, és érdemeiknek megfelelően egyre 

magasabbra fogtok jutni a fejlődésben. Egy Mesteretek van, egy Fény fog vezetni benneteket, és mindig 

megmutatja nektek az utat a magasabb fejlődésetekhez. Mindannyian felemelkedhettek, ha teljesítitek a 

küldetéseteket. Már régen elkezdtétek az élet útját, és mégis nagyon keveset fejlődtetek. Erre akkor adok 

nektek ösztönzést, amikor már ebben a világban, amelyben ma éltek, engedem, hogy megérezzétek más 

világok szellemi életét. 

21 Ha közelebbről megnézitek minden élőlény életét, akkor láthatjátok, hogy az a szeretet számos 

előnyével és bizonyítékával van felruházva. A legjobb barátot, az elválaszthatatlan társat és az isteni 

orvost fogod felfedezni bennem. Ebben az időben, amikor szerető védelmemet kiterjesztem minden 

gyermekemre, ti is részesülni fogtok mindezekben az ajándékokban, mert az én képmásomra teremtettelek 

benneteket. 

22 Hosszú időn keresztül elfelejtettétek magatokat és azokat a kötelékeket, amelyek hozzám kötnek 

benneteket, valamint az enyémhez hasonló természeteteket, és emiatt elsüllyedtetek és eltévedtetek. A 

spirituális útnak nincs vége, és én megmutatom nektek a kezdetektől fogva. Ha nem vagy rajta, gyere oda, 

és én segítek neked végigmenni rajta, hogy behozd az elvesztegetett időt. 

23 Hogy a világ ne ejtsen rabszolgasorba, fordítsd időd egy részét a szellemed képzésére és 

fejlesztésére. 

24 Sok embertársatok nagy pusztaságban él. A közeletekben vannak, és ti nem vettétek észre őket. 

Még nem tudtok együttérezni a szívükkel, de örömmel látom, hogy gyakoroljátok tanításomat, és nagyobb 

örömmel szemlélem azokat, akiknek a lelke szeretetet és vigaszt ad, mint azokat, akik csak Igém 

tanulmányozásának szentelik magukat, és elfelejtik embertársaik iránti kötelességeiket. 

25 Dolgozzatok, hogy békétek legyen, teljes mértékben alkalmazzátok magatokat ebben az időben, 

hogy munkával, engedelmességgel és hittel példát mutassatok. 

26 Azért jövök hozzátok, hogy az egyetlen Istenként, minden lény Atyjaként ismerjetek meg, hogy 

elmondjam nektek, hogy mindegyikőtökből tanítványt és örököst akarok faragni. Tanításomból adok 

nektek magot, amely olyan, mint egy hatalmas fa, hogy felneveljétek és sok helyre elvigyétek, hogy az 

emberiség táplálkozhasson a gyümölcséből. 

27 Bármilyen félreértelmezést adnak szavamról vagy műveimről, ki fogom javítani, mert egyesíteni 

akarom tudásotokat, hogy mindannyian egyformán szeressetek engem. Vigyázz a világra, és engedd, hogy 

szellemed fényt és békét hozzon az embereknek, és gondoskodj arról, hogy a világot az én Lelkem által 
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sugárzott fényes fény világítsa be. A fény a haladás, a szeretet az üdvösség, a béke pedig a remény. A 

szeretet a szív dolga, a béke a lélekben alapszik, és mindkettő az örökkévalóság tükörképe. 

28 Látom, hogy néhány gyermekem unatkozik Jézus szeretetteljes szavára, és ez azért van, mert az 

érzékeik nem az én szavammal vannak elfoglalva; az elméjüket anyagi dolgok foglalkoztatják, és ezért a 

szívük üres, amikor már nem hallgatnak rám. De a Mester nem szűnik meg közeledni a gyermekeihez, 

hogy isteni tanításával megdobogtassa a szívüket. 

29 Emberek, akik felébresztitek képességeiteket az emberi tudomány megismerésére, és hagyjátok, 

hogy az isteni szellemi tanítás tanulmányozásában szunnyadjanak! Fáradtan jársz a tövises ösvényeken, 

emberi tudásod célját keresve. De én kiválasztom szolgáimat az elveszettek közül, és a szívüket 

embertársaik iránti szeretettől dobogni fogom. 

30 Még ha az emberek nem is törődnek a spirituális fejlődésükkel - én minden szellemre figyelek. Ha 

nem hallgatnak a lelkiismeretük hangjára, amely az én hangom, akkor nem fognak közösségre jutni az 

Istenségemmel. 

31 Ez az emberiség materializmusa miatt még mindig bálványimádó! Áron, Áron, te teremtetted a 

bálványt Izrael szemei előtt, de bizony a hamis istenek a talapzatról a földre fognak zuhanni! Hol van 

Salamon temploma? Hol van a Szentek Szentje? Ha eltüntettem az engedélyezett szimbólumokat - hogyan 

ne harcolhatnék a fanatikus szekták ellen a kihalásig? Salamon anyagi templomot épített, hogy imádjon 

Engem, de még belőle sem maradt egy kő a másikon. 

32 E kor papsága királyi módon öltözik, hogy szimbolikusan Jézus áldozatát mutassa be, és bár így az 

Én nevemre és helyettesítésemre hivatkoznak, felfedezem, hogy elméjük összezavarodott, szívüket az 

intrikák és szenvedélyek viharai mozgatják. Nincs senki, aki prófétaként hirdeti, hogy én vagyok az 

emberek között ebben az időben. Nagy szenvedést fognak átélni, mert nincs közöttük szellemi 

felkészültség. Hol van a beteljesedés azok számára, akik Jézus előtt megfogadták, hogy követik az Ő útját? 

Hol vannak az apostolaim követői? Van olyan, mint János, aki az elsők között volt, vagy Pál, aki a 

követők között volt? 

33 Ezért a Mester újból közeledik hozzátok, hogy folytassa a tanítását. Már látom, hogy az új 

farizeusok és írástudók gyűlölettel telve rohannak ellenem. Éppen akkor fogom megkérdezni: "Hol vannak 

a tanítványaim?" De amikor a büszkék, a hamisak, a hatalmuk elvesztésétől félő gazdagok, az Igazságom 

által fenyegetettek ismét kigúnyolnak és üldöznek Engem, vad viharok fognak kitörni. De nem én fogok 

összeomlani a kereszt súlya alatt, hanem azok, akik annak áldozatát követelték, aki életet adott nekik. 

34 Nem emberi hangot hallotok ezekben a pillanatokban, hanem az Ég hangját, amely bejelenti 

nektek az eljövendő eseményeket, hogy ti, akik halljátok próféciáimat, felkészüljetek, és ne ijedjetek meg, 

amikor azt látjátok, hogy még a természet erői is egyensúlytalanná válnak; mert Én vagyok az egyetemes 

Hatalom és Igazságosság, és az Igazságosságban fogom kinyilvánítani magam. 

35 Azért jöttem, hogy eltávolítsam a világ bűnei, hogy az emberek megszabadulhassanak a bűnös 

szokásoktól és eszméktől, ihletet kapjanak és a Lélek által beszélhessenek. Akkor majd szimbolikusan 

meglátnak Engem Jézus szerető alakjában, aki megmutatja nekik az utat, amely a szellem igazi céljához 

vezet, ahol várom őket. 

36 Ti vagytok a "Harmadik Testamentum" őrzői. Őrizze meg ezt az örökséget a legnagyobb 

buzgalommal a jövő nemzedékek számára. Mutasd meg a munkámat a benne rejlő tökéletességgel, mert 

ha úgy jössz hozzám, hogy nem teljesítetted a küldetésedet, akkor újra testet kell öltened, és akkor nagyon 

nehéz lesz a küzdelmed. 

37 Ebben az időben, az emberi élet e sivatagában, vegyétek Mózest példaképeteknek. Bizony 

mondom nektek: Ismét a hegyen (Sínai) vagytok, mert ott hangzik majd a hangom, és azt mondom nektek: 

Értsetek meg engem. Ennek az időnek a hegye a ti magaslatotok, ahol megkapjátok parancsaimat és 

meghalljátok hangomat a lelkiismeretetekben. Már onnan meglátjátok majd az Ígéret Földjét, amely a 

Lélek tökéletességében van. 

38 Az isteni törvény soha nem múlik el, de az emberi törvények az emberek szellemi fejlődésének 

megfelelően változnak. 

39 "Szeresd Istent teljes szívedből és teljes lelkedből" - ez az isteni törvény első parancsa, amely nem 

változott és nem is fog változni. Lényege, értelme, tanítása örök. De azt is hallottátok, hogy azt mondták 



U 149 

53 

nektek: "Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet", de ez utóbbi nem az isteni törvény parancsa volt, 

hanem az akkori kornak megfelelő sok emberi törvény egyik parancsa. 

40 Jézusban jöttem hozzátok, és ezt mondtam nektek: "Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok meg 

azokat, akik átkoznak titeket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, imádkozzatok azokért, akik 

sértegetnek és üldöznek titeket, hogy mennyei Atyátok gyermekeinek ismerjenek el benneteket". Ez 

szellemi törvény, ezért örökké érvényes, nem fog változni. Csak az ember változik, fejlődik és átalakul. 

41 Mit tehetsz azért, hogy megtudd, melyek azok a tanítások, kinyilatkoztatások, próféciák és 

törvények, amelyek hasznossága már lejárt, és melyek azok, amelyek még mindig érvényesek? Mely 

kinyilatkoztatások örök érvényűek, és mely próféciák nem váltak valóra? Bizony mondom nektek, csak az 

őszinte ima és a gyümölcsöző élet adhat nektek elegendő lelkiséget ahhoz, hogy felfedezzétek az isteni 

lényeget, amelyet a három időben átadtam nektek. 

42 Amikor az írástudók és a farizeusok megfigyelték Jézus cselekedeteit, és felfedezték, hogy azok 

nem felelnek meg az övéknek, azt állították, hogy az általa hirdetett tanítás a mózesi törvény ellen való. 

Ennek oka az volt, hogy összekeverték a Törvényt a hagyományokkal. Én pedig bebizonyítottam nekik, 

hogy nem azért jöttem, hogy áthágjam a törvényt, amelyet az Atya kinyilatkoztatott Mózesnek, hanem 

hogy beteljesítsem azt szavakkal és cselekedetekkel. 

43 Igaz, hogy felülbíráltam annak a népnek sok hagyományát, mert már eljött az idő a 

megszüntetésükre, hogy egy új, magasabb tanításokkal teli időszakot vezessek be. 

44 Ha mindent elmondtam volna nektek az első kinyilatkoztatásokban, nem lett volna szükség arra, 

hogy a Mester, a Messiás új tanításokat tanítson nektek, sem arra, hogy a Szentlélek ebben az időben 

eljöjjön, hogy megmutassa nektek a szellemi élet dicsőségét. Ezért azt mondom nektek, hogy ne 

ragaszkodjatok ahhoz, amit a múltban kinyilatkoztattak nektek, mintha az lenne tanításaim utolsó szava. 

Újra eljöttem az emberekhez, és hosszú ideig az értelmükön keresztül ismertettem meg magam, és 

elmondhatom nektek, hogy az utolsó szavam még nem hangzott el. 

45 Bölcsességem könyvében mindig keressétek az utolsó szót, az új oldalt, amely feltárja előttetek az 

előzőekben leírtak értelmét és jelentőségét, hogy igaz tanítványaim lehessetek. 

46 Ma messze élsz azoktól, akik jobban szenvednek, mint te. De ha egyszer a spiritualizáció 

megvilágítja az életeteket, akkor igyekezni fogtok együtt élni azokkal, akiktől ma távolságot tartotok, mert 

elveszettnek tartjátok őket, vagy mert ellenszenvet ébresztenek bennetek. 

47 A világosság, az üdvösség és a remény szavának hordozói lesztek, és azokhoz fordultok, akiket 

felebarátaik elfelejtettek. 

48 Senkivel sem szabad szigorúan beszélni, mert így nem váltja meg az ember a megváltást. Meg kell 

tanulnotok, hogy nem szabad megbántani a bűnöst, hogy megbüntessük a vétkét. 

49 Én mondom neked: Ha szeretettel beszélsz a ragadozókhoz, lehajtják a fejüket. 

50 Ha annak, akivel beszélsz, van valami érdeme, mondd meg neki. Ha a sok rossz között felfedezel 

benne valamilyen erényt, ne a rosszról, hanem az erényről beszélj hozzá, hogy ösztönözd és a jóságra 

buzdítsd. 

51 A szeretet vezessen benneteket, hogy az isteni Vigasztaló igazi követeivé válhassatok. Mert ti, akik 

nem estetek semmilyen szakadékba, mindig gyorsan vádoltok, ítélkeztek. A legcsekélyebb együttérzés 

nélkül, könnyelműen elítéled felebarátodat, és ez nem az én tanításom. 

52 Ha mielőtt ítélkeznétek, megvizsgálnátok magatokat és a hibáitokat - biztosíthatlak benneteket, 

hogy az ítéletetek kegyesebb lenne. Rossznak tartjátok a börtönökben lévőket, és szerencsétlennek azokat, 

akik a kórházakban vannak. Távol tartjátok magatokat tőlük, anélkül, hogy felismernétek, hogy méltók 

arra, hogy belépjenek szeretetem országába. Nem akarjátok azt gondolni, hogy nekik is joguk van a Nap 

sugarainak befogadására, amely azért jött létre, hogy kivétel nélkül minden teremtménynek életet és 

meleget adjon. 

53 Az engesztelő helyekre zártak gyakran olyan tükrök, amelyekben az emberek nem akarják látni 

magukat, mert tudják, hogy a tükör által feltárt kép sok esetben vád lesz. 

54 De én azt mondom nektek: Boldogok azok az Én munkásaim közül, akik képesek szívükben érezni 

a szabadságuktól vagy egészségüktől megfosztva élők fájdalmát, és akik meglátogatják és vigasztalják 

őket; mert egy napon újra találkozni fognak, akár ebben az életben, akár egy másikban, és nem 
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tudhatjátok, hogy nem lesz-e akkor több egészségük, nagyobb szabadságuk és több fényük, mint azoknak, 

akik a szeretet üzenetét hozták nekik egy börtönben vagy egy kórházban; akkor hálájukat fogják kifejezni, 

és kinyújtják kezüket annak, aki egy másik alkalommal adta nekik. 

55 Azt a pillanatot, amikor a szívükhöz közel hoztad a szavamat, azt a pillanatot, amikor a kezed 

megsimogatta a homlokukat, és arra késztetted őket, hogy rám gondoljanak és érezzék, soha nem fogják 

kitörölni az elméjükből, mint ahogy az arcodat és a testvéri hangodat sem fogják elfelejteni az elméjükben, 

ezért fognak felismerni téged, bárhol is vagy. 

56 Amíg itt halljátok szavamat, rövid időre elfelejtitek a minden emberi lényt érintő szenvedéseket, és 

kiszorítjátok tudatotokból a pusztítás, a háború és a halál gondolatait, amelyek az emberiséget fenyegetik. 

57 Félsz a fájdalomtól? - Száműzd a bűnt, és a fájdalomnak nem lesz hatalma ellened. Újabb 

fájdalmat fogtok érezni, de ez már nem lesz önző fájdalom. Nem a tiéd lesz, de elkezdesz szenvedni 

mások iránti szeretetből. 

58 Amikor a lélek szárnyal, akkor a felebarátja iránt érez, és minél jobban közeledik hozzám és szeret 

engem, annál nagyobb a szeretete a testvérei iránt. 

59 Jelenleg arra tanítalak benneteket, hogy azon az úton járjatok, amely megszabadít benneteket az 

emberek ellenségeskedései és nagyravágyó törekvései által okozott félelmektől és szenvedésektől - 

tanítások, amelyeket időnként kivitelezhetetlennek tarthattok; de hamarosan hittel fogjátok elfogadni őket, 

meggyőződve arról, hogy ez az egyetlen út az üdvösséghez. 

60 Még nem értetted meg a szavam jelentését, és még nem fogtad fel a feladatodat. Ezért vannak 

olyanok, akik, bár spirituális boldogságot éreznek, amikor hallgatnak engem, inkább újra elmennek, mert 

félnek attól, hogy kötelezettségeket vállalnak a Mesterük és embertársaik felé. És vannak mások, akik azt 

mondják nekem: "Uram, nem lehetséges számunkra, hogy kövessük tanításaidat és parancsaidat, mert 

éretlenek, emberek és anyagiasak vagyunk. De ne hagyd, hogy ne hallgassunk a Te szavadra. Olyan 

gyönyörű, hogy megvalósíthatatlansága ellenére örömmel és békével tölti el a szívünket." 

61 Á, ti kisgyerekek, akik nem tudjátok, mit beszéltek! Tanításomat megvalósíthatatlannak nevezitek, 

megvalósítását lehetetlennek tartjátok, nem veszitek észre, hogy azt egy tisztátalan, bűnös emberi lényen 

keresztül halljátok, amilyenek mindannyian vagytok, akinek nem volt lehetetlen Isten üzenetét az 

emberekhez eljuttatni. 

62 Mi lehetetlenebb ennél? 

63 Szeressétek Atyátokat, irgalmazzatok felebarátotoknak, válasszátok el magatokat mindattól, ami 

ártalmas az emberi életetekre vagy a lelketekre. Ez az, amit a tanításom tanít nektek. Hol látod a 

nehézségeket és a lehetetlenségeket? 

64 Nem, szeretett emberek, nem lehetetlen engedelmeskedni az Én szavamnak; nem ez a nehéz, 

hanem a ti fejlődésetek, megújulásotok és spiritualizációtok, mert hiányoznak a magasztos érzések és a 

magas törekvések. De mivel tudom, hogy minden kétségeteknek, tudatlanságotoknak és 

határozatlanságotoknak el kell tűnnie, továbbra is tanítani foglak benneteket, mert számomra semmi sem 

lehetetlen. A köveket örök élet kenyerévé tudom változtatni, és a sziklákból kristálytiszta vizet tudok 

kiárasztani. 

65 Jusson a szavaim végére, és nem kell többé az igazságot keresnie. Ennek az üzenetnek a 

középpontjában felfedezhetitek a fény gazdagságát, amelyre a lelketeknek szüksége van. 

66 Mérjétek fel szavamat, hogy táplálkozhassatok annak szellemi tartalmával, hogy megtaláljátok 

jelenlétemet és érezhessétek isteni simogatásomat. Tanulmányozása során ügyeljen arra, hogy ne ragadjon 

le a betűnél, és próbáljon meg értelmezni mindent, ami szimbolikus és hasonló. Keressétek az 

egyszerűsítést és a szellemiséget kutatásaitokban, megfigyeléseitekben és tanulmányaitokban, és mindig 

gondoljatok arra, hogy holnap meg kell osztanotok ezt az üzenetet embertársaitokkal, akiknek már 

előkészített formában kell átadnotok, hogy gyorsabban megértsék. 

67 Idővel szüntess meg minden szimbólumot és minden földi képet, de őrizd meg a jelentésüket. 

68 Értsd meg a kifejezések csekély értékét, ha összehasonlítod őket a szellemi örök lényegével. Arra 

is törekednetek kell, hogy apránként behatoljatok ebbe a bölcsességbe, hogy tanításaim gyakorlása ne 

tűnjön lehetetlennek számotokra. 
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69 Fogjatok össze, szeretett tanítványok, mert eljött a küzdelmetek ideje, és mindannyiótok számára 

rövid lesz, tekintve földi életetek rövidségét. 

70 Siessetek, sok dolgotok van. Ne gondoljátok, hogy bármiben is hiányt szenvedtek ahhoz, hogy 

tanítványaim legyetek ebben a Munkában. 

71 A második korszakban én is kiválasztottam az apostolaimat. Nem voltak tudósok, nem voltak az 

emberi bölcsesség ragyogó fényei. Egyszerű tengeri halászok voltak, de én a lélek vetését és halászatát 

végeztem velük. 

72 Szellemi halászokká is akarlak tenni benneteket, hogy elvigyétek szeretet-üzenetemet minden 

olyan szívhez, amely elveszett a szenvedélyek és az anyagiasság hatalmas tengerében, amelyben az 

emberiség él; és onnan, ebből a tengerből fogtok kihozni és megmenteni mindenkit, akit az én nevemben 

hívtok. 

73 Akkor a reménység üzenete eljut a testvérgyilkosok, az emberölők, a büszkék, a világiak, a mások 

fájdalmával és nyomorúságával szemben érzéketlenek szívéhez, és szavam mindannyiuk számára valóra 

válik. 

74 Először is, és amíg még készülődtek, imádkozzatok a nemzetekért és a népekért, imádkozzatok 

mindenkiért, mert az emberiség tüskéken és töviseken jár, ugyanazokon, amelyeket korábban szétszórtak, 

hogy mások tapossanak rájuk. Az emberek maguk készítették elő a vesztüket, és utána kénytelenek olyan 

kegyelemért könyörögni, amelyet soha nem éreztek egyik szomszédjuk iránt sem. 

75 De meg kell menteni, meg kell bocsátani és meg kell váltani, mert minden emberben lakozik egy 

lélek, amelynek el kell jutnia hozzám. 

76 Ti vagytok az elsőszülöttjei annak a népnek, amelynek az emberiség szellemi világítótornyává kell 

válnia. Egy új Izrael, amely, miután megszabadult a rabságtól, vágyakozva indul el a szellemben létező 

legmagasabb ideál felé, amely az, hogy Isten, a te Urad kebelében éljen. 

77 Még messze vagy attól, hogy példáddal megvilágítsd embertársaid útját. De az én hangom, amely 

az önök lelkiismeretében visszhangzik, arra biztatja önöket, hogy menjenek előre, ne adják fel, tartsanak ki 

a küzdelemben, mert ez a nép csak így fogja megírni történelmét az emberek szívében. 

78 A megpróbáltatások, amelyeket nap mint nap tapasztalsz az életedben, azok az üllők, amelyeken a 

lelked hajlíthatóvá válik, ahol az erényed bizonyíthatja magát, és ahol a hited megerősödik. 

79 Próbák nélkül nincs érdem, érdem nélkül nincs jutalom. 

80 Gondolkodjatok el azokon a megpróbáltatásokon, amelyeken Izrael az első időkben keresztülment. 

Gondoljatok bele a keserűségébe, a megpróbáltatásaiba és nehézségeibe, és megértitek, miért adatott meg 

neki, hogy eljusson az Ígéret Földjére, ahol annak a népnek évszázadokon át békéje, egészséges életöröme 

és közössége volt az Urával. 

81 Annak a népnek a boldogsága a földön, amelyet hitük és kitartásuk jutalmaként kaptak, nem tartott 

örökké, mert semmi sem örökkévaló a világon. De igazat mondok nektek, hogy az új Ígéret Földje, amely 

szellemetek felemelkedésének célja, bizonyára örökké tart. Ez minden bizonnyal örökre menedéket ad 

nektek, és hagyja, hogy érezzétek a végtelen boldogságot, hogy élvezhetitek, megtapasztalhatjátok, 

érezhetitek és megismerhetitek a lelki életet annak teljes teljességében és boldogságában. 

82 Megáldom mindazokat az otthonokat, ahol összegyűltök imádkozni és fogadni az Igém kenyerét, 

ahogyan én is megáldom az otthonotokat. Bizony mondom nektek, egyik gyülekezési hely sem jelent 

többet, mint bármelyik otthonotok. 

83 Ha összeszedetten és tisztelettudóan lépsz be ide, tudva, hogy ez a hely arra hivatott, hogy imában 

egyesítsen benneteket, hogy lelki templomot alkossatok, akkor azt is mondom neked, hogy az otthonod 

egy másik templom. Mert ahogyan a Lélek az imádságban, az isteni Igében, a belső szemlélődésben és a 

törvény gyakorlásában teremti meg a maga szentélyét, úgy az ember Isten egy másik szolgálatát az 

otthonában találja meg, ahol simogatásra, melegségre, példákra, tanításokra és tanácsokra talál. De ne 

keverjük össze az otthont az anyagi házzal. Ez utóbbiak eltűnhetnek, és kitehetnek benneteket az időjárás 

viszontagságainak, de az otthonotok mégsem pusztulna el, amíg szeretet, tisztelet, engedelmesség és 

mindazok az erények megvannak közöttetek, amelyek egyre inkább az emberi család sajátjai lesznek. 
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84 Ezek a gyülekezési helyek sem képviselhetik az igazi templomot, mert ha a lelkedben hordozod, itt 

éppúgy találkozhatsz vele, mint otthonodban, a városban éppúgy, mint a vidéken, egy fa alatt, a 

hegyekben, a tenger partján vagy a sivatagban. 

85 A szellem temploma mindenütt ott van, ezért csak fel kell szerelkeznetek, hogy megtaláljátok. 

86 Egyelőre folytassátok a gyülekezést ezekben a közösségi központokban. Tegyétek ezt mindaddig, 

amíg szükségetek van rá, mert szeretetem, irgalmasságom és kegyelmi ajándékaim kiáradnak majd 

összejöveteleitekre, ahol akaratom szerint érezni fogják jelenlétemet, ahol a lelkek újjászületnek a fényre, 

és a betegek megtapasztalják gyógyulásuk csodáját, miközben szavaimat hallgatják. 

87 Atyai Szívem mindig készen áll arra, hogy megadja nektek, amit kértek, amire szükségetek van. 

Atyátok azonban nem tehet meg mindent egyedül. Olyan korban éltek, amikor a Mester szeretetének kell 

visszhangoznia a tanítványok szívében, hogy a csoda valósággá váljon. 

88 Legyetek fáradhatatlanok szavam ismételgetésében. Mint egy láthatatlan véső, úgy végzi el azt a 

munkát, hogy elsimítsa jellemed éles éleit, amíg készen nem állsz arra, hogy megbirkózz embertársaid 

legnehezebb problémáival is. Szenvedést, vezeklési és jóvátételi kényszert fogtok találni bennük, 

amelynek okai nagyon különbözőek lehetnek. Némelyiknek nem lesz különösebben nehezen felfogható 

eredete, de lesznek olyanok is, amelyeket csak intuíció, kinyilatkoztatás és spirituális látomások 

segítségével tudtok majd tisztázni, hogy embertársaitok súlyos terhektől mentesítsétek. Ezek a lelki 

ajándékok csak akkor fogják ezt a csodát tenni, ha azt, aki használja őket, a felebarátja iránti együttérzés 

inspirálja. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 150  
1 A Vigasztaló Lélek után vágyakozva jöttök, mert nem találtatok enyhülést a nyomorúságotokban. 

Rohantál orvosok és ügyvédek ajtajához, fordultál azok szívéhez, akik szeretnek téged, de nem tudtad 

visszanyerni a lelki békédet. Meggyőztétek magatokat arról, hogy a gyógyító balzsamot és fényt, amire 

vágytok, csak a Forrásból találhatjátok meg, ahonnan minden jó származik. Mindannyian az igaz utat 

keresitek, szükségetek van szellemi táplálékra, a bátorítás és a remény szavára, hogy felvidítson 

benneteket; és annak arányában, ahogy megkapjátok, amit kerestek, felidézitek bennem aggodalmaitokat, 

az isteni ítélettől való félelmeteket és a lelkiismeretetekkel való megbékélés utáni vágyatokat. 

2 Jelenlétemben vagy, bár távol érzed magad tőlem. Nem vagytok egyedül a fájdalmatokban, én 

veletek vagyok; és ha meg nem értettnek nevezitek magatokat, mondom nektek, hogy én, az Atya, 

mindent tudok, ami bennetek zajlik, és ez megadja nektek a megoldást, amit kerestek, a békét, ami 

hiányzik, és a segítséget, hogy elérjétek a magasságotokat. 

3 Amikor először hangolódtatok rá, hogy halljátok az Igémet, élveztétek, és a lényegét tekintve 

hangosabbnak találtátok. Felismerted, hogy elküldtem neked, csak aggályaid voltak azzal a formával 

kapcsolatban, amelyben közlöm magam az emberekkel. De ha tanulmányozod, rá fogsz jönni, hogy nem 

hibáztam, és hogy az ember, mivel az Én gyermekem, alkalmas arra, hogy eszközként szolgáljon Engem, 

hogy végrehajtsa tanácsaimat embertársai szolgálatában. 

4 Férfiakat, nőket és gyermekeket hívok, hogy tanítványaimmá tegyem őket; de míg egyesek 

hisznek, mások kételkednek és bizalmatlanok. Ez annak köszönhető, hogy annyira félre lettek vezetve, 

hogy ma, amikor tanításaim közvetítőjeként a műveletlen, egyszerű és alázatos emberek értelmi szerveit 

használva beszélek az emberiséghez, megnyilvánulásom valami furcsának tűnik számukra. Tudjátok meg, 

hogy az Én Igém változatlan az igazságában, és hogy amit az Első Korszakban mondtam nektek, azt a 

Második Korszakban megerősítettem, és a Harmadik Korszakban újra megerősítettem. 

5 Mindannyian, akik így halljátok az Igét, felkészültek arra, hogy érezzétek és megértsétek Lelkem e 

megnyilvánulását, és csak vártatok arra a pillanatra, amikor elhívtalak benneteket, hogy tanúi legyetek e 

megnyilvánulásoknak. Nem győztem meg senkit; még mielőtt testet öltöttetek volna, megmondtam 

nektek, hogy jelen lesztek ezeknél az eseményeknél, és hogy azon kiválasztott lények közé fogtok tartozni, 

akik elhozzák az örömhírt a világnak. 

6 A kor gyermekei láttatják vészterhes útjukat. Elmondják nekem, hogy a környezet, amelyben 

lélegzik, nem a legkedvezőbb a spiritualizációhoz, és fényt kérnek tőlem a szüleik és tanáraik számára. A 

szellem és a test* között már kora gyermekkortól kezdve harc kezdődik, amelyben néha a jóság és az 

értelem győzedelmeskedik, máskor pedig a test győzedelmeskedik. 
* Lásd a 149., 9. lábjegyzetet 

7 Ne mondjátok nekem, hogy gyengék vagytok, hiszen bennetek van Lelkem fénye, és én erénnyel 

és energiával ruháztalak fel benneteket, hogy teljesíteni tudjátok kötelességeiteket. Tegyél erőfeszítést, és 

használd ki az erődet. 

8 Minden gyermekemhez lejöttem, hogy megkeressem a lelküket, mert az hozzám tartozik. De nem 

mindegyikük akar követni engem, a legnagyobb részük egy másik időszakot kér tőlem, és azt mondja, 

hogy most nem tud velem jönni. De én minden szellemnek megadtam a szükséges időt a kötelesség 

teljesítéséhez. 

9 Sokat szenvedtetek ez idő alatt, és vágytok egy jobb életre, de az Atya azt mondja nektek: 

Dolgozzátok ki a békéteket, és máris békét találtok ebben a világban vagy a szellemi világban. Ez a föld, 

amelyen laksz, a vezeklés, a küzdelem és a tökéletesség helye. 

10 Ha vissza akarsz emlékezni Jézus életére a második korszakban, akkor azt szenvedésekkel 

tarkítottnak fogod találni, vigasztalások és örömök nélkül. Ő a példa, a modell, aki a lelked előtt áll, hogy 

utána élhess. De mindenki, aki hozzám jön, megkönnyebbülést talál, mert én vagyok a kimeríthetetlen 

forrás, amely patakokban árad. Használja fel a szántóföldek öntözésére. A földeket úgy készítik elő, hogy 

az emberek késedelem nélkül megművelhessék őket. A talaj várakozik, mielőtt gyomok vagy káros 

fűszernövények borítanák. Menj és műveld meg, és amikor látod, hogy a búza megérett, vágd le a 

gyomokkal együtt, és csak később válaszd el az egyiket a másiktól. Ezért mindig azt mondom nektek: 
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Figyeljetek és imádkozzatok, mert ha hanyagok vagytok, a gyomok gyorsabban fognak nőni, mint a 

magvaitok, és a termésük felül fogja múlni őket az aratás napján. Gondoskodjatok arról, hogy mezőitek 

aranyszínűvé váljanak, hogy búzátokat a magtárakba vigyétek, és bőséges lesz az aratás. 

11 Az emberiség éhezik a szavamra, az igazságomra. Az emberek fényt követelnek és vágynak az 

elméjükre, igazságot követelnek és vigasztalást várnak. Ez egy kritikus időszak. Bizony mondom nektek, 

sok olyan eszme, elmélet, sőt dogma, amelyet évszázadokon át igazságnak tartottak, a földre fog hullani, 

és hamisnak fogják elvetni. A fanatizmus és a bálványimádás ellen azok fognak küzdeni és azokat fogják 

felszámolni, akiket a leginkább magával ragadott és megkötözött. Isten tanításait megértjük, fényüket, 

tartalmukat és lényegüket megértjük és átérezzük. 

12 Amikor a tudósok elméjében fény derül, a próbák időszaka után, amikor nagyon nagy zűrzavarban 

lesznek, és meghallják a lelkiismeretük hangját, felfedezik azt, amiről soha nem is álmodtak, hogy 

lehetséges. 

13 Ismét mondom nektek: Figyelj! Mert a hitvallások és tanok, vallások és tudományok közötti 

konfliktus idején sokan azt fogják gondolni, hogy a könyvek általuk adott tudása lesz az a fegyver, 

amellyel legyőzhetik új tanítványaimat, tudván, hogy nálatok nincsenek könyvek. - Amikor Jézus a 

sokaságnak prédikált, nem a könyvekből tanult tanításokról beszélt nekik. Mégis bölcsességgel telve 

tanított, és erről már gyermekkorától kezdve tanúbizonyságot tett, amikor megjelent a törvényt tanítók 

körében, zavarba hozva és elhallgattatva őket a kérdéseivel, és meghatódva hagyva őket a válaszaival. 

Jézus tudása az isteni szellemtől eredt, amely mindent kinyilatkoztatott neki. 

14 Ha bármelyikőtök kiürítené az elméjét, megszabadítaná a szívét a rossz érzésektől és az alantas 

szenvedélyektől, és az Atyához emelné a lelkét, hogy átadja magát neki a felebarátja iránti szeretetben és 

szolgálatban, akkor tiszta forrássá válna, amelyet a Mester megtöltene az ihletésével. Ez az ember olyan 

lenne, mint egy tiszta edény az asztalomon, amely túlcsordul az élet borával, hogy a szomjazók általa 

olthassák szomjukat. Aki így felszereli magát, meggyőzi azt, akihez beszél, vigasztalni fogja szavaival, 

elhallgattatja a hiábavalókat, bámulatos tetteket fog véghezvinni, olyanokat, amelyeket a világ csodáknak 

nevez, de amelyek nem mások, mint a nagylelkű lélek szeretetének és hitének természetes 

következményei. 

15 Ha megkérdezik tőled: "Miért használt fel egy jelentéktelen emberi lényt, hogy kinyilatkoztassa 

bölcsességét, bár Isten olyan nagy?", azt kell válaszolnod: "Isten szeretete a gyermekei iránt nem ismer 

határokat, ezért használta fel őket, hogy ezt a csodát véghezvigye." Ez a kérdés a következő. 

16 Mivel hatalmas, örökkévaló, végtelen vagyok, és ugyanakkor minden teremtett dolog Atyja, 

minden teremtményemet felhasználhatom isteni céljaimra. Atyai szeretetemben nem törődöm 

éretlenségetekkel, bűneitekkel, és alázatosságotok miatt fordulok hozzátok. Ha túl jelentéktelennek 

tartjátok emberi formátokat ahhoz, hogy Isten foglalkozzon veletek, akkor ki adta nektek ezt a formát, ha 

nem Én? Különben is, nem voltam-e olyan, mint te, amikor emberré váltam? 

17 A hang hangja, amely eljut a füledig, annak a testnek a hangja, amely hanghordozóként hallhatóvá 

tesz engem megnyilvánulásom rövid pillanataiban. Az elmédhez és a szívedhez eljutó szó emberi, de 

ennek a szónak a jelentése isteni, és ezért megvilágosítja és megerősíti a szellemet. 

18 Ha emberi alakban jöttem volna, hogy megismételjem a Második Korszak tanításait, a szellemetek 

nem fejlődött volna, és az emberiség nem ismert volna meg Engem. Én azonban, minden tökéletesség 

Mestere, lépésről lépésre egyre feljebb és feljebb vezetlek benneteket a hegyre, minden alkalommal új 

tanításokat adva nektek. 

19 Az ember szemében Isten, sőt még a saját szelleme is láthatatlan, mert nincs sem formája, sem 

határa. Ezért sokan kételkednek, amikor látják, hogy felemeltek az imádságban és meghallgatnak engem, 

mert nem tudják, hogy az isteni és a szellemi, bár az emberi szem számára láthatatlan, a szellem és a szív 

által is érzékelhető. 

20 Aki igazán hisz bennem, az felismeri a hangomat, bárhol is szólok hozzá. Olyan vagyok, mint egy 

pásztor, akit a juhai követnek, és akit mindig felismernek a hangjáról. Ezért ismertétek fel Uratok hangját 

ez idő alatt, amikor az emberi értelem szervén keresztül beszélek hozzátok. Nem foglalkozott a 

hanghordozó hiányosságainak megítélésével, és nem sértődött meg azokon a hibákon, amelyeket a 
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műveletlensége miatt követ el. Megértettétek, hogy én vagyok az, aki hozzátok szól. Amikor 

meghallottátok a hangomat, azonnal felismertétek, és azt mondtátok: Ő az! 

21 Mindig is az alázatosak és a szegények voltak azok, akik felfedezték jelenlétemet, mert elméjüket 

nem foglalkoztatják a tiszta ítélőképességet elhomályosító emberi elméletek. 

22 A második korszakban az is megtörtént, hogy - bár a Messiás eljövetelét bejelentették - csak az 

egyszerű lelkületű, alázatos lelkületű és tiszta értelmű emberek ismerték fel őt érzelmileg, amikor eljött. 

23 A teológusok kezében volt a próféták könyve, és naponta ismételték a szavakat, amelyek a Messiás 

eljövetelének jeleit, idejét és módját hirdették; és mégis - láttak Engem és nem ismertek fel, hallgattak 

Engem és tagadták, hogy Én vagyok a megígért Megváltó. Látták műveimet, és az egyetlen dolog, amit 

tettek, hogy felháborodtak rajtuk, bár valójában mindezek meg voltak jövendölve. 

24 Amikor eljött a nap, amikor a tömeg, felbuzdulva azoktól, akiket Jézus jelenléte zavart, 

megsebesítették és megostorozták őt, és az ütések következtében látták, hogy úgy vérzik, mint egy 

közönséges halandó, majd később a halállal viaskodik és meghal, mint bármely más ember, a farizeusok, a 

nép elöljárói és a papok elégedetten kiáltották: "Nézzétek azt, aki Isten Fiának nevezi magát, aki királynak 

képzelte magát, és azt állította magáról, hogy ő a Messiás!". 

25 Jézus éppen értük, jobban, mint másokért, kérte Atyját, hogy bocsásson meg nekik - akik, bár 

ismerték a szentírásokat, most megtagadták őt, és a tömeg előtt csalónak állították be. Ők voltak azok, akik 

annak ellenére, hogy a törvény tanítóinak vallották magukat, valójában nem tudták, hogy mit tesznek 

Jézus elítélésekor, miközben a tömegben ott voltak a fájdalomtól meghasadt szívek a látott igazságtalanság 

miatt, és az arcokon könnyek csordultak az igaz ember áldozati halála miatt. Ők voltak az egyszerű 

elméjű, alázatos és nagylelkű férfiak és nők, akik tudták, hogy ki volt az emberekkel a világban, és 

megértették, mit veszítettek, amikor a Mester eltávozott. 

26 Emberek, még ebben az időben is rosszul fogják megítélni azt a közlési formát, amelyben 

megkaptátok az Igémet; és az általam adott tanításokat és kinyilatkoztatásokat is el fogják utasítani azok, 

akik azt állítják, hogy ismerik azt a módot, ahogyan visszatérésemnek meg kell történnie. Ezek nem fogják 

komolyan megvizsgálni az Én Igémet, nem fogják keresni annak lényegét, nem fogják figyelembe venni a 

csodákat és jeleket, amelyeket eljövetelemről és igazságomról adtam nektek, hanem a közösségben 

felfedezett tökéletlen cselekedeteiket, gyalázkodásaikat és engedetlenségüket hozzák fel oknak arra, hogy 

megtagadjanak Engem. Akkor majd felállnak és azt mondják: "Aki azt mondta nektek, hogy az 1950-es év 

után nem fogja magát nektek megismertetni, az állítólag Krisztus Lelke? Mondhatja-e 'ma', hogy ez a 

megnyilvánulás véget ér, és 'holnap' hirdetheti az ellenkezőjét?" Mert még most is azt mondom nektek, 

hogy sokan azt fogják állítani, hogy ugyanúgy fogok továbbra is megnyilvánulni, amikor az 1950-es év 

véget ér. Ó, szeretett népem: ti lesztek-e az oka annak, hogy holnap a világ gúnyolódni fog rajtatok, és 

megtagadja mindazt, amit én mondtam nektek? 

27 Nézzétek, hogyan készítelek fel benneteket, hogy amikor eljön távozásom ideje, ne engedjétek, 

hogy a sötétség behatoljon szívetekbe. De mondom nektek, hogy azok, akik valóban érezték és 

megértették az Igémet, távol tartják magukat a zűrzavaros ösvényektől, hogy magányosan keressenek 

Engem, lélektől lélekig. Ezek a szívükben hallani fogják Mesterük felejthetetlen és ismerős hangját, aki 

azt mondja nekik: "Boldogok vagytok, akik könnyeket hullatnak, amikor látják Munkám meggyalázását, 

mert megértitek, hogy ez az oka annak, hogy sokan nem ismerik meg, mások pedig gúnyolódnak és 

tagadják." A Mesternek ez az oka. 

28 Figyeljetek és imádkozzatok, tanítványok, hogy továbbra is felismerjétek hangomat a világ által 

hozzátok hozott csalárdok között, és hogy lássátok magatokat szeretettel vezetve és védve az út végéig, 

ahol az Atya otthona végtelen méretű juhnyájként nyílik meg, hogy örökre befogadja azokat, akiket 

szeretettel teremtett és küldött, hogy földi érdemeik méltóvá tegyék őket a tökéletes otthonra. 

29 Valahányszor azt mondom nektek, hogy Krisztus az, aki hozzátok szól, mindig akad valaki, aki 

káromlónak tartja azokat, akik az Én Igémet közvetítik. De az ítélkezésnek és az ítélkezésnek ez a módja 

nem meglepő, tekintve, hogy a spirituális iránti érzéketlenségük megakadályozza őket abban, hogy 

tanításom lényegén keresztül érezzék engem. 
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30 Egy bizonyos alkalommal azt mondtam a farizeusoknak: "Az Atya és én egy vagyok", és ők is 

káromlónak neveztek Engem, és a Szentírásba menekültek, és megpróbálták bebizonyítani, hogy minden, 

amit mondtam, hamis. 

31 Ma azt mondom nektek, hogy aki nem nyitja meg lelke szemeit, az nem láthatja az isteni 

világosságot, mert senki sem volt olyan próbára téve, mint Jézus. 

32 Az emberek kihallgattak, csapdákat állítottak nekem, igyekeztek összezavarni szeszélyes 

kérdéseikkel, kicseréltek, hogy próbára tegyék óvatosságomat; és mivel minden igyekezetük ellenére nem 

találtak módot arra, hogy elpusztítsanak, megvádoltak, megrágalmaztak és elítéltek, hogy lássák, hogyan 

viselkedik ebben az esetben az, aki Isten Fiának nevezte magát. De nem elégedtek meg mindezzel, azt is 

látni akarták, hogy a testem vérezni fog-e, hogy húsból és csontokból áll-e, és amikor Jézus összeesett és 

elvérzett a keresztre menet, felszegte a fülét, mert azt várta, hogy hallja a panaszaimat. 

33 Amikor azt mondtam, hogy az Atya és én egyek vagyunk, a szellem megszólalt. De amikor a test 

vérzett, az emberi rész volt az, amelyik panaszt tett, mert élő hús volt. 

34 A világ azt követelte, hogy mutassam meg neki az igazságomat, és én megmutattam neki az 

igazságot, de látó szemmel nem látott. A szavamnak és a cselekedeteimnek elégnek kellett volna lenniük 

ahhoz, hogy bizonyítsák annak isteni hatalmát, aki ezeket tette. Mégsem mérték ezt az erőt. De az én 

emberi halálom nem jelentette e megpróbáltatások végét. Lelki formában voltam a tanítványaimmal. Még 

közöttük is volt egy, aki próbára tett, és aki nem hitt Urának feltámadásában, amíg meg nem győződött 

róla, amikor az ujjait az oldalán lévő sebbe dugta. 

35 Azután, amikor Jézus szavának magva tartományról tartományra és nemzetről nemzetre terjedt, 

mindenütt megjelentek a hitetlenek, kételkedők, materialisták, és tanításomat, szavaimat és műveimet 

alávetették racionalitásuknak. De az emberek nem korlátozták magukat arra, hogy igazságomat csak a 

műveim és a tanításaim alapján ítéljék meg, hanem igyekeztek megvizsgálni emberi természetemet, 

pályafutásomat, születésemet, gyermekkoromat és minden lépést, amit a földön tettem. - Mária, az Isten 

által kiválasztott szent és tiszta asszony, aki az élet gyümölcsét adta a világnak, nem kerülte el ezt a 

vizsgálatot. Ő is megtapasztalta az emberek gúnyolódását, elítélését és megpróbáltatásait. Nem volt elég 

nekik, hogy Ézsaiás próféta már a múltban is szűznek és tisztának hirdette őt. És még ma is beszélgetnek 

és tanácskoznak róla az emberek a templomokban és a szektákban. 

36 Mondom nektek, amíg az emberiség nem hagyja el a materializmusát, addig nem lesz képes az 

igazság szemébe nézni, amikor megítéli azt. 

37 Megbocsátok az egyiknek éppúgy, mint a másiknak, de azt tanácsolom nektek, hogy ne 

használjátok szavaimat arra, hogy összezavarjátok, bántsátok vagy megöljétek egymást, mert nagy lesz az 

ítéletetek. 

38 Ha a vitáitokat fokozzátok, és végül is gyűlölitek egymást a különböző véleményetek miatt, mikor 

fogtok egyesülni az igazságban, amely egy? 

39 Ne féljetek tőlem, féljetek magatoktól - mondja nektek a Mester. Én ítéltem el a keresztről azokat, 

akik feláldoztak Engem? Mária vádaskodott és vádolt abban a végtelenül szomorú órában? - Nem, 

embereim. 

40 Most sem ítélkezem feletted. Bizony mondom nektek, mindenki a saját ítéletét hozza meg, és a 

saját ítéletét mondja ki. Meg akarlak szabadítani benneteket a fájdalomtól, a vezekléstől, a keserű pohártól, 

és ezért arra kérlek benneteket, hogy tisztítsátok meg szíveteket a tisztátalan érzésektől, és kezdjétek el 

szeretni egymást, mert ez az az út, amely elvezethet benneteket a fényhez, a békéhez és az igazsághoz. 

41 Ha még mindig azt gondoljátok, hogy szenvedéseitek az első szüleiteknek köszönhetőek, akkor 

tévedést követtek el Istenetek megértésében, amikor ítélkeztek. 

42 Egy isteni példázatban inspiráltam az első emberi lényeket, hogy szerezzék meg sorsuk első 

ismeretét, de kinyilatkoztatásaim értelmét félreértelmezték. Amikor az élet fájáról, a jó és a rossz tudásáról 

beszéltek nektek, amelyről az ember evett, csak azt akarták megértetni veletek, hogy amikor az ember 

elegendő tudással rendelkezett ahhoz, hogy különbséget tegyen jó és rossz között, és felelősséget vállalt 

tetteiért, onnantól kezdve kezdte aratni tetteinek gyümölcsét. 

43 Sokan úgy gondolták, hogy e világ minden könnyét a föld első lakóinak bűne okozta. Mivel 

képtelenek voltak értelmezni a példázatot, végül azt mondták, hogy Krisztus azért jött, hogy vérével 



U 150 

61 

lemosson minden foltot. Ha ez az állítás igaz lenne - miért vétkeznek és szenvednek az emberek továbbra 

is, annak ellenére, hogy az áldozat már megtörtént? 

44 Jézus azért jött a földre, hogy megtanítsa az embereket a tökéletességhez vezető útra, amelyet 

életével, tetteivel és szavaival mutatott meg. 

45 Tudjátok, hogy Isten azt mondta az embereknek: "Növekedjetek és sokasodjatok és töltsétek be a 

földet". Ez volt az eredeti törvény, amelyet nektek adtak, ó, emberek. Később az Atya nemcsak azt írta elő, 

hogy az emberek szaporodjanak, és az emberi faj növekedjen tovább, hanem azt is, hogy érzelmeik egyre 

magasztosabbak legyenek, és elméjük akadálytalanul kibontakozzon és fejlődjön. De ha az első törvény 

célja az emberi faj szaporítása volt - hogyan gondolhatod, hogy ugyanaz az Atya megbüntetne téged azért, 

mert engedelmeskedsz és teljesíted az Ő parancsolatát? Emberek, lehetséges, hogy ilyen ellentmondás 

létezik a ti Istenetekben? 

46 Nézzétek meg, milyen anyagi értelmezést adtak az emberek egy olyan példázatnak, amelyben csak 

a szellem felébredéséről szólt az emberben. Ezért értsétek meg tanításomat, és ne mondjátok többé, hogy 

azt az adósságot fizetitek, amelyet a föld első lakói az Atyátok iránti engedetlenségükkel szemben 

vállaltak. Az isteni igazságosság magasabb rendű felfogása. 

47 Mondtam nektek, hogy az utolsó folt is eltörlődik az ember szívéből, de azt is mondom nektek, 

hogy mindenkinek el kell mosnia a saját foltját. Emlékezzetek arra, hogy azt mondtam nektek: "Amilyen 

könyökkel mértek, olyannal mérnek meg benneteket", és: "Amit vetsz, azt kell aratnod". 

48 Most van itt az ideje, hogy megértsétek régi szavaimat: "Növekedjetek és sokasodjatok", 

nevezetesen, hogy ezt szellemileg is meg kell tennetek, és hogy meg kell töltenetek a világegyetemet jó 

cselekedeteitekkel és könnyed gondolataitokkal. 

49 Mindenkit szívesen látok, aki közelebb akar kerülni hozzám, mindenkit, aki a tökéletességre 

törekszik. 

50 Pihenjetek földi munkáitoktól, gyermekeim, menjetek be belső lényetekbe, ahol a templom van, és 

gondolkodjatok el szavamon. 

51 Arra rendeltelek benneteket, hogy terjesszétek a jóságot a földön, ami az igazi spiritualitás. 

52 Túl inkompetensnek és jelentéktelennek érzi magát? Túl tisztátalannak tartjátok magatokat ahhoz, 

hogy egy ilyen jellegű feladatot a lelketekre tudjatok rakni? Ennek az az oka, hogy nem ismeritek 

bölcsességemet és irgalmamat, hogy nem figyeltek felhőtlen érzékkel a tanító példákra, amelyeket a 

természetben minden alkalommal adok nektek. 

53 Nem látjátok, hogy a nap sugarai, mindent megvilágítva, hogyan érik el még a legszennyezettebb 

pocsolyát is, hogyan párologtatják el, hogyan emelik fel a légkörbe, hogyan tisztítják meg, és végül 

hogyan alakítják át felhővé, amely átvonul a földek felett, és termékennyé teszi azokat? 

54 Néha azt mondjátok nekem: "Mester, hogyan lehetséges, hogy szemed erre az emberiségre 

szegezed, amikor nincsenek többé pátriárkák, nincsenek többé igaz emberek, nincsenek többé olyanok, 

akik a Te apostolaid lehetnének? Nem látod, hogy egy mocsokkal és bűnnel teli világban élünk?" Erre azt 

válaszolom nektek, hogy az Én hatalmam liliomokat fakaszt, még a sár közepén is, ahonnan senki sem 

gondolná, hogy ilyen csodálatos tisztaságú virág fakadhat. 

55 Engedjétek, hogy az én Igém napja áthassa lényeteket, hogy megtisztítson és felemeljen 

benneteket, és sietve elindulhassatok, hogy gyümölcsözővé tegyétek embertársaitok szívét. 

56 A bűn és romlottság életének közepette, amelyet az emberiség él, hagyjátok, hogy cselekedeteitek 

tisztasága és imáitok őszintesége felszínre törjön, és bizony mondom nektek, hogy lelketeknek akkor nem 

kell irigyelnie a liliomokat semmilyen módon. 

57 Csak egy rövid ideig fogok ebben a formában beszélni - ezt az időt kell kihasználnotok, ahogyan a 

mezei növények is kihasználják a kedvező évszakot, hogy növekedjenek, virágozzanak és gyümölcsöt 

teremjenek. 

58 Bizony, bizony, bizony, mondom nektek, a bűnbánó bűnösökben több szeretet van, mint azokban, 

akik mindig jónak tartották magukat. Így fogok továbbra is beszélni, és a bűnösök továbbra is meg fogják 

bánni vétkeiket, és növelni fogják a megtértek számát. 

59 A bűnösök szíve sokkal fogékonyabb az Igém szeretetteljes érintésére, hiszen sokan vannak, akik 

azért vétkeztek, mert hiányzott a szeretet az életükből. Amikor meghallották Atyám hangját, amint hívja 
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őket, megbocsát nekik, meggyógyítja a sebeiket és megérti őket, ahogy senki más a földön nem értette 

meg őket, hamarosan megérezték az isteni érintést lényük legérzékenyebb húrjain, és megtapasztalták 

Mesterük kitartását irántuk. 

60 Olyan sok ember járja a világot, aki egy szót vagy egy megváltó fényt, egy vigaszt keres 

szenvedéseire. Olyasvalakit keresnek, aki elnéző lesz velük, aki nem mutat rá a hibáikra, aki egy jobb 

életről beszél nekik. De nem találják meg őt a világban, és akkor bezárkóznak, visszavonulnak, és többé 

nem bízzák senkire a titkaikat. 

61 Ezeket a szíveket csak a szeretet kulcsa nyitja meg, amely az enyém, és amelyet pontosan 

mindazokra bízok, akik megnyitják a szívüket, és azt mondják nekem: "Mester, követni akarlak téged.". 

62 A hallgatók szíve mélyéről ez a kérdés merül fel: "Te vagy a Messiás?". De én csak annyit mondok 

nektek: hallgassátok meg az én szavamat, ragadjátok meg a jelentését és keressétek a lényegét. 

63 Az igazságot beszélem, az utat tanítom, a reinkarnációt tárom fel, amely a törvény, hogy a lélek 

tökéletesítse önmagát, és elérje sorsának célját. Kételkedik ebben? Bizony mondom nektek, az igazság a 

legkevésbé sem változik a kétségeitek miatt. Mindig ugyanaz marad. 

64 Azt mondom nektek, soha ne tagadjátok meg pusztán azért, mert nem értitek. Ne feledjétek, ha 

csak az lenne az igazság, amit szegény elmétek felfog, akkor semmi sem létezne. 

65 Néhányan azt mondják nekem: "Mester, ha mindent tudsz, ha ismered a teremtményeket, még 

mielőtt azok lennének - akkor tudtad, hogy Júdás el fog árulni téged?". Ó, ti ügyetlen okoskodók, akik 

még ezekben az időkben is ilyen kérdéseket tesznek fel! Én, aki mindent tudok, éppen azért választottam 

őt, mert tudtam, hogy az az ember nem tehet mást; és feltétlenül szükséges volt, hogy tanítványaim 

minden egyes tökéletlenségét kihasználjam, hogy tanító példát adjak. 

66 A tanítvány, aki elárulta a Mesterét, egy szimbólum, egy nyitott könyv, amely minden emberi 

tudatban* létezik, hogy tudjátok, hogyan ragadjátok meg a jelentését és halljátok meg a tanításait. 
* Lásd a 145., 62. lábjegyzetet 

67 Tudjátok, hogy minden emberben lakozik egy Júdás. Igen, tanítványok, mert a ti esetetekben a test 

a szellem Júdása; a test az, amely ellenáll a spiritualizáció fényének ragyogása ellen, amely lesben áll, 

hogy a szellem belevesse az anyagiasságba, az alantas szenvedélyekbe. 

68 De azért, mert a tested a szakadék szélére sodor, nem szabad elítélned. Nem, mert szükséged van 

rá a fejlődésedhez, és le kell győznöd a spiritualizációd révén, ahogy én is legyőztem Júdást a szeretetem 

révén. 

69 Látom, hogy kételkedtek a szeretet erejében, hogy kételkedtek a hit erejében, hogy kételkedtek 

Szellememnek az emberi értelem szervén keresztül történő megnyilvánulásában, hogy ti magatok is 

kételkedtek ajándékaitokban és képességeitekben, amelyeket még nem fejlesztettetek ki. Mire vagy képes 

ennyi kétséggel? Milyen csodákat élhetsz át? - Nincs. 

70 Olyan makacsul kételkedtek és olyan erősek vagytok a kételkedésetekben, hogy nem engeditek, 

hogy a spirituális fény a sugaraival elérje tudatosságotok mélyebb területeit. De ha spiritualizáljátok 

magatokat, ha tanításaimmal összhangban és akaratom szerint éltek, látni fogjátok, hogy felemelkednek 

lényetekből azok a képességek, amelyeket megtagadtatok, és azok a szellemi ajándékok, amelyekről soha 

nem gondoltátok, hogy birtokában vagytok. 

71 Aztán, amikor spiritualizálódtok, és a tisztaság és a szelídség uralkodik a szívetekben, 

megtapasztaljátok, hogy a természet minden eleme jóindulattal viseltetik irántatok és engedelmeskedik 

nektek, mert a spiritualizációtok harmóniába hozott benneteket velük. 

72 Ha van lelkiségetek, nem fogjátok többé azt mondani: "Atyám, adj nekem ételt, adj nekem 

intelligenciát, adj nekem anyagi javakat". Még kevésbé fogtok abba a hibába esni, hogy azt mondjátok 

neki: "Atyám, ha megadod nekem, amit kérek, én is megadom neked abból, amim van - amit kérsz tőlem". 

73 Nem gondoljátok, tanítványok, hogy a kérésnek ez a módja olyan, mintha megkísértenétek 

Atyátokat? Azt hiszed, hogy többet és jobbat tudok adni neked, ha adsz Nekem valamit? Ha azt mondod 

Nekem, hogy kérjem el tőled, amid van, mi lenne veled, ha kérésed teljesítéséért cserébe megfosztanálak 

attól, amit a világon a legjobban szeretsz? Kiállnátok egy ilyen próbát? 

74 Nem, tanítványok, itt az ideje, hogy hagyjátok, hogy a lelkiismeret vezérelje minden 

cselekedeteteket és gondolatotokat. 
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75 Hagyd, hogy a hited beszéljen, és a menny válaszolni fog neked. 

76 Az isteni szellem tele volt szeretettel, bár egyedül létezett. 

77 Semmi sem volt még megteremtve, semmi sem létezett az isteni lény körül, mégis szerette és 

apjának érezte magát. 

78 Kit szeretett? Kinek az apjának érezte magát? Minden lény és minden teremtmény belőle 

származott, és az ő szellemében rejtőzött a hatalma. Ebben a szellemben volt minden tudomány, a 

természet minden ereje, minden lény, a teremtés minden alapja. Ő volt az örökkévalóság és az idő. Benne 

volt a múlt, a jelen és a jövő, még mielőtt a világok és a lények életre keltek volna. 

79 Ez az isteni ihlet az isteni szeretet végtelen ereje alatt valósággá vált, és elkezdődött az élet. 

80 A világegyetem megtelt lényekkel, és mindegyikükben megnyilvánult az Atya szeretete, hatalma 

és bölcsessége. 

81 Mint az élet kimeríthetetlen forrása, úgy volt az Úr méhe attól a pillanattól kezdve, amikor úgy 

döntött, hogy az atomoknak egyesülniük kell, hogy testeket és lényeket alkossanak. 

82 Először létezett a lelki élet, először voltak a lelki lények, és csak azután az anyagi természet. 

83 Mivel úgy döntöttek, hogy sok szellemi teremtménynek testet kell öltenie, hogy az anyagi 

világokban élhessen, először mindent előkészítettek, hogy az Úr gyermekei mindent készen találjanak. 

84 Áldásokkal árasztotta el az utat, amelyet gyermekeinek be kell járniuk, elárasztotta a 

világegyetemet élettel, és szépségekkel töltötte meg az ember útját, amelybe egy isteni szikrát helyezett: a 

lelkiismeretet, a szellemet, amelyet így szeretetből, értelemből, erőből, akaratból és tudatosságból 

teremtett. De mindent, ami létezett, hatalmába kerítette, és megmutatta neki a sorsát. 

85 Az Atya ott maradt, mint minden létező eredete, és mivel a világegyetemnek felkínálta a fejlődés 

és a tökéletesség útját, ott maradt, várva minden gyermekének visszatérését, hogy ők is megtalálják benne 

a céljukat, ami a lélek tökéletessége és az örökkévalóság lesz. 

86 Ez a természet minden birodalma, minden teremtmény és minden faj számára előre meghatározott 

út volt az a törvény, amelyet a Teremtő kitörölhetetlenül bevésett gyermekeibe. 

87 Azóta minden a célért szövődik és él, amiért teremtették; azóta minden a tökéletesség felé halad, és 

szüntelenül egy parancsolat, egy elv és egy törvény körül forog. 

88 Az Atya, mint egy vetés, úgy használta az élet elemeit, amelyek benne voltak, mintha föld lenne, 

és ebbe helyezte el az élet magját, amely az ő szeretetéből fakad, hogy aztán várhassa azt a napot, amikor 

olyan tökéletes gyümölcsöt arathat, mint amilyen a mag volt és amilyen az ihletés volt. 

89 A mai kor tudósai megdöbbennek, amikor felfedezik, hogy a világnak több élettartama van, mint 

amennyit a korábbi tudósok adtak neki; és amikor azt gondolják, hogy a Föld egy kialvó csillag, amely 

közel áll a kihaláshoz, én azt mondom nekik, hogy a Föld olyan keveset élt, hogy még messze van a 

fejlődésnek attól a fokától, hogy képes legyen befogadni a kegyelem és a spiritualizáció nemzedékeit. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 151  
1 Sok forrásból ittatok már abban a reményben, hogy szeretetszomjatokat oltani tudjátok, és ezúttal 

szomjasabbak vagytok, mint valaha. Mit tettetek az élet vizével, amelyet akkoriban adtam nektek? 

2 Azt mondtam a szamariai asszonynak: "Aki iszik abból a vízből, amit én adok, soha többé nem 

szomjazik meg." De ma azt mondom nektek: Ha az emberek ittak volna abból a vízből, nem cipelnének 

magukkal annyi nyomorúságot. 

3 Az emberek nem maradtak a tanításomban, és inkább arra használták a nevemet, hogy vallásokat 

és felekezeteket hozzanak létre a saját értelmezésük és kényelmük szerint. Elutasítottam a hagyományokat, 

és a szeretet tanítását tanítottam nekik, de ma ti eljöttök hozzám, és üres rítusokkal és szertartásokkal 

álltok elém, amelyek a legkevésbé sem segítik elő a szellemet. Ha a műveidben nem fejeződik ki 

szellemiség, akkor nem lehet bennük igazság, és ami nem tartalmaz igazságot, az nem jut el Atyádhoz. 

4 Amikor az a samáriai asszony érezte, hogy szemem fénye a szíve legmélyére hatol, azt mondta 

Nekem: "Uram, ti, zsidók azt mondjátok, hogy Jeruzsálem az a hely, ahol imádni lehet Istenünket." Ez volt 

az első alkalom, hogy a szamaritánus asszony megkérdezte, hogy mi a mi Istenünk. Akkor azt mondtam 

neki: "Bizony mondom neked, asszony, közeledik az idő, amikor nem fogod úgy imádni az Atyát ezen a 

hegyen vagy Jeruzsálemben, ahogy most teszed. Eljön az idő, amikor lélekben és igazságban fogjátok 

imádni az Atyát, mert Isten lélek." 

5 Ez az én tanításom minden idők tanítása. Látod, bár a szemed előtt volt az igazság, mégsem 

akartad látni. Hogyan tudod megélni, ha nem ismered fel? 

6 Pontosan ezért jöttetek jelenlétembe szomjazva. De amikor meghallottad ezt a szót, a szíved 

megérezte az élet vizének frissességét, és nem akartál többé eltávolodni a forrástól. 

7 Azt mondtad nekem: "Uram, te bejelentetted nekünk, hogy ennek az igének, amelyet ma a 

hanghordozókon keresztül adsz, vége lesz. Mit tegyünk hát, nehogy a szomjúság újra utolérjen 

bennünket?" A Mester azt mondja neked: Azért jöttem, hogy megtanítsalak titeket imádkozni, hogy 

felfedjem előttetek azokat a szellemi ajándékokat, amelyekkel rendelkeztek, de nem vettétek figyelembe, 

és amelyek segítségével gyakorolhatjátok törvényemet és utánozhattok engem. Akinek az életében van 

lelkiség, az nem érez szomjúságot, fáradtságot, éhséget vagy nyomorúságot. Továbbá azt mondom nektek: 

1950 után közelebb leszek hozzád a lelkiséged miatt. 

8 Erre megkérdezed tőlem: "Hogyan lehet elérni a spiritualitást?" És én azt mondom nektek: Ezt úgy 

éred el, hogy lélektől lélekig imádkozol, hogy minden cselekedetedben ügyelsz az igazságosságra, hogy 

aktív szeretetet gyakorolsz embertársaid iránt. Ha valaki így él, a lélek szabaddá válik, és a Lélek fényétől 

megvilágosodva irányítja az ember lépteit. Többé nem érzi magát magányosnak a földön, mert megérti, 

hogy az Úr és a szellemi világ jelenléte elkíséri őt. Minden egyes lépéssel, amit az életben tesz, új fényt 

fedez fel, és új felismeréseket szerez magának. Többé nem érzi magát törvényen kívülinek vagy 

nyomorultnak, és felfrissül az Atya által teremtett csodákban, amelyeket most az ihlet és a kinyilatkoztatás 

ajándéka révén fedez fel. 

9 Azt is mondom nektek ebben az időben, hogy aki iszik abból a vízből, amit én adok, ami az én 

Igém, az soha többé nem fog megszomjazni, ahogy azt is mondom nektek, hogy ne keressetek egy 

bizonyos helyet, ahol imádkozhattok, mert mindenhol megtalálhattok Engem. 

10 Figyelmeztettelek benneteket mindenre, ami csüggedést okozhat az életetekben, hogy egy 

pillanatra se essetek kétségbe életetek útján. Bejelentettem nektek, hogy eljön az idő, amikor minden 

vallás megpróbálja majd megvizsgálni ezt a tanítást, és ha érdekli őket, akkor a tetteitek, szavaitok és 

tanúságtételeitek alapján fogják megítélni. 

11 Már tudjátok, hogy beszélni fognak rólatok és harcolni fognak ellenetek, hogy annyi érvet hoznak 

majd fel a hitetek ellen, hogy sokan félve elrejtőznek, mások demoralizálódnak, és a legtöbben zavartan 

elfordulnak a jó úttól. 

12 Ne felejtsétek el, hogy mindezt már bejelentettem nektek, de hadd emlékeztesselek benneteket arra 

is, hogy azok, akik minden nehézség ellenére állhatatosak maradnak, és csendben imádkoznak anélkül, 

hogy hitük és reményük megingana, olyanok lesznek, mint a példázat magja, amely megmenekült a 
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viharból. Aztán, amikor eljött a kijelölt idő, elkezdett csírázni, növekedni, majd szaporodni, amíg be nem 

borította a földeket, mert tudta, hogyan kell megvárni, amíg a szél eláll, hogy élni és szaporodni tudjon. 

13 Nem szeretnétek e példabeszéd kis magja lenni, hogy holnap megkapjátok azt a dicsőséget, hogy 

Atyátok "a hit gyermekeinek" nevezzen benneteket, ahogyan én neveztem Noét? Ne féljetek, mert a vihar 

nem csak ellenetek lesz. 

Ahogyan láttátok, hogy a föld népei és hatalmai csatára készülnek, úgy készülnek a különböző vallási 

közösségek is a harcra. 

14 Szükséges, hogy rövid időre mindenki előtt bezáruljon a menny, és csak akkor nyíljon meg újra, 

amikor egyetlen kiáltás emelkedik fel a földről, mert felismerték, hogy minden lénynek csak egyetlen 

Atyja van. 

15 Szeretném, ha már most megértenétek, hogy mi az a feladat, amit e konfliktus közepette 

teljesítenetek kell - egy olyan feladat, amely nemcsak a szellemi, hanem az anyagi területet is érinti. 

16 Az Atya igazságossága megérintette ezt a nemzetet jogarával, hogy hatalmat adjon neki a háború, 

az igazságtalanság és a hamisság ellen. Lakói szívükben és lelkükben felkentek, hogy távol tartsák tőlük a 

háborút. Felkészültek és megtisztultak, hogy türelmesek legyenek, és ne veszítsék el a bátorságukat a 

szenvedésekkel szemben, amikor a pusztulás elterjed az egész világon, és a nemzetek lakóinak jajkiáltása 

hallatszik. Az imádságok akkor felemelkednek majd ebből a népből, tisztázni fogják Atyjuk imádatának 

formáját, a szeretet cselekedetei, amelyeket útjukon végeznek, megsokszorozódnak. Mert ez lesz az a 

megjövendölt idő, amikor minden ország felkészül a szeretet e magjának befogadására. 

17 Készüljetek fel előre a harcra azáltal, hogy felszerelkeztek, fejlesszétek szellemi ajándékaitokat, 

adjatok fényt fegyvereiteknek. Ne riadjatok vissza a megpróbáltatásoktól, mert azok erőt és állhatatosságot 

adnak lelketeknek. 

18 Tisztítsátok meg a szíveteket, hogy tisztán és felkészülten menjetek bele ebbe a konfliktusba, 

akkor nincs mitől félnetek. A spirituális erők és a természet elemei mindazok oldalán állnak majd, akik a 

szeretet, a béke és az igazságosság ügyének katonáiként állnak ki. 

19 Ebben a korszakban az emberek szívét keresem, hogy megmutassam nekik a helyes utat. 

20 Ti, akiknek még vannak hagyományaitok, emlékezzetek jelenlétemre közöttetek a Második 

Korszakban: emlékezzetek Jézus Jeruzsálembe való bevonulására, emlékezzetek arra az időre szeretettel, 

és gondolkodjatok el néhány ilyen szakasz jelentésén, és azt mondom nektek: Ma nem az áldott városba 

megyek be, hanem minden jóakaratú gyermekem szívébe. Ha vendégként akartok fogadni Engem, 

készüljetek fel, és én veletek leszek. Mindig ugyanúgy szerettelek titeket, Lelkem változatlan. Ti, akik 

szerettek engem, és vágytok arra, hogy kövessetek engem, lássátok magatok előtt a mennyei létrát, amely 

hozzám vezet. Az én utam mindenki számára ismert, a szellemed tudja, hogy ahhoz, hogy elérjen engem, 

meg kell felelnie a Törvény minden parancsolatának. 

21 Azt akarom, hogy tiszta lelkűek legyetek. Készen állok arra, hogy mindenkibe beleöntsem magam, 

aki felkészül. 

22 A velem élő igaz szellemek az emberi szív értetlenségét siratják, amikor a Harmadik Korszak 

Munkáját szemlélik. Még mindig vannak, akik kételkednek és feltételeket szabnak az engedelmességhez; 

de én folytatom a küzdelmet irántatok való szeretetből, és hívom a szíveket a szeretet és az együttérzés 

iránti vágyban, mint egy együgyű zarándok. 

23 Az út az áldozathozatal útja, de a hegy tetejére vezet. Gyere velem, és sétáljunk együtt. Halljátok 

meg az igét, amely ebben az időben szól hozzátok. Nagyon egyszerű, de megérinti a szív érzékeny húrjait 

azoknak, akik meghaltak a kegyelmi életnek, és új életre ébreszti őket. 

24 A második korszakban tizenkét tanítvány volt velem az utolsó vacsorán. Most meghívom az egész 

emberiséget, hogy részesüljön a Lélek Kenyeréből. Az országom békéjét is felajánlom nektek, mert 

bennem van az erő, hogy felajánljam nektek ezeket az ajándékokat. Bárki, aki követni akar, szívesen 

látom. De akit a világ hív és szolgálni akar, ha egyszer az én utamat keresi, annak nagy erőfeszítéssel és 

fájdalommal kell behoznia az elvesztegetett időt. 

25 Szolgálj engem, és tiszta lesz a lelkiismereted. Ezen felül megadom nektek, ami a 

megélhetésetekhez szükséges. Amíg szellemi feladatotok teljesítésével vagytok elfoglalva, addig 

angyalaim vigyáznak a javaitokra. 
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26 Láttam, hogyan készültök (belsőleg), és bizony mondom nektek, én adom nektek a "Testemet" 

enni és a "Véremet" inni. 

27 A szellem készen áll arra, hogy tanulmányozza azokat a tanításokat, amelyeket a Második 

Korszakban adtam nektek, és amelyek magyarázatát most adom nektek. 

28 Nézzétek itt az asztalt, amelyen az élet kenyere és a kegyelem bora van. A tanítványok 

körülvesznek engem, és szívükben azt kérdezik maguktól: "Bár az Atya velünk van, miért nyilvánul meg a 

szavaiban a szomorúság?". De azok között, akik így kérdeznek, vannak olyanok is, akiknek az elméje azt 

sejti, hogy a Mester valami keményet készül mondani nekik. Ők azok, akik emlékeznek arra, hogy az Úr 

hogyan mártotta a kenyerét a borba, hogy felajánlja annak, aki elárulta őt. 

29 Amikor Jézus a tanítványaival együtt megünnepelte azt a páska-vacsorát, az akkori nép 

hagyománya szerint, azt mondta nekik: "Most valami újat árulok el nektek: vegyetek ebből a borból és 

egyetek ebből a kenyérből, amely az én véremet és testemet jelképezi, és ezt tegyétek az én 

emlékezetemre." Ez az igazság. 

30 A Mester halála után a tanítványok úgy emlékeztek meg Uruk áldozatáról, hogy bort ittak és 

kenyeret ettek, ami annak jelképe volt, aki mindent odaadott az emberiségért való szeretetből. 

31 Az évszázadok során a felekezetekre osztott népek különböző értelmezéseket adtak szavaimnak. 

32 Ma azt szeretném elmondani, mit éreztem abban az órában, azon a lakomán, ahol Jézus minden 

szava és cselekedete egy mély bölcsességű és végtelen szeretetű könyv leckéje volt. Amikor kenyeret és 

bort használtam, az azért volt, hogy megértessem veletek, hogy ezek olyanok, mint a szeretet, amely a 

lélek tápláléka és élete, és amikor azt mondtam nektek: "Tegyétek ezt az Én emlékezetemre", a Mester azt 

mondta, hogy Jézuséhoz hasonló szeretettel kell szeretnetek felebarátotokat, és igazi táplálékként kell 

adnotok magatokat az embereknek. 

33 Jézus nem csak a szavát adta nektek. Tanításai és művei nem csupán példázatok vagy allegóriák 

voltak. Ahogyan tanítványai számára tanításul kenyérrel és borral jelképezte testét és vérét, a következő 

napon a tömeg szeme láttára adta oda testét és ontotta ki egész vérét, hogy az egész emberiségnek az örök 

élet kenyerét, a tökéletes szeretet kenyerét adhassa enni. 

34 Minden szertartás, amelyet e tanítások alapján végzel, eredménytelen lesz, ha nem alkalmazod 

tanításaimat és példáimat az életedben. Ez a nehézség számotokra, de ez az érdemetek. 

35 Jézus irgalmasságra, szelídségre, szeretetre tanított benneteket; megtanított benneteket arra, hogy 

szívből bocsássatok meg ellenségeiteknek. Azt mondta nektek, hogy meneküljetek a hazugság elől, és 

szeressétek az igazságot. Azt hirdette nektek, hogy a rosszat mindig jóval kell viszonoznotok, akárcsak a 

jót, amit kaptok. Megtanított benneteket arra, hogy tiszteljétek minden egyes szomszédotokat, és 

megmutatta nektek, hogyan találjátok meg a test és a lélek egészségét, és hogyan tiszteljétek életetekkel 

szüleitek nevét, hogy gyermekeitek is tisztelettel adózzanak nektek. 

36 Ezek azok a parancsolatok, amelyeket mindenkinek követnie kell, aki igaz keresztény akar lenni. 

37 Annak érdekében, hogy ez a tanítás hitet ébresszen a szívekben, hogy az emberek szeressék, 

csodákat tettem a folyamat során, és hogy ezek a csodák a lehető leglenyűgözőbbek legyenek, a betegek 

testén tettem őket: Meggyógyítottam a vakokat, a süketeket, a némákat, a bénákat, a megszállottakat, a 

leprásokat, és a halottakat is feltámasztottam. 

38 Krisztus mennyi szeretetcsodát tett az emberek között! Nevük tanító példaként vonult be a 

történelembe az elkövetkező nemzedékek számára. 

39 Ma újra átadom nektek az Igémet; a szellemi tartalom ugyanaz, mint amit a Második Korszakban 

adtam nektek. Ugyanezzel a szeretettel szólok hozzátok. Ismét megmutatom nektek az utat, hogy elérjétek 

az Atyát. A legnagyobb önzetlenséggel tanítalak benneteket. 

40 Ma nem kenyérrel és borral jelképezem testemet és véremet, és nem azért jöttem emberként, hogy 

kiontsam a véremet és átadjam nektek testemet a kereszten. Ez egy másik idő. Most szellemben jövök, és a 

szellemeteknek beszélek a szellemi küldetéséről, mert most már képes megérteni a korábbi tanításokat és 

az új kinyilatkoztatásokat is. Jelenleg készítem a templomomat a szívetekben. 

41 Emberként volt formám, Istenként nincs. Íme, nincs bennem több testiség, mint az Én igazságom, 

és nincs más bor, mint az Én szeretetem. 
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42 Lelkem, aki mindenütt jelen van, akkor érezhető, amikor felkészültök. Keressetek Engem, és én 

elhúzom lelki tekintetetek elől a sok titok fátylát. Jóra fordítom a szívedet, megmutatom az utat, amelyen 

járhatsz. 

43 Hogyan tudtok továbbra is vérre és testre gondolni, hiszen a Szentlélek az, aki leszáll hozzátok, 

hiszen Én csak azért jövök, hogy megvilágosítsam szellemeteket az Igémmel, hogy tápláljalak benneteket 

és felrázzam anyagi természeteteket? 

44 Szellemed hangja hívott akkoriban; belső felemelkedésed, fényszomjad közelebb hozott hozzád. 

45 Hamarosan a spiritizmus tanítványai ezt a tanítást fogják terjeszteni az emberek között, mint olyan 

tanítást, amely arra ösztönzi majd az embereket, hogy harcoljanak a szellemük felemelkedéséért. 

46 Ne alakítsatok több szektát, csak a hozzáállásnak kell egyesítenie benneteket. A lelkiismereted 

megmondja neked, ha letérsz az ösvényről. 

47 Egy törvényt adtam nektek az idők kezdete óta. Ez egy tisztasággal teli utat jelöl ki számotokra, 

amely a lelketek fejlődésének útja. 

48 Abban az időben engem is elárulnak, eladnak és átadnak. Még nem ismeritek a módját, de 

nyissátok ki a szemeteket, és dolgozzatok magatokon, hogy ne legyetek ilyen művek szerzői. 

49 Mi lesz azzal, aki meghallotta hívásomat, akit tanítványnak neveztem, és akit a világ és a 

lelkiismerete azután árulónak nevez? 

50 Figyeljetek és bocsássatok meg egymásnak, mert az én megbocsátásom az egész világmindenségre 

kiterjed. 

51 Azon a napon a szíved lüktetett az erőtől, mert én benne voltam. 

52 Emberek, akik hallják a szavamat: Fordítsátok el gondolataitokat a földi tervektől, és emeljétek fel 

magatokat, hogy lelketek felfrissüljön és örvendezzen jelenlétemben. Tartsátok meg a szükséges 

előkészületeket, mert a pillanat ünnepélyes. Az Atya beszél a gyermekeihez, és ha az Atya ezt olyan nagy 

szeretettel teszi, miért ne hallgathatnának rá a gyermekek minden tiszteletet, amire képesek? 

53 Ti hanghordozók: tanításomat inkább a szellemetek, mint az ajkatok által adjátok tovább. 

54 Ti "aranytollak": írjátok le szavamat inkább szeretetetekkel, mint tollatokkal. 

55 Azt akarom, hogy ez az üzenet felébressze az embereket álmukból. Azt akarom, hogy az emberek, 

amikor hallják a tanításaimat a te szádból, vagy olvassák az írásaidban, meghatódjanak és reszkessenek. 

56 Az én népem el fog menni, és terjeszteni fogja a jó hírt, és megismerteti az üzenetemet ebben az 

időben. Igazságomról nemcsak szavaitokkal, hanem minden cselekedetetekkel is tanúságot kell tennetek, 

életeteket e tanítás betartására irányítva. Ragaszkodni fogtok ahhoz, hogy a szellem (lélekkel való)* újbóli 

megtestesülése egyike azon nagy igazságoknak, amelyeket az emberiségnek ismernie és hinnie kell. 

Néhányan sejtik, elfogadják és intuícióból hisznek benne, mint valami olyasmiben, ami nem hiányozhat az 

emberiség iránti szeretetteljes igazságosságomból. De sokan lesznek olyanok is, akik káromlóknak és 

hazugoknak fognak nevezni benneteket. Ne aggódjatok, ugyanez történt az apostolaimmal is, amikor 

hirdették a halottak feltámadását, ahogy Jézus tanította. A papok és a bírák börtönbe vetették őket, mert 

ilyen tanításokat hirdettek. Később a világ elfogadta ezt a kinyilatkoztatást, bár biztosíthatlak benneteket, 

hogy nem volt képes felfogni e tanítás teljes jelentését, ezért szükséges, hogy most eljöjjek és 

megtanítsalak benneteket arra, hogy a "test feltámadása" csak a szellem újbóli testet öltésére utalhat, mivel 

ez az élet lényege és oka - ami valójában örökkévaló. 
* A szövegben zárójelben lévő kiegészítéseket a fordítók is beillesztették. 

57 Mi célból kellene a halott testeket feltámasztani, hiszen azok csak a lélek romlandó ruhái voltak? 

58 A hús a földbe süllyed és összekeveredik vele. Ott megtisztul, átalakul és folyamatosan feltámad 

az életbe, miközben a szellem tovább fejlődik felfelé, tovább halad a tökéletesség felé. Amikor visszatér a 

földre, az számára az emberi életre való feltámadás, és a lélekkel kapcsolatban is feltámadás az új testi 

burok számára. De az anyagi nem romolhatatlan természetű, míg a szellemi az, ezért még egyszer 

mondom nektek, hogy a szellemeteket keresem, tanítom, és azt akarom, hogy velem legyen. 

59 Abban az időben azt mondtam Nikodémusnak, aki jó szellemben keresett meg, hogy beszélgessen 

velem: "Ami testből születik, az test, ami pedig a Lélektől születik, az szellem. Ne lepődjetek meg, amikor 

azt mondom nektek, hogy újjá kell születni." Ki értette meg ezeket a szavakat? Velük együtt akartam 

elmondani nektek, hogy egy emberi élet nem elég ahhoz, hogy megértsétek egyetlen tanításomat sem, és 
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sok földi életre van szükségetek ahhoz, hogy megértsétek azt a tankönyvet, amit ez az élet tartogat. Ezért a 

testnek csak az a feladata, hogy a lélek számára támaszul szolgáljon a földön való járása során. 

60 A lélek a testtől kapja azokat a benyomásokat, amelyeket az életben kap. Minél inkább növekszik 

az érzékenysége és érettsége, annál nagyobb lesz a lélek aratása. A test csak eszköz, jeladó, támasz és 

próbakő. 

61 Az e világi élet folyamatos tanítás és a lélek örök életének tükörképe. A harmóniájáról, a 

szépségéről, a tökéletességéről beszélek. 

62 Ez egy másik tanításom, emberek, de ahhoz, hogy jobban megértsétek, inkább a szellemetekkel, 

mint az elmétekkel mélyedjetek el benne. 

63 Előkészítetted a szívedet, hogy várd az eljövetelemet. Én vagyok a vendéged benne. 

64 A titok és a csend fátyla felszakadt, már innen is látjátok az ország fénysugarait, és halljátok 

Atyátok hangját. A lelked megmosakodott a fájdalom tisztító vizében. Ki ne hullatott volna már könnyeket 

közületek? Ki ne ismerte volna a keserűséget? 

65 Te buzgón vágysz a békére, és imádságodban ezt mondod nekem: "Uram, vess véget a háborúknak 

a világban, és jöjjön el hozzánk a te országod békéje!". 

66 Kezditek érezni a feladatot, amelyet a kezdetektől fogva a szellemetekre bíztam. Ti vagytok az a 

nép, amelyet kiválasztottam, hogy szóljak hozzátok, és rátok bízom azt a feladatot, hogy békét és az 

igazság fényét hozzátok el a föld népeihez. Ti is ahhoz a hálátlan néphez tartoztok, amely nem akart 

engem Krisztus alakjában felismerni. Mások jobban felismertek, mint azok, akik azt állították, hogy 

várnak rám. 

67 Sok könnyet hullatottál az anyagiasodásod és a hálátlanságod miatt, ezért most a békére figyelsz, 

és imádkozol, hogy az emberek szeressék egymást. Csendben kérdezitek magatokat, hogyan volt 

lehetséges, hogy Jézusban nem fedeztétek fel az Uratokat; hogyan volt lehetséges, hogy elhurcoltátok őt az 

áldozati halálba, és volt erőtök és bátorságotok látni őt meghalni; hogyan volt lehetséges, hogy nem 

sírtatok érte, amikor még a nap is elrejtette arcát, hogy az emberek megértsék vakságukat. Ne lepődjetek 

meg, hogy képesek voltatok ezekre az eltévelyedésekre; itt vagyok egy másik megnyilvánulásban, és 

nagyon is lehetséges, hogy egyesek ismét megtagadnak engem. 

68 Nincs béke a földön, még azokban a napokban sem, amelyeket a ti Uratok szenvedésének 

emlékére szenteltek, és kérlek benneteket: Hogyan használtátok fel az általam adott reinkarnációkat? Mit 

tettél a felebarátod életével? Csak hagytátok, hogy az idő múljon, és rosszul használtátok fel az életeteket 

és az eszméiteket. Urak akartatok lenni, de valójában a világ és a bűn rabszolgái voltatok. A 

halhatatlanságról álmodtok, de nem az örökkévalóság, hanem a halál felé éltek. Én, aki a Feltámadás és az 

Élet vagyok, újra és újra feltámasztottalak benneteket, hogy igaz életet élhessetek. 

69 Bizony mondom nektek, ezt a testvérgyilkos és önző világot ítélet alá fogom vetni, és addig 

tisztítom, amíg nem látom, hogy szeretet és fény emelkedik ki belőle. Még azoknak is, akik ma romlásba 

vezetik népeiket, akik jelenleg minden rosszat vetnek és terjesztenek, akik megteremtették a gonoszságok 

országát, parancsot adok, hogy harcoljanak a kísértések ellen, hogy eltávolítsák a romlást, és 

jóvátételképpen gyökerestől kiirtják a gonoszság fáját. Ti is alávetitek magatokat ennek az ítéletnek, 

emberek, mert rosszul ítéltétek meg Mózest, feláldoztátok Jézust, üldöztétek Illést és megöltétek a 

prófétákat, apostolokat és tanítványokat. 

70 Békét ajánlok a világnak, de a nemzetek nagyra nőtt büszkesége, hamis hatalmával és hamis 

pompájával elutasítja a lelkiismeret minden hívását, és hagyja magát csak nagyravágyó céljaitól és 

gyűlölködésétől elragadtatni. 

71 Az ember még nem hajlik a jóság, az igazságosság és az értelem oldalára; az emberek még mindig 

felemelkednek és elítélik felebarátaik ügyét; még mindig azt hiszik, hogy igazságot tudnak szolgáltatni. 

Nem gondolja, hogy bírák helyett gyilkosoknak és hóhéroknak kellene nevezniük magukat? 

72 A hatalom emberei elfelejtették, hogy minden életnek egyetlen tulajdonosa van, mégis úgy veszik 

el szomszédaik életét, mintha az az övék lenne. A tömeg kenyérért, igazságért, menedékért, ruháért kiált. 

Az igazságosságot Én fogom biztosítani, nem az emberek és nem a tanításaik. 
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73 Az ember mindig is bírónak akart látni engem, soha nem volt képes trónt emelni nekem, mint 

királyának, vagy oltárt nekem, mint istenének; csak egy törvényszéket tudott létrehozni. Ezért mondom 

nektek, hogy mostantól kezdve az isteni bíróságról ítélem meg minden egyes műveteket. 

74 Büszkeségükben az emberek maguk is le akarták igázni a természetet és annak elemeit, anélkül, 

hogy felismerték volna, hogy ezek bírákká válnak, hogy megfenyítsék az ember arroganciáját és 

elbizakodottságát. 

75 Amit a próféták hirdettek, az ebben az időben valóra válik. Az új szavam eljut majd a 

filozófusokhoz és a teológusokhoz, sokan gúnyolódni fognak rajta, mások pedig felháborodnak. De 

miközben ez történik, megdöbbent szemük látni fogja a próféciák beteljesedését, amelyeket most 

jelentettem be nektek. 

76 Én csak a jóság szeretetére tanítottalak benneteket, és ha ezért jöttem, akkor azért, mert tudom, 

hogy a világban a rosszat imádtátok, amelynek hatalma a ti tökéletlenségetekből fakadt. 

77 Vágyom arra, hogy másképp szóljak hozzátok - nem azért, hogy kijavítsam a hibákat, nem azért, 

hogy megdorgáljam a hibákat, hanem hogy magas bölcsességgel és mély kinyilatkoztatással tanító 

szavakat adjak nektek. De ez nem fog megtörténni, amíg nem vagytok kívül ezen a testen, amely 

megkötöz benneteket, és kívül ezen a világon, amely fogva tart benneteket. Emberek, halljátok a 

hangomat, ne nyugodjatok bele ebbe a sivatagba, emlékezzetek arra, hogy abban az Első Korszakban 

példát adtatok a világnak a hitről, a kitartásról és az erőről minden korszak számára, amikor átkeltetek 

azon a megpróbáltatásokkal, akadályokkal és ellenségekkel teli sivatagon, amíg el nem értétek a magas 

célt, amelyet követtetek: az ígéret földjét. 

78 Vegyetek példát erről a példáról, vegyetek példát magatokról, mert ti is részei vagytok ennek a 

népnek. Szüntelenül bátorítottam gyermekeim hitét, és végül megjutalmaztam hűségüket. Bizony mondom 

nektek, új mannát tartogatok a lelketek számára, és a megpróbáltatás órájában ismét víz fog fakadni a 

sivatag sziklájából. 

79 A tömeg énekekkel és Jehova dicséretével enyhítette nehéz vándorlásukat. A jelen időben az ima 

és a jó cselekedetek fogják elérni, hogy ne érezzétek az út nehézségeit. Már az utolsó sivatagon is átkelsz. 

Legyen bátorságotok és hitetek, érjétek el a hegy tetejét a szeretet műveivel. 

80 E világon túl van egy haza*, ahová lélekben mindannyian be fogtok lépni. Kinek nincs ott egy 

szerette? Ki ne szeretné újra látni azt, akire apaként, anyaként, testvérként, gyermekként, férjként vagy 

feleségként, barátként emlékszik? 
* Lásd a 145., 29. lábjegyzetet 

81. Emlékeitek, gondolataitok és mai imáitok olyan hívások, amelyeket ezek a lények otthonukban 

hallanak. Holnap a spiritualizáció egyesíteni fog benneteket, és mindannyian egy világot fogtok lakni, és 

engedelmeskedni fogtok a parancsolatnak, amely azt mondja nektek: "Szeressétek egymást. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 152 
1 Ez az emléknap, amikor a különböző vallási közösségek nagy tömegeket gyűjtenek össze, akik 

éhesek Isten szavára. Nézze meg, hogy mindegyikük más-más módon emlékezik meg Jézus 

szenvedéséről. 

2 Ez az emlékezés napja, amikor az ember szíve egy rövid időre elfordul a földi örömöktől, és 

megérzi, hogy sorsa nem ér véget ebben a világban, hanem Jézushoz hasonlóan ebben az életben a 

keserűség útját kell megjárnia, hogy az Úr jobbjára emelkedhessen. 

3 Milyen kevesen vannak azok, akik rítusok és allegorikus ábrázolások nélkül képesek szívükben 

újraélni a Mester szenvedését! Ti spiritualisták, akik az emberi értelem szervén keresztül hallotok Engem, 

ne várjátok el, hogy ezt a drámát érzéki megjelenítés formájában ismételjem meg. Csak azt engedem meg 

nektek, hogy az Igém által emlékezzetek azokra a művekre és tanításokra, amelyeket azokban az órákban 

adtam nektek. Ismét velem vannak a tanítványok, és azt mondtam nekik: "Figyeljetek és imádkozzatok, 

legyetek résen a kísértés csapdáitól, ne feledjétek, hogy a test gyenge. 

4 Ha akkor azt mondtam nektek, hogy új parancsolatot adok nektek, mondván: "Szeressétek 

egymást", ma azt mondom nektek, hogy ez a parancsolat továbbra is az első és az utolsó. 

5 Azt mondtam tanítványaimnak a második korszakban: "Nagyon hamar nem láttok engem többé, 

mert elmegyek az Atyához. De hamarosan újra köztetek leszek, mert elküldöm nektek a Vigasztalót, az 

Igazság Lelkét." És itt vagyok én, a harmadik korszak tanítványai, beteljesítve Szavamat és Ígéretemet. 

6 Amikor az óra közeledett, és a vacsora véget ért, Jézus utolsó utasításokat adott a tanítványainak. 

Elindult az olajkertbe, ahol imádkozni szokott, és így szólt az Atyához: "Uram, ha lehetséges, vedd el 

tőlem ezt a poharat. De ne az én akaratom, hanem a Te akaratod legyen meg." Ekkor közeledett az egyik 

tanítványom, aki át akart adni engem, a sokaság kíséretében, akik meg akartak ragadni. Amikor 

megkérdezték: "Ki az a Jézus, a Názáreti?" - Júdás odament a Mesteréhez és megcsókolta. Az emberek 

szívében félelem és megdöbbenés támadt, amikor meglátták Jézus nyugodt nyugalmát, és újra 

megkérdezték: "Ki az a Jézus?". Aztán odamentem hozzájuk, és azt mondtam nekik: "Itt vagyok, én 

vagyok az." Ekkor kezdődött a Szenvedélyem. 

7 Papok, bírák és uralkodók elé vezettek. Kihallgattak, elítéltek, és azzal vádoltak, hogy 

megsértettem Mózes törvényét, és hogy olyan birodalmat akarok létrehozni, amely elpusztítja a császárét. 

8 Hány szív, amely néhány nappal korábban még csodálta és áldotta műveimet, elfelejtette azokat, 

hálátlannak mutatkozott, és csatlakozott azokhoz, akik szidalmaztak engem. De szükséges volt, hogy ez az 

áldozat nagyon nagy legyen, hogy soha ne törlődjön ki az emberek szívéből. 

9 A világ és ti, mint a világ részei, láttátok, hogy úgy káromoltak, kigúnyoltak és megaláztak engem, 

ahogyan senki más nem tehette volna. Mégis türelmesen kiürítettem a poharat, amelyet te adtál nekem 

inni. Lépésről lépésre beteljesítettem az emberek közötti szeretet sorsát, és minden gyermekemnek 

odaadtam magam. 

10 Boldogok azok, akik hittek Istenükben, még akkor is, ha vérbe borulva és zihálva tapasztalták őt. 

11 De valami még ennél is nehezebb várt rám: két rabló között egy fához szögezve meghalni. De így 

volt megírva, és így kellett valóra válnia, hogy felismerjenek engem az igazi Messiásként. 

12 Amikor a kereszt magasságából lenéztem az emberek tömegére, megláttam Máriát, és Jánosra 

utalva azt mondtam neki: "Anyám, ez a te Fiad", Jánosnak pedig: "Fiam, ez a te Anyád. 

13 János volt az egyetlen abban az órában, aki megértette a következő mondat értelmét, mert a tömeg 

annyira vak volt, hogy amikor azt mondtam: "Szomjazom", azt hitték, hogy fizikai szomjúságról van szó, 

és epét és ecetet adtak nekem, holott a szeretet iránti szomjúság volt az, amit a lelkem szenvedett. 

14 A két gonosztevő is a halállal birkózott mellettem, de míg az egyik káromolta és romlásba döntötte 

magát, a másik hagyta magát megvilágosítani a hit fényétől, és bár látta Istenét a gyalázatos keresztfára 

szegezve és közel a halálhoz, hitt istenségében és azt mondta neki: "Ha majd a mennyek országában leszel, 

emlékezz meg rólam", mire én, ennyi hittől meghatódva, így válaszoltam: "Bizony mondom Neked, még 

ma velem leszel a Paradicsomban." 

15 Senki sem tudja, milyen viharok tomboltak Jézus szívében abban az órában. A természet 

elszabadult erői csak halvány tükörképe voltak annak, ami az ember magányában történt, és az isteni 
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Lélek fájdalma olyan nagy és valóságos volt, hogy a test, egy pillanatra elgyengülve, felkiáltott: "Istenem, 

Istenem, miért hagytál el engem?". 

16 Ahogyan megtanítottam az embereket élni, úgy tanítottam őket meghalni is, megbocsátva és 

megáldva még azokat is, akik gyaláztak és mártírrá tettek Engem, amikor azt mondtam az Atyának: 

"Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek". 

17 És amikor a Lélek elhagyta ezt a világot, azt mondta: "Atyám, a Te kezedbe ajánlom a Lelkemet." 

A tökéletes tanítói példa megvalósult, mint Isten és mint ember beszéltem. 

18 Mégis itt vagyok, emberek, ahogy ígértem nektek. Nem testben, azaz testben, hanem a 

világosságban jöttem, és azt mondom nektek: Elmúlt az az idő, amikor ahhoz, hogy elvethessem 

magvaimat, vérrel kellett öntöznöm azokat; de mennyire meg kell tisztítanotok és fel kell készítenetek 

magatokat helyette. 

19 A Szentlélek világossága által inspirálva, lépésről lépésre vetitek el ezt a tanítást, hogy a "süketek" 

meghallják, a "vakok" pedig lássák. A Mesterhez hasonlóan gúnyt, rágalmakat és megaláztatást fogsz 

elszenvedni, még a rokonaid is nevetségessé tesznek, de nem fogsz elgyengülni. Mert azonnal emlékezni 

fogtok arra, hogy a Magasságbeli Fia, aki minden hatalom és bölcsesség volt, nem menekült el az emberek 

próbái elől, hogy azokon keresztül tanúságot tegyen nekik az ő igazságáról. 

20 Ez az oka annak, hogy folyton azt mondom nektek: merítsetek szellemi és erkölcsi erőt az Igéből 

az életetekért folytatott küzdelmetekhez, mert aki lélekben erős, az a földi dolgokban is az lesz. És azt is 

elmondhatom nektek, hogy néha még az áldozati halálig is el fogtok menni, ahogyan azt Jézuson keresztül 

tanítottam nektek a II. korszakban. 

21 Figyeljetek és imádkozzatok, emberek, nemcsak az anyagi veszélyek miatt, hanem a buktatók 

miatt is, amelyeket a szemetek nem tud észrevenni - azok miatt, amelyek láthatatlan lényektől származnak. 

22 A zavarodott lelkek nagy légiói háborút folytatnak az emberek ellen, kihasználva tudatlanságukat, 

tompaságukat és a szellemi látás hiányát; és az emberek nem készítették fel a szeretet fegyvereit, hogy 

megvédjék magukat a támadásaiktól, ezért úgy tűnnek ebben a csatában, mint védtelen lények. 

23 Szükséges volt, hogy szellemi tanításom eljöjjön hozzátok, hogy megtanítsalak benneteket arra, 

hogyan szereljétek fel magatokat, hogy győztesek legyetek ebben a csatában. 

24 Abból a láthatatlan világból, amely a ti világotokban él és szövődik, olyan hatások áradnak ki, 

amelyek az embereket sújtják, akár az elméjükben, akár az érzéseikben, akár az akaratukban, és odaadó 

szolgákká, rabszolgákká, eszközökké, áldozatokká teszik őket. A szellemi megnyilvánulások mindenütt 

megjelennek, és a földi emberek még mindig nem akarják érzékelni, hogy mi veszi körül a szellemüket. 

25 Meg kell kezdeni a harcot, el kell pusztítani a sötétséget, hogy amikor a világosság felvirrad az 

emberekben, mindenki igazi közösségben egyesülve emelkedhessen fel, és az ima által győztesen vehesse 

fel a harcot azokkal a hatalmakkal szemben, amelyek oly sokáig uralták őket. 

26 Emberek és nemzetek hódoltak e befolyások erejének anélkül, hogy az emberiség észrevette volna. 

Az általuk okozott ritka és ismeretlen betegségek megdöbbentették az embereket és összezavarták a 

tudósokat. 

27 Mennyi viszályt, mennyi zűrzavart és fájdalmat halmozott magára az ember. Az ima, az erkölcs és 

a spiritualitás hiánya vonzotta a tisztátalan és zavart lényeket. És mit várhatunk azoktól, akik fény és 

felszerelés nélkül elzárkóznak? 

28 Vannak, akiket becsaptál és elnyomtál, akiket megzavartál és megaláztál. Csak zűrzavart és 

sötétséget tudnak küldeni nektek, csak bosszút tudnak állni, és csak szemrehányásokat tesznek nektek. 

29 Most már csak varázslónak és varázslónak nevezzetek, mert ezeket a dolgokat felfedem nektek, 

miközben nem én okoztam őket, hanem ti. Én csak meg akarlak menteni mindannyiótokat a sötétségtől, a 

fájdalomtól és a (lelki) haláltól, mert én vagyok a fény, amely az emberek és a megzavart lelkek légiói 

előtt ragyog. Melyikük fog engem először felismerni? 

30 Amikor a Második Korszakban megszabadítottam egy megszállott embert, azok, akik ezt látták, 

azt mondták, hogy Jézus lepaktált a gonosz szellemmel. De a szellem, amely azt az embert gyötörte, 

megszólított engem, és azt mondta: "Tudom, ki vagy te: Isten Szentje. 

31 De voltak olyanok is, akik e műveken csodálkozva azt mondták: "Milyen hatalommal és erővel 

parancsol a tisztátalan lényeknek, és azok engedelmeskednek neki?". Nem tudták, hogy a szellemnek ez az 
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ajándéka minden emberben ott van, hogy mindannyian magatokban hordozzátok ezeket a fegyvereket. 

Később a tanítványaim megismételték a Mesterük cselekedeteit, bizonyítva, hogy Krisztus azért jött, hogy 

tanítsa az embereket; nemcsak azért, hogy megmutassa a hatalmát, hanem azért is, hogy felfedje az 

embereknek a szellemi ajándékokat és a hatalmat, amellyel mindannyian rendelkeznek. 

32 Imádkozzatok - mondta nektek a Mester -, az ima ad fényt a szeretet fegyverének, amellyel békét 

kell nyernetek az emberiségnek. A szellemi ajándékok felébrednek, a lélek tisztánlátóvá, a szem éleslátóvá 

és a szív érzékennyé válik. 

33 Emberek, megtanítottalak benneteket arra, hogy megszabaduljatok a láthatatlan csapdáktól és 

megvédjétek magatokat ellenük, hogy meggyógyuljatok az idegen betegségektől és megszabaduljatok a 

gonosz befolyásoktól. De bizony mondom nektek - ahogyan már kinyilatkoztattam nektek -, csak az ima 

és az erény szolgálhat arra, hogy túléljétek ezeket a megpróbáltatásokat. Ha ezt más intézkedésekkel 

helyettesítitek, akkor az ilyen hatások áldozatai lesztek, és ahelyett, hogy világossá tennétek az utatokat, 

inkább a sötétséget növelitek. Akkor a világ joggal fog titeket varázslóknak, varázslóknak nevezni, holott 

én egy értékes ajándékot adtam nektek, hogy fényt és békét hozzatok minden rászoruló léleknek. 

34 Mikor leszel képes arra, hogy a sötétség, a szenvedés és az eltévelyedések egész világát a béke 

világává alakítsd át? Mikor lesztek képesek magatokhoz vonzani a magas szellemi szférák fényét, hogy 

harmóniába kerülhessetek minden embertársatokkal abban az otthonban, amelyet én rendeltem nektek? 

35 Az Igémben adott útmutatásom miatt valódi csodák történtek köztetek. A lelkek egy új napra 

ébrednek, a szívek reménytől dobognak. Azok, akik képtelenek voltak meglátni az igazságot, mert 

tudatlanságuk olyan volt, mint egy szemkötő, amely eltakarta szellemi szemüket, most látnak és 

csodálkozva néznek körül. Azok, akik fizikailag (és mentálisan) betegek, meggyógyulnak, ha lényükben, 

szívükben befogadják szavaim lényegét. 

36 Ekkor e nép legbelsőbb, legtisztább részéből hálaadó ima árad a munkákért, amelyeket végzek 

rajtuk, és azt mondja nekem: "Köszönöm, Uram, hogy méltónak tartottál minket arra, hogy ezek a csodák 

történjenek bennünk." Ez az ima a legbelsőbb, legtisztább népből fakad. 

37 Amikor ezek a férfiak és nők aztán felemelkednek, megerősödve szeretet, vigasztalás és bölcsesség 

szavam által, akkor felkeresték embertársaikat, és csodákat tettek útjuk során, gyakran anélkül, hogy 

ennek tudatában lettek volna. 

38 Hitük által meggyógyítják a szíveket, tanúságtételük által eloszlatják a sötétséget és felébresztik 

azokat, akik közömbösek voltak. Intuíciójukkal megoldják az élet problémáit, és erejük révén képesek 

ellenállni a megpróbáltatásoknak. Kezeik megtanulják "megkenni" a betegeket, elméjük megtalálja az utat, 

hogy megismerje Igémet és örüljön benne; imáik segítenek nekik kibontakoztatni szunnyadó szellemi 

ajándékaikat, és így lépésről lépésre haladva elérik, hogy Uruk csodákkal veti el útjukat. 

39 Megszaporodtak a találkozóhelyek, ahol Igém ismertté vált, és mindegyik olyan, mint az igaz 

tudás iskolája, ahol emberek gyűlnek össze, akik tanítványaimmá válnak, és buzgón jönnek, hogy 

megtanulják az új leckét. 

40 Ha e közösségek mindegyike tanúságot tenne mindazokról a jótéteményekről, amelyekben 

irgalmasságomból részesültek, akkor e csodák tanúságtételének nem lenne vége. És ha egy könyvben 

kellene összegyűjtened mindazt, amit az első szavaimtól az utolsóig minden hanghordozómon keresztül 

mondtam, ezt a munkát nem tudnád elvégezni. 

41 De népem közvetítésével egy olyan könyvet fogok küldeni az emberiségnek, amely tartalmazza 

majd Szavam lényegét és a köztetek véghezvitt cselekedeteim tanúságát. Ne féljetek vállalni ezt a 

küldetést, mert én arra foglak inspirálni benneteket, hogy ebben a könyvben rögzítsétek a nélkülözhetetlen 

tanításokat. 

42 Azt hiszitek, hogy amit a Második Korszak apostolaim leírtak, az volt minden, amit a földön 

mondtam? Bizony mondom nektek: Nem. Gondoljatok arra, amit János tanítványom mondott: "Jézus 

cselekedetei olyan sokrétűek, hogy nem hiszem, hogy a világ meg tudná fogni azokat a könyveket, 

amelyeket meg kellene írni róluk. 

43 Íme, tanítványok, még nekik is csak azt sugalltam és idéztem fel a megírás pillanatában, ami 

feltétlenül szükséges volt, hogy végrendeletként és tanúságtételként megmaradjon a jövő nemzedékek 

számára. 
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44 Ebben a korszakban új életet adtam Igémnek azok között, akik halottak a kegyelmi élet számára. 

Azért hívlak titeket így, mert olyan szellem van a lényetekben, amely nem tudta, hogyan táplálja magát az 

Élet Kenyerével, és ezért nem értette meg, hogy az örökkévalósághoz tartozik. 

45 Eljöttem, hogy lássam az általam a világnak átadott Ige gyümölcsöző voltát a Második 

Korszakban, és azt tapasztaltam, hogy a gonoszság továbbra is virágzik, és keserű gyümölcseit szétszórja 

az emberek között. Keresem a nyomot, amelyet áldozatos halálomnak kellett volna hagynia az ember 

szívében, de a vér, amelyet felfedezek, az a vér, amelyet az emberek testvérgyilkos háborúikban ontottak - 

egyeseknél bűnös vér, másoknál ártatlan. Nekem mindig az ellenségeskedésekről, az alantas 

szenvedélyekről, a lelki sötétségről, a halálról beszél. 

46 Ezzel a világgal kell szembenéznetek, ó emberek. De ne féljetek, mert az emberek szelleme sokat 

fejlődött, és ha tudjátok, hogyan kell szívből jövő szavakkal tanácsot adni, ahogyan én tanítottalak 

benneteket, látni fogjátok, hogy a szemük megnyílik a fényre, és szeretettel és irgalommal nyújtják majd 

felétek a karjukat. 

47 A mostani időt a felkészülésre és az elmélkedésre kell szánni, emberek, mert ha most nem 

használjátok ki, még megbánjátok. 

48 Sokat kell dolgoznotok magatokon, hogy felkészüljetek arra, hogy elmenjetek és hirdessétek az én 

igémet. El kell érned egész életed teljes megújulását, hogy amikor az, aki hallja a tanítást, amit hirdetni 

fogsz, megnézi otthonodat, vagy követi lépteidet, hogy felderítsen téged, csak tisztaságot és igazságot 

találjon műveidben. 

49 Ha megvan bennetek a vágy, hogy megmutassátok a világnak az általam tanított Tan 

nagyszerűségét, ne feledjétek, hogy először olyanokká kell válnotok, mint a tiszta tükrök, amelyek 

képesek visszatükrözni az én fényemet. Ne bízz mindig a beszéded ékesszólásában vagy a szavad kisebb-

nagyobb képességében. Bizony mondom nektek, a legszebb szavak sem érik el azt a meggyőző erőt, 

amellyel egy jó mű rendelkezik, legyen az bármilyen feltűnő is. 

50 Szeretett emberek, ez a "Harmadik Nap", amikor új életre keltem az Igémet a "halottak" között. Ez 

a Harmadik alkalom, amikor szellemi módon megjelenek a világ előtt, hogy azt mondjam neki: "Itt van 

ugyanaz a Krisztus, akit láttatok meghalni a kereszten, és most is hozzátok szól, mert él, élni fog és mindig 

is lesz." 

51 Ezzel szemben azt látom, hogy az embereknek halott a szívük a hit, a szeretet és a fény 

tekintetében, bár azt állítják, hogy vallási közösségeikben az igazságot hirdetik. Azt hiszik, hogy már 

biztosított az üdvösségük, ha imádkoznak a templomukban és részt vesznek a szertartásaikon. De mondom 

nektek, a világnak meg kell tanulnia, hogy az üdvösséget csak a szeretet és az irgalmasság cselekedeteinek 

elvégzésével lehet elnyerni. 

52 A gyülekezési helyek csak egy iskola. A vallási közösségeknek nem szabad a törvény 

magyarázatára szorítkozniuk, hanem biztosítaniuk kell, hogy az emberiség megértse, hogy az élet egy 

olyan út, amelyen az embernek alkalmaznia kell az isteni törvényből tanultakat, a szeretetről szóló 

tanításom gyakorlásával. 

53 Aki csak hallgatja a tanítást, aki megelégszik a lecke, a tanítás hallgatásával, és így azt hiszi, hogy 

már teljesítette kötelességét, az súlyos tévedésben van, mert ha megtanulta a neki kinyilatkoztatott leckét, 

de nem ültette át a gyakorlatba, akkor sem Mesterének, sem embertársainak, sem önmagának nem tett 

igazságot. Ő akkor csak egy tanítvány volt, aki azt hitte, hogy megértette a tanítást, és közben elfelejtette 

annak legfontosabb részét, vagyis: a szeretetet, a megbocsátást, a könyörületet, a türelmet, a hitet és 

mindazokat a jó dolgokat, amelyeket egy isteni tanítás tartalmaz és a gyakorlatba való átültetést tanácsolja. 

54 Szeretett emberek, tanuljatok meg "utolsók" lenni, hogy elsők lehessetek a szememben. Alázatos 

szívű, egyszerű és erényes leszel. Ne hagyjátok magatokat elcsábítani a földi hamis dicsőségektől, 

amelyek csak arra szolgálnak, hogy a szellemet letérítsék az igaz útról, vagy megakadályozzák, hogy 

tovább haladjon, és ezáltal értékes időt veszítsenek el a szellemi fejlődésben. Mindig azt a helyet keresd, 

ahol hasznos lehetsz, és mindig azt részesítsd előnyben, mint azt, amelyik tekintélyesebbnek tűnik 

számodra. 

55 Ne legyetek hiúak és ne legyetek könnyelműek; ne szeressétek a tiszteletbeli helyeket, mint a 

farizeusok, hogy a nép előtt hivalkodjatok, hogy ők is tiszteletet mutassanak nekik. 
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56 Az igazán magas szellem nem foltozza be magát ilyen fakósággal, mert irtózik a kérkedéstől és a 

hízelgéstől. Aki teljesíti Isten törvényét, megvalósítva azt a lelki és emberi életben, annak teljesen 

elegendő az a béke, amelyet minden egyes cselekedete után kap Urától. 

57 A magasabb pozíció, a csodáló pillantások és a hízelgés iránti vágy azt jelenti, hogy jobban 

szeretjük magunkat, mint bárki mást, és ez azt jelenti, hogy nagyon messze vagyunk Isten törvényének 

teljesítésétől. 

58 Nem azt mondtam-e nektek: Istent jobban kell szeretnetek minden teremtett dolognál? Ez az első 

parancsolat jelentése. Nem megmondtam-e nektek: Szeressétek felebarátaitokat, mint testvéreiteket? Ez a 

második dolog, amit meg kell tenned. Ismerd fel tehát, hogy az önszeretetednek kell az utolsó helyre 

kerülnie, és soha nem az első helyre. 

59 Ezért neveztem képmutatónak azokat a farizeusokat, akik azt állították, hogy a legbuzgóbbak Isten 

szolgálatában, és mégis mindig arra törekedtek, hogy elsők legyenek a zsinagógában, akik élvezték, hogy 

az emberek hódolatát élvezik, és akik mindig ügyeltek arra, hogy testüket szép ünnepi köntösbe 

öltöztessék, hogy minden gonoszságukat elrejtsék közöttük. 

60 Nem akarlak titeket képmutatóknak nevezni. Ha nem érzed magad tisztának, legalább légy 

visszafogott, és ne hivalkodj a tisztasággal; mert nagyon szomorú lenne, ha valaki, aki már hisz a 

bölcsességedben és erényedben, felfedezné az igazságot, és látná, hogy a tanúságtételed hamis volt. 

61 Az őszinteségnek és az igazságnak mindig ki kell fejeződnie a tetteidben. 

62 Az alázatnak kell mindig uralnia az életeteket - kéri tőletek a Mester. 

63 Akkor megtapasztalhatod, hogy az igazi erény hogyan fog lakni a szívedben. Észre fogod venni, 

amikor a jobb kezed jó munkát végzett, és a bal kezed észre sem vette. 

64 Mondjátok el a világnak, hogy nem szükséges, hogy Krisztus minden nemzedékben megszülessen 

és meghaljon ahhoz, hogy üdvözüljetek; mondjátok el, hogy a Második Korszak Szavam még mindig él, 

és minden lelket megérint, és minden nemzedék szívét hívja. 

65 Azért adom át nektek az új üzenetemet, hogy megkönnyítse a korábbi kinyilatkoztatás megértését. 

66 Visszatértem az emberekhez, hogy segítsek nekik a jelenlegi megpróbáltatásaikban. A Mester azt 

mondja neked: Ne ijedjetek meg, amikor megtudjátok új megnyilvánulásom jeleit, inkább örüljetek, mert 

megengedtem nektek, hogy közvetlenül tanúi legyetek ezeknek a tanításoknak. 

67 Ahogyan Én megjelentem Magdalénának lélekben a Második Időben az áldozati halál után, és ő 

meglepetten és ugyanakkor örömmel telve felkiáltott: "Uram, dicsértessék és magasztaltassék örökké!", 

úgy jelentem meg nektek most, amikor azt hittétek, hogy a Mester nincs jelen vagy közömbös a 

szenvedéseitek iránt; és meglepetésetek után megáldottatok Engem. Lelkedben befogadtad fényemet, és 

miután ilyen nagy kegyelemben részesültél, megemlékeztél embertársaidról, és közbenjártál értük, 

mondván: "Szerencsés vagyok, hogy hallom szavadat, míg mások nem ismerik ezeket a tanításokat!". De a 

Mester azt mondja nektek: Lelkemet sokféleképpen ismertettem meg minden nemzetben. Azok, akik 

belsőleg felkészültek, felismerik, hogy a kegyelem és az igazságosság idején élnek, és érezték 

jelenlétemet. 

68 Ahogyan Magdolnának megbocsátottam, úgy bocsátok meg nektek is, de azt akarom, hogy 

hozzám méltóvá tegyétek magatokat, mint ő. 

69 Hány példát gyűjthetsz más korok testvéreitől és nővéreitől a tanításban, amely méltó arra, hogy 

mintául szolgáljon! A munkájuk olyan, mint egy nyitott könyv. De te - nem akarod, hogy a munkádat 

példaként írják le? Azokat a műveidet, amelyeket méltónak tartok rá, az utódaidnak fogom bemutatni. Ma, 

amikor az anyagi testben élsz, nem fogsz sem dicsőséget, sem tiszteletet aratni. Legyetek alázatosak, és 

hagyjátok, hogy mások ítéljék meg a műveiteket. 

70 A rád váró nagy napi munkában én leszek a segítőd, mint egy cirenei Simon. 

71 Tanításom nagy felfordulást fog okozni a világban, nagy változások lesznek a szokásokban és az 

eszmékben, és még a természetben is lesznek változások. Mindez az emberiség új korszakának kezdetét 

fogja jelezni, és a szellemek, akiket rövidesen a földre küldök, mindezekről a próféciákról fognak beszélni. 

Ők fogják magyarázni az Igémet és magyarázni a műveket, hogy segítsenek e világ helyreállításában és 

felfelé ívelő fejlődésében. 
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Az én békém legyen veletek! 



U  153 

76 

Utasítás 153 
1 A Mester ismét megjelenik közöttetek, hogy átadja nektek a Harmadik Időről szóló tanítását. 

2 Bizony mondom nektek, az emberi értelem általi megnyilvánulásomba vetett hitetek támogatni fog 

benneteket életetek megpróbáltatásaiban, mert szavam mindenhová elkísér benneteket. Ne legyetek 

olyanok, mint néhányan azok közül, akik veletek együtt hallgattak engem, és akik, belefáradva a 

hallgatásba, úgy távoztak, hogy nem tudták, milyen örökséget hordoznak magukban. 

3 Eljön majd a pillanat, amikor felelned kell mindenért, amit rád bíztam. 

4 Ti jelenlévők, kitartásotokkal, megmutatjátok akaratotokat és buzgóságotokat, hogy kövessétek a 

nyomomat. Látom, hogy a szívetekben az én Istenségem iránt érzett szeretet a (lelki) emelkedettségetekkel 

és a szeretet gyakorlásával egyre növekszik. 

5 Én vagyok az Atya szeretete, amely megszólítja a lelkedet, és békével tölti el. Szavam megtisztít 

benneteket, mert lényetek legbelsőbb részéig hatol. Megváltást jelent, mert elfordít benneteket a gonosz 

utaktól, és az igazság útját kínálja fel nektek, és ahogyan Engem hallgattok, elragadtattok tőle, és 

mindannyian egy szívvé és egy akarattá formálódtok. 

6 Az egész emberiséghez szólok, és megújulásra hívom a bűnöst, aki makacsul ragaszkodik a 

bűneihez, mert neki is helyet biztosítok katonáim soraiban. 

7 Örökkévaló és egyetemes Igém korlátozott, amikor a hanghordozó humanizálja, de soha nem 

veszíti el jelentésének tökéletességét. Az Én Igém nem fáj, és nem büntet. Miért gondolod, hogy büntetek, 

amikor az ember az, aki tövisekkel szórja be az útját, hogy utána azokon járjon? 

8 Ismerjétek fel, hogy minden létező egy törvényen belül él, és hogy aki letér a helyes útról, és nem 

tartja be a titeket irányító parancsolatokat, az azonnal a törvény ítélete előtt találja magát, hogy felismerje 

tévedését. 

9 Figyeld meg néhány pillanatra az univerzumot, amely körülvesz téged, és csodálni fogod a 

harmóniát, az engedelmességet és a pontosságot, amellyel minden birodalom és minden lény betölti a 

sorsát. Gondolod, hogy a munkám akkor is tökéletes lenne, ha minden teremtett dolog egyetlen 

törvénynek sem engedelmeskedne? - Ti, akik az Én remekművem vagytok, fel lettek ruházva a választás 

szabadságával, az akarattal, az értelemmel és a szellemhez tartozó összes képességgel, hogy az erényeitek 

kibontakoztatásával szerzett érdemeik révén szellemi tökéletességre tegyenek szert, mely állapotban békét 

és boldogságot fogtok tapasztalni, és megtaláljátok a teljes fényt, melyet előkészítettem számotokra, hogy 

elérjétek az Ígéret Földjét. 

10 Az Atya jobbjára vezető út olyan keskeny és egyenes, hogy Ő maga vált emberré Krisztusban, 

hogy áldozatos halálának és kiontott vérének jegyeivel kijelölje az emberi lélek számára a tökéletességhez 

vezető utat. 

11 Ezt az utat, amely a szeretet törvénye, az emberi eszmék nem oltják ki, mert minden szellem 

számára eljön a megváltás ideje, és azt csak Istenben találja meg. 

12 Ma még hallgatsz rám, de holnap, amikor már nem ugyanúgy adom magam tudtodra, a világ útjain 

fogsz követni, és példát veszel rólam. Ha ekkor a gyengeség pillanata érne benneteket, szavam útközben 

meg fog lepni benneteket, és a szeretetre vonatkozó útmutatásom emlékezetében üdvösséget találtok, és 

folytatni fogjátok küldetéseteket, hogy szeressétek embertársaitokat. 

13 Ez idő alatt érinthetetlenül és láthatatlanul jöttem hozzátok, és ti csak szellemi érzékenységetekkel 

érzékeltetek Engem. Így tettem próbára a hiteteket. Sok olyan megnyilvánulást adtam nektek, amelyek 

által megerősödött a hitetek. Szellemi szemetek megnyílt, és érzékeitek most ébrednek fel, hogy 

megértsetek és később tanúságot tegyetek rólam. 

14 Még ha ajkatok nem is beszélt az igazságomról, még ha szívetek még kételkedik is - a lélek szeret 

engem és hisz. Vágyik arra, hogy elérjen engem, és imájában fényt kér tőlem, hogy meggyőzzem a 

"testet", valamint erőt és türelmet, hogy legyőzzem azt. Még nincs egyetértés a szellem és a test között, és 

gyakran legyőzött benneteket az utóbbi önakarata, és a képességeiteket és az akaratotokat annak 

szolgálatába állítottátok. De ezért jöttem ma, hogy tápláljam a szellemet, hogy megerősítsem és 

visszaadjam neki az örökségét. 
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15 Mindig is kerestem a szellemet, és az örök életről beszéltem neki, ami a célja. Hozzám tartozik, és 

ezért magamnak követelem őt. A fejlődés és a jóvátétel útjára tereltem, mert az volt az akaratom, hogy 

felfelé fejlődjön és érdemei által tökéletesítse magát. A karosszéria héja csak rövid élettartamú. Amikor 

teljesítette feladatát, tiszteletét teszi előttem, és a szellem megállás nélkül folytatja útját. 

16 A mai nap a lélek legnagyobb bűnbánatának ideje. Megnyílt az ítéletem, és mindenkinek a műveit 

egy mérlegre tettem. Bár ez az ítélet nehéz és szomorú a lelkek számára, az Atya közel van hozzájuk, aki 

inkább szerető Atya, mint bíró. Mária, a ti szószólótok szeretete is körülvesz benneteket. 

17 A gyermekeim várnak rám a káosz közepette, amelyben ma élnek. Tudván, hogy jövök, félnek, 

mert megszegték törvényemet; amikor odamentem hozzájuk, és megkérdeztem tőlük, hogy felismernek-e 

engem, azt válaszolták: "Uram, elfelejtettem parancsolataidat, belezuhantam az anyagiasságba, és 

összezavarodtam. De ma, amikor a Te hangod hív engem, megjavítom az utamat, és hagyom, hogy a Te 

fényed vezessen engem." 

18 És amikor eljöttem hozzátok, akik a választott nép vagytok, és megkértelek benneteket, hogy 

fogadjatok be magatok közé, a szellemetek azonnal válaszolt: "Alakítsátok és tökéletesítsétek lényünket a 

ti tanításotok által". De míg a szellem ismeri a sorsát és elfogadja azt, a test lázad ellene, és a kettő között 

harc kezdődik, amelyben meg kell szerezned az üdvösségedhez szükséges érdemeket. 

19 Már régen bejelentettem nektek azokat az eseményeket, amelyeket láttatok bekövetkezni. Már 

mondtam: Figyeljetek és imádkozzatok, mert közel van a nap, amikor háború és más csapások 

szabadulnak el. De hitetlen szívetek így szólt hozzám: "Atyám, lehetséges, hogy megengeded, hogy 

háború legyen közöttünk, hiszen kinyilvánítottad szeretetedet, jóságodat és megbocsátásodat?". - Amikor 

bejelentettem nektek ezeket az eseményeket, azért tettem, hogy felkészüljetek és imádkozzatok az egész 

emberiségért, hogy ezentúl bensőséges és bűnbánó életet éljetek, és békét teremtsetek családotok 

kebelében, és tanításomat a gyakorlatba ültessétek. Arra kértelek, hogy mindezt azért tedd, hogy a 

fájdalom enyhüljön. Nem azt akartam mondani nektek, hogy ily módon megakadályozzátok azt, ami meg 

van írva, hanem felajánlottam nektek, hogy közvetítők legyetek a világ és az én Lelkem között. 

20 Minden, amit megjósoltak, 1939-ben bekövetkezett: erős nemzetek leigázták a gyengéket, mások, 

még erősebbek egyesültek, hogy megszállják az előbbieket; a háború pedig elterjedt, elpusztított mindent, 

ami az útjába került, és fájdalmat vetett. - Néhány tanítványom imája ez volt: "Uram, reméljük, hogy ez a 

szó nem fog bekövetkezni". Mások az események bekövetkeztére vártak, hogy higgyenek. De szavam 

valóra vált, és ma azt kérdezitek tőlem, hogy minden veszély elmúlt-e. De mondom nektek, hogy a béke, 

amit ma tapasztaltok, csak álbéke, ami eddig történt, az csak a szenvedések kezdete, amelyek a világot 

sújtani fogják. 

21 Még mindig gyengék vagytok, tanítványaim, mert bár megvan az Igém, még mindig kételkedtek. 

Atyám Szelleme várja az emberiség újjászületését. Mindenki legyen tanítója ennek a tanításnak a családja 

körében, hogy amikor eljön a látogatás napja, felkészültek és erősek legyetek. Lásd a körülötted lévő 

makacs szíveket, amelyek sírásra késztettek, hogy szenvedésedben azt mondd nekem: "Miért teszel 

próbára szeretteim között a tanításodért?". De én azt mondom neked: az a testvéred, aki nem értette meg 

az eszményedet, a te türelmed és irgalmad által át fog változni, és ezután a legjobb barátod és bizalmasod 

lesz. 

22 Már közelednek azok, akik hallani fogják utolsó szavaimat. Rövid időn belül meg fogják érteni 

tanításom szellemi tartalmát. Adjátok meg nekik a legjobb helyet, gyógyítsátok meg őket, és ne állítsátok 

meg őket fejlődésük útján. Amikor látjátok, hogy a szellemi ajándékaik gyorsan kibontakoznak, hagyjátok 

őket előrehaladni, akkor a karjuk segít nektek a keresztet hordozni, és mindannyian előre fogtok haladni. 

23 Ó, szeretett Izrael, akibe újra és újra beleöntöttem Igémet - még nem értetted meg, mennyire 

szeretlek! Milyen gyakran meghatódtatok, amikor hallottátok az Igémet, és amikor csodáimban 

részesültetek, megígértétek Nekem, hogy a végsőkig követni fogtok Engem. Légy áldott. Bízzatok 

Atyátokban, aki mindig vigyáz rátok. Nem a tökéletes béke világában élsz, de ebben sikerül 

megpillantanod a szellemednek megígért országot. Szerelmem veled van. Vágyjatok rám, mint Atyára, ne 

pedig mint bíróra. Ne kívánjatok az én ítélőszékem elé állni. Készítsd fel a lelkedet, hogy amikor hozzám 

jössz, béke és elégedettség legyen benned, és öröm a Lelkemben. 
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24 Mindig Atyaként nyilatkoztam meg. A világ kezdetén szellemileg beszéltem az emberekhez, 

gyakran látták, hogy leszállok, hogy tanácsot adjak vagy kijavítsam őket. Beszéltem Ádámhoz, és ő 

alázatosan hallgatott rám. Ábellel voltam, és micsoda áldást találtam ebben a teremtményben. De Káinhoz 

is közeledtem, mert mindenkit szeretek, az igazat és a bűnöst egyaránt. Nagy szellemeket küldtem, akik 

elhozták a fényemet, hogy tanítsák és kinyilatkoztassák a Törvényt és az isteni parancsolatokat. De milyen 

kevesen voltak hajlandóak felébredni a lelkükben, és meghallani a lelkiismeretük hangját. Néhányan 

megbánták, amikor vétkeztek, mások azonban hátat fordítottak Jehova szigorú és hajthatatlan törvényének. 

De Törvényem mindannyiukban ott volt, és bár fényem megvilágosította őket, láttam, hogy a bűnösök 

számban felülmúlják őket, hogy a gonoszság elszaporodott és súlyosan károsította a lelkeket. Aztán 

hagytam, hogy egy nagy megtisztulás történjen. Csak Noé és családja maradt életben, és ők voltak a mag, 

egy új világ kezdete. Szövetséget kötöttem az igaz emberrel, és megjelent a béke szivárványa, a szövetség 

jele. 

25 Hamarosan ezeknek az embereknek a leszármazottai ismét engedtek a kísértésnek. A szívek, 

amelyek a szeretet örökségét kapták, érzéketlenné és keménnyé váltak. Megváltásukhoz élénk példa vált 

szükségessé. Aztán Krisztus emberré lett és közöttük lakott. Evett a ti kenyeretekből, megtapasztalta és 

elszenvedte életetek nehézségeit. Csodákat tett, hogy megismertesse magát, megtanított a helyes útra. 

Közel éltél hozzá, és láttad a világot járni. De amikor eljött küldetésének vége, milyen kevesen voltak 

felkészülve arra, hogy lássák mennybemenetelét, hogy megértsék áldozatos halálát, és hogy habozás 

nélkül kövessék a szeretet és megbocsátás vérével kijelölt utat. 

26 Ma már másodszor jövök Mesterként. Tekintetem azokat keresi, akiknek követniük kell engem, 

azokat, akiknek fel kell készülniük arra, hogy a világnak beszéljenek eljövetelemről, mint a Vigasztaló 

Szellem. De fájdalommal nézem a gyengéd és ártatlan szíveket, amelyek megkeményedtek. Annyi könny 

folyt, hogy forrásuk, az emberek szemei kiszáradtak. Nincs többé szeretet irántam, sem az emberek 

együttérzése egymás iránt, és Atyám-Lelkem szenved az emberiségért. Tekintetem minden szívre rápihen, 

de csak azt a fájdalmat kapom, amit ebben az időben arattatok. 

27 A Mester azt mondja neked: Nem értettétek meg, hogyan használjátok az általam adott 

ajándékokat. De eljön majd az idő, amikor jobban meg fogjátok érteni ezt az utasítást, és nagyon közel 

érezni fogjátok magatokat hozzám, és megköszönitek nekem. 

28 Imádkozzatok, figyeljetek és kérjetek a világért. Aztán, amikor eljön a harc ideje, keljetek fel és 

terjesszétek fényemet, bátorítsatok és vigasztaljatok, távolítsátok el a betegségeket, tegyetek csodákat, 

hogy amikor utatok végére értek, érdemekkel telve jöhessetek hozzám, és békében jelenhessetek meg 

ítélőszékem előtt. 

29 De mikor fog ez a nép tudatára ébredni annak, hogy milyen szellemi küldetése van a föld többi 

népével szemben? 

30 Megmondtam nektek, hogy ne akarjatok senkinél több lenni, és ne is állítsátok magatokat mások 

fölé. Mégis nagy a sorsotok, és még a nemzetnek is, amely védelmet nyújt nektek, teljesítenie kell a maga 

részét ebben a munkában. 

31 Azért tanítottalak benneteket, hogy megoszthassátok az örömhírt embertársaitokkal, és amikor 

eljön az ideje, elvigyétek az üzenetemet a többi nemzethez. De még mindig látom, hogy alszol, és nem 

fogod fel küldetésed nagy jelentőségét. 

32 Azt akarod, hogy a fájdalom, a nyomor, a betegség és az éhség rázzon fel a letargiádból? 

33 Nagyon keserű a pohár, amelyet iszol, és nagyon nehezek a láncok, amelyeket magaddal cipelsz. 

Ti még mindig a fáraó rabszolga népe vagytok. Minél jobban vágytok a szabadságotokra, annál nagyobbak 

a rátok rótt nehézségek, és annál magasabb az adótok. A keserűségnek milyen mértékét fogod még elérni? 

34 Azoknak, akik felébredtek, fel kell rázniuk a többieket, akik még alszanak, letargiájukból, és el 

kell mondaniuk nekik, hogy az Úr, ugyanúgy, mint korábban, várja őket a hegyen, hogy meghallják Atyja 

hangját, és megmutassa nekik az utat, amely a szabadsághoz és a békéhez vezet. De egyeseknek és 

másoknak egyaránt helyesen kell érteniük szavamat, mert különben azt kérdezitek magatoktól: "Ki a 

fáraó?". Mi az a rabság, amiről itt szó van? Melyik hegyen fog szólni hozzánk az Úr? Hová vezet majd az 

út, amelyet ő mutat nekünk?" 
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35 De meg kell tanulnotok megfejteni a szimbólumokat, amelyekben hozzátok beszélek, hogy később 

el tudjátok magyarázni azokat embertársaitoknak anélkül, hogy tévedésbe esnétek. 

36 A társadalmi környezet, amelyben élsz, amely körülvesz téged ebben az időben, ennek az időnek a 

fáraója. Áthatja az önzés, a gyűlölet, a kapzsiság és az emberiség összes bűne. 

37 A láncok a szükségleteid, amelyek arra kényszerítenek, hogy alávesse magát az uralkodó 

önzésnek, igazságtalanságnak, sőt erkölcsi romlottságnak. 

38 A hegy, ahol várlak benneteket, mindannyiótok lelkiismeretében van, amely az Én akaratom 

szerint hallatja magát a szívetekben, mert abban van megírva az Én Törvényem. 

39 Az Út az az életnek az az iránya, amely lehetővé teszi számodra, hogy elnyerd a vágyott békét és 

szabadságot, és amelyet éppen e törvény beteljesülése hoz el. 

40 Most már tudod, hogy mit jelent a küldetésed? Imádkozzatok, emberek, hogy nemzetetek 

felébredjen hívásomra. Figyelj, hogy amikor a tömegek keresnek téged, tudd, hogyan menj eléjük, és 

példáddal inspiráld őket. 

41 Tanítványok, tanulmányozzátok tanításaimat, jöjjetek és hallgassátok meg szavamat, mert azok az 

idők nem térnek vissza. Ma még hallhattok engem a hanghordozók elméjének orgonáján keresztül, de ez 

az idő el fog múlni, és munkám a kinyilatkoztatás új szakaszát fogja megnyitni számotokra. 

42 Frissüljetek fel tanításaim hallgatása által, és őrizzétek meg őket szívetekben. Tegyétek 

emlékezeteteket olyan ládává, amely úgy őrzi tanításaim lényegét, mintha felbecsülhetetlen értékű ékszer 

lenne. 

43 Ma, amikor egyesek csodálkozására és mások hitetlenségével vagy hitetlenségével szemben 

visszatértem hozzátok, azt várjátok, hogy a Mester beszéljen nektek azokról a tanításokról, amelyeket a 

múltban adott nektek. 

44 Figyeljetek rám: Isten az emberi élet kezdetétől fogva törvényként és igazságosságként 

nyilatkoztatta ki magát az embernek. Az isteni Szellem az első teremtmények éretlenségére és 

egyszerűségére való tekintettel materializálódott azáltal, hogy hangját emberszerűen és érthetően 

hallhatóvá tette. E lények érzékenysége addig ébredt, amíg képesek voltak értelmezni az Atyát a természet 

feletti úton. Amíg engedelmességben éltek, addig megtapasztalták az isteni kegyelmet mindenben, ami 

körülvette őket. Nem kímélték őket a félrelépések és a keserűség sem, ami azt jelezte számukra, hogy 

vétettek Uruk ellen. A lelkiismeret fényét ragyogtattam fel bennük, amelynek világítótoronynak, bírónak 

és tanácsadónak kellett lennie életük útján. Az első emberek ösztönösen tudták, hogy a láthatatlan Atya 

mindig azt parancsolja, ami jó, és hogy ez a parancs azon a törvényen alapul, amely szerint élniük kell. 

Azt a belső fényt, amit "Természetes Törvénynek" neveztél. 

45 Később, amikor az ember megszaporodott, és szaporodásában megfeledkezett e törvény 

betartásáról, nem hallgatott lelkiismerete szavára, és elvesztette minden félénkségét, az Atya, aki követte a 

gyermeket a pusztaságba, erényük és bölcsességük révén magas szellemmel megáldott embereket küldött 

hozzá, hogy emlékeztesse őket arra az útra, amelyről letértek. 

46 Nem emlékeztek-e az igaz Ábelre, akinek a véréért még mindig számon kérem? Az áldozata 

mellett halt meg. 

47 És Noéról, a mélyen hívő emberről, aki elviselte az emberek gúnyolódását, és az utolsó pillanatig 

hirdette Urának akaratát? Tetteikkel emlékeztettek benneteket a létezésemre és a Törvényemre. Aztán 

elküldtem nektek Ábrahámot, az engedelmesség és az Úrba vetett végtelen hit példaképét, az erényes 

Izsákot és a hűséges és erőteljes Jákobot, hogy ők alkossák a fa törzsét, amelyből egy ág kihajtja Mózest, 

akit azért küldtem, hogy képviseljen Engem és átadja törvényemet az embereknek. 

48 Mózesben az emberiség meglátta fenségem tükörképét. Igazságot, igazságosságot, fékezhetetlen 

bátorságot, hitet, engedelmességet és szeretetet láttak benne. Megtanultátok, hogy népének gyengeségei 

láttán dühösen összetörte a törvény tábláit, amelyeket éppen az Atyától kapott. De azt is tudjátok, hogy 

azonnal visszaadtam őket a kezébe, hogy megértessem veletek, hogy mindig csak egyetlen isteni törvény 

irányíthat benneteket: a láthatatlan Isten törvénye. 

49 Aztán, amikor eltelt egy bizonyos idő, és nyilvánvalóvá vált az igény, hogy az emberiség 

mélyebben megismerje Atyját, ő - aki fáradhatatlanul végzi szeretetét - elküldte prófétáit a világba, hogy 

bejelentse az emberiségnek, hogy eljön a földre és emberré lesz, hogy szeretetét érzékelhetővé tegye 
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számukra, és születése, élete és halála által megtanítsa őket arra, hogy mi a tökéletes élet. De míg egyesek 

hittek a prófétáimban, mások kételkedtek, megölték őket, és ezzel az áldozattal előkészítették az utamat. 

50 Hírnökeim szava megremegtette a vétkezők szívét, mert hirdették annak eljövetelét, aki 

igazságával leleplezi az igazságtalanságot. Miközben az emberek azt mondták: "Isten a jóságot, a szeretet, 

a megbocsátás és az igazságosság tökéletes cselekedeteit tanácsolja, mert Ő tökéletes, de mi emberek nem 

lehetünk ilyenek", Jézus eljött a világba. 

51 Ő maga Isten volt, aki azért jött a világra, hogy törvényét és tanításait emberi formában hozza el. 

Ma azt szeretnétek tudni, hogyan jött létre Jézus teste. Erre azt mondom nektek: Elégedjetek meg azzal, 

hogy tudjátok, hogy ez a test az irántatok érzett végtelen szeretetem hatására született és fogant meg. Ettől 

a pillanattól kezdve Jézus elkezdte inni a keserűség poharát, amelyet a végsőkig ki kellett innia. Átélte az 

emberiség minden viszontagságát, elviselte a megpróbáltatásokat, megismerte a megpróbáltatásokat, az 

üldözést, az emberek hosszú napi munkáját, a szomjúságot és a magányt; testében érezte az idő múlását, és 

közelről szemlélte az emberi életet, annak erényeivel és nyomorúságaival együtt, amíg el nem jött az idő, 

hogy elinduljon beszélni és hatalmi műveket végezni. 

52 Aztán hagytam, hogy az emberek körém gyűljenek, hogy meghallgassanak, hogy rám nézzenek, 

hogy szavakkal és lelki módon fürkésszenek. Hagytam, hogy az ember az isteni keresése közben átfúrja a 

testemet, amíg meg nem pillantotta a csontjaimat, az oldalam felnyílt, és víz folyt ki belőle. Hagytam, 

hogy a világ vádlottjává, gúnykirályává, kiszolgáltatottá tegyen, és így a szégyen keresztjével a vállamon a 

kivégzés helyére vonszolt, ahol két rabló várt rám, hogy velem együtt haljak meg. 

53 Így akartam meghalni, a keresztemen, hogy megtanítsalak benneteket arra, hogy én, a ti Istenetek 

nemcsak a szavak Istene vagyok, hanem a tetteké is. De azok, akik láttak meghalni, tanúi voltak 

kínjaimnak és hallották utolsó szavaimat, azt mondták: "Hogyan halhat meg az Isten Fia? Hogy lehet az, 

hogy bár ő a Messiás, mégis láttuk őt összeesni, és hallottuk őt siránkozni?" 

54 Az emberek további bizonyítékot követeltek, és szeretetemben megadtam nekik. Ahogyan én is 

emberként születtem egy szent asszony méhéből, hogy tisztelegjek az emberi anyaság előtt, úgy én is 

visszasüllyedtem a föld belsejébe, hogy tisztelegjek előtte, és ott fejezzem be emberi küldetésemet. De a 

föld nem tudta megtartani azt a testet, amely nem hozzá tartozott, hanem az Atya kebeléhez, akitől jött, és 

akihez visszatér. 

55 Most azt mondom nektek: Ha kételkedtél Krisztus istenségében, amikor láttad őt meghalni a 

kereszten, meg tudod-e mondani nekem: Melyik ember támadt fel a halála utáni harmadik napon a sírból 

anélkül, hogy az megrongálódott volna, és a saját testével felment a mennybe? Senki! - Azért tettem, mert 

én vagyok az Élet, mert sem lélekben, sem testben nem tudtam meghalni. 

56 A kételyek nem csak a nézők tömegében merültek fel. Még a tanítványaim között is volt olyan, aki 

kételkedett abban, hogy a halálom után megjelenhetek közöttük. Tamás volt az, aki azt mondta, hogy csak 

akkor hinné el, hogy ez lehetséges, ha az ujjait az oldalamon lévő sebbe dughatná. Alighogy ezt mondta, 

máris üdvözöltem őt: "Békességem legyen veled! Még volt ereje odamenni, megnézni a mély sebet, és 

megérinteni a kezével, hogy elhiggye, a Mester valóban meghalt és feltámadt. 

57 Boldogok azok, akik hisznek anélkül, hogy előtte látták volna. Igen, gyermekeim, mert az igaz hit 

olyan tekintet is, amely meglátja azt, amit sem az értelem, sem az érzékek nem képesek felfedezni. Csak a 

hit képes feltárni az ember előtt a teremtés néhány titkát. 

58 De aki feltámadt a halálból, ezúttal dicsőséggel teli szellemben jön el, hogy újra szóljon hozzátok. 

59 Hányan tudják a mai földön élők közül, hogy egy új korszak nyílt meg az emberiség előtt? Csak 

azok tudják biztosan, akik hallották ezt a szót, hogy 1866-ban új korszak kezdődött: a Szentlélek kora. 

60 Roque Rojas elméjén keresztül szólalt meg Illés, az úttörő szelleme, aki így mutatkozott meg, hogy 

előkészítse az Úr útját. 

61 Ezen az igaz emberen keresztül megnyitottam tanításaim könyvét, új kinyilatkoztatásaimat az 

emberiség előtt, és meghívtam őket, hogy egy újabb lépést tegyenek az ösvényen. 

62 Én ebben az időben "a felhőn" jöttem, vagyis spirituálisan és emberi szemmel láthatatlanul. Ez a 

"felhő" a túlvilág szimbóluma, ahonnan egy fénysugarat küldök, amely megvilágítja az értelem azon 

szerveit, amelyeken keresztül megismertetem magam. Ez volt az Én akaratom, és ezért ez egy tökéletes 

mű. Ismerem az embert, és szeretem őt, mert az én gyermekem. Én használhatom őt, mert én teremtettem 
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őt, erre teremtettem őt. Én kinyilatkoztathatom magam az emberben, mert pontosan azért teremtettem őt, 

hogy megdicsőítsem magam benne. 

63 Az ember az én egyetlen és igaz képmásom, mert életet, értelmet, akaratot és képességeket 

birtokol, mint az ő Istene. 

64 Mielőtt ebben a formában kinyilatkoztattam volna magam a jelenben, az emberek szívét 

vizsgáltam. Megkérdeztem azokat, akik különböző vallási közösségekben táplálják az elméjüket: 

Elégedett vagy? Erre ők azt válaszolták: "Éhesek és szomjasak vagyunk Rád." 

65 Sokan keresték Atyjuk megjelenését és arcát, anélkül, hogy megtalálták volna Őt. Reménykedtek a 

csodában, de a csoda nem vált valósággá, mert nem találtak olyan kenyeret, amely valóban táplálta volna a 

lelküket. Mégis előkészítettem azt a fát, azt a forrást és azokat a mezőket, és megidéztem a békére éhes és 

szomjazó, szeretetre vágyó és szeretve érezni akaró tömegeket. Amikor eljöttek Jelenlétembe, hallották ezt 

az Igét, amely ugyanúgy nyilvánul meg a gyülekezés minden létező helyén, és minden alkalommal, 

amikor megszólal, olyan, mint egy kéz szerető érintése, amely felébreszti az alvót, és mint egy barát 

hangja, amely tanácsot ad. 

66 Miután egy ideig hallgattatok engem, megértettétek, hogy nem lehettek egyszerű csodálók, akik 

életüket csak lelki szemlélődéssel töltik, és így szóltatok hozzám: "Uram, azzal, hogy megettük ezt a 

gyümölcsöt, amit adtál nekünk, azt a kötelességet vállaltuk magunkra a Te Istenségeddel szemben, hogy 

műveljük és terjesszük magját." Ez a kötelességünk. 

67 Amikor tudatára ébredsz annak, hogy Mestered még mindig a vállán hordozza a szeretet keresztjét, 

sírva mondod neki: "Uram, hadd hordozzuk a keresztedet, hadd igyuk ki belőlünk az epét és az ecetet". De 

mondom nektek, ahogy kértétek, ez már megtörtént. Nem vetted észre, hogy milyen nehéz a küldetésed az 

utóbbi időben? Nem veszed észre, milyen keserves volt ez az időszak, és hogy jelenleg olyasmin mész 

keresztül, amit még soha nem szenvedtél el? Mutassátok ki továbbra is ezt a hajlandóságot, és 

imádkozzatok. 

68 Azért választottalak titeket, egyszerű embereket, mert ha tudósok, teológusok és tudósok szájából 

beszélnék, nem hinnének nekem. De amikor egy egyszerű emberen keresztül beszélek, akkor 

megdöbbentem az embereket. Ki hozta ide a nagy tömegeket? Mindannyian voltatok, mert készen álltatok 

arra, hogy tanúságot tegyetek. Itt vannak azok, akik azt mondták nektek: "Hogyan lehetséges, hogy 

Krisztus a világban van?". És azok is, akik felkiáltottak: "Lehetetlen, hogy a minden tökéletesség Mestere 

egy emberen keresztül tegye magát ismertté!". Itt vannak azok, akik kételkedtek a szavaidban és a 

megerősítéseidben. 

69 Emberek, ha Jézus az Ő Vérével öntözte meg a magokat, amelyeket az Atya az emberek szívébe 

vetett az első korszakban, akkor ma Isteni Lelkem a kegyelem harmatát küldi le ezekre a mezőkre, hogy 

gyümölcsözővé tegye őket. 

70 Közeledik távozásom napja. Az én köztetek való tartózkodásom ebben az időben hosszabb volt, 

mint a korábbi időkben, hosszabb, mint Izráelé a pusztában, hosszabb, mint az az idő, amikor Jézus az 

emberek között élt. Ki azok közül, akik hallgattak engem ebben az időben, nem érezte magát 

megmérgezve ettől a szótól? Ki keveredett már bűnbe vagy tévedésbe általa? Bizony mondom nektek, ha 

nem hozott nektek jót, mert nem fogadtátok be magatokba, akkor nem is okozott nektek rosszat. 

71 Emlékezzetek, hogy egyszer azt mondtam nektek: nem azért teremtettelek titeket, hogy olyanok 

legyetek, mint az élősködő növények. Nem akarom, hogy megelégedjetek azzal, hogy senkinek sem 

árthattok. 

Azt akarom, hogy elégedettséggel töltsön el, hogy jót tettél. Aki nem tesz jót, bár megtehetné, nagyobb 

gonoszságot követett el, mint az, aki, mivel nem volt képes jót cselekedni, a gonoszságra szorítkozott, mert 

ez volt az egyetlen dolog, amit tudott. 

72 Így szólt hozzátok ma az, aki, miután meghalt a világért, feltámadt az Atya dicsőségére, hogy 

szellemben eljöjjön hozzátok ebben a Harmadik Korszakban. 

73 Íme, itt az én feltámadásom a harmadik napon, amikor Krisztus megjelenik új tanítványainak, és 

ezt mondja nekik: 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 154  
1 Lelkem fénye megvilágít benneteket a kegyelem e reggelén. 

2 A Második Korszak tanítását és tanítási példáimat nem értette meg az emberiség, mert a kölcsönös 

szeretet helyett viszályt találok a nemzetek között és viszályt a különböző ideológiák, szekták és vallási 

közösségek között. Példát adtam nektek az alázatosságból a bölcsőtől kezdve egészen addig a pillanatig, 

amikor meghaltam közöttetek a kereszten. Életemet, példámat, tanításaimat és áldozatos halálomat az 

emberek nem vették példának. 

3 Az a lap Isten könyvében egy lecke volt minden időkre; azon hagytam neked mindent, amit akkor 

el kellett mondanom, és semmit sem tudtam elfelejteni belőle. Bejelentettem nektek, hogy vissza fogok 

térni hozzátok, és ígéretemet teljesítve itt vagyok. Mégis azt látom, hogy a világotok teljes zűrzavarban 

van, látom, hogy az emberek megpróbálják megváltoztatni a bolygó arcát a hitük és tanításaik szerint. De 

ma azért jöttem el, tele szeretettel, hogy elmondjam nektek: Ha nem értettétek meg a Második Korszak 

tanításait, akkor itt vagyok, hogy segítsek nektek megérteni azokat az Én szavammal. 

4 Hallgassa meg: Egyszer Jézus eljutott a Jordán partjára, és ott találkozott Keresztelő Jánossal, aki 

tanította a tanítványait, és hirdette nekik a mennyek országának eljövetelét. Amikor a második korszak 

előfutára meglátta Jézus ragyogó tekintetét, arcának kedvességét és azt az isteni fenséget, amelyet Jézus 

sugárzott, felismerte a Messiást, és leborult előtte. János, aki éppen a tanítványait oktatta, és hallotta, 

amint azok a Jézus által tanított tanításról beszélnek, azt mondta nekik: "Az ország közel van az 

emberekhez", és a Megváltó előtt állva azonnal felismerte őt, és felkiáltott: "Íme, ez az, akinek nem 

vagyok méltó arra, hogy szandáljának zsinórját kibogozzam". 

5 De mivel János az én prófétám és szolgám volt, tanításai összhangban voltak az enyémmel, és 

tanítványai is az enyémek voltak. 

6 Egy másik alkalommal, amikor Jézus egy falu közelében járt, kiküldte a tanítványait, hogy 

keressenek élelmet a megélhetésükhöz, és amikor visszatértek, találkoztak János tanítványaival, akik 

éppen prédikáltak. Amikor megérkeztek a Mester házához, így szóltak: "Uram, Uram, találkoztunk néhány 

emberrel, akik tanítást hirdetnek és csodákat tesznek. Ez a te törvényed szerint van?" Jézus azt mondta 

nekik: "Miért vagytok feldúltak? Mindenki, aki jótékonykodik, a törvényen belül van." 

7 Azért mondom ezt ma nektek, a Harmadik Korszak tanítványai, hogy ne tekintsetek az én 

Törvényemen kívüliekre, akikkel az utatokon találkoztok, és akik szeretetet, irgalmat és fényt vetnek, 

függetlenül attól, hogy milyen nevű tanítást követnek. 

8 Abban az időben nem mindenki ismert fel engem isteni vetőként. Sokak számára csak egy galileai 

voltam, aki a földön prédikált. Csak azok, akik felfedezték Jézus szavaiban az Istenség hangját, ismerték 

fel Őt a Magasságbeli Fiaként. 

9 Az, aki ma megnyilvánul közöttetek, ugyanaz, aki a második korszakban szólt hozzátok. De amit 

az emberek akkor láttak, azt ma már nem lehet ugyanúgy látni. Az a Mester, akinek kedves arca, szelíd 

tekintete és szeretetteljes szava van, ma szellemben jön, és egy emberi lényen keresztül szólal meg. 

10 Aki ebben a megnyilvánulási formában akar engem érezni és látni, annak elméje és szíve legyen 

mozdulatlan. 

11 Sokan elvesztették a nyugalmukat. De amikor láttátok testvéreitek békéjét és bizalmát, hozzájuk, 

az ő hitükhöz és reményükhöz menekültetek, és el akartatok jutni az üdvösség kikötőjébe. Így segítitek 

egymást. 

12 Olyan népet támasztok fel ebben az időben, amely szorgalmasan követi törvényemet, amely szereti 

az igazságot és az irgalmasságot. Ez az ember olyan lesz, mint egy tükör, amelyben mások láthatják az 

általuk elkövetett hibákat. Senkinek sem lesz bírája, de erényei, cselekedetei és (szellemi) 

kötelességteljesítése megérinti mindazok lelkét, akik keresztezik útját, és rámutatnak hibáikra 

mindazoknak, akik megsértik törvényemet. 

13 Ha ez a nép egyszer erős és számos lesz, magára vonja majd szomszédai figyelmét, mert műveinek 

tisztasága és imádatának őszintesége megdöbbenti majd az embereket. Akkor az emberek megkérdezik 

maguktól: "Kik azok, akik templomok nélkül is tudják, hogyan kell így imádkozni? Ki tanította meg 

ezeket a tömegeket arra, hogy imádkozva imádják Istenüket anélkül, hogy szükségét éreznék, hogy 
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oltárokat állítsanak az imádatukhoz? Honnan jöttek ezek a vándorprédikátorok és misszionáriusok, akik, 

mint a madarak, nem vetnek, nem aratnak és nem pörgetnek, és mégis tovább léteznek?". 

14 És azt fogom mondani nekik: Ezt a szegény és alázatos népet, amely mégis tele van buzgalommal 

az Én Törvényem szerint, és erős a világ szenvedélyeivel szemben, nem ember alkotta. Ezeket a 

sokaságokat, akik örömmel tesznek jót, akiket az ihlet megvilágosít, és akik a béke üzenetét és egy csepp 

gyógyító balzsamot visznek a szívekbe, nem a föld bármelyik szektás közösségének tanítói vagy segítői 

oktatták. Mert bizony mondom nektek, ebben az időben nincs egyetlen ember sem a világotokban, aki 

képes lenne Isten imádatát igaz szellemiségben tanítani. Nem a szertartások vagy ceremóniák pompájában, 

nem a gazdagságban vagy a földi hatalomban gyökerezik az igazság, amely alázatos lévén, a tiszta, nemes, 

őszinte, az őszinteséget szerető szíveket keresi templomául. Hol vannak azok a szívek? 

15 "Kereszténynek" nevezi magát az emberiség nagy része, anélkül, hogy tudná, mit jelent a 

"Krisztus" szó, vagy annak tanítása. 

16 Mit csináltatok az Én szavamból, az Én példámból, az Én tanításomból, amit egyszer nektek 

adtam? 

17 Ti valóban fejlettebb emberek vagytok, mint az akkoriak? Miért nem bizonyítod ezt az elméd 

cselekedeteivel? Azt gondoljátok, hogy ez az élet örökkévaló, vagy talán azt gondoljátok, hogy csak az 

emberi tudományon keresztül kell fejlődni? 

18 Megtanítottalak benneteket a Törvény igazi beteljesítésére, hogy ezt a világot nagy templommá 

alakítsátok át, ahol az igaz Istent imádják, ahol az ember élete a szeretet állandó felajánlása lesz az 

Atyának, akit minden egyes felebarátjában szeretnie kell, és így kell hódolnia Teremtőjének és 

Mesterének. 

19 De ma, amikor visszatértem az emberiséghez - mit találok? A hazugság és az önzés az igazság és a 

szeretet helyébe lépett; a büszkeség és a hiúság a szelídség és az alázat helyébe lépett; a bálványimádás, a 

fanatizmus és a tudatlanság a fény, az emelkedettség és a szellemiség helyébe lépett; a gyalázat és a 

profanitás a buzgalom és az igazságosság helyébe lépett; a testvérek közötti gyűlölet és elszabadult viszály 

a testvériség, a béke és a szeretet helyébe lépett. 

20 De el fogok jönni a templomomba, hogy kiűzzem onnan a kereskedőket, ahogyan a második 

korszakban tettem a jeruzsálemi templomban, és még egyszer megmondom nekik: "Ne csináljatok az 

imaházból fűszerest". Tanítani fogom az embereket, hogy mindenki az igaz oltár előtt szolgálhasson, hogy 

többé ne tévedjenek, és ne tévedjenek tudatlanságból, mert rosszul értelmezik törvényemet. 

21 A Mester azt mondja nektek: "A lelki" az elme, míg az oltár a szív; az ima a felfelé irányuló 

gondolat, az áldozat pedig a jó cselekedetek, amelyeket fel tudtok ajánlani. 

22 Ha úgy érzed, hogy a segítőkészség és az embertársaid iránti szeretet jelenti az igazi életedet, 

hogyan ne értené meg a világ, hogy a szív nem csak egy érzéketlen szerv, és hogy a lélek több, mint a test? 

Hogyan ne értené meg, hogy az ihlet értékesebb, mint az ember által az isteni ábrázolására alkotott képek, 

és hogy a jócselekedetek, amelyekkel törvényemről tanúskodtok, érdemesebbek, mint a legértékesebb 

földi javak? 

23 Bizony mondom nektek, ha meg akarjátok menteni a hiteteket, és így el akarjátok kerülni, hogy a 

lelketek elpusztuljon ebben a viharban, akkor szellemi formában kell felépítenetek a templomotokat. 

Engedd, hogy országom leszálljon a szívedbe, senki sem harcolhat a fénye ellen. Aztán, amikor a vihar 

elvonul, látni fogjátok a láthatatlan, de erős és nagyszerű, elpusztíthatatlan templom felemelkedését, 

amelynek alapjai a szívetekben lesznek. 

24 Lásd, hogy ebben a pillanatban a világot megvilágítja az a ragyogó fény, amely az én Lelkemből 

sugárzik. A fény segít a fejlődésedben és a megértésedben, és általa békére lelsz. 

25 A fény és a szeretet a szívből fakad, a béke a lélekben van, mint az örökkévalóság tükörképe. 

26 Szavam szeretetteljes, de nem szabad belefáradnotok, mert ha csak a földi örömökben 

gyönyörködtök, üresnek fogom találni szíveteket. Ezért gyakran eljövök hozzátok, hogy szíveteket más 

ritmusban dobogtassam, amikor kapcsolatba kerül az Istenivel, mert folyamatosan letértek a 

kötelességetek útjáról. 

27 Miért voltak és vannak olyan emberek, akik, miután a Teremtőtől kapott képességeik 

felhasználásával megtanulták az emberi tudományt, azt arra használják, hogy az isteni tudomány ellen 



U 154 

84 

harcoljanak és elutasítsák azt? - Mert hiúságuk nem engedi, hogy alázattal és tisztelettel lépjenek be az Úr 

kincstárába, és céljukat és trónjukat ebben a világban keresik. 

28 A bűnösök közül választom ki azokat, akiknek ebben az időben szolgálniuk kell Engem. Az én 

hatalmam fog bennük munkálkodni, és kegyelmem által átalakítom őket. 

29 Béküljetek ki lelkiismeretetekkel, hogy bocsánatot nyerhessetek tőle, mert amíg azt hiszitek, hogy 

fel vagytok szerelve, és nem hallgattok a belső hangra, amely megmutatja nektek a hibáitokat, addig nem 

lesz közösség velem, és a bálványimádás sem fog tudni teljesen eltűnni. 

30 Ebben az időben Atyaként és Bíróként szólok hozzátok. De ne féljetek, mert még az isteniben is 

ott van egy Anya szeretete és gyengédsége, akit ti Máriának hívtok. 

31 Szeretett gyermekeim, érezzétek a szeretetet iránta. Hallom az imát, amely a lelkedből fakad, hogy 

dicsérd őt, mert tudod, hogy ajkaid túl ügyetlenek ehhez, mert tisztátalannak tartod őket, és inkább zárva 

tartod. 

32 De kérdezem tőletek: Van-e valaki, aki még nem kapott simogatást a Mennyei Édesanyától? 

Bizony mondom nektek, kivétel nélkül mindenki kapott tőle szeretetet. 

33 Nézzétek azokat, akik korábban elfajzottak voltak, és akik most a hegy magaslataira emelkednek. 

Ma az emberiség söpredékei közé tartozhattok, de hamarosan, a lelki megpróbáltatások idején, kegyelmem 

és a türelemben és szeretetreméltóságban szerzett érdemeim révén ti is minden nyomorúság fölé 

emelkedtek. Ne felejtsük el, hogy a fájdalom a lélek szobrásza. 

34 A lélek és a testi burok harmonikus, szellemi és emberi kötelességeinek tudatában lévő lényt alkot. 

Tanúi voltatok a tanítások fejlődésének, és spirituális elmélkedésetekben megértettétek, hogy ki a 

Teremtője világotok minden szépségének, mert elmétek már nem homályosodik el. 

35 Békében élsz, mert arra törekszel, hogy harmóniában legyél Isteneddel, és a béke a szellem kincse 

ebben a világban. Ezt azután tapasztaljátok meg, hogy teljesítettétek az Atya iránti összes kötelességeteket. 

36 Próbáljatok mindig úgy élni, hogy ez a megelégedettség megmaradjon bennetek, hogy e világból a 

másikba való távozásotok pillanatában a szellemeteket ne terhelje semmilyen földi gond, sem a 

kötelességteljesítés hiánya miatti fájdalom. 

37 Nem szabad elfáradnotok a szeretet tevékenységében, hiszen azt magatoknak mutattátok meg. 

Beszéljetek tanításomról szeretettel, és szavam kivirágzik a szívekben. 

38 Kiképezlek és bölcsességgel töltelek fel benneteket, mert már megmondtam nektek, hogy 1950 

után már nem az emberi értelem szervén keresztül fogjátok hallani Szavamat, és aki nem használja 

tanításaimat, az üresnek fogja érezni a szívét, és úgy fog bolyongani, mintha halott lenne. Miért 

halottként? - Mert szellemileg és erkölcsileg erőtlennek fogja érezni magát, és nem fog erőt találni a 

megpróbáltatásaiban, hogy legyőzze önmagát és érzékelje Isteni simogatásomat. 

39 A ti feladatotok az, hogy visszahozzátok ezeket a testvéreiteket az életbe azáltal, hogy elfordítjátok 

őket a materializmustól, és meggyőzitek őket arról a nagy kegyelemről, amit a spiritualizáció rejt 

magában. 

40 1950 után továbbra is mindannyiótok inspirációján keresztül fogom magamat megismertetni. Ha 

tudjátok, hogyan kell lelkileg felkészülni, csodákat fogok tenni. Csak azt kérem tőletek, hogy a hitetek 

legalább akkora legyen, mint a mustármag, és akkor látni fogjátok, hogy Szavam valóra válik. 

41 Beszélj és tegyél jót anélkül, hogy félnél attól, hogy beszélnek rólad. Különbségtétel nélkül kell a 

felebarátaitok felé fordulnotok, mert nem tudjátok, hogy kik szenvednek legjobban belülről. Gyakran látni 

fogod, hogy embertársaid örülnek, amikor meghallgatnak téged, és hálájuk egyértelmű jeleit adják neked. 

42 Fáradhatatlanul hívjátok őket a jóság útjára, és amikor már azon járnak, sok szenvedés távozik 

tőlük. 

43 Az Új Jeruzsálemre leszáll a manna. 

44 El fogom érni, hogy a vallási meggyőződés és a szó szabadsága létezzen közöttetek, valamint az 

igazságosság, hogy amikor más nemzetiségű emberek köztetek vannak, hazatérésükkor a szívükben a 

szeretet ajándékát és a testvériség eszményét vigyék magukkal, és 

igazságosság gyullad ki bennük. 

45 1950 után az emberiség igazi békére vár. 
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De én azt mondom nektek: A halálos sarlónak addig kell vágnia a gyomokat, amíg a földek tiszták lesznek, 

és a búzafüvek ragyogni fognak. 

46 Látni fogjátok, hogy a megbecsült kormányfők távoznak ebből a világból, amelyek akadályozzák a 

békét, és azok a nemzetek, amelyeknek az isteni igazságossággal szemben kellene állniuk, eltűnnek, hogy 

helyet adjanak az új népek felemelkedésének. 

47 Imádkozzatok, hogy már most elültethessétek bennük a béke magvait. Egyesüljetek egy szívvé és 

egy gondolattá, és nagyon közel fogjátok érezni a jelenlétemet. 

48 Engedelmeskedjetek annak a parancsolatnak, amelyet két korszakban hagytam rátok: "Szeressétek 

egymást". 

49 Ahogyan az Ígéret Földjét kiosztották Izrael népének, úgy lesz az egész föld kiosztva az 

emberiségnek. Ez akkor fog megtörténni, amikor eljön az ideje - a megtisztulás után. Mivel az én 

akaratom, hogy ez az elosztás megtörténjen, az igazságosság és az egyenlőség fog uralkodni benne, hogy 

minden ember együtt dolgozhasson egy munkán. 

50 Ma a népek a morzsákat eszik a hatalmasok és az urak asztaláról, míg az utóbbiak a szolgáik és a 

tőlük függők kenyerét felhalmozva gazdagodnak. De bár a szegények kenyérmorzsája kemény, mégsem 

olyan keserű, mint a világ nagyjai által elfogyasztott étel. 

51 Mind az egyik, mind a másik áldozat, ezért szükséges, hogy kiszabadítsalak benneteket, hogy 

széttörjem a láncotokat. De ugyanilyen szükséges, hogy a csapások által okozott megkötözöttség és 

pusztulás fokozódjon, mert különben az emberek nem akarnák követni Őt, aki a ti üdvösségetekért jön. 

Emlékeztek a pohárra, amelyet Izrael ivott, amikor Egyiptomban a rabságban nyögött? Mózesnek kellett 

megjelennie, hogy elhozza nekik a szabadulást. Emlékeztek arra is, hogy a népet hogyan börtönözték be és 

alázták meg a saját hazájában, és milyen volt a többi nemzet számára, amikor a Messiás megjelent a 

földön, hogy megmutassa nekik az üdvösség útját? 

52 Ebben az időben is felmerül az igény, hogy az emberek a felszabadulás előtt megismerjék a hiányt, 

a nyomort, az elnyomást, az igazságtalanságot, az éhséget és a szomjúságot, hogy végül egy más, jobb élet 

utáni vágyban belső ébredésre jussanak. 

53 Amikor ez az emberiség lemond materializmusáról, és rájön, hogy milyen távol élt a 

Törvényemtől, szívből fogja mondani: "Milyen ostobák és bolondok voltunk mi, emberek, amikor önként 

átadtuk magunkat a szenvedélyeknek, csak azért, hogy azok rabszolgái legyünk". Ott fent van a hegy, 

ahonnan az Atya elétek tárta törvényét. Másszátok meg az általam mutatott ösvényen. Az ígéret földje 

örökké nyitva tartja kapuit, várva a sokaságot, akiknek békét és áldást hoz. 

54 Amikor az ember a szakadék mélyére süllyedt, és a küzdelemtől és szenvedéstől kimerülve már 

nincs ereje megmenteni magát, csodálkozva tapasztalja majd, hogy saját gyengeségének, 

kétségbeesésének és csalódottságának mélységeiből egy ismeretlen, a szellemtől származó erő fakad. 

Amikor ez utóbbi felismeri, hogy eljött a szabadulás órája, kitárja szárnyait, és a hiúságok, önzés és 

hazugságok világának romjai fölé emelkedik, és azt mondja: "Ott van Jézus, az elvetett. Életben van. 

Hiába próbáltuk őt minden egyes alkalommal és minden nap megölni. Ő él, és azért jön, hogy 

megmentsen minket, és hogy nekünk adja minden szeretetét." 

55 Ez lesz az az óra, amikor az ember felismeri, hogy az igazi szellemi nagyság és a földi fenséges 

élet eléréséhez nincs más törvény, mint az ő Istenének törvénye - és nincs más tanítás, mint amit Krisztus 

Igéjében adtam nektek. 

56 Jusson a konfliktusai mélyére, tanulmányozza az Önt zavaró problémákat, majd ültesse át az 

irányelveimet és az elveimet a gyakorlatba. Akkor látni fogjátok, hogy az emberiség hogyan találhat 

bennük megoldást az összes problémára, ami nyomasztja. De mivel úgy érzed, hogy képtelen vagy a 

gyakorlatba átültetni azokat a szavakat és tanításokat, amelyeket az Isteni Mester ad neked, szükség lesz 

arra, hogy a fájdalom, amely egyben tanító is, közeledjen hozzád, hogy meggyőzzön téged sok igazságról, 

hogy érzékennyé tegyen, sőt, hogy meghajlítson. 

57 Azt kérdezed tőlem: "Nincs-e elég ereje a te Igédnek ahhoz, hogy meggyőzzön minket hibáinkról, 

hogy megmentsen minket, és ezáltal megkíméljen minket attól, hogy a szenvedés olvasztótégelyén 

keresztülmenjünk?". De én azt mondom nektek, hogy az én szavamnak nagyobb ereje van, mint amiben 
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bízhattok. De ha az, aki engem hallgat, azonnal, erőfeszítés nélkül átalakulna pusztán azáltal, hogy hallotta 

a szavamat, akkor milyen érdem lenne a ti részetekről? 

58 Szükséges, hogy aki hallja, annak legyen hite, akarata, erőfeszítése és szeretete. Akkor nagy 

érdemei lesznek, akinek jutalma vagy kitüntetése az lesz, hogy nem tapasztal szenvedést, mert fegyverként 

használta törvényemet és tanításomat. 

59 Ti sokaság, akik most engem hallgattok, nem érzitek a Törvényem jelenlétét a szellemetek felett? 

Nem érzed, hogy a szíved úgy dobog, mintha újjáéledne, amikor hallod a szavamat? 

60 Imádkozzatok, hogy megértsétek, és legyetek éberek, hogy megvalósíthassátok tanításaimat, mert 

nagy felelősségetek van az emberiség e keserves és nehéz órájában. 

61 Ha a nagy megpróbáltatások ellenére, amelyek sújtanak benneteket, nem veszítitek el a 

szellemiségnek azt a nyomát, amelyet el tudtatok érni, akkor igazi csodák fognak történni az utatokon, 

amelyeken keresztül Atyátok bátorítani fog benneteket nehéz életutatokon. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 155  
1 Sok tanítás, amit most átadok nektek, újnak tűnik számotokra, mert elfelejtettétek őket. De most itt 

az ideje, hogy ismét felhívjam rájuk a figyelmet. Egy nagyszerű munkamezőt készítettem elő számotokra, 

amelyre meghívlak benneteket, hogy elvetitek az örökkévalóság magjait, amelyeket most adok nektek. 

2 Kiképzem új tanítványaimat, akik hitük és felebaráti szeretetük révén egyre nagyobb hatalmat 

nyernek majd a test és a lélek betegségei felett - a természet erői és a szellemi világ feletti ügyvédi 

hatalmat. 

3 Értsétek meg, hogy a tudatlanság ideje lejárt. Most a megértés és a tanításaim teljes 

megvalósításának idejét éltek. El tudjátok képzelni, milyen messzire jutottatok volna, ha már a legkorábbi 

időktől kezdve gyakoroltátok volna tanításaimat, és követtétek volna parancsaimat? De sokáig aludtál, és 

hosszú időt töltöttél azzal is, hogy a testedet élvezetekkel elégítsd ki, és mindez visszatartott téged a lelki 

fejlődés útján. Ezért ma, mivel egy új spirituális tanítással jöttem hozzátok, ez furcsának tűnik számotokra, 

és nem áll összhangban a gondolkodásmódotokkal, érzéseitekkel és életmódotokkal. De csak egy 

kijelentésemen kell elgondolkodnotok, hogy felismerjétek szavam igazságát. Akkor látni fogjátok, hogy 

nem az én tanításom furcsa, hanem a ti életmódotok furcsa. 

4 Gyertek az én "földemre", ott majd emlékeztetlek benneteket mindarra, amit elfelejtettetek. 

Kitörlök mindent, amit nem kellene megtartanod szellemi magként, és meglátod mindazt, amit eddig nem 

láttál. Egyetlen lépéssel kiragadlak a stagnálásból, amelybe belesüllyedtél, és engedlek belépni egy új 

életbe - abba, amelyet kezdettől fogva élned kellett volna. 

5 Látjátok, milyen egyszerű ez a szó, amely a hanghordozók ajkán virágzik? De valóban mondom 

nektek, hogy a maga egyszerűségében és szerénységében az embereket el fogja juttatni annak a 

bölcsességnek a megértéséhez, amelyet a tudományok és a teológiák segítségével nem voltak képesek 

felfogni. 

6 A jó tanítványok, a kitartóak, a hívők lesznek e tanítás nagy felfedezői. Ők is alázatosak lesznek, 

de egyszerűségük ellenére az Ige világosságával elkápráztatják majd embertársaikat. 

7 Az én népemnek nemcsak a szájával kell beszélnie, hanem a cselekedeteivel is hirdetnie kell 

tanításaimat, és ezáltal megtanítania, hogyan kell teljesíteni és tiszteletben tartani törvényemet. Önzetlenül 

továbbadják azt, amit Uruktól kaptak. Bizonyítaniuk kell az igazság iránti buzgóságukat és a rájuk bízott 

kincs valódiságát. 

8 Tanítsd embertársaidat jó, őszinte és nagylelkű cselekedetekkel. Ne feledd, hogy már itt meg kell 

tisztítanod a lelkedet, hogy amikor átmegy a túlvilágra, méltó legyen arra, hogy ott legyen, és ne zavarják 

meg, és ne tévedjen el. 

9 Megvan a szükséges erőd ahhoz, hogy eltávolíts mindent az utadról, ami megállítja a lépteidet. 

Már tudjátok, hogy a mindent legyőző fegyver a szeretet. Nagyon nagy lesz annak az ujjongása, aki 

győzedelmeskedik ebben az emberi küzdelemben, és győztes katonának mutatja magát, miután megnyerte 

ezt a csatát. 

10 Ne feledjétek, hogy én adtam nektek a fegyvereket, és nem elégedtem meg ennyivel, hanem 

megtanítottalak benneteket harcolni is, hogy megnyerjétek a csatákat. 

11 Mit kell tehát más módon keresnetek, hiszen jelenleg mindent megadok nektek az igazság útján? 

12 Megnyitottam a képzetlenek elméjét, hogy felfrissíthessék magukat szavaim értelmezésével. 

Megnyitottam a "vakok" szemét az igazság fényére, hogy megtisztuljanak bűneiktől, és érezzék, hogy 

szeret az Úr. 

13 Nem azt jövendölték-e nektek a legkorábbi idők óta, hogy eljön a nap, amikor minden szem 

meglátja az Atyát? Aki tehát tiszta, az meglát engem, és ez lesz a jutalma; aki pedig tisztátalan, az is 

meglát engem, és ez lesz az üdvössége. Aki kinyitja szemét az én fényemre, az behatol a titokzatosságba, 

és tudja a miértet. Megtapasztalja a kezdetet és a véget. Határozottan kell járnia a jövőben. 

14 Értelmezzétek helyesen tanításaimat; ne gondoljátok, hogy Lelkem örömét leli abban, hogy 

szenvedéseiteket a földön látja, vagy hogy azért jöttem, hogy megfosszalak benneteket mindattól, ami 

örömet okoz nektek, hogy engem gyönyörködtessek benne. Azért jöttem, hogy elismerjétek és tiszteljétek 
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törvényeimet, mert megérdemlik tiszteleteteket és figyelmeteket, mert boldogságot hoznak nektek, ha 

betartjátok őket. 

15 Azt tanítottam nektek, hogy adjátok Istennek, ami Istené, és a császárnak, ami a császáré; de a mai 

emberek számára csak a császár létezik, és nincs mit felajánlaniuk az Uruknak. Ha legalább csak azt 

adnátok a világnak, ami szükséges, kevesebb lenne a szenvedésetek. De a császár, akinek megengedtétek, 

hogy meghatározza tetteiteket, perverz törvényeket diktált nektek, rabszolgává tett benneteket, és elveszi 

az életeteket anélkül, hogy bármit is adna nektek cserébe. 

16 Gondoljátok meg, mennyire más az én Törvényem, amely nem köti sem a testet, sem a szellemet. 

Csak szeretettel győz meg és jósággal vezet. Mindent önérdek és önzés nélkül ad neked, és az idő 

múlásával megjutalmaz és visszafizet. 

17 Értsétek meg, tanítványok, tanulmányozzátok leckéimet, hogy tudjátok, hogy olyan népet akarok 

veletek formálni, akikben az Atya bízik, mert ők készek lesznek nagy küldetések teljesítésére. Egy nép, 

amely nem esik kétségbe az első riadalomkiáltásra, egy nép, amely tudja, hogyan kell szembeszállni azzal, 

aki ellenségnek nevezi magát, és amely megbocsát neki, szereti és tanítja őt. 

18 Így, az én akaratom szerint, fel kell készülnötök távozásom napjára. Mindannyian tudjátok, hogy 

1950 az az akaratom által meghatározott időpont, amelytől kezdve nem teszem többé magamat ismertté a 

hanghordozó elme szervén keresztül; és mivel Szavam mindig beteljesedik, ez az időpont zárja le 

megnyilvánulásomat, amely számotokra a Harmadik Kor kezdetét jelzi. 

19 Ne kívánjátok megváltoztatni ezt az időpontot, és semmiképpen se próbáljátok meg fenntartani 

Szavam megnyilvánulását a jelenlegi formájában, sem a szellemi világét. Már most megmondom nektek, 

hogy akik így tesznek, azokat már nem fogja megvilágosítani a Mester fénye. 

20 De miért követnétek el ilyen gyalázatot, hiszen bejelentettem és meg is ígértem nektek, hogy 

ezután az idő után szellemtől szellemig fogtok beszélgetni Velem, még ha nem is voltatok hanghordozók? 

21 Azt is elmondtam nektek, hogy azoknak, akiket elhívtam és felszereltem, mint az idei prófétákat, 

az lesz a feladatuk, hogy figyelmeztessék a tömegeket, és ne hagyják őket aludni. Nekik nagy tanításokat 

fogok kinyilatkoztatni, hogy segítsenek nektek, hogy ne essetek kísértésbe. 

22 A legnagyobb tisztasággal beszélek hozzátok, még akkor is, ha hasonlatot használok, mert tudom, 

hogy így jobban megérthettek Engem. Amikor a második korszakban a tömegekhez beszéltem, gyakran 

példázatokkal tettem, hogy megértsenek Engem. De amikor csak a tanítványaimhoz beszéltem, azt 

egyszerű szavakkal tettem, de mélyreható tanítással. 

23 Értsétek meg tehát, hogy példázatokon keresztül beszélek, és metaforákat használok, hogy az 

"utolsók", a képzetlen elmével rendelkezők, vagy azok, akiknek még nem fejlődött ki a szellemük, 

képesek legyenek felfogni tanításom teljes értelmét. Amikor szimbólumok használata nélkül teszek nektek 

kinyilatkoztatásokat, akkor azokat azoknak szánom, akiknek a spirituális tanítások fejlődése és ismerete 

lehetővé teszi számukra a jobb megértést. 

24 Hiába mondják majd sokan, hogy ez a tanítás új, vagy hogy nincs köze a múltban nektek adott 

isteni kinyilatkoztatásokhoz. Biztosíthatlak benneteket, hogy mindannak, amit ebben az időben az emberi 

értelem segítségével elmondtam nektek, gyökerei és alapjai abban vannak, amit már prófétai módon 

meghirdettek nektek az Első és a Második Időkben. 

25 De a zűrzavar, amelyről beszélek nektek, azért van, mert azok, akik ezeket a kinyilatkoztatásokat 

értelmezték, az emberekre kényszerítették értelmezéseiket, és ezek részben helyesek, részben tévesek 

voltak. Ez azért is történik, mert a tanításaim spirituális fényét visszatartották az emberektől, és néha torz 

formában adták át. Ezért ma, mivel eljött az idő, amikor az Én fényem megszabadít titeket tudatlanságotok 

sötétségéből, sokan tagadják, hogy ez az igazság fénye lehet, mivel véleményük szerint nem felel meg 

annak, amit korábban tanítottam nektek. 

26 Biztosítalak benneteket, hogy egyetlen szavam sem fog elveszni, és hogy a mostani idők emberei 

végül megtudják, hogy mit mondtam nektek (valójában) a múltban. Aztán, amikor a világ megismeri a 

Spiritualizmust, azt fogja mondani: "Valóban, mindezt Jézus már megmondta!". 

27 És valóban, én már mindent elmondtam nektek (akkoriban), bár sok kinyilatkoztatott igazságról 

csak az alapokat hirdettem nektek. Azért hagytam rátok, hogy fokozatosan megtanuljátok megérteni őket, 
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mert abban az időben az emberiség még nem volt képes megérteni mindazt, amit most teljes egészében 

megmutatok nektek. 

28 Egy bizonyos alkalommal Jézus egy törvényben jártas emberrel volt, és a Mester a kérdésére 

válaszolva kinyilatkoztatást tett neki.* Ekkor az ember megdöbbenve azon, ami soha nem jutott volna 

eszébe, így szólt: "Uram, de hogyan lehetséges ez?". Erre az Isteni Mester így válaszolt: "Ha nem tudtok 

hinni a földi dolgokban, amiket mondok nektek - hogyan tudnátok hinni a mennyei dolgokban?". De most 

van itt az ideje, hogy megértsetek Engem, mert a fejlett emberi szellem képes befogadni az Istenségnek azt 

az intenzív fényét, amely mindent feltár, leleplez és megmagyaráz, és amelyet ti a Szentlélek fényének, 

azaz az Igazság Szellemének neveztek. 
* A léleknek a lélekkel való újjászületéséről a Nikodémussal folytatott éjszakai beszélgetésben (Jn 3:1-21). 

29 Legyetek hát jókedvűek, szeretett népem, mert a tanítás, amelyet ebben az időben hoztam nektek, 

az örök élet kenyere lesz számotokra. 

30 Még ma is átadom nektek azokat a tanításokat, amelyeket csak a jövőben fogtok teljesen 

megérteni, csak burkolt formában, mert most nem értitek meg őket, és sokan közületek nem is hisznek 

bennük. Ezzel azt akarom mondani nektek, hogy még nem értétek el a célt, a spirituális tudás csúcsát, és 

isteni tanításaim sem érték el a határt. 

31 Legyetek tanítványaim örökkön-örökké, vigyázzatok örökké az én szavamra, amelyet soha ne 

próbáljatok megváltoztatni. Törvényem és tanításom soha nem mond ellent egymásnak. Az Isteniben 

minden rend, harmónia és tökéletesség, amiről a benneteket körülvevő anyagi természet alapján 

győződhettek meg. 

32 A második korszakban senki sem tudott ellenállni a Jézus szavaiból áradó isteni erőnek. Aki 

hallotta, azonnal meggyőződött róla, legyőzte és jobban tanította. A bűnös és a gőgös, a szegény és a 

gazdag, a farizeus és az írástudó, Isten képviselője és a császár képviselője - mindazok, akik hittek benne, 

érezték, hogy lelkük megremeg Isten Fiának isteni jelenléte előtt. 

33 Ennek az volt az oka, hogy Jézus szava csak a műveinek magyarázata volt, mert a létezéséről szóló 

tanúságtétel a tanításának szavaiban volt benne. 

34 Jézus ugyanígy tanította tanítványait is, megmutatva nekik, hogy szavuk hitelességéhez szükséges, 

hogy azt jó cselekedeteik példájával támasszák alá. 

35 Ezeknek a tanítványoknak az ajkán is Isten Igéjének meg kellett ráznia azokat, akik hallották, mert 

szemükből fény sugárzott, és szavaik olyan igazságokat tartalmaztak, amelyeket nem lehetett 

visszautasítani. Ők is a példájukkal tanítottak, a cselekedeteikkel prédikáltak, és a vérükkel pecsételték 

meg azokat, ahogyan a Mesterük is tette. Halálukkal megerősítették a világnak mondott szavaik igazságát. 

Ezért megnyerték a népek és a nemzetek szívét, akiknek elvitték az igazság és a szeretet magvát. 

36 A tömegek, még a nemesek és a pogányok is megadták magukat az igazság és a tanításom 

őszintesége láttán, amelyet tisztán és igazán gyakoroltam és hirdettem. 

37 Senki sem tévedt még el, akinek volt szerencséje eredeti tisztaságában befogadni az Igét a szívébe. 

De milyen nyomorúságos volt azok számára, akik emberi szennyeződésekkel keverve kapták az Igét! 

Amikor végül felfedezték ezeket a hiányosságokat, hátat fordítottak neki, kigúnyolták azt, amit korábban 

abszolút igazságnak tekintettek. 

38 Nézzétek a föld nagy népeit, mennyire uralja őket az önzés, ami az én Tanításom tagadása! 

Nézzétek meg, hogy mennyire elmerültek az anyagelvűségben, csak a világnak élnek, és figyelmen kívül 

hagynak minden szellemi hívást! Mondom nektek, ők is megismerték tanításaimat. De hiányoztak azok, 

akik továbbadták a magvaimat, akik életükkel és cselekedeteik példájával tanúságot tettek erről az 

igazságról, amit meg kellett volna tenniük, ahogyan az Úr tanítványai tették, és néhányan mások is, akik 

később hozzájuk hasonlóan dolgoztak, életük kockáztatásával adták tovább a tanítás igazságát. 

39 Hogyan lehetséges az, kérdezitek néha magatokban, hogy bár ezt a világot a Megváltó szavával 

vetették be, és az ő és az őt követők vérével öntözték, mégis vannak emberek és népek, akik semmit sem 

őriztek meg ebből a tanításból? 

40 Erre azt mondom nektek, hogy az igazság apostolai hiányoznak ebben az időben, akik szeretetük 

műveivel rámutatnak az emberek tévedéseire, és tanúságot tesznek az isteni tanításban foglalt igazságról. 
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41 Tanításom megvalósításától, amely csak szeretetre, irgalomra, tiszteletre, igazságosságra és békére 

tanít, az ember átment a bálványimádásba, az anyagiasításba, a vallási fanatizmusba, a profanizálásba, és 

amikor az emberiség mindebben az igazságtól való eltérést érezte, a felszabadulásáért küzdött. 

42 Ma sokan nemcsak elfordultak tanításom követésétől, hanem harcolnak ellene, és megpróbálják 

teljesen kiirtani azt az emberek szívéből. Nem tudják, hogy meg fogom lepni őket azzal a szóval, 

amelynek senki sem tud ellenállni - azzal a hanggal, amely királyokat és urakat rettegésre késztetett, és 

trónokat és birodalmakat döntött le. De előbb minden növényt, amelyet nem Én vetettem, gyökerestől ki 

kell gyökereztetni, hogy Isteni magom újra az előkészített talajba hullhasson. 

43 Tanítványok, vegyétek magatokba mindezt a leckét, hogy azok közé tartozzatok, akik a 

megpróbáltatások idején figyelnek és imádkoznak. 

44 Ebben a pillanatban semmi sem zavarja meg a békédet, semmi sem zavarja meg az odaadásodat, 

amely a belső emelkedettség eléréséhez vezetett. 

45 Valahányszor így fogadjátok a Mestert, érezni fogjátok, hogy eltűnnek a megpróbáltatások, 

amelyek néha ködként borítják be a szíveteket. 

46 Nagy az én irgalmas szeretetem, mert a ti szenvedésetek is nagy. De ne mondjátok, hogy 

megváltoztak az idők, és hogy ezek fájdalmat okoztak nektek; mert az idő mint olyan nem változik, hanem 

az emberek változnak. 

47 Az életed megváltozott a tudomány, az új törvények, eszmék és szokások miatt. Ha a lelketek 

mindig ragaszkodna a spiritualizációhoz, nem fertőzné meg az őt körülvevő materializmus; de gyakran 

hagyja magát a világ befolyása által magával ragadni. De a materializmus csúcsán isteni fényem eljön 

hozzátok, és megkérdezi tőletek: Milyen változásokat figyeltetek meg a benneteket körülvevő 

természetben? Egyik sem!* De ha az anyagi dolgokon túlra tekintesz, akkor meglátod az emberek szellemi 

és intellektuális fejlődését. 

* Meg kell jegyezni, hogy ez a 20. század első felében hangzott el. ─ Továbbá: A természetben zajló folyamatok 

minden időben eltérés nélkül követik a természet ismert és esetleg még nem ismert törvényeit. 

48 A sötétség, amely körülvesz benneteket, sűrű, de a szellemnek szabadságra van szüksége. Ezt a 

szabadságot az én Igém adja, amely elvégzi a szellem és a test kibékítésének csodáját, mivel megérti, hogy 

mindkettőt egyetlen törvény köti össze. Akkor a test és a lélek harmóniában fog működni a lelkiismerettel, 

amely megmutatja neked, hogy ki vagy és hová tartasz. 

49 Műveid a gondolkodásmódod szerint jönnek létre, és ha gondolkodásodat a szellem ihlete világítja 

meg, és hallgat a lelkiismeret hangjára, akkor műveid tökéletesek lesznek, mert a szellem eredete szerint 

tökéletes. 

50 Mindig azt fogom mondani nektek: Használjátok ki azokat a kielégüléseket, amelyeket a világotok 

nyújthat nektek, de élvezzétek őket az Én Törvényem keretein belül, és tökéletesek lesztek. 

51 Folyamatosan halljátok a lelkiismeret szemrehányását, és ez azért van, mert nem hoztátok 

összhangba a testet és a lelket a törvény által, amelyet adtam nektek. 

52 Gyakran azért vétkezel tovább, mert azt hiszed, hogy nem kapsz bocsánatot. Ez egy téves 

vélemény, mert az én Szívem egy ajtó, amely mindig nyitva áll annak, aki megbánja bűneit. 

53 Nincs már benned remény, ami arra bátorítana, hogy várd a jobb jövőt? Ne hagyjátok, hogy a 

komorság és a kétségbeesés eluralkodjon rajtatok. Emlékezzetek szeretetemre, amely mindig veletek van. 

Keress tőlem választ a kételyeidre, és hamarosan egy új kinyilatkoztatás által megvilágosodva fogod 

érezni magad. A hit és a remény fénye mélyen a lelketekben fog ragyogni. Akkor a gyengék védelmezője 

leszel. 

54 Éhínség évei jönnek rátok, de ha testvérekként szeretitek egymást, akkor az első idők csodája 

ismét megtörténik, és manna hullik rátok. 

55 Meglazítom az emberek nyelvét ebben az időben, hogy egy nyelvről ismerjenek fel engem: A 

spirituális, a szereteté. Akkor beteljesedik Ézsaiás próféciája, amikor azt mondta: A nyelvek el fognak 

oldódni, mert tűznyelvek fogják őket eloldani. 

56 Adjatok látható kifejezést irgalmasságomnak, beszéljetek munkámról, ne riadjatok vissza az 

áldozattól. Használjátok a szeretet, az irgalom, a nagylelkűség és a szelídség fegyvereiteket, és ha hittel és 

bátorsággal álltok a harc elé, a győzelem hamarosan a tiétek lesz. De járjatok a szavam mélyére, hogy ne 
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érezzétek, hogy tanításom kényszerít titeket annak követésére; mert én csak arra hívlak benneteket, hogy 

hallgassatok rám, és - ha egyszer megértettetek engem - aki szeretetből, meggyőződésből, szabad 

akaratból teszi ezt, az el fog indulni a feladata teljesítésére. Apai kötelességem, hogy mindig 

megmutassam az utat gyermekeim üdvösségéhez. 

57 Szeretteim, vegyétek észre, hogy ebben az egyszerű tanításban lehetőségetek van megismerni és 

megérteni Atyátok szeretetét. Én is kérem a szíved egyszerűségét és őszinteségét, hogy a teljességben 

kinyilatkoztathassam magam neked. 

58 Most, megnyilvánulásom idején, minden hanghordozóban kinyilatkoztatom magam, és rajtuk 

keresztül adok utasításokat és tanításokat. Ki merné tagadni, hogy ezen vagy azon keresztül nyilvánulok 

meg? Ki ismeri igazából a valódi természetemet? Szeressétek és tiszteljétek egymást, hogy a mennyben 

érdemként számítson be a munkátok. Az is az akaratom, hogy szavam nyomtatásban is megjelenjen, hogy 

az eljövendő nemzedékek megismerhessék. 

59 Ahhoz, hogy embertársaid elismerjenek, gondoskodnod kell arról, hogy mindig a szeretet vezérelje 

cselekedeteidet. Legyetek együttérzőek mások fájdalmával, távolítsátok el azokat a rossz hatásokat, 

amelyek aláássák embertársaitok egészségét az általam nektek adott hatalommal, és szellemi hatalommal 

rendelkező emberként fognak felismerni benneteket. Hallgasd meg az én  

Példabeszéd: 

60 "Egy öregember lassan és fáradságosan sétált egy ösvényen. Hamarosan két fiatalember érte utol, 

akik ugyanarra az útra siettek, és így szóltak hozzá: "Kedves öregember, messze van még a célod? Erre az 

öreg így válaszolt: "A cél még messze van, az út még hosszú, és óvatosan kell járni rajta, hogy ne 

fáradjunk el. Bár fáradt vagyok, hiszem, hogy az utolsó erőfeszítésemmel el fogom érni a célomat! 

61 Miután meghallgatták őt, azok a fiatalok sietve folytatták útjukat, megfeledkezve az öregember 

szavairól, és becsmérlő megjegyzéseket tettek annak az idős vándornak a magabiztosságára, aki remélte, 

hogy eléri az ösvény célját, még akkor is, ha véleményük szerint hamarosan elesik. 

62 Az öregember folytatta útját, de azokat a fiatalokat, akik olyan gyorsan maguk mögött hagyták, 

később szomjúság, éhség és fáradtság támadta meg, és végül összeestek a kimerültségtől. Már mélyen 

aludtak, amikor az öregember felkapta őket, felébredt, és kedvesen így szólt hozzájuk: "Ti, fiatalok, már 

fiatalon megtapasztaltátok, mi az a kimerültség. Ne menjetek sietve erre az útra, amely olyan messze van. 

Sétáljunk megfontoltan, és biztosíthatom, hogy meg fogunk érkezni. De ők álmosan válaszoltak: 

"Hagyjatok minket hátra, a végsőkig kimerültünk, és nem tudunk tovább menni. Nektek van sétapálcátok 

és mehettek tovább, nekünk nincs". 

63 Amikor az öregember, aki nem értette meg őket, így látta őket (ott feküdni), megkínálta őket egy 

darab kenyérrel, amivel megerősítette őket, egy kis vizet vitt az ajkukhoz, és oltotta a szomjukat. Segített 

nekik felkelni, elkísérte őket vándorlásukon, és gyújtotta hitüket, míg végül célba nem juttatta őket." 

64 Gondolkodjatok mélyen és tanuljatok, szeretett tanítványok, mert az a feladatotok, hogy az 

emberiség vezetői legyetek. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 156  
1 Üdvözöljük a tanítványokat, akik bölcsességre vágyva jönnek a Mesterhez. Ismét itt vagyok 

közöttetek, gyermekeim, mert látom, hogy tanítványok vagytok, akik vágynak a tanításra. Emlékeztek 

arra, hogy még nem vagytok eléggé felkészültek ahhoz, hogy átadjátok szavamat embertársaitoknak, és 

sietve meghallgatjátok Őt, aki mindent tud. Holnap utasításokat kaptok, és mesterek lesztek. 

2 Kegyelmet kérsz tőlem, hogy megértsd Szavamat, és én megadom neked. De ismerjétek fel, hogy 

ezúttal abszolút tisztán beszélek hozzátok. 

3 Vegyétek az Igémet, és táplálkozzatok belőle, mert megerősítem a lelketek. 

4 Tanításaim mindig mások, de ugyanazt a lényeget, ugyanazt a szeretetet tartalmazzák. Mindig 

azzal kezdem, hogy szeretettel telve beszélek hozzátok, és azzal fejezem be, hogy kiárasztom 

kegyelmemet. Az én törvényemet e két erény foglalja magába. Ebből a forrásból meríts erőt és fényt. Ez 

az Én Akaratom, amelyet közlök veletek, nem parancsként, mert a Mester, aki végtelen bölcsesség, azt 

kéri, hogy értsétek meg és teljesítsétek a feladatotokat a saját akaratotok által. 

5 Megadtam nektek az akarat szabadságát, és csak azt az utat mutatom meg nektek, amelyen 

járnotok kell. És mindig elmondom nektek, hogy ez az út a tökéletességhez vezető út - egy olyan út, 

amelynek nem a testi halál a vége, hanem amely túlmutat ezen az életen, amelyet a lelketek túlél. 

6 Elmondtam nektek, hogy boldogságot ígérek nektek a túlvilágon, és hogy nem fogjátok többé 

beszennyezni magatokat a hús mocskával és szenvedélyeivel, ha teljesítitek a feladatotokat ezen a világon, 

7 Nem tudjátok, hány szakaszon kell még élnetek ezen a bolygón. Ha úgy találom igazságosnak, 

hogy újra megtestesülj, akkor új földi testet kell felvenned, de egy fejlettebb lélekkel, amely nem áll ellen 

az isteni akaratnak. Folytatni fogjátok a munkátokat embertársaitok javára. Továbbra is felfelé fogtok 

fejlődni és tökéletesíteni magatokat az én igazságosságomban való bizalommal és reménnyel telve. 

8 Erősnek kell lennetek, hogy ellenálljatok a veszélyeknek és a kísértéseknek, és példátok és a 

lelkierő bizonyítékaitok alapján megvilágosodottnak és az Úr kiválasztottjainak fognak titeket nevezni. 

Mert a fény szellemi világa segíteni fog benneteket az utatokon, és mindig vigyázni fog rátok. Azzal, hogy 

együtt éltek az én akaratom szerint, el fogjátok érni prófétai szavam beteljesedését. 

9 Folytassátok a munkát, még akkor is, ha fizikai szemetek nem látja a küzdelem gyümölcsét. Talán 

lélekben vagy egy új testben fogod látni. 

10 Ez lesz az emberiség holnapi munkája, amelyben mindenki mindenki javára fog dolgozni, és a 

nemzetek a világ békéjéért fognak küzdeni. 

11 Abban az időben megkezdődik a világnézetek és hitvallások harca. Ez a vita és a viták ideje lesz, 

ahol a világ értelmiségei próbára teszik a tudásotokat. 

12 A Második Korszak Szavamnak adott különböző értelmezései és mindaz, amit 

megvilágosodottjaimon keresztül mondtam, megvitatásra kerülnek. Akkor sok titokról lehull a lepel, és 

sokak képmutatását legyőzi majd tanításom igazsága. 

13 Isteni vágyam az, hogy az emberek a tanokon túl is megértsék egymást, és így tegyenek egy lépést 

a lelki egyesülés felé. 

14 Készüljetek fel erre az időre, akkor egyszerű és világos szavaitokkal meg fogjátok győzni a 

tudósokat és az értelmes embereket; mert szellemi emelkedettségetek elég lesz ahhoz, hogy 

bölcsességemmel inspiráljalak benneteket, amely kimeríthetetlenül fog áradni a szátokból. Kövesd az 

Urad által kijelölt utat. 

15 Látom, hogy szenvedtek a világ által nektek mutatott semmibe vétel miatt, és azért is, mert 

követtetek engem az alázat és a szeretet útján. 

16 Ne sírj a saját magad miatt, mert valójában a lelked megtisztul. Sírjatok azokért, akik még mindig 

a világ örömeinek kiszolgáltatva élnek, és továbbra is a test foglyai. Ne gondoljátok, hogy örülök a 

szenvedéseiteknek, mert ez azt jelentené, hogy megtagadnám Atyátok erényét, amely a szeretet. Vegyétek 

figyelembe, hogy pontosan azért jöttem hozzátok, hogy megrövidítsem szenvedésetek napjait és 

enyhítsem fájdalmatokat. Azt tanácsolom nektek, hogy tartsatok ki a jóságban, mert jobb, ha most 

szenvedtek a jótettetekért, mint a rosszért. 
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17 Szenvedéseitek felett éreztetni fogom veletek békémet, azt az isteni kegyelmet, amelyet a 

hatalmasok minden gazdagságuk ellenére sem élvezhetnek. 

18 Megtanítottalak titeket arra, hogy meggyógyítsátok a fizikailag és lelkileg betegeket. Aki ilyen 

erényt gyakorol, és betegnek érzi magát, az a legfőbb orvos jelenlétét fogja érezni az ágya fejénél. Tanuld 

meg érezni az én jelenlétemet és a szellemi világ jelenlétét is, hogy soha ne érezd magad elhagyatottnak, 

hogy az árva ember ne érezze magát védtelennek, az özvegyasszony ne érezze magát egyedül vagy 

kiszolgáltatottnak, hogy az egyedül maradt férfi vagy nő ne érezzen ürességet a lelkében, és hogy azok, 

akik a földön nem tapasztalták meg a szeretetet, érzékeljék szívükben Mennyei Atyjuk szeretetét. 

19 Szeressétek felebarátaitokat, szolgáljátok őket, időtök legalább egy részét szenteljétek nekik, mert 

így éritek el, hogy szellemetek betöltse feladatát. Akkor képes leszel arra, hogy életedben példát vegyél 

Isteni Mestered tanításairól, aki elfelejtve szenvedéseit és keserűségét, csak annak a feladatnak szentelte 

magát, hogy áldást adjon és tanításai vigasztalását ossza szét minden útján. 

20 Emberek: Most, hogy ebben a formában veletek vagyok, reszkessetek a boldogságtól, amikor 

halljátok az Igémet. 

21 Állítsátok helyre magatokat, ti szegények, akiknek soha semmijük sem volt, ti betegek, 

megalázottak, akik éheztek és szomjaztok az igazságra, ti nyomorultak és elnyomottak. Töltsétek meg 

szíveteket reménnyel, mert bizony mondom nektek, ez a remény nem fog csalódni. Értsétek meg, hogy 

eljött az ítélet órája, és mindazok, akik türelemmel viselték el az engesztelést, akik szelíden kiürítették a 

szenvedés poharát, és szeretettel viselték el a megpróbáltatásokat, elnyerik jutalmukat. 

22 Kinyilatkoztatások, tudás, kenyér, munkalehetőség és gyógyító balzsam - mindezeket és még 

többet is kaptak azok, akik tudták, hogy várják visszatérésem óráját. 

23 Tanítványok, szaporodjatok, hogy békém és világosságom elterjedjen az egész földön. Üzenetem 

nem bizonyos kiváltságos teremtményeknek szól, hanem minden gyermekemnek. Boldogok, akik 

befogadják, és mindazok, akik várják. 

24 Az Atya tanításaihoz képest még mindig csecsemők vagytok, és ezért még nem éltek összhangban 

a szellemi élet tökéletességével. Még nem értétek el az igaz élet teljességét; hogy segítsetek, szükség volt 

arra, hogy Uratok lejöjjön, hogy segítsen nektek, hogy az Ő segítségével megismerjétek mindazt, amit 

nem tudtok, amit nem értettetek meg, és amit elfelejtettetek. 

25 Krisztus a példátok, és ennek kell lennie; ezért lettem akkoriban emberré. Mi volt az a 

kinyilatkoztatás, amelyet Jézus hozott az emberiségnek? - Az Ő végtelen szeretete, isteni bölcsessége, 

határtalan irgalma és hatalma. 

26 Mondtam neked: Vegyetek példát rólam, és ugyanazokat a cselekedeteket fogjátok cselekedni, 

mint én. Mivel Mesterként jöttem, meg kell értenetek, hogy ez nem azért történt, hogy lehetetlen 

tanításokat adjak nektek, vagy olyanokat, amelyek meghaladják az emberek felfogóképességét. 

27 Értsétek meg tehát, hogy ha olyan cselekedeteket tesztek, mint amilyeneket Jézus tanított nektek, 

akkor eléritek az élet teljességét, amelyről korábban beszéltem nektek. 

28 Hány ember gondolja azt, hogy a megszerzett tudásuk miatt spirituális nagysággal rendelkezik, 

pedig számomra ők nem többek, mint néhány gyermek, akik megrekedtek a fejlődés útján. Mert nem 

szabad elfelejteniük, hogy nem csak az értelmük fejlesztése révén érhetik el a szellemük felemelkedését, 

hanem lényük egészének fejlesztése révén, és az emberben sok tehetség van, amelyet a tökéletesség 

eléréséhez fejleszteni kell. 

29 Ez az oka annak, hogy - szeretetem és igazságosságom egyik törvényeként - bevezettem a lélek 

reinkarnációját, hogy hosszabb utat biztosítsak számára, amely minden szükséges lehetőséget biztosít 

számára a tökéletesség eléréséhez. - Minden földi lét egy rövid lecke, mert különben túl kevés lenne az 

ember lehetősége arra, hogy teljesítse egész Törvényemet. De elkerülhetetlen, hogy felismerjétek ennek az 

életnek a célját, hogy elsajátíthassátok az értelmét és elérjétek a harmóniáját, ami az emberi tökéletesség 

alapja - hogy az élet egy magasabb szintjére léphessetek, amíg el nem éritek a szellemi életet, ahol annyi 

leckét tartogatok számotokra, amit még meg kell tanítanom, és annyi kinyilatkoztatást, amit még adnom 

kell. 

30 Soha nem élt minden ember itt a földön ugyanazon a szellemi szinten. A nagy emelkedettségű 

emberek mellett éltek olyanok is, akik visszamaradottak voltak. Fel kell hívnom a figyelmeteket arra, hogy 
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nem a mostani lesz az egyetlen olyan időszak, amikor nagyon emelkedett szellemű emberek jelenhetnek 

meg. 

31 Minden időben, még az emberi történelem távoli korszakaiban is voltak példák magas szellemű 

emberekre. Hogyan tudnátok megmagyarázni, hogy már a legkorábbi időkben is voltak fejlett szellemű 

emberek, ha nem mentek volna át egymást követő reinkarnációkon, amelyek segítették őket a felfelé 

fejlődésben? 

32 Ennek oka az, hogy a szellem nem a testhéjjal egy időben jön létre, és az emberi faj kezdete sem 

esik egybe a szellemével. Bizony mondom nektek, nincs egyetlen olyan szellem sem, amely úgy jött volna 

a világra, hogy előtte ne létezett volna a túlvilágon. Ki tudja megmérni vagy tudni közületek, hogy mennyi 

időt élt más szférákban, mielőtt e földre jött volna? 

33 Más világokban a szellemek hasonlóképpen élvezik az akarat szabadságát és a bűnöket, és tévútra 

tévednek, vagy kitartanak a jóságban, és ily módon elérik a felemelkedést, ahogyan ti is a földön. De 

amikor eljön a kijelölt idő, azok, akiknek az a rendeltetésük, hogy e földön éljenek, azért jönnek le ide, 

hogy egy nemes feladatot teljesítsenek, mások pedig azért, hogy teljesítsék a vezeklési kötelességüket. De 

attól függően, hogy hogyan akarják látni ezt a földet, egyesek számára paradicsomként, mások számára 

pedig pokollá válik. Ezért, amikor ezek megértik Atyjuk kegyelmét, csak egy csodálatos életet fognak 

látni, amelyet áldásokkal és a szellem számára szóló életleckékkel vetettek el - egy olyan utat, amely 

közelebb viszi őket az Ígéret Földjéhez. 

34 Néhányan azzal a vágyakozással hagyják el ezt a világot, hogy visszatérjenek, mások pedig azzal a 

félelemmel, hogy vissza kell térniük. Ennek az az oka, hogy emberi természetetek még nem volt képes 

felfogni azt a harmóniát, amelyben az Úrral kell élnetek. 

35 Már kinyilatkoztattam nektek, hogy népem szétszóródott az egész földön, vagyis a szellemi mag a 

föld egész körén szétszóródott. 

36 Ma már apróságok miatt nem értetek egyet, sőt tiszteletlenek vagytok egymással. De amikor a 

materialista tanítások azzal fenyegetnek, hogy mindannyiótokat elárasztanak, akkor mindannyian, akik a 

szellemmel gondolkodtok és érzitek, végül eggyé váltok. Amikor eljön ez az idő, adok nektek egy jelet, 

hogy felismerjétek egymást - valamit, amit ugyanúgy láthattok és hallhattok. Akkor, amikor tanúságot 

tesztek egymás előtt, meg fogtok lepődni, és azt mondjátok: "Az Úr az, aki meglátogatott minket". 

37 Értsétek meg, hogy szellemi testvéreitek nem csak ebben a nemzetben élnek, hanem más 

népekben, régiókban és nemzetekben is. Tudjátok, hogy fel kell készülnötök arra, hogy életetekben a 

legnagyobb tisztaságot érjétek el, hogy igaz tanúságot tudjatok tenni mindarról, amit itt hallottatok és 

kaptatok. Minden lelket megérintek, hogy amikor eljön az óra, igaz és teljes bizonyságot adhassanak 

nektek mindarról, amit ők viszont kaptak, és hogy felkészülten, szeretettel hallgassanak titeket. 

38 Nem emberi erők fogják mozgatni ezt a népet a földön, amikor egyesül. Szellemileg egy lesz, 

anélkül, hogy saját várost keresne magának, és nem lesz szellemi kormány, amely a világot irányítaná. 

39 Egy magasabb fény fogja vezetni és inspirálni a különféle ideológiák, tanok, mozgalmak, vallások, 

hitvallások és szekták közepette, és akkor az emberiség, amely eddig a legmélyebb materializmusba 

merülve élt, meg fog döbbenni, amikor meglátja e tanult nép megjelenését. 

40 Az én népem a múltban nem olyan cselekedeteket végzett, amelyek közelebb vitték őket a 

Teremtőjükkel való tökéletes közösséghez, hanem inkább a szentségtörésbe és az engedetlenségbe 

zuhantak. Mindazonáltal nem pusztítottam el őket, mert szeretetből fakadó igazságosságom meg akarta 

őket őrizni és növelni akarta őket a földön, hogy megtisztuljanak múltbeli vétkeiktől, és aztán a lélekben 

nagyobb világossággal végezzék el azt a küldetést, amelyet már az első időkben rájuk bíztam. Ez abban 

áll, hogy elvigyék az isteni üzenetet a testvéreiknek, hogy szellemi úttörők legyenek a többi nép számára, 

és hogy cselekedeteikkel és példájukkal megtanítsák, hogyan kell betartani és engedelmeskedni az Atya 

isteni törvényének. 

41 Értsétek meg, hogy áldásként küldtelek titeket a világba az emberiség számára. Imádkozzatok és 

figyeljetek, hogy felkészüljetek arra az órára, amikor mindannyian egyesülni fogtok lélekben, gondolatban 

és cselekedetekben, még ha fizikailag távol is vagytok egymástól. Csak a spiritualizáció révén leszel képes 

harcolni és legyőzni az anyagelvűség sárkányát, amely lépésről lépésre halad előre, felfalva az embereket, 

fájdalmat és nyomorúságot vetve. 
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42 Ebben az időben azt mondom nektek: Boldogok vagytok, akik arra rendeltettek, hogy ebben az 

időben befogadjatok Engem, és halljátok Szavamat. Felszereltelek benneteket, és fényem elárasztotta a 

szellemeteket. Ezáltal erősek lesztek, és még ha nagy megpróbáltatások érnek is titeket, nem hagyjátok 

magatokat legyőzni. Ha egyszer a lelki otthonban vagytok, rá fogtok jönni, milyen nagy kiváltság volt az, 

ami megadatott nektek, és boldognak fogjátok érezni magatokat. 

43 Amikor először hallottátok szavamat, éreztétek, hogy Én vagyok az, aki hozzátok szólt; és 

cselekedeteitekre gondolva úgy gondoltátok, hogy nem vagytok tiszták, hogy méltóvá kell tennetek 

magatokat, és új életet kezdtetek, napról napra tökéletesebbet. De milyen nehéz nektek szilárdan kitartani 

ebben az elhatározásban. Gyakran feláldozzátok magatokat anélkül, hogy Én ezt kértem volna tőletek, és 

hamarosan elfáradtok. Azt mondom nektek, hogy nekem tetszik, ha türelemmel járjátok az utat. Hogyan 

fogjátok magatokat rövid idő alatt tökéletesíteni, amikor a munka, amire vállalkoztok, olyan nagy? 

44 Szeretsz engem, és ez a te alapod. Megmutatod nekem a hitedet, és még akkor is azt mondod 

nekem, amikor szenvedsz: "Mester, mindig megakadályoznak abban, hogy betartsam a törvényeidet. 

Szeretteim hitetlensége gyengévé tesz, a kísértés állandóan közeledik hozzám, hogy leborítson, és én 

magam is megszegtem elhatározásomat!" De mondom nektek, hogy e konfliktus közepette kell 

dolgoznotok; azok az akadályok, amelyekkel találkoztok, a hitetek próbatételei, és ezeken keresztül a lélek 

egyre jobban megtisztul. Bízzatok magatokban, értsétek meg, hogy az én Lelkem van bennetek, és hogy 

készen álltok arra, hogy részt vegyetek ebben a nagy csatában. 

45 Még alig teszitek meg az első lépéseket, és bár egyeseket egyházi vezetőknek, másokat pedig 

"hanghordozóknak" hívtam el, mindannyiótoknak dolgoznotok kell magatokon, hogy megismerjétek 

küldetéseteket és képesek legyetek azt végrehajtani. De nem tagadom az érdemeidet: Az Ügyemnek 

adtátok az első helyet a szívetekben, és a legnagyobb vágyatok az, hogy kövessetek engem. Én, a te Atyád, 

vezettelek, vezettelek, és megnyitottam a szívemet, hogy megismerd benne szeretetemet és irgalmamat. 

46 A türelmemnek nincs határa. Három korszakot és számtalan reinkarnációt adtam nektek, hogy 

elérjétek szellemi emelkedéseteket, és még ebben az időben is az emberi hitetlenséggel és 

materializmussal mit sem törődve beszélek hozzátok. A szellemi kinyilatkoztatások harmadik korszakában 

vagytok, és ha tudjátok, hogyan használjátok szellemi ajándékaitokat, akkor felismeritek szellemetek 

erejét, és megtudjátok, hogy mindig is magasabb rendű lényeket akartam belőletek faragni, akik nagy 

tettekre képesek. Mindent biztosítottam, hogy hagyjátok magatokat a szeretet törvényem által irányítani és 

betartani. Minden "munkás" jobbján egy őrangyal van, és amikor ezek az entitások kommunikálnak 

veletek, akkor alázatosságukat, engedelmességüket mutatják meg nektek. Elkísértek téged életed útján, és 

veled együtt szenvedték el az út nehézségeit. Hallgassátok meg őket, mert az ő világossággal teli 

szavaikban megtaláljátok kinyilatkoztatásaim magyarázatát. Az 1950-es év után emlékezni fogtok ezeknek 

az erényes entitásoknak a példájára, akik nem távolodnak el tőletek, hanem továbbra is inspirálni fogják a 

szellemeteket és védelmezni fogják az emberiséget. 

47 Neveljétek magatokat, hogy ne tulajdonítsatok tökéletlenséget az én szavamnak. Ismerje fel annak 

(spirituális) tartalmát. Ha a hanghordozó, akit használok, nem lenne felkészült, ha a lelke nem fogadná 

figyelmesen diktálásomat, akkor az ajkáról elhangzó szó nem tükrözné tökéletességemet. Ezért hatoljatok 

be a valódi jelentésébe, és meg fogjátok tudni, mit akartam kifejezni. Ne tulajdonítsatok nekem 

tökéletlenséget; értsétek meg, hogy én vagyok a ti Istenetek, hogy én tökéletes vagyok. 

48 Keljetek fel buzgón és védjétek meg az ügyemet. Javítsd ki szeretettel és igazságossággal mindazt, 

amit a törvényen kívül találsz a "munkások" cselekedeteiben. 

49 A ti vetésetekből megkapom azt, ami igazságot és tisztaságot tartalmaz, és ami még nem érett meg, 

azt a ti kezetekben hagyom, hogy tovább ápoljátok és javítsátok. 

50 De jöjjetek hozzám, gyermekeim, én befogadlak benneteket. Olyanok vagytok, mint a fáradt 

vándorok, akik különböző utakon vándoroltak, és most, nagy megpróbáltatások és csalódások után, 

áldásomat és segítségemet kéritek. Megáldottál engem, amikor eljöttél, és megköszönted nekem, mert 

megtaláltad a nyugalom helyét, és a Mester azt mondja neked: Kegyelemmel töltelek el benneteket, és az 

az akaratom, hogy új erőre kapjatok, hogy bátorsággal lelkesedjetek; mert miután elragadtatással 

hallgattátok tanításaimat, fel kell készülnötök arra, hogy szembenézzetek a csatával, amely minden 
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emberre, de különösen Izrael népére vár. Ne feledd, hogy te is része vagy annak a népnek, amelynek a 

feladatai mindig is nagyon nagyok voltak. Köztetek vannak a próféták, az én igém tolmácsolói, a bölcsek. 

51 Tökéletesnek teremtettünk titeket. Lelked megvilágosodott, hogy felismerd teremtésem dicsőségét, 

hogy szellemi lényegét tanulmányozva megértsd, hogy olyan vagy, mint én, és az anyagi természetet 

ismerve hasznát veheted, mert azt én teremtettem az ember alázatos szolgájaként. Mikor állsz készen arra, 

hogy felismerd és irányítsd? Mikor leszel olyan méltó, hogy a természet erejének parancsolhatsz, hogy 

lakjon vagy változzon embertársaid javára? Igaz, hogy az igazságossággal és szeretettel hozott 

törvényeknek engedelmeskednek, de nektek hatalmatok van, és megmondtam nektek, hogy ha 

spiritualizáljátok magatokat, akkor az én nevemben véget vethettek a betegségeknek, az időjárás 

kegyetlenségének, a szerencsétlenségek durvaságának és a bűnnek. Mindezt megtehetitek, ha van hitetek. 

Eljön az idő, amikor minden szellem megrázkódik, és minden elme felébred; és amikor a forrást keresi, 

ahonnan a fény és a tökéletesség származik, engem fog találni. 

52 A megújulás kora közeledik. Ti, az én tanítványaim, fogjátok lerakni egy új világ születésének 

alapjait. Úgy fogtok dolgozni, ahogy a jó seregei, az angyalok dolgoznak, akik irántatok érzett szeretetből 

küzdenek az emberiség szellemi felemelkedéséért. 

53 A szeretet a legerősebb erő, amellyel az ember elérheti megújulását. 

54 A Második Korszakban sokan kételkedtek bennem; nem tudták elhinni, hogy az alázatos ember a 

rászorulók, betegek és bűnösök sokasága között a Mester, az Atya Igéje. És amikor látták a szeretet és a 

megbocsátás jótéteményeit és cselekedeteimet, azt kérdezték: "Varázsló vagy próféta?". Amikor az az 

asszony, aki házasságtörést követett el, elém lépett, próbára akartak tenni, és azt mondták nekem: 

"Ítéljétek meg ezt az asszonyt, aki vétkezett; romlott, és nem érdemli meg, hogy közöttünk legyen. 

Vessétek ki őt, mert nem méltó arra, hogy hallgassa tanításodat, sem arra, hogy kenyeredben részesüljön." 

Azt mondtam nekik: "Ismeritek ennek az asszonynak a bűnösségét; mindannyian egyetértetek abban, hogy 

bűnös. Aki pedig tiszta, minden bűntől mentes, az vesse rá az első követ." A lelkiismeretükön keresztül 

megérintettem azokat, akik őt vádolták, és hamarosan rájöttek, hogy az ő bűnük nagyon nagy, nagyobb, 

mint annak a nőnek a bűne. Szégyenkezve visszavonultak, és az, akit az a sokaság megvádolt és elítélt, 

bocsánatot kért tőlem, felismerve szégyenét, és bűnbánata olyan nagy volt, hogy megtisztultnak érezte 

magát, és szeretet gyulladt ki a szívében. Aztán felemeltem és azt mondtam neki: "Megbocsátok neked, 

menj és ne vétkezz többé". 

55 Tehát valahányszor úgy érzitek, hogy gyötör benneteket a bűntudat terhe, és megbánjátok, 

tisztítsátok meg magatokat imával és jó cselekedetekkel. Jöjj hozzám, nyerj békét, és ne vétkezz újra. De 

azt is mondom nektek: Miért ítélkeztek együttérzés nélkül mások vétkei felett, és miért nem néznek 

magukba? Még azelőtt megbocsátok nektek, hogy vétkeznétek, de milyen kevés bűnbánó nőt találtam az 

utamban. De még egyszer bejelentem nektek, hogy a bűn el fog tűnni. 

56 A föld tiszta lesz. Az ember ismét hallgatni fog a lelkiismerete hangjára. Meghívlak benneteket, 

hogy lakjatok velem, és ez az egyetlen módja annak, hogy elérjetek engem. 

57 Amikor figyelsz és imádkozol, megszabadulsz a szenvedéstől és a kísértéstől. Használjátok ki az 

időt, amit arra adok nektek, hogy olyan cselekedeteket tegyetek, amelyek tanítványokként bizonyítják 

hiteteket. A világ közeledik majd hozzátok, és megdöbbenve látják majd a békéteket, és azt mondják: 

"Hogyan lehetséges, hogy ez a nép belső békét élvez, miközben a nemzetek a gyűlölet tűzfészkévé 

váltak?". A Mester így fog válaszolni nekik: "Tisztának és méltónak találom ezt a népet, mégis 

mindenkihez lejöttem. Aki keres Engem, az megtalál Engem, és olyan közel leszek hozzá, hogy a saját 

szívében érez majd Engem." 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 157  
1 Izrael népe, te felfeded előttem a szívedet. Azt akarom, hogy úgy szeressetek engem, mint az 

Atyátokat. Lelkem vágyik a szeretetedre. A világ elfelejtett engem, és amikor keres engem, akkor azt 

tökéletlen kultuszok segítségével teszi, és mivel nincs bizonyíték a jelenlétemre, elveszíti a hitét és 

hitetlenné válik. Ha azt mondanád valakinek, hogy én jelenleg Izrael népéhez beszélek, nem hinné el, 

bizonyítékot követelne tőlem, és olyan lenne, mint Tamás. Én pedig azt mondtam nektek: "Boldog az, aki 

látás nélkül hisz". 

2 A templom, amelyet magamnak készítettem, magának az embernek a szellemében van, ahogyan 

azt mindig is tanítottam nektek. 

3 Tanulmányozzátok kiáltványaimat, és emlékezzetek arra, hogy ismét eljöttem hozzátok, mert nem 

tudtátok, hogyan jöjjetek hozzám. Bár rendelkeztetek a Törvénnyel, az Én Igémmel és a próféciákkal, 

mégsem értettétek meg a sorsotokat, és nem teljesítettétek a küldetéseteket. Ha helyesen fogtátok volna 

fel, akkor már várnátok az eseményeket, amelyek ezt az új korszakot jelzik. 

4 Azért jöttem, hogy átadjam nektek a tanításomat, mint a Második Korszakban. Sokan nem fognak 

felismerni engem, csak azok, akik spiritualizálják magukat, fogják tisztán látni ezt a megnyilvánulást. Ti, 

akik hallotok engem, érezzetek együtt az emberiséggel, amely még nem fedezte fel a nyomomat, és 

készüljetek fel arra, hogy tanítsatok és mesterekké váljatok. Micsoda örömmel fogjátok látni, hogy 

tanítványaitok növekedni fognak a hitükben és a Tanításom ismeretében. 

5 Sok szív fog hozzám jönni. A büszkeséggel telítettek alázatosan fognak jönni. Mások a 

lelkiismeretüktől vezérelve, cselekedeteiket mérlegelve és nagy bűnbánattal érkeznek. Várom őket, hogy 

felkészítsem őket, hogy lelkük olyan legyen, mint a tiszta forrás, és szavam olyan, mint a kristálytiszta víz, 

amely oltja szomjukat. 

6 Illést azért küldték, hogy felkészítse azokat, akiknek ezt a világosságot el kell fogadniuk. Meglepte 

az emberiséget, amely mély álomba merült, és süket minden szellemi dologra. Csak kevesen voltak 

felkészülve az üzenet fogadására. Micsoda boldogság volt azokban a gyermekekben, amikor látták, hogy 

ígéretem beteljesedett! És micsoda szeretet volt a lelkemben minden ember iránt! Teltek az évek, és 

életerővel teli szavam leáramlott, hogy táplálja a szíveket. Mások később fognak felébredni, amikor ez a 

megnyilvánulás véget ér. De nem fognak panaszkodni, mert a legnagyobb kegyelem ideje jön el mindenki 

számára, amikor arra fogtok törekedni, hogy testi közvetítők nélkül kommunikáljatok velem. 

7 A tudósokat én fogom kísérteni. Sok furcsa betegség fog fellépni, és nem fogják tudni, hogyan 

gyógyítsák őket; képtelenek lesznek enyhíteni a fájdalmat. Csak azok képesek gyógyítani, akik szellemileg 

felemelkednek. Lesznek olyan lelkészek, akik, telve a vágytól, hogy spiritualizálják magukat, csatlakoznak 

"Izrael népéhez". Sokan, akik "elsők" voltak, "utolsók" lesznek. Sok olyan intézmény és egyház, amelyet 

nem a szeretet alapjain alapítottak, nem marad egy kő a másikra. Jelenleg tisztítom a földeket, és nem 

akarom, hogy a búza mellett gyomok nőjenek. 

8 Látogassátok meg az otthonokat, forduljatok a betegekhez, segítsétek a börtönökben és a 

vezeklőhelyeken szenvedőket, vigasztaljatok mindenkit, menjetek az én nevemben és gyakoroljátok lelki 

ajándékaitokat. 

9 Vegyétek a szellemi világot példaképeteknek, utánozzátok azt türelmében és az emberiség iránti 

szeretetében, a mindannyiótok jólétéért folytatott küzdelmében. 

10 Sokan, akik nagyon szerették a világot, de később meghallgattak engem, felismerték hibáikat, és 

érezték, hogy növekszik bennük a vágy, hogy megtisztuljanak. Belső harcon mennek keresztül, és utána 

megkérdezik tőlem: "Uram, szükséges-e megtagadni a "testet" és a világot, hogy a szellemünk 

felszabaduljon?". Erre azt válaszolom nekik: "Az érdem nem a "test" megtagadásában rejlik, hanem a 

szellem és a test közötti harmónia elérésében, amely a test fedezetéül szolgál". De hogyan lehet elérni ezt a 

harmóniát, ha a szellemet nem a lelkiismerete irányítja? 

11 Azt hiszed, hogy a testedet a szellemed ellenségeként használtam? "Nem, te válaszolj nekem. De 

mindig is így viselkedtek - ellenségként. Az egyik mindig is állandó háborúban állt a másikkal - a "test", 

mert a világot részesíti előnyben a hamis ünnepi ruháival, a szellem pedig azért, mert vágyat érez arra, 

hogy felszabadítsa magát és elérjen egy magasabb fokú tökéletességet. 
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12 Csak az én tanításaim, amelyek a törvény magyarázatát jelentik, lesznek képesek elvezetni 

benneteket a harmóniához, lényetek belső megbékéléséhez. Higgyétek el: ha megnyertétek ezt a csatát, 

akkor az egész út könnyűvé válik számotokra. 

13 Ezt így kell megértenetek: A "test" a hajó, a szellem a kormányos. Hogyan lehetne helyes, hogy a 

hajó úgy kormányozza a kormányost, ahogyan neki tetszik? 

14 Az emberben lévő harmónia hiánya miatt keletkeztek a nagy viharok, amelyek többségében a 

szellem volt a győztes. De amikor a "test" végre engedelmessé válik a meggyőzés és a bizalom által, 

amellyel a szellem halad a nagy cél felé, és lázadás nélkül elfogadja a neki járó feladatot, és nem fosztja 

meg többé a lelkét attól, ami neki jár, akkor az emberi teremtményt alkotó két természet között összhang 

jön létre. Ezt a felemelkedést akkor éred el, ha a test és a lélek együtt jár a szellemi fejlődés útján, amelyet 

Teremtőjük szeretete és bölcsessége mutat meg számukra a lelkiismeretükön keresztül. A "test" ekkor 

keresztre feszíti magát az áldozat és a lemondás keresztjén, mert engedelmeskedik, engedelmes és szelíd a 

Lélek parancsainak, hogy szellemének megadhassa azt az emelkedettséget és örömöt, hogy elérte helyét az 

örök életben. 

15 Az akarat szabadsága a legmagasabb rendű kifejezés, a szabadság legtökéletesebb ajándéka, 

amelyet az ember az élet útján kap, hogy a jóban való kitartása, amelyet a lelkiismeret tanácsával és a 

küzdelemben átélt próbák révén szerzett, eljuttassa az Atya kebelére. De az akarat szabadságát felváltotta a 

kicsapongás, a lelkiismeretet kihallgatják, az ember csak a világ követeléseire hallgat, a spiritualizációt 

pedig felváltotta a materializmus. 

16 Ennyi zűrzavar és ilyen tévelygés közepette tanításom abszurdnak fog tűnni a kor emberei 

számára. De azt mondom nektek, hogy ez a helyes tanítás, hogy az emberek kiszabadulhassanak a 

letargiából, amelybe beleestek. 

17 Földi zarándokok, tegyétek le a sétapálcátokat és a vándorbototokat, és pihenjétek ki hosszú 

vándorlásotokat. Ülj ide mellém, egyél a kenyeremből, és beszélgess a Mestereddel. Engedd, hogy a 

lelked tökéletes közösségben jöjjön hozzám. 

18 Ugyanazok vagytok, akik máskor a lelkük tökéletessége iránti vágyukban követtek engem, de most 

meglepődve kérdezitek tőlem: "Miért tértél vissza hozzánk?". Én pedig azt felelem nektek: "Meg van írva, 

hogy gyermekeim lelke az Úr jobbján fog élni az örökkévalóságig. De ahhoz, hogy hozzám jöhessetek, 

szükséges, hogy megtanuljátok és érdemeket szerezzetek a Mesteretek követésében. 

19 Magomat mindenkor elvetettem bennetek, de milyen kevesen vannak azok, akik szerettek engem. 

Hatalmamat küldötteken keresztül nyilatkoztattam ki, a szellemi lények nagy száma közül 

kiválasztottakon keresztül - az igaz Ábel óta, aki az alázatosság mintaképe volt; József, Jákob fia, akit 

bölcsességgel és szentséggel kentek fel; Keresztelő János, aki csak azért élt, hogy tanúságot tegyen rólam, 

anélkül, hogy bármit is használt volna a világból, ami ártott volna testének vagy lelkének. És mint ezek, 

akik tiszta lelkűek voltak, sokan mások is vannak, akiket ismertek, és akiknek a munkája az évek 

múlásával egyre nő, és hatalmas méreteket ölt. De annyi bizonyíték és annyi kiáltás, amelyet a 

végtelenségben hagytatok elhalni, nem volt elég nektek, mert nem akartátok felismerni küldötteimben az 

én Istenségem tükröződését. 

20 Kérted Urad jelenlétét, hogy nagyon közel lehess hozzá, és hogy hallhasd a hangját a saját 

nyelveden beszélni, és ez megadatott neked, hogy elérd az üdvösségedet. Mégis, bár olyan közel voltam 

hozzátok, és beszéltem a népemhez, ti nem követtetek engem, és arra kényszerítettetek, hogy visszatérjek 

hozzátok. 

21 A Második Korszakról szóló tanításom be van írva a lelkiismereted könyvébe. Megtanítottalak 

szeretni és elfogadni Mária simogatását és gyengédségét. Boldog voltam, hogy éreztem az anyaméh 

melegét, és élveztem a táplálékot is, amit a keble nyújtott nekem. Örülhettem vele, és megoszthattam vele 

a nap fáradalmait és nehéz munkáját is. A Királycsillag sugarainak simogatását kaptam, és élveztem a 

hegyek, a mezők, a tenger látványát, és áldásomat adtam mindenre. Megáldottam a gabonaföldeket, a 

vizeket és mindent, ami táplálékot ad az embernek. 

22 Kinyújtottam a baráti kezet, örültem a kisgyermekek ártatlanságának, az ifjak kegyességének és 

nemes természetének, a szüzek szívének tisztaságának. Elégedettséggel töltött el, hogy megfigyelhettem 

az anyák önzetlenségét és áldozatkészségét, valamint a férfiak energiáját. Harminchárom éven át éltem a 
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világban, hogy az ember közvetlenül megtapasztalhassa Urának tökéletességét és példáját, akit közelről 

szemlélhet, hogy megtanuljon Engem állandó példaképének tekinteni. Megtanítottalak titeket szeretni 

Istent és engedelmeskedni a törvényeinek. Elmondtam nektek, hogyan szeressétek szüleiteket, 

testvéreiteket és gyermekeiteket, beszéltem nektek a házastársak közötti szeretetről, megmutattam nektek 

a munka tisztességes módját, a kölcsönös tiszteletet és segítőkészséget, meghívtalak benneteket, hogy 

tökéletes közösségben éljetek az Atyával és a természettel is harmóniában. 

23 Ennek ellenére sokakat hívtak, és csak keveseket választottak ki. Tizenketten voltak azok, akiknek 

bölcsességem teljességét adtam. Felelőssé tettem őket a Második Testamentumért, a tanításokért, amelyek 

szinte mind képletes értelemben adattak, a számtalan példázatomért; és mindez örökre bevésődött az 

emberek szellemébe, hogy sem az idő, sem a változó sorsok ne legyenek képesek kitörölni. 

24 Bátorságot adtam ezeknek a teremtményeknek, hogy semmi se félemlítse meg őket a rájuk váró 

csatában, hogy képesek legyenek szembeszállni az írástudókkal és az emberi tudomány fölé emelkedni. 

Azt mondtam tanítványaimnak: "Úgy hagylak itt benneteket, mint az emberek pásztorait, annak a nyájnak, 

amely ma szétszóródott, és amelyet egyetlen akadályban kell egyesíteni". Azt is mondtam nekik: 

"Építsétek a templomot"; de amikor ezt mondtam nekik, nem a kövekből épített templomokra gondoltam, 

hanem a Lélekről beszéltem nekik, amely a megfelelő "hely" arra, hogy lakást építsetek az Uratoknak. Az 

ember el sem tudja képzelni az Én templomomat, mert azt a világegyetem alkotja minden teremtményével 

együtt, és benne van az igazi oltár, az áldozat és a fény. 

25 Tanítványaim szíve felkészült, az edény kívül-belül tiszta volt, tele jósággal, hittel és reménnyel. 

Elindultak tehát, hogy elvigyék az örömhírt az emberiségnek. Amikor távozásom után beszéltek 

társaikhoz, azt mondták nekik: "Mindannyian befogadhatjátok az Urat; az ő szavában benne van a Mester 

vére és teste". 

26 Így beszéltek, és én lépésről lépésre vezettem őket. Tudták, hogyan kell tanítani és minden 

szavukat tettekkel is megerősíteni. Bárhol is voltak, a Templomban voltak - akár a sivatagban, akár a 

hazában, akár a különböző országokban, ahová a lábuk lépett. Szájuk olyan volt, mint a kristálytiszta és 

frissítő víz forrása, amely megtisztította a nemzeteket. 

27 Jézushoz hasonlóan ők sem koronát, sem jogart, sem bíborszínű ruhát nem viseltek; alázatosak 

voltak. Azt mondtam nekik: "Legyetek alázatosak, legyetek az "utolsók", bárhová is mentek. Adjátok oda 

embertársaitoknak mindazt, amit tőlem kaptatok, ne titkoljatok el semmit, és gondoskodjatok arról, hogy 

magvaim megszaporodjanak és eljussanak minden szívbe." 

28 Tanítványaim mindig tisztelték az emberi életet, soha nem merték átvenni a bírói helyemet. 

Tudták, hogy egy ügyet, legyen az igazságos vagy igazságtalan, Rám kell hagyni, mert csak Én tudom azt 

megfelelően megoldani. Nem kérdezték az emberektől, hogy miért vétkeztek, és mindenki iránt 

könyörületesek és irgalmasak voltak. 

29 Most, a harmadik korszakban, amikor népem megnyilvánulásom végéhez közeledik, új 

tanítványokat készítek fel. Minden az én akaratom szerint történt. Jelenleg az elpusztíthatatlan templomot 

építem a gyermekeim szellemében. 

30 Ne mutassatok be nekem több szimbólumot, és ne képviseljetek engem többé fizikai formában. 

Csak az inspirációimat hallgassam és kövessem. Ez elég lesz ahhoz, hogy elérjétek a 

spiritualizálódásotokat. 

31 Ebben az időben ugyanúgy hallottátok a hangomat, mint ahogyan az első időben hallattam veletek, 

amikor az emberek lelkét megrémítettem. 

32 Most már nem Jézuson, az én megtestesült Igémen keresztül adom nektek a tanításaimat. Emberi 

teremtményeken keresztül szóltam hozzátok, mert most már fejlettebbek vagytok, és meg tudtok érteni 

engem, és továbbítani tudjátok szavamat. 

33 Már közel van ennek a megnyilvánulásnak a vége, hogy aztán egy magasabb formában újra 

felvegyétek, a szellemtől szellemig tartó párbeszéd kezdetén keresztül a Teremtőtökkel, amelyet a velem 

együtt élő magasabb szellemlények használnak. 

34 Ne féljetek távozásom napjától, mert soha nem leszek távol tőletek. A második korszakban történt 

mennybemenetelem után Jézus alakjában korlátozottan megmutattam magam tanítványaimnak, hogy 

vigaszt nyújtsak nekik. Ma még nem tudod, hány napig nem fogsz Engem érezni, de a napok végén újra 
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látni fogsz Engem, és érezni fogod, hogy inspirállak, és hogy új szavak áramlanak elmédbe. Csak arra 

kérlek benneteket, hogy egyesüljetek, egyetlen "test" és egyetlen akarat, hogy így méltóak legyetek a cél 

elérésére. A választott nép tizenkét törzse jelen lesz ezen a napon (a búcsú napján), a tizenkét apostol is 

elkísér titeket, hogy példájuk által bátorítást érezhessetek. Mert hozzájuk hasonlóan én is úgy hagylak 

benneteket, mint bárányokat az éhes farkasok között. De veletek leszek az üldöztetésben, a börtönben, 

minden pillanatban, amikor szükségetek van rám. 

35 Meg fogom védeni a magvaimat. 

36 Még sok erőfeszítést kell tennetek, hogy amikor látom, hogy a szeretet, a tisztaság és az 

egyszerűség uralkodik népem körében, akkor az emberiség uraiként hagyhatlak el benneteket. Ha utasítást 

kérnek tőled, add meg nekik; ha elhallgattatnak, alázatosan hallgass. Vessetek mindig úgy, ahogyan én 

tanítottalak titeket. 

37 Szeressétek embertársaitokat, hogy megteremtsétek közöttük a béke és a harmónia alapjait. 

38 Emberek, mikor fogtok gyümölcsöt teremni? Sok idő telt el azóta, hogy tanítottalak benneteket, és 

még mindig nem támadnak fel az apostolok, akikre az embereknek oly nagy szükségük van a szellemi 

ébredésükhöz. 

39 Rövid az az idő, ami arra maradt, hogy meghallgassatok engem, és szükséges, hogy megtanuljátok 

a leckéimet, hogy könnyebben tudjatok tanúságot tenni róluk. 

40 Ne feledjétek: Amikor a hozzátok intézett szavam megszűnik, a ti példátokon és cselekedeteiteken 

múlik, hogy sok olyan szív, amely nem volt elég szerencsés ahhoz, hogy ezen a megnyilvánuláson 

meghallgasson engem, felébred-e a hitre és a cselekedeteimhez fordul-e. 

41 E szavakra példaként említem nektek Saul, a későbbi Pál megtérését, aki testét és lelkét teljesen 

átadta az Úr szolgálatának. 

42 Pál nem tartozott a tizenkét apostol közé, nem evett az asztalomnál, és nem követett engem az 

utakon, hogy hallja a tanításaimat. Inkább nem hitt bennem, és nem nézett jó szemmel azokra, akik 

követtek engem. Szívében ott élt a gondolat, hogy elpusztítja a magot, amelyet tanítványaimra bíztam, és 

amely éppen csak elkezdett terjedni. De Pál nem tudta, hogy az enyémek közé tartozik. Tudta, hogy a 

Messiásnak el kell jönnie, és hitt benne. De nem tudta elképzelni, hogy az alázatos Jézus lenne a megígért 

Megváltó. A szíve tele volt a világ büszkeségével, és ezért nem érezte meg az Úr jelenlétét. 

43 Saul fellázadt Megváltója ellen. Üldözte tanítványaimat, valamint azokat az embereket, akik 

hozzájuk fordultak, hogy meghallgassák üzenetemet az apostolok ajkáról. És így megleptem őt, amikor 

éppen üldözni készült az enyémet. Megérintettem őt a szíve legérzékenyebb pontján, és azonnal felismert, 

mert a lelke várt rám. Ezért hallotta meg a hangomat. 

44 Az volt az akaratom, hogy ez a széles körben ismert ember ily módon térjen meg, hogy a világ 

tanúja lehessen minden módján azoknak a meglepő cselekedeteknek, amelyek a hit és a megértés 

ösztönzésére szolgálnak. 

45 Miért kell részletesen végigmenni ennek az embernek az életén, aki ettől kezdve a Mester 

szeretetétől és isteni tanításaitól ihletve a felebaráti szeretetnek szentelte az életét? 

46 Pál az Igém egyik legnagyobb apostola volt, bizonyságtételét mindig szeretet, őszinteség, 

igazmondás és világosság hatotta át. Korábbi materializmusa nagyon magas lelkiséggé, keménysége 

végtelen szelídséggé változott; és így lett apostolaim üldözőjéből az Igém legbuzgóbb vetése, a 

fáradhatatlan vándorprédikátor, aki különböző nemzetekhez, tartományokba és falvakba vitte Urának 

isteni üzenetét, akiért élt és akinek életét szentelte. 

47 Itt van nektek, szeretett emberek, a megtérés gyönyörű példája és annak bizonyítéka, hogy az 

emberek, még ha még nem is hallottak engem, nagy apostolaimmá válhatnak. 

48 Ma azt mondom nektek: Hol van az én népem? Hol vannak azok, akik bölcsek a 

megpróbáltatásokban, bátrak a harcokban, és állhatatosak a küzdelmekben? Szétszóródtak az egész 

világon. De én el fogom indítani őket a hangommal, és lelkileg egyesíteni fogom őket, hogy minden 

nemzet előtt járhassanak. De azt mondom nektek, hogy ma minden fajból származó emberek fogják 

megalakítani, akik megértik a szövetség természetét, amelyet minden embertől elvárok. 

49 Ez a nép bátor és vad lesz, de nem lesznek testvérgyilkos fegyvereik, sem harci szekereik, és nem 

fognak pusztító énekeket énekelni. Zászlaja a béke, kardja az igazság, pajzsa pedig a szeretet lesz. 
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50 Senki sem lesz képes felfedezni, hogy hol van ez az ember: mindenhol ott van. Ellenségei 

megpróbálják majd elpusztítani, de nem fogják tudni, mert sehol sem fogják megtalálni a földi egységet, 

mert az egység, a rend és a harmónia szellemi lesz. 

51 Míg egykor egy Mózes szabadította fel őket, vezette őket kiszáradt és magányos ösvényeken, és 

meneteltette őket az őket körülvevő ellenséges tömegek közepette, amíg el nem vitte őket az Ígéret 

Földjének kapujához, ma egy Illés, aki láthatatlan, mégis tapintható és jelen van, harcra hívja a népet, és 

fényt árasztó utakat mutat nekik, hogy szilárd és biztos léptekkel eljuttassa őket annak az otthonnak a 

küszöbére, amelyet lelketek számára tartok készenlétben. 

52 A szellemi törvény, amely útmutatóként és vezetőként szolgál, ugyanaz a törvény, amelyet kőbe 

véstem, és amelyet a Sínai-hegyen kinyilatkoztattam nektek. A lelki kenyér, amely fenntartja, ugyanaz, 

amely a Jézus által nektek adott Igében van. Az a fény, amely reményt és bátorságot ad neki, hogy soha 

többé ne térjen le az igazság útjáról, az lesz az ihlet, amely a végtelenből száll le ebben az időben, hogy 

feltárja az emberi szellem előtt mindazt, ami eddig ismeretlen volt számára. 

53 Bárki, aki fejlődést mutat az általam adott képességekben, valamint a szellemi ajándékokban, aki 

fáradhatatlanul keresi az igazságot, vagy aki szereti a spiritualizációt - bizony mondom nektek, ő is e nép 

katonái közé fog tartozni, és meg fogja hallani Urának hívását, amikor harcra hívja, ugyanúgy, amikor 

békére hívja. 

54 Ez a kép csak egy szép álomnak tűnik számodra? 

55 Amikor Mózes Egyiptomban szólt Izraelhez, és bejelentette nekik az Ígéret Földjének áldásait, a 

nép kételkedett, mert megszokták, hogy a rabság igájához és a rabszolgaság szenvedéseihez vannak 

láncolva, ezért lehetetlennek tűnt számukra, hogy a szabadság és a jólét földje lehet számukra. Ennek 

ellenére ez a nép elindult, és egyre közelebb és közelebb került ahhoz a földhöz, amely először csak egy 

szép álomnak tűnt számukra, míg végül elérték kitartásuk és hűségük gyümölcsét. 

56 Ne koronával és jogarral képzeljetek el engem; nem, inkább alázatosnak és egyszerűnek lássatok. 

57 Azt akarom, hogy magatokba szívjátok Igém lényegét, amely táplálék minden lélek számára. 

Ebben megtaláljátok az élet kenyerét, a lelki öröm borát, az igaz szeretet gyümölcsét. 

58 Szükséges, hogy miközben velem vacsoráztok a szeretet és a spiritualizáció eme asztalánál, 

megtanuljatok velem beszélni és meghallani engem. Mert ez a megnyilvánulás, amelyben jelenleg részt 

veszel, csak átmeneti, és lényeges, hogy megtanulj beszélgetni velem spirituálisan, hogy amikor már nem 

hallod a hangomat ebben a formában, ne érezd magad elhagyatottnak, magányosnak vagy árvának. 

59 Frissítsétek fel magatokat ebben az időben, amikor megkapjátok az igehirdetésemet. De sohase 

szorítsátok ki a tudatotokból azt a napot, amely az én akaratom szerint van kitűzve, amikor utoljára 

kapjátok meg az én szavamat. 

60 Ezt mondom neked: Mert azok számára, akik túlságosan hozzászoktak az igehirdetésemhez, a nap, 

amikor már nem hallhatnak engem, "halál", akkor ki lesznek téve annak a kísértésnek, hogy tiltott 

eszközökkel szerezzenek igehirdetést, amely valamennyire betölti szívük ürességét. De nem lesz ott az én 

fényem. 

61 Már most meg kell értenetek, hogy ha ennek az igehirdetésnek nem lenne meghatározott vége, 

akkor soha nem lennétek képesek egy lépést sem tenni előre, mert nem érdekelne titeket sem az Igém 

tanulmányozása, sem a szellemi párbeszédre való törekvés. Miért tennétek ezt, amikor nap mint nap 

hallhatnátok ezt az Igét, és minden alkalommal megkaphatnátok ezt a vigasztalást, amikor csak kéritek? 

De amikor a tanítás befejeződik és az üzenet átadásra kerül, minden más lesz. Akkor, ha közel akarjátok 

érezni magatokat hozzám, akkor el kell gondolkodnotok mindarról, amit emlékezetetek megőrzött, és ha 

erősnek akarjátok érezni magatokat, akkor a kötelesség valódi szellemi teljesítésének kell szentelnetek 

magatokat, amelyben a béke, a fény, a gyógyító balzsam és a szeretetteljes cselekvés vetői lesztek. 

62 A te érdekedben az az idő, amely alatt az emberi értelem szervén keresztül hallasz engem, csak 

rövid lesz, mert annyira gyermeki és gyarló vagy, hogy már rövid idő elteltével kezdesz hozzászokni 

jelenlétemhez ebben a formában. Már nem érzed azt az érzelmet, amely az első napokban megragadott, és 

egyre kevésbé érzed azt az örömöt, azt a boldogságot, amikor engem hallgatsz - a boldogság érzését, 

amely sok éjszakán még az alvástól is megfosztott a gondolattól, hogy hallasz engem, és a vágytól, hogy 

eljöjjön a nap és a pillanat, amikor újra hallhatod azt a hangot, amely néha lehetetlennek tűnt számodra. 
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63 "Valóban igaz - kérdeztétek magatoktól a szívetekben -, hogy hallom az én Uram hangját? Méltó 

vagyok-e arra, hogy tanúja legyek Teremtőm megnyilvánulásának e csodálatos szó által? Ó Mester, 

milyen nagy örömet adtál a mi lelkünknek azzal, hogy meghallottattad velünk Atyai Hangodat, a Te 

Mesteri Szavadat, a Te Isteni Szavadat!" Nem fáradtál bele, hogy hallgass engem, és nem akartál egyetlen 

szót sem kihagyni, és minden utasításomnak engedelmeskedni. De telt az idő, és megszokássá vált 

számotokra, hogy hallgassatok engem, és mivel már nem törekedtetek arra, hogy elmélyüljetek, kezdtétek 

megunni a szavamat, amelyet monotonnak találtatok - "mindig ugyanaz, mindig ugyanaz" - anélkül, hogy 

észrevettétek volna, hogy már nem ti voltatok azok, akik felkészülten jöttetek, mint az első napokban, 

amikor áhítattal, csodálattal, hittel, szeretettel és alázattal telve közelítettetek. 

64 Elmondhatom nektek, hogy nem volt egyetlen olyan szív sem, amelynek egy ideig tartó hallásom 

után ne vált volna mindennapossá szavam és megnyilvánulásaim, amiért még egyszer elmondom nektek, 

hogy emberi éretlenségetek és gyengeségetek miatt nem vagytok képesek sokáig állhatatosak maradni a 

spiritualizációban, és jobb, ha a ti érdeketekben korlátozom megnyilvánulásom idejét. Mert ha nem így 

tennék, akkor végül mindannyian nem éreznétek tiszteletet az iránt a kegyelem iránt, amelyet a Mesteretek 

a Második Korszak ígéretének beteljesedéseként most nyújtott nektek. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 158  
1 Lelkem Isteni Fénye legyen közöttetek. 

2 Üdvözöllek benneteket, szeretett tanítványok, akik engedelmes juhokként rohansz a Jó Pásztor 

hívására. Ha valaki ki merne törni a körből, miután már az akadálynál járt, a többiekre bízom, hogy 

megkeressék az eltévedtet. Mert nem az az akaratom, hogy (akár) egy is elveszjen az én juhaim közül. 

3 Mindenkire vigyázok, békét adok a szíveteknek és világosságot az elméteknek, hogy a jó úton 

járhassatok. De ha egyszer elhagyjátok, és elfelejtitek Őt, aki mindent adott, hogy megmentsen benneteket, 

és akivel együtt éltetek, és akinek melegében vigasztalást találtatok, akkor bizony mondom nektek, segítő 

szeretetem mindenhová követni fog benneteket, és hangom szüntelenül hívni fog benneteket 

lelkiismereteteken keresztül. Nem tévedhetsz el. Világossá tettem számotokra a törvényt, amelyet 

követnetek kell. Nem tudjátok becsapni magatokat, mert van lelkiismeretetek, amely helyesen ítéli meg 

minden egyes cselekedeteteket, amely megmondja nektek, hogy mi megengedett és mi nem. Tudd, hogy 

ha nem hallgatsz a tanácsaira, a tetteid vádolni fognak téged. Még egyszer mondom nektek: Ismerjétek 

meg magatokat, hogy megismerjétek embertársaitokat. 

4 Készüljetek fel, hogy erősek legyetek, mert új apostolaim nem lesznek gyengék, és nem fognak 

összeomlani az úton néhány lépés után. Elég erővel kell rendelkezniük ahhoz, hogy bebizonyítsák, hogy 

képesek bizalmat ébreszteni az emberekben, és példájukkal, szavukkal és gondolkodásmódjukkal vezetni 

őket. 

5 Mindannyian rendelkeztek olyan képességekkel, hogy a jövőben a szívek és a lelkek igazi vezetői 

lehessetek, és még a testetlen lények, akik a lélek zavart állapotában élnek, képesek lesztek 

megszabadítani őket a sötétségtől, a fény felé vezetve őket. 

6 Ez a feladat nehéz, de minden hanghordozón keresztül érthetővé teszem számotokra. 

7 Ha valaki letér az útról, mert nem érti meg a Munkámat, akkor újból hívni fogom, hogy 

ráébresszem, hogy aki szövetséget kötött Istennel, az nem mehet vissza a fejlődés útján. A szellemedhez 

beszélek, amely számára minden sötétségbe burkolózott, mielőtt felismert engem. De mivel az Atya az Ő 

útján tette magát ismertté, meggyőződött az Isteni Szellem gondoskodásáról és szeretetéről, aki három 

időperiódusban, a kinyilatkoztatás három különböző, de tökéletes szakaszában korlátozta önmagát, hogy 

az emberi szellem számára érthetővé tegye magát. 

8 Néhányan más módon akarják keresni az igazságot. Nekik azt mondom: Ha jó okotok van arra, 

hogy keressetek, akkor tegyétek, de keressetek rendesen. Mások úgy érzik, hogy az Atya családjába 

tartoznak, akinek jelenléte nélkül nem tudnának tovább élni. 

9 Senki sem lesz képes úgy megvédeni téged, mint én, senki sem fog téged újra felemelni annyi 

szeretettel, ha elestél az ösvényen. Én vagyok az egyetlen, aki megvilágítja életed útját. Jöjjetek hozzám, 

szeretteim, ahogyan én jövök hozzátok, belső emelkedettséggel, szeretettel és őszinteséggel. Minden 

cselekedetedet hatja át a spiritualitás, akkor elsöprő boldogságot fogsz tapasztalni. 

10 Lesznek megpróbáltatásokkal teli évek, de ezek közepette be kell töltenetek a küldetéseteket. Ez a 

küldetés az lesz, hogy segítsetek szenvedő embertársaitokon, miközben megfeledkeztek magatokról. 

11 Ne sértődjetek meg, ha nemzeteteket mások másodrendűnek ítélik. Mutassátok meg, hogy 

mindannyian egyenlőek vagytok szeretetem szemében és törvényem szerint. Lelketek felhőtlenül 

tükröződjön műveiben, és az emberek különböző ideológiáikban elkövetett tévedéseiről szóló útmutatás és 

megvilágosítás fakadjon elmétekből. 

12 Szeretném, ha elgondolkodnátok mindazon, amit mondtam nektek, hogy szem előtt tartsátok ezt az 

utasítást, és általa erősek legyetek az utatokon. 

13 Nem mutatok nektek más utat ebben az időben, és azt mondhatom nektek, mint a második 

alkalommal Salamon templomában: "Nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy 

beteljesítsem". Mert láttam, hogy a törvény tanítói nem értették meg, és ezért rosszul értelmezték az 

Igémet. 

14 Én, az Ige, emberré lettem Jézusban, hogy megtanítsam az embereknek a szeretet és az 

igazságosság tanítását, amely a Törvényből származik, amelyet az Atya adott az emberiségnek a múlt 

időkben. És a spiritualizáció tanítása, amelyet ebben az időben feltárok nektek, azért van, hogy 
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megmutassam nektek Krisztus tanításának betartását, hogy a szellem megmászhassa a tudás és a szellemi 

igazság csúcsait. 

15 Az emberiség szellemileg vallásokra, szektákra, tanokra és ideológiákra oszlik. De be fogom 

bizonyítani Szavam erejét azzal, hogy egyesítem őket, bár már megmondtam nektek, hogy a világ 

megtisztul, és a lelkek úgy fognak reszketni, mint az erdők egy hurrikán szélviharban, mielőtt ez 

megtörténik. Figyelj, mert bár ismeretlen és észrevétlen vagy, birtokában vagy a fénynek, amellyel 

megszabadíthatod a sötétségből azokat, akik vakként bolyonganak benne, megmutatva nekik a fényes 

horizontot és egy jobb jövőt. 

16 Ne legyetek többé hagyományok és fantáziadús rítusok őrzői. Tiszta elmével gyakoroljátok 

Igémet, mert megmondtam nektek, hogy ez lesz az a szellemi kapocs, amely egyesíti a népeket és a 

fajokat, mert a szeretet Igéje egyetemes törvény. 

17 Az irántatok érzett szeretetből, és hogy megértsétek, milyen mértékben teszlek méltóvá Hozzám, 

értelmeteken keresztül teszem Magamat ismertté. De eljön majd az idő, amikor a megnyilvánulásnak erre 

a formájára már nem lesz szükség, és akkor a belső felemelkedés ereje közel fogja vinni a szellemeteket az 

Atyához, hogy meghalljátok az Ő "isteni koncertjét", amely először azt mondja nektek: "Szeressétek 

egymást". 

18 Ma azt mondom nektek: "Jöjjetek hozzám, és békét találtok". Azért biztosítottam itt ezeket a 

gyülekezőhelyeket, hogy olyanok legyenek, mint a fák, amelyek árnyékot adnak nektek, és amelyek alatt 

halljátok az én szavamat. A Második Korszakban hallottatok engem a völgyekben, a folyók partján és a 

hegyek magaslatain. A természet templomában ihletet kaptál, és közösségben voltál velem. Ma ugyancsak 

meglátogatjátok azokat a helyeket, és ott, távol a világtól, amely vétkezik és megtagad engem, érezni 

fogjátok a tiszta, életerővel átitatott légkört, ahol minden rólam beszél. Akkor, amikor a szellemetek 

szabad és egyedülálló lesz, tökéletes közösségben egyesül az Atyával. 

19 Sok lélek keres engem különböző vallásokban, szektákban és filozófiákban, és fényt kértek tőlem, 

hogy megtalálják az igaz, a legrövidebb utat. De nem tudják, hogy ebben a nemzetben, ebben az általatok 

ismert formában nyilvánulok meg. Mindannyiótokat a fényre vezetlek, mert szeretetem nem ismer fajokat 

és nemzeteket. Ti, akik hallotok engem - dolgozzatok magatokon, alakítsátok át magatokat, hogy 

eszközeim lehessetek a szeretet, a megbékélés és a szellem felfelé irányuló fejlődésének munkájában. 

20 Tőled fog kiindulni a prófétai szó, a gyógyító és vigasztaló szó. Az emberiséget akarod szolgálni? 

Az alapvető törvények, amelyeket adtam nektek, a szeretet az iránt, aki teremtett benneteket, és az egymás 

iránti szeretet. Minden erény az Isten és a felebarát iránti szeretetből ered. 

21 Mindannyian egyforma tehetséggel jöttetek ki belőlem. Nem részesítettem előnyben egyeseket 

másokkal szemben. Minden szellemnek megvannak a képességei és adottságai ahhoz, hogy elérje a saját 

felemelkedését. 

22 Legyetek erősek, fogadjátok el a vezeklést, és működjetek közre a Harmadik Korszak munkájában, 

hogy megtapasztalhassátok Királyságom megalapítását az emberek szellemében. Emelkedjetek fel, hogy a 

mostaninál magasabb világokban élhessetek, ahol nincsenek szenvedések, amíg tökéletesítitek magatokat 

és el nem jöttök hozzám. Még ha ez a földi világ még mindig oly sok kielégülést nyújt is, és szépséget és 

kegyelmet tartogat - gondoljatok a lelki életre, amely rátok vár, és közeledjetek hozzá már ma. Megadom 

nektek, hogy ebből a földi völgyből, az arcokon keresztül láthassátok azt a csodálatos, békével, szeretettel 

és harmóniával teli életet. 

23 Ismét mondom nektek, hogy bennem az egész emberiség üdvözülni fog. A Golgotán kiontott Vér 

élet minden lélek számára. De nem maga a Vér, hiszen az a föld porába hullott, hanem a benne 

szimbolizált Isteni Szeretet. Amikor a Véremről beszélek nektek, most már tudjátok, hogy mi az, és mi a 

jelentése. 

24 Sokan ontották vérüket Uruk szolgálatában és testvéreik iránti szeretetből, de ez nem az isteni 

szeretetet testesítette meg, hanem csak a lelki, emberi szeretetet. 

25 Jézus vére azonban az Isteni Szeretetet testesíti meg, mert egyáltalán nincs rajta hiba. A Mesterben 

soha nem volt bűn, és az utolsó cseppig a vérét adta nektek, hogy megértessétek, hogy Isten mindent 

megtesz teremtményeiért, hogy teljesen, fenntartások nélkül odaadja magát nekik, mert végtelenül szereti 

őket. 
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26 Ha a föld pora magába szívta azt a folyadékot, amely a Mester testében az életet jelentette, akkor 

ez azért történt, hogy megértsétek, hogy az én tanításomnak az isteni öntözésen keresztül, a szeretetével, 

bölcsességével és igazságosságával gyümölcsözővé kellett tennie az emberek életét. 

27 A világ - hitetlenül és kételkedve a Mester szavaiban és példáiban - harcol tanításom ellen, 

mondván, hogy bár Jézus kiontotta vérét, hogy megmentse az embereket a bűntől, a világ mégsem vált 

meg; hogy napról napra többet vétkezik, noha egyre fejlettebb. 

28 Hol van a megváltás vérének ereje, kérdezik az emberek, miközben azok, akiknek meg kellene 

mutatniuk tanításom valódi alapgondolatait, nem képesek kielégítően válaszolni a világosságra éhezők és 

az igazság megismerésére szomjazók kérdéseire. 

29 Azt mondom nektek, hogy ebben az időben azoknak a kérdései, akik nem tudják, mélyebbek és 

tartalmasabbak, mint azok válaszai és magyarázatai, akik azt állítják, hogy ismerik az igazságot. De azért 

jöttem, hogy újból szóljak hozzátok, és itt van az Én szavam azok számára, akik hisznek abban, hogy az a 

Vér valóban megmentette a bűnösöket az isteni igazságszolgáltatás előtt - mindazokat, akik elveszettek és 

súlyos büntetésre ítéltek. Azt mondom neked: Ha az Atya, aki mindent tud, azt hitte volna, hogy az 

emberek nem fogják fokozatosan felhasználni és megérteni mindazt a tanítást, amelyet Jézus adott nekik 

szavaiban és műveiben - bizony, soha nem küldte volna el őt; mert a Teremtő soha nem tett semmi 

haszontalant - semmit, ami ne lett volna arra rendeltetve, hogy gyümölcsöt teremjen. De ha elküldte őt, 

hogy megszülessen, növekedjen, szenvedjen és meghaljon az emberek között, akkor azért tette, mert tudta, 

hogy a Mester ragyogó és gyümölcsöző élete a művein keresztül kitörölhetetlen utat, elpusztíthatatlan 

nyomot fog követni, hogy minden gyermeke megtalálja azt az utat, amely az igaz szeretethez és - az ő 

tanítását követve - ahhoz az otthonhoz vezetheti, ahol Teremtőjük várja őket. 

30 Azt is tudta, hogy az a vér, amely a tisztaságról, a végtelen szeretetről tanúskodik, és amely az 

utolsó cseppig kiontatott, megtanítja az embereket arra, hogy Teremtőjükbe vetett hittel teljesítsék a 

feladatot, amely felemeli őket az Ígéret Földjére, ahol felajánlhatják Nekem a feladatuk teljesítését, és 

akkor azt mondhatják: "Uram, minden beteljesedett. " 

31 Most már elmondhatom nektek, hogy az az óra, amelyben Vérem kiontatott a kereszten, nem az 

volt, amely az ember megváltásának óráját jelezte. Vérem jelen maradt itt a világban, élve, frissen, és 

szenvedésem véres nyomával jelölte meg a ti vezeklésetekhez vezető utat, amely lehetővé teszi 

számotokra, hogy elérjétek az Atyátok által megígért otthont. 

32 Azt mondtam nektek: Én vagyok az élet forrása, gyertek és tisztítsátok meg magatokat a 

foltjaitoktól, hogy szabadon és épségben mehessetek Atyátok és Teremtőtök felé. 

33 A forrásom a szeretetből áll, kimeríthetetlen és határtalan. Ezt akarja nektek elmondani az akkor 

kiontott vérem. Ez megpecsételte a szavamat, megerősítette a tanításomat. 

34 Még a sivatagban is, bár a törvényemet népemre bíztam, egy jelképet adtam nekik: a mannát. 

35 Ebben az időben egy másik mannát kaptok; ez nem ugyanaz, mint ami fizikailag táplálta az 

embereket. Az én vérem is a tiétek, bár nem az, ami Jézus sebeiből folyt. 

36 Én a szellemben vagyok, és ti jelenleg szellemi lényként hallotok engem. Tápláljátok magatokat az 

én szavammal, amely az örök élet kenyere, és megtisztítjátok magatokat azáltal, hogy gyakoroljátok 

tanításaimat. Értsétek meg, hogy az üdvösségetek eléréséhez nektek is hozzá kell járulnotok a saját 

részetekhez, ami a szeretet és a segítőkészség embertársaitok iránt. 

37 Véremet adtam nektek; fogadjátok el azt helyes módon. Ha az a puszta tény, hogy ezt adtam 

nektek, elég lenne az üdvösség elnyeréséhez - bizony mondom nektek, akkor már senki sem vétkezne, 

akkor a földre már nem lenne szükség a bűnök engesztelésére, mert akkor már minden ember a 

mennyországban lakna. 

38 Azt akarom, hogy méltóvá tegyétek magatokat arra, hogy saját érdemeitek által eljussatok az 

Úrhoz, mert tudatos lényekként megérdemlitek a végtelen kegyelmet, a kimondhatatlan boldogságot, hogy 

az Atya kebelére jöhettek, mert szerettétek Őt, és mert szerettétek teremtményeit is, akik a testvéreitek. 

39 Az én érdemeim alapján találtam meg a tiédet. Megmutatják nektek az utat, elvezetnek benneteket 

a szellem legmagasabb magasságába, oda, ahol a fény, a béke, az igazi élet van. 

40 Itt van a Mester, aki fényt ad elmétekbe az Ő Isteni Tanításával, mert a Fény Idejében vagytok. 
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41 Sietsz hívásomra, és engedelmeskedsz törvényemnek, mert rájöttél, hogy annak gyakorlásával meg 

tudsz állni Urad előtt. Ez a szeretet egyetemes törvénye, amelyet az emberiség meg fog ismerni és élni fog. 

Megváltoztatja a világ arculatát azáltal, hogy az instabil embereket magas erkölcsű emberekké alakítja át. 

42 Segítek Magamon a bűnösöknek, és felhasználom megújulási akaratukat, hogy példát mutassak a 

világnak. Ne lepődjetek meg, hogy a bűnösön keresztül teszem magam ismertté, hiszen nem a bűnét 

nézem, hanem az üdvösség utáni vágyakozását. 

43 Ha belegondoltok, hogy még a természet legkisebb lényeiben is ott vagyok, hogyan tagadhatnálak 

meg benneteket és hogyan választhatnám el magamat tőletek csak azért, mert tökéletlenségek vannak 

bennetek, hiszen éppen akkor van a legnagyobb szükségetek Rám? 

44 Én vagyok az élet és mindenben benne vagyok, ezért semmi sem halhat meg. Gondolkodjatok 

mélyen, hogy ne maradjatok a kifejezés formájához kötve. Csendesítsd el érzékeidet, és fedezz fel engem 

a szó magjában. 

45 Azt akarom, hogy már most felismerjétek a szellem képességeit, amíg még megtestesültök, hogy 

tudjátok majd, hogyan kell engem szeretni, és hogy Isten imádata méltó legyen hozzám. Így érezni fogsz 

engem magadban és rajtad kívül. 

46 Sokféle tanítás, vallás és szekta létezik. Mindenki igyekszik engem keresni, de én mondom nektek: 

Az út, amelyen mindenki megtalálhat engem, az az út, amelyen kevesen keresnek engem: a szeretet útja, 

amely igazságot, segítőkészséget és felemelkedést jelent. 

47 Egyre kevesebb allegóriát és példázatot használok, mert itt az ideje, hogy ezen egyszerű és világos 

szó alapján értsetek meg engem. Még nem a hited fénye világítja meg az utadat, még ha így is kellene 

lennie. Kinyilatkoztatásaim és misztériumaim megvilágítása az, ami megkülönbözteti tőletek a jót a 

rossztól. De a hit fénye még mindig felgyullad benned, és tisztán fog látni. Ne feledjétek, hogy azt 

mondtam, hogy sok embertársatokat kell megmentenetek. Ne féljetek a jövőtől, a jövő Én vagyok, és 

abban ugyanúgy meg fogtok találni Engem. 

48 Ki tudná nálatok jobban megérteni és enyhíteni embertársaitok szenvedéseit, hiszen ezek a 

szenvedések ugyanazok, amelyeket ti hoztatok elém, és amelyektől most tisztítjátok meg magatokat? 

Előkészítve hagylak benneteket, hogy vigaszt nyújtsak a nyomorúságos szíveknek. 

49 Gondoljatok arra, hogyan segítettem nektek megérteni és végrehajtani azt a nehéz küldetést, 

amelyet az örökkévalóságtól kaptatok Atyátoktól. 

50 Ne féljetek, mert ha hisztek bennem és bíztok bennem, akkor megmaradtok. Emlékezzetek arra az 

emberre, aki a Második Időben odajött hozzám, és azt mondta: "Uram, hiszek benned, és arra kérlek, hogy 

add vissza a haldokló édesapám egészségét. Tudom, hogy ha Te mondod, akkor meg fog gyógyulni." 

Amikor a Mester látta, hogy a férfi ennyire hisz, így szólt hozzá: "Menj el, és amikor hazaérsz, apád 

egészségben fog várni téged." És így történt. 

51 Így lesz a hitetek az én akaratom szerint; de amikor megtapasztaljátok a csodát, ismét az Atyához 

forduljatok, hogy megköszönjétek neki. 

52 Ti nem ismeritek sem a békét, sem az igaz szeretetet, de én azt akarom, hogy megismerjétek 

békémet és hordozzátok szeretetemet szívetekben. 

53 Mindannyian, akik jobb életre vágytok, mindannyian, akik a világban uralkodó zűrzavar miatt 

gyötrődve éltek - egyesüljetek az imában, hogy apránként a földre vonzzátok békémet. Próbáljátok meg 

tanításomat a gyakorlatba átültetni, hogy szavam által érezzétek, hogyan kezd a szeretet újból a szívekbe 

költözni. Készüljetek országom eljövetelére, legyetek hírnökei és békém előfutárai. 

54 A gonoszság, amely az összes emberi bűn, rosszaság és tudatlanság összessége, hosszú időn át 

uralkodott az emberek felett. De az az akaratom, hogy most ők maguk semmisítsék meg ezt a hatalmat. 

Ebben segítek nekik, átadom nekik a kardomat, hogy legyőzhessék vele a gonoszt. Ez a hatalom teljesen el 

fog pusztulni, befolyását minden szív elutasítja; hangjukat nem fogják meghallani, és suttogásaiknak nem 

fognak többé engedelmeskedni. A lélek felszabadul és a bűn fölé emelkedik, a test végre meghajol és 

megfékezi a szenvedélyeket. 

55 A tapasztalat, a meggyőződés, a tudás fénye és az egyensúly, mint az emberi lények szellemi 

fejlődésének gyümölcsei, termékeny talajjá válnak, amelyre a magom hullni fog. 
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56 Akkor majd én fogok uralkodni, de ez a szívetekben lesz. A nemzetek békéjét parancsolják majd 

neked, és én a végtelenségből fogom inspirálni téged. A fajok közötti különbségek fokozatosan eltűnnek. 

Az eddig leküzdhetetlennek hitt nehézségeket végül az értelem fogja legyőzni. Az igazságosság és a jó 

ítélőképesség az emberek cselekedeteiben fog megnyilvánulni, és minden ember éberen fog élni, hogy a 

világ békéje ne legyen megzavarható. 

57 A keserűség és a fájdalom kitörölhetetlen emléket fog hagyni a lelkekben, és ez a fájdalom, ez az 

emlék olyan lesz, mint egy kísértet, amitől az emberek félni fognak, ahogyan a mai napig féltek a haláltól. 

58 De az emberiség több próbát akar, és ezek el fognak jönni. Ezekből a látogatásokból sok szív fog 

tisztán és sok lélek szabadon kikerülni. Az eszmék háborújának, amelyet még nem álltatok ki, ki kell 

törnie és terjednie kell, hogy azok, akik alszanak, felébredjenek, és azok, akik stagnálnak, elhagyják a jól 

kitaposott ösvényeket, és a jóvátétel útján haladjanak. Nevemet és Szavamat fegyverként fogják használni, 

és az emberek ezekkel fogják bántani magukat. De mondom nektek, hogy nem az Én Nevem vagy az Én 

Igém lesz az, ami ártani vagy "ölni" fog, hanem az a szándék, amellyel az emberek ezeket használják. 

59 Végül, mindannyiótokat legyőzi majd tanításom, szeretetem, mert szavamból árad majd a 

világosság, amelyre a világnak szüksége van ahhoz, hogy higgyen, megismerje és üdvözüljön. 

60 Dolgozzatok magatokon, mert nagyon nagy a felelőssége azoknak, akik ebben az időben 

megkapták az Igémet. 

61 Különös módon jelenik meg számotokra mindaz, ami ebben az időben köztetek zajlik: férfiak és 

nők érzik, hogy felébrednek szunnyadó szellemi adottságaik, hangokat hallanak a túlvilágról, szellemi 

látomásaik és prófétai álmaik vannak, ismeretlen erők hatása alatt remegnek, érzik, hogy korábban 

nehézkes elméjük kitisztul, és képesek mély leckéket felfogni. A szótlanok az ihlet fényében sütkéreznek, 

a megszállottak megszabadulnak terheiktől, és felfedezik, hogy rendelkeznek a szellemi világgal való 

kommunikáció ajándékával. Az Úr hangját a legfelkészültebbek meghallják, mások csodát tesznek a 

betegekkel, akiknek az isteni irgalom miatt visszaadják az egészségét. 

62 Mindezen csodák láttán örömmámor támadt mindezen tömegek között, akik azt hitték, hogy segítő 

szeretetem elhagyta őket, és hirtelen felfedezték, hogy lelkük tele van ajándékokkal. Réges-régen egy 

próféta száján keresztül bejelentették nektek, hogy ez az idő el fog jönni. 

63 Eljött az idő, amelyet Joel bejelentett nektek. De rá kell mutatnom nektek, hogy a szellem azon 

ajándékai, amelyeket most láttatok a lényetekből előbukkanni, nem csak most adatott nektek. Szellemetek 

létezésének kezdete óta veletek együtt mentek át az átalakuláson, és most, ebben az időben küldtelek 

titeket a Földre, hogy learassátok evolúciótok gyümölcseit. 

64 Illés szelleme azért jött, hogy ezt a korszakot azáltal nyissa meg, hogy megérintette az ember 

elméjének szervét a benne lévő fénysugárral - egy ajtóval, amelyen keresztül később fényem szavakként 

árad majd be, hogy részletes útmutatást adjon az embereknek, és hogy szavamat végrendeletként és egy új 

korszakba vezető útként hagyja hátra. 

65 Illés volt az első, aki emberi szócsövön keresztül engedte magát hallatni, hogy hirdesse nektek 

szellemi jelenlétem közelségét közöttetek, és ő marad szellemi pásztorotok az igehirdetésem vége után is. 

Illésnek továbbra is vezetnie kell benneteket, mert nem vagytok képesek mindent, amit tanítok, egyedül 

megérteni. 

66 Illés vissza fogja adni a tanítás valódi értelmét, amelyet az első idők óta adtam nektek. Ő majd 

megvilágosít benneteket, hogy megtaláljátok kinyilatkoztatásaim igaz értelmezését. Megérint minden 

elmét és szívet, hogy felébressze azt ennek az új hajnalnak a fényére. Meg fog tisztítani téged is minden 

foltot és hibát, amit a rajtad keresztül megnyilvánuló szellemi ajándékokhoz hozzáadtál. Mert ne 

higgyétek, hogy tökéletesen cselekedtetek, és hogy minden munkátok az igazság szerint történt. 

67 Az 1950-es évet jelöltem meg nektek, mint az emberi intellektuson keresztül történő 

megnyilvánulás e formájának végét. De ez nem jelenti a különböző ajándékaitok fejlődésének végét; épp 

ellenkezőleg, ezután, Szavam hiányával szemben, szellemetek keresni fogja fényemet, Jelenlétemet és 

inspirációmat, erőfeszítéseket fog tenni, hogy megszerezze őket, és így napról napra jobban és jobban 

tökéletesíti magát. 

68 Tegyetek tanúságot rólam képességeitek által, azáltal, hogy az erény gyakorlására, a szellemi 

fejlődésre, embertársaitok békéjének megteremtésére használjátok őket. Figyelj, mert egy pillanatnyi 
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gyengeség, egy meggondolatlan lépés, egy próbatétel, amely megbotlásra késztet, letéríthet a helyes útról, 

az igazság keskeny ösvényéről, és olyan, csak látszólag világos ösvényekre tévedhetsz, amelyek egyre 

távolabb visznek a kötelességed teljesítésétől. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 159  
1 Ti nagy sokaság, a ti lelketek tele van örömmel, mert megkaptátok a kegyelmet, hogy láthassátok 

az új korszak hajnalát, amelyet a próféták és az Úr, a ti Istenetek hirdetett meg nektek. Figyeljetek 

mindenre, ami a világban történik, mert nem csak nektek mutatom meg magam. 

2 Azért sújtottam az embereket materializmusukban, hogy tudatára ébredjenek annak az időnek, 

amelyben élnek, és sok eseményt isteni jelként ismerjenek fel, amelyeket eddig közömbös szemmel 

néztek, mert más okokat tulajdonítottak nekik. 

3 A múltban voltak olyan korszakok, amikor Isten népe képes volt szellemileg értelmezni mindent, 

ami körülötte történt, mert ők voltak azok, akik az én törvényem szerint éltek, akik szerettek engem, és 

egyszerű és erényes életet éltek. Szíve húrjai még mindig érzékenyek voltak, akárcsak a lelke. Ezek az 

emberek állandó lelki közösségben éltek Urukkal. Hallották Teremtőjük emberszabású hangját, és képesek 

voltak üzeneteket fogadni a szellemi világból, azoktól a lényektől, akiket angyaloknak neveztek. És az 

éjszaka csendjében, szíve békéjében és az álmok ajándéka révén üzeneteket, utasításokat és próféciákat 

kapott, amelyeket elhitt és teljesített. 

4 Isten nem csak a szájukon volt, hanem a szívükben is lakozott. A törvényt nem csak megírták 

számukra, hanem az emberek élték is. Természetes volt, hogy a létezésük tele volt csodákkal, amelyeket 

ma már nem tapasztalnak. 

5 Ezek azok a példák a tanításban, amelyek méltóak arra, hogy mintául szolgáljanak, amelyeket az 

emberek az életükkel írtak le, és amelyek az utánuk következő nemzedékek számára az út és a magok 

lesznek. 

6 Értsd meg: Ha azok az emberek egyszerűségük és (belső) emelkedettségük miatt érezték a 

spirituálisat maguk körül, természetes, hogy most a kor embereinek materializmusa és hitetlensége 

eltávolította őket ezektől a megnyilvánulásoktól. De mondom nektek, hogy most már elég abból a 

nyomorúságos, meddő és nyomorult életből, amit ez az emberiség él; ezért kerestelek fel titeket, hogy 

megdobogtassam az alvók szívét, hogy visszaadjam a látást a vakoknak, akik képtelenek meglátni az 

igazságot, és hogy megérintsem az emberek rejtett húrjait, hogy fogékonnyá tegyem őket Jelenlétemre. 

7 Úgy gondoljátok, hogy ez a tudományos és materialista világ aligha érez hajlamot a 

spiritualizációra? Mondom nektek, hogy nincs ebben semmi nehéz, mert az én hatalmam korlátlan. A 

belső emelkedettség, a hit, a fény és a jóság sokkal kényszerítőbb szükséglet a lélek számára, mint az evés, 

az ivás és az alvás a test számára. 

8 Még ha a szellem ajándékai, képességei és tulajdonságai hosszú ideig szunnyadtak is, hívásomra 

fel fognak ébredni, és a spiritualizáció visszatér az emberekhez, annak minden csodájával és 

kinyilatkoztatásával együtt, amelyek nagyobbak lesznek, mint a múlt időkben, mert most már jobban meg 

tudjátok érteni őket. 

9 Azt kell mondanom a mostani és az eljövendő idők embereinek, hogy ne várják, hogy ugyanazokat 

a jeleket vagy megnyilvánulásokat lássák, amelyeket az első korszak emberei láttak, mert meg kell 

értenetek, hogy most egy új korban éltek, hogy eléggé elvándoroltatok és fejlődtetek ahhoz, hogy teljesen 

másképp fogjátok fel, értsétek és érezzétek. Ezért ne kérjetek külső jeleket, amelyek csak az érzékeitekre 

hatnak, hogy ezekre alapozzátok a hiteteket. Végtelen jeleket, kinyilatkoztatásokat és csodákat tartogatok 

számotokra, amelyeket inkább a szellemi tekintetetekkel fogtok látni, mint az anyagi testetekkel. 

10 Tanulmányozzátok és kutassátok, amit a történelem mond nektek, de értsétek meg, hogy ma más 

idők járnak, hogy más korban éltek, és ahogyan szellemetek is nagyobb fejlődésen ment keresztül, mint 

azokban az időkben, úgy a forma, amelyben tanításaimat ma átadom nektek, nem ugyanaz, még ha a 

jelentése ugyanaz és örökké érvényes is. 

11 Ezen a napon, amikor imával vártátok a Mestereteket, valóban leszállok a szívetekbe. Ott 

fogadjatok Engem, emberek, mert Atyai Lelkemben fogadlak benneteket. 

12 Békét találok a lelkedben és harmóniát az érzéseidben. Ez a béke szétárad lényetekben, és ez a 

belső felkészülés meghívja Lelkemet, hogy isteni ragyogásában szálljon le. Minden képességetek legyen 

készenlétben, hogy teljesen felfogjátok tanításomat. 
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13 Ebben a pillanatban nem a fizikai érzékekről beszélek nektek, hanem a szellem érzékszerveiről, 

amelyek már régóta benne vannak, de amelyeket nem értetek meg, mert csak a külső formákat fogadjátok 

el, és elutasítjátok a szellemi lényeget. 

14 Közeledtek a romolhatatlan élethez, és én azt mondom nektek: Még éretlenek vagytok, mert 

testetek hajlamai még nincsenek összhangban a szellemetekkel. De erőt és bátorságot adtam nektek, hogy 

meditáció és ima által legyőzhessétek az ösztönöket. 

15 A hanghordozón keresztül közvetített szavam egyre tisztábbá, mélyebbé és tökéletesebbé vált, ami 

a megkeményedett szíveket alázatossá és nemessé teszi. 

16 Ki ne tapasztalta volna meg a "Golgotát", és ki ne szenvedett volna az életben? - Senki, mert 

mindannyian keresztet hordoztok Krisztus követésében. Látom, hogy odaadóan és engedelmesen éltek, 

anélkül, hogy fellázadtatok volna a természeti törvények vagy a természet erői ellen, és amikor láttam, 

hogy nem szegitek meg ezeket a törvényeket, azt mondtam nektek: méltóak vagytok az Atyához és a 

Mesterhez, és most már megértettétek, hogy nem a földi test áldozatával kell hódolnotok a Teremtőnek, 

mert megértettétek a helyes utat, hogy a Lélekkel dicsőítsétek Őt, így már nem vagytok pogányok. 

17 A földön élsz, és a természet elemeit kell használnod ahhoz, hogy élni tudj. Mivel azonban 

mindegyikre törvény vonatkozik, csak e törvény keretein belül használhatja őket. Ezáltal a szellemednek 

azt adod, ami a sajátja, a testednek pedig azt, ami neki megfelel. Semmit sem tagadok meg tőletek, mert 

semmi sem mond ellent isteni tanácsaimnak; de mindent mértékkel használjatok. 

18 Ha ismeritek az Atya törvényét, nincs mitől félnetek, mert tudni fogjátok, hogyan használjátok fel 

azt, ami az én törvényemen belül a tiétek. 

19 Teljesítsétek, amire Szavam utasít benneteket, mert a béke és a fejlődés népévé teszlek benneteket, 

mert ti vagytok az a nép, akit keresek. Te vagy Izrael, akiben Lévi van, akit megtisztítottam, hogy 

szolgáljon nekem ebben az időben. 

20 Az Első Korszakban az Atya felkent Lévit, hogy belőle származzanak az Isten imádatának szolgái, 

és ők váljanak ihletésem és törvényem továbbadóivá. Ezért látjátok, hogy még az újonnan érkezettek 

között is keresem szolgáimat - azokat, akiknek más nemzetekhez kell menniük, hogy beteljesítsék 

küldetésemet. Ez 1950 után fog megtörténni, mert a munkámat világszerte elismerik majd. 

21 Ma még mindig kíváncsi diákok vagytok, mert felismeritek, hogy még nem tekinthetitek 

magatokat mestereknek; és ezért sietve halljátok annak szavát, aki mindent tud. 

22 Készítsétek fel a szellemeteket, a szíveteket és az elméteket, és végül mesterek lesztek, és élvezni 

fogjátok a tanítványaitokat. 

23 Fogadom imádságodat, amelyben arra kérsz, hogy adjam meg neked kegyelmemet, hogy képes 

legyél megérteni szavamat. 

24 Látjátok, nem mindig példabeszédekben beszélek hozzátok, hanem teljesen világosan, hogy 

megértsétek. 

25 Tápláld és erősítsd szellemedet tanításomban, hogy fejlődhessen. 

26 A Mester tanítása mindig ugyanúgy kezdődik, mert ugyanazt a szeretetet tartalmazza. A szeretettel 

kezdődik és az irgalommal végződik, két szó, amelyben minden tanításom benne van. Ezek a magasrendű 

érzések adnak erőt a szellemnek, hogy elérje a fény és az igazság régióit. 

27 Ismerjétek fel azt a módot, ahogyan fokozatosan rávezetlek benneteket, hogy megértsétek és 

teljesítsétek Akaratomat - nem parancsként, mert Én, mint végtelen Bölcsesség, tudom, hogy belőletek 

születik meg az akarat, hogy engedelmeskedjetek Törvényemnek, amikor inspirállak és felébresztelek 

benneteket a szeretetre. Szerelmem megvilágosít és szabadon hagy. Gondoskodó szeretetem csak a 

tökéletességhez vezető utat mutatja meg neked, amelyen haladnod kell. Az út, amiről oly gyakran beszélek 

nektek, az az út, amely a fizikai halálon túlra vezet; mert mindig fel kell készülnötök az átmenetnek erre a 

pillanatára. Az intuíciótok vagy a szellemetek nem azt mondja nektek, hogy van valami, ami túléli a földi 

testet, és hogy ez a valami a szellem? Mindig is erre az útra tanítottalak benneteket, és felkészítettelek 

benneteket ennek a keresztútnak az átlépésére, hogy amikor szellemetek a világ múlandó életéből a 

szellemi otthonba lép, ahol az örök élet van, ne lepődjön meg, és ne zavarja meg a végtelenséggel 

szemben. 
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28 A te dolgod csak az, hogy beteljesítsd a sorsodat itt; akkor a feladataid és kötelességeid jó 

teljesítéséért boldogságos létet ígérek neked a lelki életben. Amikor ez megtörténik, nem fogtok többé a 

világ gonoszságainak mocsarában fetrengeni. Lelkedet többé nem sötétítik el a földi test alantas 

szenvedélyei. 

29 Bizony mondom nektek: Ahhoz, hogy elérjétek a teljes tisztaságot, a lelketeknek még nagyon meg 

kell tisztulnia, ebben a világban és a szellemi világban is. 

30 Minél gyakrabban kell visszatérnetek erre a bolygóra, és minél gyakrabban nem használjátok ki az 

Atyátok által biztosított lehetőségeket, annál inkább késleltetni fogjátok az igazi életbe való végleges 

belépést, és annál tovább fogjátok elhúzódni a könnyek völgyében való tartózkodásotokat. 

31 Minden léleknek minden egyes földi létezés során meg kell mutatnia fejlődésének előrehaladását 

és gyümölcseit, minden egyes alkalommal egy határozott lépést előre téve. 

32 Legyetek tudatában annak, hogy a saját jóléteteknek csak az a jó tesz jót, amit valódi szeretetből és 

irgalmasságból teszünk másokért, mégpedig önzetlenül. 

33 Amikor egy lélek engedelmessé és odaadóvá válik az Úr akarata iránt, akkor ezt azért teszi, mert 

bízik benne. Nem áll ellen, hogy elhagyja a földi testet és visszatérjen a túlvilágra, mert nem fél az 

ítéletétől, és nem áll ellen, hogy visszatérjen a földre, ahol veszélyek és kísértések várnak rá, mert tudja, 

hogy tisztábban fog kikerülni ebből a tisztító olvasztótégelyből. 

34 Aki legyőzi a kívülről és belülről érkező kísértéseket, azt mások megvilágosodottnak és az Úr 

kiválasztottjának fogják nevezni. Sőt, lesz mellette egy szellemlény vagy a fény angyala, aki vigyázni fog 

rá, és együtt fognak dolgozni, amíg akaratom be nem teljesül. 

35 Ezért ne aggódjatok, ha szemetek nem látja e próféciák beteljesedését ebben az életben. Megadom 

lelketeknek, hogy ne csak lássa, hanem le is arassa a gyümölcsöt, amelyet a múltban vetett, akár rövid, 

akár hosszú idővel ezelőtt. 

36 Eljön a viták ideje, amikor az emberek megmutatják intelligenciájukat és ékesszólásukat, ami 

dicsekvésre és hiúságra készteti őket. Ismét vitára bocsátom a Második Korszakról szóló Igémet, és a 

különböző értelmezésekről is vitatkozni fogunk. Bizony mondom nektek, ebből a forgószélből ki fog törni 

a fény, sok fátyol fog szétszakadni, és a képmutatást le fogja dönteni az igazság. 

37 Isteni vágyam, hogy az emberek eljussanak eszméik és az istentisztelet spirituális formáinak 

egyesítéséhez, mert van számukra valami, amit tartogatok, ha ez megtörténik. 

38 Tanulmányozzátok tanításaimat, tegyétek magatokévá és éljétek meg őket, hogy ne kelljen 

félnetek a világi bölcsektől, a tudósoktól és az írástudóktól. 

39 Imádkozz, hogy végtelen bölcsesség áradjon a szádból. 

40 Emberek, féltek a jelenlétemtől, és bírónak találtok? Bizony mondom nektek, még bíróként is 

tökéletes vagyok, ezért nem kell félnetek az igazságtalanságtól részemről. 

41 Elég, ha a házasságtörő asszony esetére emlékeztetünk, akit bírái már elítéltek. Krisztus szavai 

miatt maradt érintetlen, ugyanannak a Krisztusnak a szavai miatt, aki ebben a pillanatban is hozzád beszél. 

42 Nem tudok súlyosabb ítéletet hozni rátok, mint a vétkeitek súlya. Ezért mondom nektek, hogy 

nincs mitől félnetek, csak magatoktól. 

43 Egyedül én ismerem vétkeitek súlyát, nagyságát és jelentőségét. Az emberekre mindig a 

külsőségek hatnak, mert képtelenek belenézni felebarátaik szívébe. Én viszont belenézek a szívekbe, és 

elmondhatom nektek, hogy jöttek hozzám olyan emberek, akik súlyos vétkekkel vádolták magukat, és akik 

tele voltak lelkiismeret-furdalással, mert megbántottak engem, de én tisztának találtam őket. Ezzel 

szemben mások eljöttek, és azt mondták Nekem, hogy soha nem tettek rosszat senkinek, de én tudtam, 

hogy hazudnak. Mert bár kezük nem szennyezte be magát felebarátjuk vérével, áldozataik vére, akiknek 

életének elvételét ők parancsolták, a lelkükre folyt. Ők azok, akik a követ dobják, elrejtve kezüket. Amikor 

a "gyáva", "hamis" vagy "áruló" szavakat mondtam ki a kiáltványomban, egész lényük megremegett, és 

gyakran eltávolodtak a leckémtől, mert érezték, hogy egy olyan tekintet nyugszik rajtuk, amely irányította 

őket. 

44 Mivel az emberi igazságszolgáltatás tökéletlen, börtöneik tele vannak áldozatokkal, és a 

kivégzőhelyeket ártatlanok vére szennyezi be. Ah, hány bűnözőt látok, aki szabadságot és tiszteletet élvez 

a világban, és hány elvetemültnek állítottatok emlékművet az emlékük tiszteletére! 
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45 Ha láthatnátok ezeket a lényeket, amikor majd a szellemi világban élnek, és a fény felemelkedik a 

lelkükben! Értelmetlen és haszontalan hódolatok helyett egy imát küldenél nekik, hogy vigasztalásul 

szolgálj nekik súlyos bűnbánatukban. 

46 Azért jöttem, hogy megalapítsam a béke országát az emberek között, és bár ez csak mosolyt vált ki 

néhányakból, addig folytatom, amíg be nem bizonyítom nektek a szeretet és az igazságosság erejét - 

erőket, amelyeket nem ismertek, mert nagyon kevéssé használtátok őket. 

47 Nem törmelékre és nem holttestekre fogom építeni ezt a királyságot, hanem termékeny földekre, 

amelyeket a tapasztalat tett gyümölcsözővé és a fájdalom termékenyített meg. Azon fog kivirágozni az én 

magom, ott fogod látni, hogy az én igazságom felragyog. 

48 A mostani idők embereinek az a feladata, hogy megújítsák és megtisztítsák földi testüket, hogy jó 

örökséget hagyhassanak az utánuk jövőknek; mert ami a lelkeket illeti, akiknek azokban az időkben kell 

megtestesülniük, már előkészítettem és kiválasztottam őket. 

49 Értsétek meg a sorsotokat, emberek. Értsd meg ezt az Igét, hogy megismerd a feladatodat. Nem 

akarom, hogy többet vállaljatok magatokra, mint ami valóban a tiétek, és azt sem, hogy kevesebbet 

tegyetek annál, mint amit rátok bíztam, mert akkor a munkátok nem lesz tartós. 

50 Néhányan közületek azt mondják nekem a szívetekben: "Mester, miért hibáztatsz néha bennünket 

szavaidban az emberiség békéjéért?" De mondom nektek, hogy nem ti lesztek azok, akik megmentitek az 

emberi fajt ebben az időben, mert ez egy emberfeletti munka. De mindazonáltal ti egy új életforma kezdete 

vagytok, egy spirituálisan összehangolt emberiség kezdete, és ez a kezdet mindenképpen hozzá fog járulni 

a népek és nemzetek megváltásához és felszabadításához. 

51 Még egyszer el kell mondanom nektek, hogy a hitközösség, amelyet a megnyilvánulásaim körül 

alakítotok, nem olyan közösség, amelyet az Atya szeretetében a föld többi közössége fölé helyez. Az Úr 

csak azért vetette rá tekintetét, mert olyan lelkekből formálta, akik mindig is a világban voltak, amikor egy 

új isteni kinyilatkoztatás érkezett le. Ők annak a népnek, Izraelnek, a próféták, hírnökök, látnokok és 

pátriárkák népének szellemi gyermekei. 

52 Ki tudna náluk jobban fogadni engem ebben az időben, megérteni kinyilatkoztatásom új formáját 

és tanúja lenni ígéreteim beteljesedésének? 

53 Azért mondom ezt el nektek, mert csak én tudtam felfedni nektek. Mert meg van írva, hogy csak a 

Bárány nyithatja ki a hét pecsétet tartalmazó könyvet. Ezt azért közlöm veletek, hogy megértsétek, milyen 

felelősséget vállaltok ismét a világ más népei iránt, akik számára olyanok kell legyetek, mint egy tükör, 

amely visszatükrözi Törvényemet. 

54 Az itteni emberek számára csak egy Isten létezett, és tudják, hogy Krisztus volt az "Ige", akin 

keresztül az Atya szólt az emberiséghez. Sem Mózest, sem Ábrahámot, sem Salamont, sem Illést - egyik 

prófétát sem tekintették istenségnek. Másfelől, más nemzeteknél hányan istenítették az Úr küldötteit, és 

így elfelejtették vagy nem ismerték fel az igaz Istent! 

55 Amikor "népemről, Izraelről", az "Úr népéről" beszélek, akkor azokra gondolok, akik szellemi 

küldetést hoztak magukkal a földre - azokra, akik megismertették törvényemet, akik hirdettek engem, akik 

hűségesek voltak hozzám; akik hirdették az élő Isten létezését, akik terjesztették a szeretet magvát, és akik 

képesek voltak felismerni a Fiúban az Atya jelenlétét és Igéjét. Ők azok, akik Isten népét alkotják, ez 

Izrael, az erős, a hűséges, a bölcs Izrael. Ez az én katonáim légiója, akik hűségesek a Törvényhez és az 

Igazsághoz. 

56 Akik üldözték prófétáimat, akik megtépték hírnökeim szívét; akik hátat fordítottak az igaz 

Istennek, hogy leboruljanak a bálványok előtt; akik megtagadtak engem, gúnyoltak engem, és követelték a 

véremet és az életemet, azok nem tartoztak a választott néphez, még ha fajuk miatt izraelitáknak is 

nevezték magukat; nem tartoztak a próféták népéhez, a felvilágosultak csapatához, a hűséges katonákhoz. 

Az "Izrael" ugyanis egy szellemi név, amelyet jogtalanul használtak egy faj kiemelésére. 

57 Azt is tudnotok kell, hogy aki vágyik arra, hogy az én népemhez tartozzon, az szeretetével, 

irgalmasságával, buzgóságával és törvénytiszteletével elérheti ezt. 

58 Az én népem nem rendelkezik a világon egyetlen országgal vagy várossal sem, az én népem nem 

egy faj, hanem minden fajban, minden nép között képviselteti magát. Ez a tömeg, akik itt vannak, akik 
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hallják az én szavamat és fogadják az új kinyilatkoztatásokat, csak egy része az én népemnek. Egy másik 

része szétszóródott a földön, egy másik, a legnagyobb rész pedig a szellemi világban él. 

59 Ők az én népem, akik ismernek és szeretnek engem, akik engedelmeskednek nekem és követnek 

engem. 

60 Száznegyvennégyezer kiválasztott megy a nép elé vezetőként. Egyesek a testben, mások a 

szellemben. Őket követik a szellemi és emberi lények nagy seregei, akik a világosság elérésére 

törekszenek, hogy joggal nevezhessék magukat "Izrael népének gyermekeinek". 

61 Ennek a népnek a gyermekei mindig bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy hatalmuk van a 

természet erői felett. A világot bejárva nagy csodák nyomát hagyták maguk után, amelyek lenyűgözték az 

akkori embereket. Izraelnek továbbra is demonstrálnia kell ezt az erőt a világnak, mert ez a szellemnek az 

anyag feletti felsőbbrendűségéről tanúskodik. 

62 Ha néhány társatok megmutatja nektek titkos tudományaik erejét, ne féljetek és ne csodálkozzatok, 

mert én nagyobb csodákat is tanítottam nektek. Senkit sem szabad rosszul megítélni, mert minden 

népcsoport a saját képességei és hite szerint kereste az igazságot a szellemi életről. 

63 Mindenről beszélek nektek, hogy mindent megtanuljatok, és semmi se lepjen meg benneteket. 

Részletesen adom át nektek az útmutatásaimat, hogy ne essetek az általatok okkultnak nevezett tudás 

területére, titokzatosságba vagy buta és haszontalan elmélkedésekbe. 

64 A spiritualizáció a tisztánlátás, az egyszerűség, a szeretet felé fordulás és a lélek tökéletességéért 

folytatott küzdelem. 

65 Amikor ez a nép kitör és elterjed az emberiség körében, szavakkal és tettekkel tanítva, az 

egyházak, a szekták és a tudományok harcolni fognak ellene. Egyesek egy-egy részt támadnak, mások 

bizonyos eszmék ellen küzdenek. Akkor Isten népe már erős lesz, és a hit és a tudás érett gyümölcs lesz a 

szívében. 

66 Melyik nép fiai lesznek azok között, akik ezt a magot a föld határáig elviszik? Nem tudjátok, de 

annyi mindent kinyilatkoztatok nektek, hogy ti vagytok a vetés kezdete ebben az időben. 

67 János tanítvány sok mindent mondott nektek. Inspirációi fényt jelentenek az utadon, választ adnak 

a kérdéseidre és tanulmányozásod tárgyát képezik. Kinyilatkoztatásában meglátta ennek a kornak a 

szellemi csatáját, amelynek testvérháborúi csak halvány tükörképei a szellemi térben és (spirituálisan) e 

világban vívott nagy csatának. 

68 Az ember vak az igazságra, és szüksége van erre a kinyilatkoztatásra, hogy meglássa a világban 

uralkodó harc és káosz okát. Szüksége van a spiritualizációra is, hogy a harc közepette fegyverekkel 

rendelkezzen a védelmére. 

69 Boldogok, akik hisznek az én igémben és felkészülnek, mert üdvözülnek. De jaj azoknak, akik 

közömbösen hallgatnak figyelmeztetéseimre, mert teljes tehetetlenségükben elragadja őket a forgószél! 

70 Az ég és a föld hamarabb elmúlna, minthogy a szavam ne váljon valóra. Látjátok, sok évszázaddal 

ezelőtt ezt az időt már meghirdették nektek, és azért történt meg, mert én megjósoltam. 

71 Imádkoznotok kell, emberek sokaságának, mert az ima kikövezi az utat azok számára, akik később 

vetőként indulnak útnak. Tudjátok, hogy a velem való párbeszéd pillanatában fényem a kegyelem 

harmataként száll alá a végtelenből azokra, akikért imádkoztok. 

72 Értsétek meg küldetéseteket, hogy mindegyikőtök méltó gyermeke legyen Izraelnek, Isten 

népének. 

73 Arra készítelek fel benneteket, hogy utánozzátok azokat az apostolokat, akik a második 

korszakban követtek engem, és akik példájukkal a szelídség, az engedelmesség és az alázat útját mutatták. 

Ti lesztek ennek az Örömhírnek a hordozói, és minden egyes lépésnél hallani fogjátok lelkiismeretetek 

hangját, amely megmondja nektek, hogy jó példát hagytok-e az utatokon a cselekedeteitekkel. 

Megmutattam nektek a magok hatalmas mezőit, amelyekre isteni magomnak le kell hullania. Gondoskodó 

szerelmem már mindent előkészít és elkészít. 

74 Minden lélekre és minden testre kiárasztottam Lelkem világosságát, hogy mindannyian érezzetek 

és lássatok engem, hogy az egész világ tanúságot tegyen igazságomról. 

75 Az ember felébredt, képezte magát és fejlesztette az elméjét, de szunnyadóban hagyta a szellem 

adományait, amelyek elengedhetetlenek a tökéletességéhez. 
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76 Az ember eltévesztette az utat, mert az általa okozott háborúk az ő rossz tudományának 

gyümölcsei, amelyeket nem akart megtisztítani lelkiismerete fényében. Amint az emberi elme az isteni 

fény által megvilágosított érzékekkel összhangban fejlődik, látni fogjátok, hogy az emberek csodákat 

fedeznek fel és tesznek a tudományuk segítségével, ha a felebarátaik iránti szeretet inspirálja őket. 

77 Csak az én hangom vezethet benneteket a fogalmak zűrzavarában, amelyben már senki sem tudja, 

mi az igazság, és senki sem tudja megkülönböztetni a jót a rossztól, vagy a fényt a sötétségtől. 

78 Nektek, akik rám hallgattok, azt mondom: A ti örökségetek ebben az időben ugyanaz, mint a 

korábbi időkben, nevezetesen, hogy elvigyétek üzenetem világosságát a nemzeteknek. 

79 Nemcsak az én szavam képzett titeket, hanem a megpróbáltatások, amelyekkel állandóan szembe 

kellett néznetek, az én isteni leckém részei voltak. Néha képesek voltatok megérteni és felhasználni a 

próbákat, máskor viszont érzéketlenek és süketek maradtatok a Mester hangjára. 

80 Egy személy, aki eltávozik tőletek, hogy a szellemi otthonban éljen; valami, amit elvesznek tőletek 

a földön; egy betegség, amely ágyhoz köt benneteket, és a fájdalom által megtisztít benneteket - ezek mind 

olyan próbatételek, amelyek bölcsen lépnek be az életetekbe, hogy segítsenek beteljesíteni a sorsotokat, 

ami az egymás szeretete. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 160  
1 Az élet gyümölcsét, a szellem számára édes és egészséges gyümölcsöt adok nektek az Igémben. 

Egyetek, és érezzétek, hogy az Úr asztala körül gyűltök össze. Ó, a harmadik korszak prófétái! 

Készüljetek fel, hogy meglássátok azt, ami csak a megjelölteknek adatott meg, hogy meglássák. Bár sokan 

azok közül, akik itt ezt a sokaságot alkotják, nem érzik Jelenlétemet a szívükben és elméjükben, ti 

tanúságot tudtok tenni látomásaitokról, egy olyan tanúságot, amely tele van fénnyel és igazsággal, mind 

tartalmában, mind formájában. Bizony mondom nektek, valahányszor valaki közületek belsőleg felkészül, 

a szellem belép a szellemi élet fényébe, ahol telítődik és inspirálja magát, hogy aztán képes legyen 

elmagyarázni látomását azoknak, akik várják a tanúságtételét. 

2 Amikor ez a nép spiritualizálódik, és megtanulja érezni Jelenlétemet, többé nem lesz szüksége a 

látóra, hogy bizonyítékot adjon neki arra, hogy megnyilvánulásom igaz volt. Akkor majd azt mondhatom 

nektek: "Boldogok azok, akik látás nélkül hittek. 

3 Nagy és komoly a látnok felelőssége, mert gyakran az ő szavától függ sok gyenge szív hite, akik 

bizonyítékot keresnek, hogy higgyenek. 

4 A hallgatónak nagy intuíciót kell kifejlesztenie ahhoz, hogy felismerje, hogy amit a lélekben lát, az 

a jó előkészület gyümölcse-e vagy sem; hogy amit látott, arról tanúságot kell-e tennie testvéreinek, vagy 

inkább el kell hallgatnia. De azok közül, akik megkapták ezt az ajándékot, milyen kevesen voltak képesek 

azt a hozzá szükséges szeretettel, buzgalommal és lelkiséggel előmozdítani! 

5 A látnoki képesség az egyik legnehezebb ajándék, ezért mondom nektek, hogy a látó tekintete soha 

nem hatolhat be a szellemi régióba spiritualizáció nélkül. 

6 A spiritualizáció az érzelmek felemelkedését, az élet tisztaságát, a hitet, a szeretetet, az 

irgalmasságot, az Isten előtti alázatot és a kapott ajándékok mély tiszteletét jelenti. Ha el tudod érni ezen 

erények bármelyikét, akkor kezdesz spirituális tekinteteddel behatolni a szeretet és a tökéletesség 

otthonába. Ugyanígy, amikor eléritek a spiritualizációt, már a földön is elmondhatjátok, hogy a szellemi 

otthonban éltek, még ha ez csak az ima pillanataiban történik is. Ugyanakkor megkapjátok a fényt, amely 

feltárja előttetek a jövőbeni eseményeket, mert az eljövendő nem rejtély többé a szárnyaló szellem 

számára. 

7 Igen, tanítványok, csak az emberi életben az ember nem tudja, mi fog történni a jövőben, mi lesz 

holnap. Nem ismeri a sorsát, nem tudja, milyen utat kell járnia, és mi lesz a vége. 

8 Az emberi lény nem tudná elviselni annak a sok megpróbáltatásnak a tudatát, amelyen létezése 

során át kell esnie. Ezért az iránta érzett irgalmas szeretetemben a jelen és a jövője közé helyeztem a 

titokzatosság fátylát, és így megakadályoztam, hogy az értelme tévútra tévedjen mindannak szemlélésében 

vagy megismerésében, amit még meg kell tapasztalnia és át kell szenvednie. 

9 A szellem viszont, az erővel felruházott és örökkévalóságra teremtett lény, magában hordozza a 

képességet, hogy ismerje a jövőjét, a sorsának felismerésének ajándékát, és az erőt, hogy megértse és (is) 

elfogadja a rá váró összes megpróbáltatást, mert tudja, hogy az út végén, amikor a Törvénynek 

engedelmeskedve végigjárta, eléri az ígéret földjét, a szellem paradicsomát, amely a magasztosság, a 

tisztaság és a tökéletesség állapota, amelyet végül el fog érni. 

10 Vegyetek engem példának a spiritualizációtokhoz, mert ezért lettem akkoriban emberré. Minden 

egyes művem maradandó tanítás volt az emberiség számára. De ha műveim útmutatásul szolgáltak az 

emberiség számára, akkor nektek is példának kell vennetek őket a magatok számára, hogy még jobban 

fejlesszétek magatokat, és kibontakoztassátok a szellem és az emberi képességek adományait, és egyre 

közelebb kerüljetek ahhoz a példához, amelyet életemmel, műveimmel és szavaimmal adtam nektek. 

11 Emlékezzetek arra, hogy emberként mindig is tudtam, mi a sorsom ezen a világon, hogy ismertem 

a jövőt, és gyermekkoromtól fogva tanúja voltam annak. Jézuson keresztül beszéltem tanítványaimnak 

mindarról, ami földi tartózkodásom utolsó napjaiban fog történni, arról, hogy milyen lesz szenvedésem és 

áldozatos halálom. Feltártam az emberiségnek a szellemi jövőjét, megjósoltam a küzdelmeit és a 

megpróbáltatásait, előre megmondtam, hogy mi fog történni a nemzetekben attól az időtől kezdve egészen 

addig az időpontig, amelyet új kinyilatkoztatásomnak neveztem el, amit ti "a Második Eljövetelnek" 

neveztek. 
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12 Jézus testének spiritualizációja lehetővé tette számára, hogy megismerje a sorsát, mert a Lelkem 

kinyilatkoztatta azt neki, és éppen ez a spiritualizáció adott neki erőt ahhoz, hogy abszolút szeretettel és 

alázattal elfogadja az Atya Akaratát. 

13 Nem érhetitek el a Mesteretek spirituális szintjét, hogy tudjátok, mit tartogat számotokra a 

sorsotok, mit tartogat számotokra a jövő; de a belső emelkedettségeteken keresztül hagyom, hogy 

megérezzétek valamilyen esemény közelségét. 

14 Ezt az előérzetet, ezt a szellemi jövőképet, a sorsod ismeretét csak annyiban fogod elérni, 

amennyiben a testből és lélekből álló lényed fokozatosan magasabbra fejlődik a spiritualizáció útján, ami, 

ismétlem, a hit, az őszinteség, az élet szeretete, a felebarátod iránti szeretet és segítőkészség, az alázat és 

az Úr iránti szeretet. 

15 Hogy segítsek nektek megtisztítani lényeteket, gondolataimat továbbítom nektek, amelyeket 

szavakká válva hanghordozóim értelmén keresztül kaptok meg, és amelyek utat mutatnak nektek a fény 

felé. Megáldom azt, aki hisz ebben az igazságban, ahogy megáldom azt is, aki kételkedik, mert ti 

mindannyian az Én tanítványaim vagytok, az Én nagyon szeretett gyermekeim. 

16 Tanításaim ezen az igehirdetésen keresztül a spiritualizáció útját hagyják majd az emberek között, 

ami emlékeztetni fogja tanítványaimat arra, hogy új módon voltam velük, hogy beteljesítsem ígéretemet. 

17 Ez az az új nap, amelyet a pacsirták trillázással köszöntöttek, hogy bejelentse az emberiségnek a 

Harmadik Idő jelenlétét. 

18 Új kinyilatkoztatásomat úgy jelentették be, hogy az egybeessen a szellem felfelé törekvése és a test 

burkának materializálódása közötti küzdelem idejével, az igazság és a hazugság, a jó és a rossz, a fény és 

az árnyék közötti harc idejével. 

19 Gondoljatok azokra az embertársaitokra, akik erősnek mondják magukat. Győzedelmeskedni 

akarnak az öldöklésben, romokra, romokra és hullákra akarják építeni új birodalmukat. 

20 Nektek azt mondom, hogy itt az ideje elvetni a fény és a béke magvait azokon a földeken, 

amelyeket szeretetetekkel termékennyé tettetek. 

21 Az ember szívét keresem, hogy megmentsem a nyomorúságtól és megszabadítsam a zűrzavartól. 

Mert én úgy fogok győzni, hogy örök életet adok nektek, hogy végül uralkodjatok az élők felett. 

22 Szellemi seregeim a földi testvéreik megmentéséért vívott harc közepén vannak, és bizony 

mondom nektek, nem fognak legyőzötten visszatérni, hanem épp ellenkezőleg, megérkezésük után 

diadalmas énekeket fognak énekelni. 

23 Azért jöttem, hogy a gondolatok ereje által megváltsalak benneteket, anélkül, hogy szükség lenne 

arra, hogy az Igém új emberré váljon, hogy köztetek lakjon. Mi a furcsa abban, hogy az én Szellemem a 

gondolatokon keresztül ismertté teszi magát a tiétek számára? Mi a furcsa az elveszett juhait kereső 

pásztorban? 

24 Bizony, mondom nektek, még mielőtt léteztetek volna, szerettelek benneteket, és mivel ismertem a 

sorsotokat, már gondoltam az üdvösségetekre. Ezért az volt az akaratom, hogy emberként éljek az 

emberek között, mert szeretetemmel meg akartam mutatni nektek az utat a fény felé, amely egy napon 

elvezet benneteket az örökkévalóságban, Atyám házában való élethez. 

25 Isteni hatalmamat Jézuson keresztül nyilatkoztattam ki a földön: Feltámasztottam Lázárt, 

megtérítettem Magdolnát, visszaadtam a látást a testileg és lelkileg vakoknak, hitet és reményt oltottam a 

szívekbe, új utat nyitottam a stagnálásban megrekedt lelkek számára; és végül megöntöztem a földet a 

Véremmel, és odaadtam nektek a Testemet annak bizonyítékaként, hogy szeretetből voltam közöttetek, 

hogy teljesen odaadjam magam azoknak, akiket nagyon szeretek. 

26 Ma is, mint akkor, a Lélekben adom magamat az emberiségnek, hogy megmentsen benneteket 

azáltal, hogy hasznossá teszlek benneteket, mert a mag, amelyet nektek adtam, hogy elvethessétek, a 

hasznosság magja, amely miatt nem lesztek többé szellemileg meddők és az élet parazitái. 

27 Még mindig tétovázol, hogy bemenj dolgozni? Igen, gyermekeim, de ami nektek évek és 

évszázadok, az nekem csak pillanatok. Azért használom ki az időt, hogy a szeretet gyümölcse megérjen az 

elmékben, a szívekben és a lelkekben. 

28 Ez az az idő, amikor az isteni fény teljesen felragyog majd követőimben, akik felfedik a Szellem 

ajándékait, és bebizonyítják, hogy nincs szükségük sem földi javakra, sem világi tudományokra ahhoz, 
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hogy jót tegyenek és csodákat tegyenek. Gyógyítani fognak az én nevemben, helyrehozzák a 

reménytelenül betegeket, balzsammá változtatják a vizet, és feltámasztják a halottakat az ágyukból. 

Imájuknak hatalma lesz a viharok lecsendesítésére, a természeti erők megnyugtatására, a dögvészek és a 

gonosz hatások leküzdésére. 

29 A megszállottak megszabadulnak a megszállottságuktól, üldözőiktől és elnyomóiktól az új 

tanítványaim szava, imája és tekintélye által. 

30 De bizony mondom nektek, amikor látom, hogy népem felkészült, tudatni fogom velük az órát, 

amikor elindulnak, hogy harcoljanak a világossággal a sötétség ellen. És ha elutasítással találkoztok, 

emlékezzetek nyugodtan arra, hogy nem ez az első alkalom, hogy az ember elutasítja az Én magvamat. A 

legkorábbi idők óta az ember ágakat vágott le a "fáról", hogy azokat saját belátása szerint átültesse, hogy 

később már ne ismerje eredetüket. De szeretném, ha tudnátok, hogy lényegében Én vagyok az a fa - a 

munkámban, amelyet az embernek semmilyen módon nem szabad befolyásolnia, hanem csak a hasznát 

kell vennie, és amelynek a magját kell terjesztenie. 

31 A jó és a rossz harca nem csak a ti világotokban zajlik, hanem a szellemi világban is találkozhattok 

vele, ahol nagy csaták zajlanak, amelyek hatása eljut hozzátok, és a háborúkban tükröződik. Ne 

engedjétek, hogy a szellemi világot, amely eddig megvédett benneteket, olyan lények váltsák fel, akiknek 

kevés a tudás fénye. Figyeljetek a lépteitekre, és folyamatosan hívjátok a békét erre a világra, amelyben 

éltek. 

32 Imádkozzatok és dolgozzatok. Lelkesítsétek magatokat, hogy győztesek lehessetek minden 

próbatételben. Emlékezzetek a tanítás példáira, amelyeket az Izrael nevű nép adott nektek, amely az Úr 

hívására elindult. Azért vezették őket a pusztába, hogy megtanuljanak egy nagy leckét. Ott megtanulták a 

Törvényt, megtanultak kommunikálni az Atyjukkal, és felébredtek a szellemi ajándékaik. Megtanult 

engedelmeskedni az isteni parancsolatoknak, igazodni a törvényhez, és harmóniában és testvériségben élni 

az életet. 

33 Ez az engedelmesség mentette meg a veszélyes helyzetektől és a rajtaütésektől. Egysége erőssé 

tette ellenfeleivel szemben. Rendje elviselhetővé és gyakran örömtelivé tette a sivatagon való átkelést. 

Kitartása és hite révén győzelmet aratott, és megtapasztalta az isteni ígéret beteljesedését. Amikor a mai 

kor emberei elgondolkodnak annak a népnek a történelmén, csodálkoznak annak a népnek a nagyszerű 

hitén, és meglepődnek azon a sok csodán, amit az Úr tett az útjukon. - Amikor hallom, hogy sóhajok 

törnek ki a melletekből e hit és szellemiség láttán, azt mondom nektek, hogy teljesen az emberen múlik, 

hogy ezek a csodák visszatérnek-e. Amikor látom, hogy felkészültek, kinyilatkoztatom magam nekik. 

34 Most mindazok feladata, akik már fel vannak szerelve és felébredtek, hogy hirdessék a világ 

felszabadulását. Ne feledjétek, hogy Illés, az Ígéret e korszakára, jelenleg mindent előkészít, hogy 

megszabadítsa a föld materializmus által rabszolgasorba taszított nemzeteit a fáraó hatalmától, ahogyan 

egykor Mózes tette Egyiptomban Izrael törzseivel. 

35 Mondjátok el társaitoknak, hogy Illés már megismertette magát az emberi elmén keresztül, hogy 

jelenléte a szellemben volt, és hogy továbbra is világítani fogja az utat minden népnek, hogy előre 

haladhassanak. 

36 Pásztorod feladata, hogy minden teremtményt visszavezessen az igazi útjára, legyen az a szellemi, 

erkölcsi vagy anyagi világhoz tartozó. Ezért mondom nektek, hogy azok a nemzetek, amelyek Illésen 

keresztül fogadják az Úr hívását, áldottak lesznek, mert az igazságosság és a szeretet törvénye által 

egyesültek maradnak, ami megértésük és testvériségük gyümölcseként békét hoz számukra. Így egyesülve 

a csatatérre vezetik őket, ahol harcolni fognak a korrupció, az anyagiasság és a hamisság ellen. Ebben a 

küzdelemben a kor emberei megtapasztalják az új csodákat, és meg fogják érteni az élet szellemi értelmét 

- azt, ami a halhatatlanságról és a békéről szól. Nem fogják többé egymást gyilkolni, mert rájönnek, hogy 

csak tudatlanságukat, önzésüket és a romlott szenvedélyeket kell elpusztítaniuk, amelyekből bukásaik és 

nehézségeik erednek - mind anyagi, mind lelki értelemben. 

37 Honnan ered a bálványimádás és a vallási fanatizmus, ha nem a szellemet irányító törvények 

ismeretlenségéből? Mi az oka a háborúknak, amelyek zavart keltenek a nemzetek között és elpusztítják az 

embereket, ha nem a mértéktelen kapzsiság vagy a féktelen gyűlölet? 
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38 Értsétek meg tehát, hogy a végső harc nem az embereknek a saját testvéreik ellen, hanem a jónak a 

gonosz ellen vívott csatája. Kardomat az ember jobb kezébe helyezem, hogy legyőzze önmagát, és elérje 

az Ígéret Földjének kapuját. De ne várjátok, hogy ez egy bizonyos haza, amelyet örökségként kaptok, mert 

ezt az új Ígéret Földjét a lelketek mély békéjében fogjátok felfedezni. Megtapasztalhatjátok, hogy a 

korábban bizonytalan, ellenséges és nyomorúságos világotok pazarul gazdag és szeretetteljes földdé alakul 

át. Olyan létezésetek lesz, ahol van spiritualitás, igazságosság és szeretet. Ez az igaz tudásból táplálkozva 

fejlődést fog hozni az embereknek. Az emberi élet emelkedettebb lesz, és ahogy szellemem megnyilvánul 

a jövő érett emberei között, a kinyilatkoztatások ideje jön el minden területen, és látni fogjátok 

beteljesedni azokat a jeleket és csodákat, amelyeket az előző nemzedékek prófétai módon hirdettek 

nektek. 

39 Akkor, amikor a világ eléri megújult felszabadulását, és belép ebbe az igaz és jó életbe, amelyet 

Illés fénye vezet, akkor itt a földön lesz egy tükörképe annak a szellemi életnek, amely ezen az életen túl 

vár rátok, hogy aztán örökké élvezzétek Atyátok békéjét és fényét. - De ha azon tűnődsz, hogyan fognak 

az összes nemzetek egy néppé egyesülni, mint azok a törzsek, amelyek Izrael nemzetét alkották, azt 

mondom neked: Ne aggódj, mert amint a nemzetek mind a "pusztába" kerülnek, a látogatások 

összekovácsolják őket, és amikor ez megtörténik, új manna fog hullani az égből minden szűkölködő 

szívre. 

40 Örvendezzetek előttem, szeretett népem, ünnepeljetek a szívetekben, kiáltsatok örömötökben, mert 

végre láttátok, hogy eljött az Úr napja. Féltetek e nap eljövetelétől, mert még mindig úgy gondolkodtatok, 

mint a régiek, és azon a véleményen voltatok, hogy Atyátok szíve bosszúálló, hogy haragot táplál az őt ért 

sértések miatt, és hogy ezért készen tartja a sarlót, az ostort és a szenvedés poharát, hogy bosszút álljon 

azokon, akik oly sokat és oly sokszor megsértették őt. De nagy volt a meglepetésetek, amikor rájöttetek, 

hogy Isten Lelkében nem lehet sem harag, sem harag, sem undor, és bár a világ zokog és siránkozik, mint 

még soha, az ok nem az, hogy az Atya ezt a gyümölcsöt adta neki enni és ezt a poharat inni, hanem az, 

hogy ez az az aratás, amelyet az emberiség apránként arat a cselekedetei miatt. 

41 Igaz, hogy az összes szerencsétlen eseményt, amely ebben az időben elszabadult, előre 

bejelentettük nektek. De ne gondoljátok, hogy azért, mert bejelentették nektek, Uratok büntetésként küldi 

őket nektek. Éppen ellenkezőleg, mindenkor figyelmeztettelek benneteket a gonoszságra, a kísértésekre, és 

segítettem, hogy helyreállítsalak benneteket a bukásotokból. Sőt, minden szükséges eszközt biztosítottam 

számotokra, hogy megmentsétek magatokat. De azt is fel kell ismernetek, hogy mindig is süketek és 

hitetlenek voltatok hívásaimra. 

42 Még ma is azt mondom nektek: Használjátok művemet, mintha bárka lenne, és lépjetek bele, hogy 

biztonságban legyetek a közelgő viharoktól. De azt fogjátok tapasztalni, hogy sokan nem akarnak hinni a 

figyelmeztetésemnek, és nem készülnek fel. De aztán, amikor eljön a próba és megostorozza őket, az első 

dolog, amit mondani fognak, hogy bosszút álltam rajtuk és megfenyítettem őket. 

43 Halljátok meg szavamat, emberek, és lakmározzatok a jóságából. Nyissátok meg szíveteket, és 

érezni fogjátok Atyátok látogatását. Valld meg lélekben előttem, és olyan békét fogsz érezni, amelyet soha 

többé nem akarsz elveszíteni. 

44 Hogyan is várhattál volna rám, hiszen tele voltál erőszakkal, és az én eljövetelem a végtelen öröm 

helyett rettegést okozott neked? Még egyszer mondom nektek, hogy tőlem nem kell félnetek, de rajtatok 

keresztül mindenféle baj érhet benneteket. Féljetek tehát az engeszteléstől, amelyet vétkeitek miatt 

szenvedhettek el. 

45 Valóban könyörtelenül éber vagyok, de igazságos, őszinte és megvesztegethetetlen. Mivel tisztán 

jöttetek el tőlem, úgy vélem, hogy ugyanilyen állapotban kell visszatérnetek. Megtanítottam nektek, hogy 

a foltok nem érnek el engem. Először meg kell tisztítania magát, és ez az, ami jelenleg a világban történik. 

46 Jézusban a világ meglátta az emberré lett Istent. Az emberek csak a szeretet leckéit, a végtelen 

bölcsesség tanításait, a tökéletes igazságosság bizonyítékait kapták tőle, de soha egy erőszakos szót, a 

harag egyetlen tettét vagy jelét sem. Ellenkezőleg, mennyire megsértették és kigúnyolták. Olyan tekintély 

és minden hatalom volt a kezében, amilyennel az egész világ nem rendelkezik, de szükséges volt, hogy a 

világ megismerje Atyját az ő igazi természetében, igazságosságában és irgalmasságában. 
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47 Jézusban a világ olyan Atyát látott, aki mindent megad gyermekeiért anélkül, hogy cserébe bármit 

is követelne magának - olyan Atyát, aki végtelen szeretettel megbocsátja a legsúlyosabb sértéseket is, 

anélkül, hogy valaha is bosszút állna, és olyan Atyát, aki ahelyett, hogy életét venné az őt sértő 

gyermekeinek, megbocsát nekik, és vérével megmutatja nekik a lelki megváltásukhoz vezető utat. 

48 Hogyan lenne lehetséges, hogy ebben az időben, amikor kinyilatkoztatom magam az embereknek 

lélekben, kitöröljem a szívükből a szerető és igazságos Atyáról alkotott képzetüket, amelyet a földi életük 

során alkottak meg maguknak rólam? 

49 Fel kell készülnetek, mert igazságot hozok mindenkinek. Készüljetek fel, mert a fenség, amellyel 

magam elé állítottam, nem fog félelmet kelteni szívetekben, hanem örömre és örvendezésre ad okot. 

50 Figyeljetek és imádkozzatok, hogy mellettem lehessetek a közelgő csatában. 

51 Nézd meg, hogyan töri meg világod ködét a fényem. Igaz, hogy az emberek ellen harcolok, de 

csak azért, hogy kiirtassam a szívükben élő gonoszságot. Szeretetem fényét és erejét azokba helyezem, 

akik hűségesen követnek engem, és akkor azt mondják majd: "Keressük meg a ránk leselkedő sárkányt, a 

fenevadat, amely bűnre és az Úr megsértésére késztet bennünket." Ez az, amiért az Úrnak nem szabadna 

megtennie. Keresni fogják a tengereken, a sivatagban, a hegyekben, az erdőkben és a láthatatlanban, és 

nem fogják megtalálni, mert az ember szívében él. Csak ez szült, és ott nőtt ki, amíg uralni nem kezdte a 

földet. 

52 Amikor fénykardom villanása megrázza minden emberi lény szívét, a gonoszságból áradó erőszak 

egyre gyengülni fog, amíg el nem halványul. Akkor azt fogod mondani: "Uram, kegyelmed isteni erejével 

legyőztem a sárkányt, amelyről azt hittem, hogy a láthatatlanból leselkedik rám, anélkül, hogy gondoltam 

volna, hogy a saját szívemben hordozom.". 

53 Amikor a bölcsesség felragyog minden emberben, ki mer majd újra gonosszá változtatni a jót? Ki 

fogja hát feladni az örökkévalót a mulandóért? Bizony mondom nektek: Senki, mert mindannyian erősek 

lesztek az isteni bölcsességben. 

54 A bűn csak a tudatlanság és a gyengeség eredménye. 

55 Ezért meghívlak benneteket, hogy vegyetek részt isteni tanításomon, hogy a fény igazi 

gyermekeivé válhassatok. 

56 Egy új korszak nyílt meg az emberiség előtt. Míg a világ alszik, nem tudván a fényről, amely 

megvilágítja, addig a szellemi birodalomban öröm és ünneplés van. Minden lélekre és minden testre 

kiáradt az én Lelkem ebben az időben. 

57 Szétszóródva él Ábrahám új magva, és újra össze kell egyesíteni, hogy új szellemi útmutatást 

kapjon. A háborúk, a pusztítás, a káosz és a halál nem volt elég ahhoz, hogy az emberiség megértse, hogy 

az én igazságosságom azért jött le, hogy törvényem útjára hívja őket. Az általam küldött hírnökök 

alszanak, és a világban csak a kényelmet, a jólétet és a földi javakat keresik; a szellemi örökkévalóság 

eszményét elrejtették. A lelkiismeret hangja szólt hozzájuk, de kiáltása elhalt az elme és az emberi szív 

materializmusában. Hagytam, hogy minden fájdalom, keserűség, gyűlölet és kegyetlenség eláradjon, de 

ugyanakkor emlékeztettem az embereket szeretet és igazságosság törvényemre, és ráébresztettem őket, 

hogy eljövetelem egy ilyen időre volt előre megjósolva. 

58 A föld egy jelentéktelen szegletét választottam a megnyilvánulásom helyszínéül. Egyszerű 

férfiakat és nőket választottak ki ebben az időben, hogy közvetítőként szolgáljanak nekem az 

igehirdetésemben, akiknek szerencséjük volt, hogy elsőként hallhatták Isteni szavaimat ebben a harmadik 

időben. Megállíthatatlanul, és e szó spirituális jelentése és a gyermekeim között végrehajtott csodák révén, 

az első embercsoport tömeggé, később pedig nagy közösséggé változott. 

59 Szavam azért küzdött, hogy megszabadítsa ezeket a szíveket az anyagi kötöttségektől, az önzéstől 

és a képmutatástól, valamint hogy megszabadítsa őket a gonoszságoktól és a tudatlanságtól. Ez az egyetlen 

kereszt, amit a vállukra helyeztem; de ezek csak az első lépések. Azt mondtam ennek az embereknek, 

hogy eljön a nap, amikor csodálatos tetteket fognak cselekedni a tekintetükkel, a szavukkal vagy a 

gondolataikkal. Mikor fognak ezek az események bekövetkezni? - Amikor a spiritualizáció uralkodik 

köztetek. 

60 Az emberek nagy csoportjának egyesült gondolatai képesek lesznek a rossz befolyásokat ledönteni 

és a bálványokat letaszítani a talapzatukról. 
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61 Ma is reszketsz a háború hatása alatt és a természeti erők tombolása előtt, és félsz az emberek 

ítéletétől. Ennek az az oka, hogy kicsinek és alkalmatlannak érzed magad, mert a szellemi ajándékaidat 

nem fejlesztetted eléggé. 

62 Boldog az, aki felkészül, mert ő lesz az a bátor katona ebben a csatában, aki a végén győztesen 

kerül ki. Mit gondolsz, milyen erők harcolnak egymás ellen? Ti emberi spekulációkkal válaszoltok nekem, 

de én azt mondom nektek, hogy a jó és a gonosz erői lesznek azok, akik szembenéznek egymással a döntő 

csatában. Ön szerint melyik hatalom fog győzni? Azt mondod nekem: "Kétségtelenül a jó hatalma, 

Mester." És valóban, ha szeretitek egymást, a jó legyőzi bennetek a rosszat. 

63 Egykor megmutattam nektek, hogyan győzzétek le a világ és a halál kísértéseit, hogy a szeretet és 

az igazság győzedelmeskedjen. Most azt akarom, hogy kövessetek Engem, űzzétek ki a szenvedélyeket a 

szívetekből, hogy az Isteni Lélek békéje beléphessen belétek, és meghívhassatok Engem, hogy szentélyem 

legyen bennetek. De aztán, amikor legyőzted a gonoszt, meg fogsz lepődni, mert meg fogod érteni, hogy te 

teremtetted a kísértést a szenvedélyeid, hajlamaid, gyengeségeid és bűneid által, és amikor legyőzted, 

megölted ezt az uralkodó befolyást magadban. 

64 Emberek, szerezzetek érdemeket a béke eléréséhez, de ne kérjétek tőlem ezt a békét anélkül, hogy 

előbb megküzdöttetek volna érte. Az idő előrehaladt, a szellemetek növekedett, és most meg kell szereznie 

mindazt, amire vágyik és amire szüksége van. A gyermekkora, az a kor, amikor az apának mindent el 

kellett látnia a kisgyermekeinek, elmúlt. 

65 Be fogom bizonyítani az emberiségnek, hogy problémáit nem lehet erőszakkal megoldani, és amíg 

pusztító és gyilkos fegyvereket használ, addig nem lesz képes békét teremteni az emberek között, 

bármilyen szörnyűnek és félelmetesnek tűnjenek is ezek a fegyverek. Ellenkezőleg, ennek következtében 

csak még nagyobb gyűlöletet és bosszúvágyat fognak kelteni. Csak a lelkiismeret, az értelem és a szeretet 

érzései lehetnek azok az alapok, amelyeken a béke kora nyugodni fog. De ahhoz, hogy ez a fény 

felragyogjon az emberekben, először ki kell üríteniük a szenvedés kelyhét az utolsó cseppig. 

66 Ne legyetek bátortalanok, tanítványok, amikor háborúról szóló híreket hallotok, amikor éhínséget 

és nyomorúságot láttok közeledni, és a legkülönösebb dögvészeket látjátok megjelenni. 

67 Szívetek mélyén biztosak lesztek abban, hogy az emberiség ki fogja inni a szenvedés poharának 

legmélyét, amikor ezek a látogatások eljönnek. Ebben az órában nem szabad tétlenül vagy közömbösnek 

maradnotok; éppen ellenkezőleg, ekkor a feladatotoknak kell szentelnetek magatokat, hogy világosságot 

hozzatok a zavarodott elméknek és gyógyító balzsamot a betegeknek. 

68 Figyeljetek és imádkozzatok, emberek, hogy a gonosz hatalmának befolyása, amelyben az emberi 

szenvedélyek felélénkülnek és a megzavart szellemek rosszat tesznek, ne homályosítsa el a fényt, amelyet 

értelmeteknek adtam. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 161 
1 Én vagyok az emberi szív elválaszthatatlan barátja. Minden időben elkísértelek minden úton. 

Amikor tanácsadóként kerestetek fel, gyógyító és szeretetteljes tanácsot kaptatok. Amikor hozzám 

fordultál enyhülésért, olyan orvost találtál bennem, aki megerősíti a lelkedet. Boldog napokban osztoztam 

örömötökben, és ártatlanul mosolyogtam az egészséges örömökön, amelyekkel életutatok során 

találkoztatok. Hívjatok engem tisztelettel, amikor a szenvedélyek rabjai vagytok, tudva, hogy ezzel ártotok 

a lelketeknek és degenerációt okozva a testetekben. Ne keress engem az árnyékban vagy a bonyolult vagy 

mesterséges élet anyagiasságában. Keressetek engem a fényben, és használjátok a képességeiteket a saját 

és embertársaitok javára. Átalakítalak benneteket, hogy visszatérjetek a tökéletesség állapotába, amely 

kezdetben a tiétek volt. Azt akarom, hogy ezt a tanítást, amelyet oly sokszor ismételtem, a lelketekbe 

véssétek, mert hamarosan az Én Szavam már nem lesz hallható a hanghordozókon keresztül. Nem akarom, 

hogy azok, akik megkapták a tanításomat, azután eltávozzanak tőlem. Legyetek készen a szellemtől 

szellemig tartó párbeszédre, és tanuljátok meg intuitív módon fogadni utasításaimat és próféciáimat. 

Lelkiismereted mélyén halld meg hangomat, amely vezet téged. 

2 A szellem, akaratszabadságánál fogva, ura annak, hogy megválassza az útját, és az én akaratom az 

volt, hogy használja az értelmét és az akaraterejét, hogy bizonyítsa szeretetét és elismerését irántam. A 

törvény a szellemre van rányomva, de a test gyenge. Előkészítettem a szellemet és az anyagot, hogy 

egyetlen egységet alkossanak, amely képes beteljesíteni egy nagyszerű végzetet, amely bölcsességet és 

tökéletességet tartalmaz. 

3 Az idők kezdetétől fogva a lélek törekvéseinek két lehetséges útja volt, és két képviselője is: Ábel 

és Káin. Ábel az első példa az engedelmességre, Káin pedig az első, aki a gonoszsággal és a világ 

kísértéseivel táplálta a szívét. 

4 Az én világosságom megvilágít minden teremtett dolgot, és mindenki, aki üdvözülni akar, 

engedelmeskedik a Törvénynek, és legyőzi engedetlenségét. Én, mint Atya, szenvedek azokért, akik 

kísértésbe estek és eltévelyedtek; de ti mindannyian hozzám fogtok jönni. Eljött a szellem ébredésének 

ideje, és én hívtam az emberiséget. Azt akarom, hogy elérjétek az áldott várost, amelyet az idők kezdete 

óta megígértek nektek. 

5 Megmutatom nektek az utamat, és meghívlak benneteket, hogy szeretetből kövessétek. Nem 

kényszerítelek titeket, nem vagytok a rabszolgáim. Mindannyian hordozzátok magatokban a fényemet, és 

választhatjátok azt az utat, amelyik tetszik nektek. Láttam, hogy a világ fáradtságot okozott nektek, és 

hogy felkészültök arra, hogy lépésről lépésre haladjatok a Mennyei Királyság felé. Imádkozzatok azokért 

az emberekért, akik életeteknek abban a szakaszában vannak, és gondolataitokkal küldjetek nekik 

fénysugarakat. Mindent, amit az én nevemben teszel, megáldok. 

6 Ki tárta fel az ember előtt a test titkait? Maga a hús. Ki fedte fel a tudomány titkait? Az elme. De 

én mondom nektek, Isten létezését csak a szellem tárhatja fel neki. 

7 A paradicsomi gyönyörű példázat a jó és a rossz tudásának fájáról az elsőnek ihletés által adatott. 

Ez egy mélyreható üzenet volt minden kor és minden korosztály számára. De e tanítás valódi értelmét 

egyesek nem értették meg, mások pedig meghamisították. 

8 A megértés hiányából vita alakult ki, amely megosztotta azokat, akik az isteni kinyilatkoztatásokat 

tanulmányozták, és azokat, akik a természetben mélyedtek el. Így tört ki a harc azok között, akik lélekkel 

keresnek engem, és azok között, akik mindent anyagi módon várnak. 

9 Milyen ostobák voltak azok, akik szerint a tudomány elítélendő Isten szemében! Soha nem 

nyilvánítottam magam ellenzőjének, hiszen én vagyok minden tudomány kezdete és vége. De azok, akik a 

tudományukból törvényt csináltak, materialisták voltak. Tudományuknak hódolva megfeledkeztek 

Istenről, arról, aki isteni bölcsességével mindent teremtett. 

10 Mi volt az igazi értelme annak a példabeszédnek, amit az elsőnek mondtam? Jelentését az isteni 

hang magyarázta, amely először a lelkiismeretén keresztül éreztette hatását az emberben, hogy 

figyelmeztesse őt az életben rá váró megpróbáltatásokra. Az atyai hang volt az, amely minden szeretettel 

mondta a gyermeknek: "Készüljetek, figyeljetek és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek. Vigyázz! 

Ébreszd fel érzékeidet és képességeidet, hogy átmenj a próbán, amelyre a szellem és a test 
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összeütközésében helyeztelek, amelyben az örök értékek győzedelmeskednek a romlandó test 

nyomorúságossága felett. Nézz meg mindent, ami körülvesz, de járj óvatosan, hogy meg ne botolj. A test, 

amelyet birtokoltok, és amelyen keresztül a teremtés e csodáit és dicsőségét érzékelitek, gyenge 

teremtmény, amelyet a szellem által kell irányítanotok. Ne engedd, hogy rád erőltesse földi vágyait és 

hajlamait. Tanítsd meg, hogy csak azt használja fel, amire szüksége van törvényem betartásához. 

11 Ki tud tanácsot adni az egyes lépésekben? Lelkiismeret, az az isteni fény, amelyet benned 

hagytam, hogy lámpásod és vezetőd legyen az élet útján. És hogyan tudtok figyelmesek lenni erre a hangra 

és erre a hívásra? Az imádságon keresztül, amely az Atyával való kapcsolatteremtés módja. Ha így 

készültök fel, a földi létetek örök Éden lesz! 

12 De mondom nektek, hogy nem hallgattak az emberbe helyezett sugallatomra, és így fájdalom 

jelent meg az életében. 

13 Ma sokan gúnyt űznek azokból az inspirációkból, amelyeket az emberek a spirituálisról kaptak. De 

ebben az időben, amely a fény ideje, az emberiség meg fogja érteni a múlt időkben kinyilatkoztatott 

tanításokat. De ahhoz, hogy idáig eljusson, még sok gyümölcsöt kell megkóstolnia a tudomány fájának 

terméséből, amelyet felnevelt. 

14 Igen, ha az emberek a jó és a rossz ismeretének első pillanatától kezdve igaz szeretettel ápolták 

volna a tudomány fáját; mondom nektek, a gyümölcsök, amelyeket learattak volna, teljesen mások lettek 

volna. Nézzétek meg, mennyi jót tettek az emberiséggel mindazok, akik nemes szándékkal használták 

ezeket a gyümölcsöket. 

15 Mennyi időre volt szükségük az embereknek ahhoz, hogy meggyőződjenek tévedéseikről, és 

mennyi időnek kell még eltelnie ahhoz, hogy jóvá tegyék az általuk elvetett rosszat. De mindenben 

segíteni fogom őket, amire szükségük van, hogy visszaadják a lelkük eredeti tisztaságát. 

16 Akkor fogom fogadni a szellemedet, amikor az utolsó emberi nemzedék már úgy élt ezen a 

világon, mint egy szentélyben, amikor létezéséből igazi paradicsomot teremtett, amelyet életének 

spiritualizációja révén ért el. 

17 Ez más idők embereire vonatkozik; de jó, ha elgondolkodtok ezeken a tanításokon, hogy 

előkészítsétek az utat az utánatok jövőknek, és ők az utódaiknak, amíg el nem jön az az idő, amelyre 

ebben a leckében utaltam. 

18 Lelkem elküldi fényét és megvilágítja az utat, amelyen a lelketeknek hozzám kell jönnie, és 

amelybe Jézus nyoma vésődik. Aki az én utamon halad előre, úgy érzi, hogy visszaszerzi elveszett 

örökségét, ahogyan az is, aki letér róla, úgy érzi, hogy kitagadják. 

19 Eljött az ítélet ideje, de ennek ellenére nem az a vágyam, hogy az emberek az igazságosságomtól 

való félelmükben alávessék magukat törvényemnek, hanem hogy alávessék magukat isteni szeretetemnek. 

20 Végtelen irgalmasságom teremtménye vagy, és a tökéletességre foglak vezetni. Évszázadok és 

egész korszakok fognak eltelni a lelkeden, és vésőm nem szűnik meg simítani azt. Egyetlen isteni mű sem 

maradhat befejezetlen. 

21 Az ember, kihasználva akaratának szabadságát, addig görbítette fejlődésének útját, amíg elfelejtette, 

hogy kitől származik; és eljutott arra a pontra, hogy az erény, a szeretet, a jóság, a béke, a testvériség 

idegennek tűnik lényének természetétől, és az önzést, a bűnt és a bűnt teljesen természetesnek és 

megengedettnek tartja. 

22 Az új Szodoma az egész földön van, és új megtisztulásra van szükség. A jó mag megmenekül, és 

ebből új emberiség fog kialakulni. A bűnbánat könnyeivel öntözött, termékeny mezőkre hullik majd a 

magom, amely kicsírázik a jövő nemzedékek szívében, akik az imádat magasabb formáját fogják 

felajánlani Uruknak. 

23 A Mester megkérdezi tőled: Felkészült-e a szellemetek arra, hogy felvegye a párbeszédet 

szellemtől szellemig, amikor az én szavam befejeződik? 

24 Gyermekeitek már nem fognak engem hallani e hanghordozók értelmén keresztül, de ti 

előkészítitek számukra az utat, és akkor egy lépést tesznek előre a spiritualizációban. 

25 A fény, amely ezt az időt megvilágítja, a hatodik pecsét fénye. Íme a lámpatartó, amely mint a 

kimeríthetetlen hit fényforrása, megvilágít mindenkit, élőket és holtakat. 
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26 A tudóst ez a fény inspirálja, a filozófus felhasználja, és mindenki, aki be akar hatolni a 

misztériumokba. 

27 De mi is az a hét pecsét? Mi a hatodik pecsét? Tudsz-e bizonyossággal válaszolni erre a kérdésre, 

amelyet a Mester tesz fel neked, és tudnál-e pontosan válaszolni a teológusnak és az emberiségnek, ha 

ugyanígy kérdeznének téged? 

28 Rövid az az idő, amikor még mindig olyanok lesztek, mint a kisgyerekek. Mert azután 

tanítványokká és végül mesterekké váltok, akik az igazságom magvát az emberiség útjaira viszik. 

29 Azon a napon megnyitom kincstáram, elhúzom a fátylat, és felfedem előttetek a titkot, hogy erősek 

legyetek az emberek között, hogy urak legyetek. 

30 Azt vártam, hogy tanulmányaid elmélyítésével végül felfedezed e rejtély tartalmát, de eddig nem 

tettél különösebb erőfeszítéseket munkám tanulmányozására. 

31 Ebben nem úgy cselekedtél, mint azok a tudósok, akik az életüket a tanulmányozásnak szentelik. 

Nem azt mondom nektek, hogy legyetek tudósok, mert tanításom bölcsessége minden tudomány felett áll. 

Én csak azt mondom nektek: kövessétek őket kitartásukban. Ők ápolják a tudomány fáját, amelynek 

gyümölcsét nektek (mindannyiótoknak) adtam, amikor a szellemi élet fáját adtam nektek, hogy ápoljátok 

azt, és élvezzétek gyümölcsét, hogy táplálja a szellemeteket. 

32 Imádkozzatok, hogy felkészültnek és méltónak találjalak benneteket, mert az Én Igém le lesz írva a 

jövő nemzedékek számára, és ti tanúságot fogtok tenni róla a műveitekkel. 

33 A Bárány az, aki beszél hozzátok, aki feltárja előttetek ezeket a tanításokat és megfejti ezeket a 

titkokat, mert eddig csak ő volt méltó arra, hogy feltörje a pecséteket. De a Szeplőtelen Bárány áldozata 

mindnyájatokat méltóvá tesz erre a világosságra, és a kellő időben ez a tudás eljut a föld minden végére. 

34 Én is Teremtőként szólok hozzátok, mert az Atya a Fiúban van, ahogyan a Fiú is az Atyában és a 

Szentlélekben van. 

35 Tanítványok, tőlem származik a lények három természete: az isteni, a szellemi és az anyagi. Mint 

minden teremtett dolog teremtője és tulajdonosa, isteni és ugyanakkor érthető módon szólhatok hozzátok. 

Mivel az anyagi természet belőlem származik, hangomat és szavamat fizikailag is hallhatóvá és így az 

ember számára érthetővé tudom tenni. 

36 Én vagyok a tökéletes tudomány, mindennek az eredete, minden ok oka és a fény, amely mindent 

megvilágít. Minden teremtés, minden tanulás felett állok. 

37 Annak érdekében, hogy Isten "Atyának" nevezhesse magát, szellemi lényeket, isteni 

tulajdonságaikban hozzá hasonló teremtményeket bocsátott ki méhéből, és emberi lényekké alakította 

őket, hogy a három természet a sajátja legyen. De előbb az Atya elkészítette számukra az otthonukat, a 

földet, amelynek belseje sziklából és tűzből, levegőből, vízből, fémekből, gázokból és fényből áll. Mindez 

olyan volt, mint egy erős és rendíthetetlen birodalom, amely az ember otthonának, az ásványi 

birodalomnak az alapjául szolgált. 

38 A Teremtő fel akarta díszíteni ezt az otthont, és e célból hagyta, hogy a növények, a fák 

virágaikkal és gyümölcseikkel kihajtanak a földből, hogy az ember táplálékot, árnyékot, felüdülést, ihletet, 

balzsamot és örömöt találjon bennük, és ez mintegy egy új királyság volt: a növények birodalma. 

39 Az embernek nem volt szabad egyedül lennie, ezért az Atya az alacsonyabb rendű lényeket, a 

vadállatokat, a madarakat és a halakat adta neki barátként és szolgaként. Minden teremtményt, amely a 

föld belsejében és felszínén él, azokat, amelyek a szélben ringatóznak, és azokat, amelyek a vizeket 

benépesítik, hogy a gyermek némelyikben táplálékot, másokban barátságot, megint másokban támogatást 

találjon. Amikor ez a faj így létrejött, egy új királyság jött létre a földön: az állatvilág. 

40 Ez a három birodalom harmóniájukban egyet alkotott. Világ. Amikor minden olyan volt, mint egy 

nagy lakoma, amelyet az Úr élettel, fénnyel és kegyelemmel éltetett, elküldte az embert, azt a lényt, aki 

hasonlított Teremtőjére, és akiben az Istenség tükröződött; akibe Isten elhelyezte Lelkének egy szikráját, a 

lelkiismeretet, hogy ez az így felruházott lény a fejlődés útján elérje a lélek tökéletességét. 

41 Ez a három birodalom, amely a világotokat alkotja, a fejlődés hét szakaszában jött létre, amelyeket 

egyesek "napoknak" neveznek. 
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42 Az Atya tökéletes türelemmel teremtett mindent, ami gyermekei útjához és életéhez szükséges. Így 

az egyik időszakban megteremtette a napot és a csillagokat, a másikban a földet a növényekkel és a 

tengerekkel, a harmadikban az állatokat és végül az embert. 

43 Mindent előre előkészítettek, elrendeztek és megterveztek, hogy az ember ne találkozzon 

tökéletlenséggel, hanem mindenütt csodákat és tökéletességeket tapasztaljon, és mindenütt megtalálja 

Atyja szeretetét és jelenlétét minden teremtett dologban. 

44 Amikor minden készen állt, azt mondtam az embernek: "Itt az otthonod, itt az ideiglenes 

királyságod. Indulj el, igyál a forrásokból, kóstold meg és élvezd a gyümölcsöket, tanulj meg mindent, és 

emelkedj fel, hogy úr legyél a földön*, ez a te országod." - Amikor az ember kinyitotta szemét a fényre és 

az életre, boldogságot érzett, ahogy a Királycsillag sugarai simogatták, lakmározott a vizek frissességéből 

és a szája elé táruló gyümölcsök ízéből. 
* A legtöbb bibliafordításban ez áll (esetenként félreérthetően): "Teremtsétek meg a földet". A jelen fordítás 

megfelel az eredeti spanyol szövegnek, és a következő versekben világossá válik, hogy az embernek is méltónak 

kell bizonyulnia erre a hivatásra és nagy felelősségre, az isteni parancsolatok és Jézus Krisztus példája szerint, aki 

egyben az Úr is felettünk. Ebben az összefüggésben utalunk a 162, 5254-re, ahol szintén emlékeztetnek minket a 

Teremtő Atyánk műveinek bölcsességére és tökéletességére, valamint a 167, 39 is világossá teszi, hogy a szeretet 

parancsa természetesen az egész teremtésre vonatkozik. 

45 De tudjátok, hogy az embernek, akaratszabadsága miatt, kezdettől fogva voltak gyengeségei, 

amelyek révén megismerte a fájdalmat, a munkát, a fáradságot, a sötétséget, a bukást. 

46 Mindent előre átgondoltak és előkészítettek, hogy a szellem megtalálja a fejlődéséhez vezető utat. 

Akkor az Atya kinyilatkoztatta neki a törvényét a lelkiismeretén keresztül, hogy megismerje a fény útját és 

a harmóniát az Istenséggel és a természettel. Az intuíció már akkor is feltárta az ember előtt saját 

szellemének létezését, akinek lelkiismerete, amely a saját fényem, megtanította őt megkülönböztetni a jót 

a rossztól, és belsőleg arra ösztönözte, hogy a helyes útra lépjen. Akkor az Atya elkészítette az utat és a 

szentélyt az ember szellemének. 

47 A sátrak kezdetén az Úr az embereket megsokasította és benépesítette a földet. Létezését, jelenlétét 

és igazságosságát úgy nyilvánította ki, hogy a természet erőin keresztül szólt az emberiséghez, amelyek - 

néha jóindulatúan, néha ellenségesen és kegyetlenül - korrigálták a vétkeket vagy jutalmazták a jótetteket. 

48 De nemcsak az elemek hangja szólt hozzátok Tőlem, hanem embereket is küldtem a világba, akik 

erényt tanácsoltak, ébren tartották az emberek lelkét, és megtanították őket egy isteni Lény létezésére, akit 

szolgálniuk és imádniuk kell. 

49 Ez volt az Első Idő, az első szellemi ország, amelyben az Atya uralkodott az ember szívében, aki 

kegyelmekkel telve élt abban az otthonban, amelyet a szellemének teremtett. 

50 De ezt az otthont, amelyet az Úr elkezdett építeni gyermekei szívében, három korszakban vagy 

királyságban is ki kellett képeznie. 

51 A Második Időt vagy a Második Királyságot az Atya hozta létre, amikor az Ő Igéje Jézusban 

emberré lett és az emberek között élt; és a Harmadik Időt, amellyel a szellemi tökéletesség e munkája 

befejeződik, az Ő Szentlélekként való eljövetele nyitotta meg ebben az időben, amely a Harmadik 

Királyságot képviseli. 

52 Az elsőben az isteni Szellem igazságosságként nyilatkoztatta ki magát, a másodikban szeretetként, 

és hogy ezt a munkát a harmadik időben csúcsra járassa, a bölcsesség és kinyilatkoztatás fényeként 

mutatkozott meg. 

53 Lássatok itt három királyságot, amelyek egyet alkotnak, három korszakot, amelyben a szellemi 

tökéletesség műve beteljesedik, három korszakot, amelyek egy olyan misztériumot tartalmaztak, amelyet a 

Mester ma feltárt nektek. De legyetek tudatában annak, hogy ez a három királyság hét szakaszban alakult 

ki, amelyekről az anyagi természet teremtésében van képetek - hét szakaszban, amelyek közül az utolsó a 

szellem tökéletes otthona. 

54 A világ e szellemi fejlődési fokozatok közül az elsőt Ábel, az Atya első szolgája képviseli, aki 

égőáldozatot mutatott be Istennek. Ő az áldozatvállalás szimbóluma. Harag támadt benne. 
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55 A második szakasz Noét jelképezi. Ő a hit szimbóluma. Isteni sugallatra építette meg a bárkát, és 

vezette be az embereket, hogy megmentse őket. A tömeg kételyeivel, gúnyolódásával és pogány 

lelkületével fellázadt ellene. De Noé hátrahagyta a hit magvát. 

56 A harmadik időszakot Jákob szimbolizálja. Ő testesíti meg az erőt, ő Izrael, az erős. Lelkileg látta 

a mennyei létrát, amelyen mindannyian fel fogtok emelkedni, hogy a Teremtő jobbján üljetek. Az Úr 

angyala felkelt ellene, hogy próbára tegye erejét és kitartását. 

57 A negyediket Mózes szimbolizálja; ő testesíti meg a törvényt. Rámutat a táblákra, amelyekre 

minden idők népe számára írva van. Ő volt az, aki hatalmas hitével felszabadította a népet, hogy az 

üdvösség útjára vezesse őket az Ígéret Földjére. Ő a törvény szimbóluma. 

58 Az ötödik időszakot Jézus, az isteni Ige, a szeplőtelen Bárány képviseli, aki mindig is beszélt 

hozzátok, és ezután is beszélni fog hozzátok. Ő az a szeretet, amelyért emberré lett, hogy az emberi 

világban éljen. Elszenvedte annak fájdalmát, megmutatta az emberiségnek az áldozat, a szeretet és az 

irgalom útját, amelyen keresztül minden bűnükből megváltást nyerhetnek. Mesterként jött, hogy 

megtanítsa, hogyan lehet szerény körülmények között felnőni, mégis szeretetben élni, az önfeláldozásig 

elmenni, és szeretve, megbocsátva és áldva meghalni. Ő testesíti meg az ötödik szakaszt, és az ő 

szimbóluma a szeretet. 

59 A hatodik időszakot Illés képviseli. Ő a Szentlélek szimbóluma. Tűzszekerén jön, és elhozza a 

világosságot minden nemzetnek és minden világnak, amely számotokra ismeretlen, de számomra ismert, 

mert én vagyok minden világ és minden teremtmény Atyja. Ez az a szakasz, amelyben jelenleg éltek - az 

Illésé. Az ő fénye az, ami megvilágosít téged. Ő azoknak a tanításoknak a képviselője, amelyek el voltak 

rejtve, és amelyek most tárulnak fel az ember előtt. 

60 A hetedik időszakot maga az Atya testesíti meg. Ő a cél, a fejlődés csúcspontja. Benne van a 

kegyelem ideje, a hetedik pecsét. 

61 Ezzel a hét pecsét rejtélye megoldódik. Ezért mondom nektek, hogy ez a korszak tartalmazza a 

hatodik pecsétet. Mert öt már elmúlt, a hatodik már megoldódott, a hetedik még mindig zárva van, a 

tartalma még nem érkezett meg, még időbe telik, amíg ez a szakasz eljut hozzátok. Amikor megérkezik, 

kegyelem, tökéletesség és béke fog uralkodni. De hogy elérje - hány könnyet kell még az embernek 

ontania, hogy megtisztítsa a lelkét. 

62 Amikor a megtisztulás véget ér, a kísértés visszaszorul. Az emberek közötti háborúk megszűnnek, 

és nem lesz többé sem zavar, sem korrupció. Akkor eljön a béke és a kegyelem országa, az emberiség 

nagy szellemi fejlődést fog elérni, és közvetlen lesz a kapcsolata az Atya Szellemével. 

63 Ahogyan kinyilatkoztattam nektek, hogy az ember olyan, mint a Teremtője, most elmondom 

nektek, hogy ez az általam kegyelemmel és tökéletességgel teremtett anyagi világ egy nyitott könyv, 

amely mindig is beszélt nektek a három királyságról, a három időről és az Atya hatalmának 

tökéletességéről. A teremtés is úgy lett megalkotva, hogy kialakulásának hét szakasza mintául szolgáljon a 

hét pecsétnek, az élet nagy könyvének, amelynek titkát elfedő fátylat én elhúztam Igém fényével. 

64 Engedjétek, hogy a hatodik pecsét fénye megvilágítson benneteket. 

65 Csak én leszek képes megmondani, hogy mikor ér véget a hatodik szakasz, és mikor kezdődik a 

hetedik. A hatodik szakaszban éltek, Illés idejében, a harmadik korszakban. Mégis, bár teljesen körülvesz 

benneteket a Szellemem fénye, amely az Igémből árad, még nem szabadultatok meg a bűntől, és még nem 

értétek el a tökéletességet azáltal, hogy szellemről szellemre egyesültetek az Istenségemmel. De a ti 

gyermekeitek, az eljövendő nemzedékek el fogják érni ezt a tisztaságot, és az én tanítványaim lesznek, 

akik szellemileg kommunikálnak a Mesterükkel, igaz próféták a világ útján. Békében és harmóniában 

fognak élni minden törvénnyel, és végül megteremtik az emberi szellem igazi otthonát a földön. 

66 Bizony mondom nektek, amíg ezek a próféciák be nem teljesednek, sok nap el fog múlni, sok víz 

fog hullani az égből, sok év fog elmúlni és elfelejtődni az emberek elől, és sok nemzedék is. De végre 

eljön az az idő, amikor az Atya megkoronázza a bolygón végzett munkáját. 

67 Vigyétek magatokkal ezt az egyszerű tanítást, amely tiszta, mint a napfény és átlátszó, mint a víz, 

hogy szobátok csendjében, az éjszaka elmélkedő óráiban kifürkészhessétek és elgondolkodhassatok azon, 

amit kinyilatkoztattam nektek, és felfrissülhettek annak tökéletességében. 
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Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 162  
1 Nem telik el nap, hogy az emberiség ne remegne meg egy látogatás előtt, vagy ne csodálkozna rá 

egy olyan eseményre, amelyet rendkívüli eseménynek tart, és mégsem érti meg sem az időt, amelyben él, 

sem az egyes megpróbáltatások értelmét. Milyen világossággal jelentették be nektek az ősi próféták, Joel, 

Dániel és János apostol, hogy mi fog történni ezekben az időkben. De mennyire közömbösek voltak e kor 

emberei Uruk hívásai iránt! Amikor néha áttörnek közönyükön és materializmusukon, akkor csak azt 

kérdezik maguktól: "Mi a fene folyik itt, ahol minden nyomorúság, háború, fájdalom, pusztulás és halál 

van?". De nem figyelnek, nem imádkoznak, és nem gondolkodnak azon, ami kinyilatkoztatott nekik, mert 

eddig csak a hamis kielégülések érdekelték őket, amelyeket a világ nyújt nekik. 

2 Minél inkább elnyomottnak érzik magukat az emberek, minél inkább fenyegetik őket a 

katasztrófák, amelyeket ők maguk idéztek elő, annál inkább azt gondolják, hogy saját erejük elég nekik, 

ahelyett, hogy nálam keresnének menedéket, könyörögve irgalmamért és kérve segítségemet. Hagyják, 

hogy elragadják őket az alacsonyabb rendű szenvedélyek, és gyűlöletüket és hatalomvágyukat olyan 

fegyverré változtatják, amellyel harcolni és védekezni akarnak. De mikor tudtad már, hogy a gonosz ellen 

gonoszsággal lehet harcolni? 

3 Megengedem az embereknek, hogy folytassák gőgjüket és dicsekedjenek anyagiasságukkal, hogy 

egy ideig folytassák a szeretet hiányát, hogy lássák, hová viszik őket a szenvedélyeik. Addig is, éreztetni 

fogom magam mindazok szívében, akik felkészültek, és akik várnak Engem. 

4 Kiöntöttem Lelkemet minden lélekre és minden testre, hogy a férfiak és nők prófétálhassanak a 

próféciák szerint. Álmokon és spirituális látomásokon keresztül beszélek hozzátok, és a természet erőin 

keresztül jeleket adok az emberiségnek, hogy egy erős, nagyszerű nép jelenjen meg az emberek között - 

olyan nagyszerű, amilyet még soha nem ismertek. Ez a nép elpusztítja az útjába kerülő gonoszt, és nem 

lesz olyan ellenség, akit ne győzne le, és nem lesz olyan fal, amelyet ne tudna legyőzni. Akik hozzá 

tartoznak, azok mindenütt előbbre jutnak, hívásait az egész emberiség meghallja, szava véget vet minden 

rossz cselekedetnek, és sikerül minden emberrel megismertetnie az igazságot. Az igazságot eltitkoló 

tanok, vallások, ideológiák és tudományok meg fognak remegni az ő léptei előtt. 

5 Ti, akik halljátok ezt az igét, adjatok hálát az Úrnak, a ti Atyátoknak, hogy megadatott nektek, 

hogy megtapasztaljátok a régi próféták által átadott ígéretem beteljesedését, azokét, akik már 

megjövendölték nektek az én igehirdetésemet, amikor egyikük bejelentette nektek, hogy "az én Lelkem 

kiárad minden testre". 

6 Figyeljetek és legyetek erősek, hogy részesei lehessetek a bátor katonák népének, amelyet 

hamarosan fel fogok támasztani. Ne gondoljátok - és ezt már többször elmondtam nektek -, hogy csak ti 

tartoztok ehhez a néphez. Mert nem csak azok, akik az igehirdetésnek ebben a formájában hallottak 

Engem, lesznek kegyelemben részesülve az Én Tanításom ismeretével. Emlékezzetek arra, hogy az én 

magvam szétszóródott az egész földön. 

7 Az elmúlt idők prófétái nem kaptak semmilyen földi hatalmat vagy felhatalmazást, nem voltak 

kénytelenek alávetni magukat semmilyen tekintélynek, és csak arra koncentráltak, hogy 

engedelmeskedjenek Uruk utasításainak, aki az általa kiválasztott személyek ajkára adta szavát. 

8 Tele hittel és bátorsággal, semmi sem tartotta vissza őket attól a feladatuktól, hogy megtanítsák a 

népet a törvényeimre, és lebeszéljék őket a vallási fanatizmusról, ráébresztve őket a papok 

közömbösségére és tévedéseire. 

9 Ha egy kicsit elgondolkodtok és tanulmányozzátok a szentírásokat, rájöttök, hogy minden próféta 

egyetlen lényeget fejezett ki, amelyet szavaikkal átadtak az embereknek. Ők az emberek számára 

buzdításokat, kinyilatkoztatásokat és üzeneteket adtak, anélkül, hogy a materializált istentisztelet hibái 

miatt, amelyet az emberek abban az időben gyakoroltak, hibásak lettek volna. Megtanították a törvény és 

Isten Igéjének betartására, és segítettek az embereknek a Mennyei Atyával való kommunikációban. 

10 Emberek, nem találtok nagy hasonlóságot azok között a próféták és e hanghordozók között, akik 

által most szólok hozzátok? Ez utóbbiak ajkára helyezem törvényem lényegét is; szavaikon keresztül 

inspirációm eljut hozzátok, és sugárzóan tör fel belőlük az útmutatás, amely arra hívja a hallgatóságot, 

hogy a leghangosabban keresse Urát. Félelem nélkül beszélnek, hogy a sokan, akik hallgatják őket, szintén 
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cserkészek vagy fanatikusok. Odaadóan teljesítik feladatukat Atyjuk szolgálatában, hogy rajtuk keresztül 

szólhasson az emberiséghez, és átadhassa neki ezeket a tanításokat, amelyek a fény új útjait nyitják meg az 

ember előtt. 

11 Emberek, nemcsak nagy a hasonlóság e próféták és e hanghordozók között, hanem tökéletes 

kapcsolat is van közöttük. Azok megjósolták ezeket, és amit azok régen megjósoltak, azt ezek a szolgák 

most megtapasztalják. 

12 Ne higgyétek, hogy azokban a napokban minden ember hitt abban, amit a próféták hirdettek. Nem, 

gyakran kellett elviselniük embertársaik gúnyolódását, a papok fenyegetéseit és a hatalmasok üldözését. 

Szükség volt arra, hogy az Isten emberekre vonatkozó ítéletét bejelentő próféciák valóra váljanak, hogy 

mindenki higgyen az Úr szolgái által hirdetett igazságban. Gyakran csak akkor váltak valóra a 

bejelentéseik, amikor már nem voltak ezen a világon. Ez idő alatt ezek a gyermekeim is megtapasztalták a 

gúnyt, a rágalmazást, azok közömbösségét, akik meghallgatták őket. De az én szavam e gyülekezési 

helyeken kívül is ismert lesz, még akkor is, ha kigúnyolják és elutasítják. Amit nektek bejelentettem, az is 

valóra fog válni, és akkor az emberek figyelmüket arra fogják fordítani, amit korábban megvetéssel vagy 

közömbösséggel tekintettek. 

13 Ahogyan az a nép akkoriban a láthatatlan Istenbe vetett hittel lett átitatva, aki minden hatalom és 

igazságosság, amint hitt abban, amit prófétái megjövendöltek, úgy ez a nép, amely most megkapta ezt a 

kinyilatkoztatást, rendíthetetlen hittel lesz tele, amelyet az Urától kapott kinyilatkoztatás megerősít. Ez a 

hit feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az ajkatokról elhangzó bizonyságtétel meggyőző legyen. Pedig már 

megmondtam nektek, hogy ha nem tudjátok, hogyan tegyetek tanúságot rólam, majd én megteszem, ha 

eljön az ideje, mert nem hagyom beteljesületlenül az ígéreteimet. 

14 Isten népének történelmében hányszor fordultak az emberek engedetlenségükkel akaratom ellen, 

de tévelygéseik ellenére szavam beteljesedett. Ugyanez fog történni ezúttal is. Nem mindenki fog 

engedelmeskedni az utasításaimnak. Míg egyesek helyesen fogják értelmezni parancsaimat, addig mások, 

arra törekedve, hogy a hangosabbat és igazabbat összeegyeztetjék az alacsonyabb rendűvel és a húsvér 

testiséggel, megpróbálnak szembeszállni akaratommal, anélkül, hogy megértenék, hogy az isteni akarat, 

amely hatalom és végtelen igazságosság, megítéli azoknak minden becstelen cselekedetét, akik 

meggyalázták Szavamat. 

15 Azért mondom ezt nektek, mert tudom, hogy zűrzavar lesz közöttetek, amit már most megjósolok. 

De meg fogom őrizni a könyvet, amelybe az Én Igém íródott, hogy később az egész világ elé kerüljön, és 

tanúságot tegyen arról, amit a Mester az Ő új kinyilatkoztatásában mondott nektek. 

16 Hallgassatok meg engem új prófétáimon keresztül, akiket hanghordozóknak neveztek, és 

értelmezzétek helyesen szavamat, hogy azután teljesíthessétek a feladatokat, amelyeket én adtam nektek. 

17 Míg az emberek egy megközelíthetetlen, távoli Istent akartak felismerni bennem, addig én azt 

akartam bebizonyítani nekik, hogy közelebb vagyok hozzájuk, mint a szempilláik a szemükhöz. 

18 Mechanikusan imádkoznak, és amikor nem látják azonnal megvalósulni mindazt, amit sürgősen 

kértek, csüggedten kiáltják: "Isten nem hallgatott meg minket". 

19 Ha tudnának imádkozni, ha egyesítenék szívüket és elméjüket a lelkükkel, akkor hallanák az Úr 

isteni hangját a lelkükben, és éreznék, hogy jelenléte nagyon közel van hozzájuk. De hogyan fogják érezni 

a jelenlétemet, ha külsődleges kultuszok segítségével kérnek engem? Hogyan érhetnék el, hogy a lelkük 

érzékennyé váljon, ha ők maguk a kezük által készített képekben imádják Urukat? 

20 Szeretném, ha megértenétek, hogy nagyon közel vagyok hozzátok, hogy könnyen kapcsolatba 

tudtok lépni velem, érezni tudtok engem, és megkapjátok az inspirációimat. 

21 Ha alaposan megnézitek a kinyilatkoztatásokat és tanításokat, amelyeket az idők folyamán adtam 

nektek, egyetlen utat fogtok felfedezni, amely elvezethet benneteket a spiritualizáció céljához. Ne 

feledjétek, hogy Én vagyok az, aki megtanítottam nektek a tökéletes és sikeres utakat és eszközöket, hogy 

hozzám jussatok. Nem értem, miért hagyjátok magatokat elcsábítani hamis tanításokkal, amelyek csak 

bátorítják a fanatizmusotokat és növelik a tudatlanságotokat. 

22 Amikor a törvényt adták a világnak, azt mondtam nektek: "Ne legyenek idegen isteneid rajtam 

kívül." 
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23 Amikor a második korszakban egy asszony megkérdezte Jézustól, hogy Jeruzsálem-e az a hely, 

ahol Istent imádni kell, a Mester így válaszolt neki: "Eljön az idő, amikor sem Jeruzsálem, sem más hely 

nem lesz megfelelő hely Isten imádására, mert őt lélekben és igazságban fogják imádni", vagyis lélektől 

lélekig. 

24 Amikor tanítványaim megkértek, hogy tanítsam meg őket imádkozni, példaként azt az imát adtam 

nekik, amit ti Miatyánknak hívtok, amivel megértettem velük, hogy az igazi, tökéletes ima az, amely 

Jézuséhoz hasonlóan spontán módon a szívből fakad, és az Atyához nyúlik fel. Tartalmaznia kell az 

engedelmességet, az alázatot, a bűnösség megvallását, a hálát, a hitet, a reményt és az imádatot. 

25 Hány leckét adott nektek az Atya a szellemiségről mindezeken az üzeneteken keresztül, és 

mennyire eltorzították az Ő Törvényét és Tanítását a földön! Ez a materializáció, annak folyamatos 

meggyalázása és eltorzítása, amit hangosan átadtam nektek, az oka annak a káosznak, amit az emberiség 

jelenleg elszenved - mind a spirituális, mind az anyagi élet e két formája, amely mindig is egyesült az 

emberben. Nem lehetett volna ugyanis úgy megérinteni az egyiket, hogy a másikra is hatással ne legyen. 

26 Meglep, hogy sokan elhagytak engem ezekben az időkben, és hogy más népek elutasították a 

tanításaimat? Aggódsz, amikor látod, hogy materialista tanítások terjednek az emberiség körében? 

Mindannyian hallgassatok lelkiismeretetek hangjára, és kérdezzétek meg magatokat, hogy életetekkel igaz 

tanúságot tettetek-e az Igémben foglalt tanításról. 

27 A törvényem ellen elkövetett súlyos vétségek és vétségek miatt ítéletem fog születni. Nem lesz 

egyetlen olyan vétség sem, amelyet a tökéletes Mester ne javítana ki. Nem szabad hagynotok, hogy 

összezavarodjatok. Javítsd ki a hibáidat, és ne ítélkezz. Értsétek meg, hogy soha nem én büntetlek 

benneteket - ti büntetitek magatokat. 

28 Megvilágosítom azt, aki tudatlanságból vétkezett, és bűnbánatra késztetem azt, aki tudatosan 

vétkezett, hogy mindketten bocsánatomban bízva kezdjék el jóvátenni a vétket, amit elkövettek. Ez az 

egyetlen módja annak, hogy elérjen engem. 

29 Gondoljátok végig mindezt, ti papok, akik az embereket a vallások különböző útjain vezetitek. 

Imádkozzatok és hozzátok a tiédet a spiritualizációhoz. Itt az ideje, hogy megbánjátok tévedéseiteket, és 

megkezdjétek a harcot az emberi materializmus ellen, amely a lélek számára halált és sötétséget jelent. 

Ehhez használjátok az én igazságomat, vegyétek fegyverként az én szavamat, és éljetek az én tanításom 

szerint. 

30 Nem részesítem előnyben egyik vagy másik vallási közösséget sem. Nem én, hanem ti fogjátok 

eldönteni, hogy az én oldalamon álltok-e. Mert ha ezt teszitek, akkor azt is eléritek, hogy mindannyian 

egyesüljetek lélekben. 

31 Kisgyermekekből tanítványokká váltatok; mégis azt látom, hogy nem fejlődtök szellemileg, és így 

nem segítitek embertársaitokat. Igen, emberek, megállítjátok az újonnan érkezett tömegek fejlődését 

azáltal, hogy nem fejlődtök a Tanításomban. Olyan akadályt hoztatok létre, amely nagyon megnehezíti, 

hogy valamelyik testvéretek egy lépéssel előbbre jusson, mint ahová ti jutottatok. 

32 Ahogyan ebben a megnyilvánulásban még az utolsó, számotokra még érthető leckét is a 

figyelmetekbe ajánlom, úgy tanításaimat az utolsóig a gyakorlatba kell átültetnetek. 

33 Ha még nem vagytok felkészülve, az azért van, mert bár hallotok engem, még nem értetek meg 

igazán. Ha nem értettétek meg az Igémet, az azért van, mert nem gondolkodtatok rajta. Ha a mai napig 

nem gyakoroltátok a szeretet igazi tevékenységét, az azért van, mert nem hagytátok, hogy a szeretetről 

szóló Igém könyörületre ébresszen benneteket; és ha nem kaptok többet, mint amennyit eddig kaptatok, az 

csak azért van, mert érdemeitek csekélyek voltak. 

34 A tömegek, akik azért jönnek, hogy hallják az én szavamat, nagyobbak lennének, ha a 

tanítványság méltó példáit látnák bennetek, mert akkor a ti cselekedeteitek a tisztelet, a hit, a művem iránti 

engedelmesség és a tanításom követésének bizonyítékai lennének. 

35 Azért tanítottalak titeket imádkozni, hogy az ima által ne csak az Atyához, hanem rászoruló 

embertársaitokhoz is közel kerüljetek, hogy elvigyétek nekik a béke üzenetét. De amikor megkérdezem 

tőled, mit érzett a lelked, amikor a nemzetekért, az özvegyekért, az árvákért, a kenyérre éhezőkért, a 

foglyokért és a betegekért imádkozott, csak ezt tudod válaszolni nekem: "Uram, te vagy az egyetlen, aki 

képes jót tenni a rászorulókkal. Annyira éretlenek és tudatlanok vagyunk, hogy nem tudunk együttérezni 
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embertársaink fájdalmával, és távolról sem tudjuk megérteni, mi történik velük. Megelégszünk azzal, hogy 

arra kérünk Téged, áraszd rájuk végtelen szereteted jótéteményeit. Mert a lélek ilyen nagy szükségleteivel 

szemben be kell vallanunk, hogy még kezdők sem vagyunk. Csak Te tudod megmondani, hogy mit művelt 

a lelkünk az imádság során." 

36 Legalább ebben a pillanatban őszinte vagy, és bevallod tudatlanságodat és éretlenségedet. Ezért 

megáldalak benneteket, és még világosabbá teszem tanításomat, hogy még a legmagyarabb ember is 

megértse. 

37 Emberek, tudjátok, hogy a szellemi lények közelednek az emberekhez, és ezeknek a lényeknek a 

hozzáállásától függ az is, hogy milyen hatást gyakorolnak az emberekre. Tudnotok kell, hogy amikor 

bármelyik embertársatokért imádkoztok, a szellemetek leválik a testetekről, hogy megközelítse azt, akiért 

imádkoztok. Ebből azt a következtetést vonjátok le, hogy aszerint, hogy milyen felkészültséggel 

rendelkeztek, és milyen tisztaságot és lelkiséget értetek el az életetekben, a lelki hatás, amit azoknak 

adtok, akikért imádkoztok, ugyanolyan lesz. 

38 Ne féljetek, amikor azt mondom nektek, hogy folyamatosan láthatatlan lények vesznek körül 

benneteket. Sokuknak szüksége van az Ön segítségére. Szenteljétek nekik gondolataitokat, szavaitokat és a 

szeretet cselekedeteiteket, hogy megtalálják az engedelmesség útját és meglássák a fényt. 

39 A fegyverek, amelyeket nektek adok, nem olyanok, amelyek életet rabolnak; nem vakítanak meg 

senkit, nem ontanak vért, nem okoznak fájdalmat; nem hagynak özvegyeket és árvákat, sem 

nyomorúságba esett otthonokat. Mert a fegyverek, amelyeket nektek hagytam, a szeretet, az irgalom és a 

megbocsátás, hogy ezek segítségével harcolhassatok a rossz hatásoknak a fény rezgéseivé való 

átalakításáért. 

40 Imáitokban mindig szenteljetek egy gondolatot azoknak a lényeknek is, akik - anélkül, hogy a test 

szemei látnák - könnyeket hullatnak a közeletekben. De ne próbáljátok meg elérni őket, és ne 

kényszerítsétek őket arra, hogy megmutassák magukat, csak gondolatokkal. Értsétek meg, hogy az általam 

nektek adott fegyverek a szeretet, a felemelkedés és a béke fegyverei. 

41 Ahhoz, hogy mesterekké váljatok ebben a tanításomban, feltétlenül szükséges, hogy alaposan 

tanulmányozzátok a tanításomat. Azt is elmondom nektek, hogy vannak fényben és bölcsességben gazdag 

szellemek, akiket én neveztem ki védelmezőnek. Számuk végtelen, és fáradhatatlanul dolgoznak a 

mindent teremtő Atya munkájában. Bízzatok abban, hogy nem vagytok egyedül, és nem a saját erőtökre 

vagytok utalva, hanem olyan lények vesznek körül benneteket, akik alázatosan és dicsekvés nélkül 

vigyáznak rátok, és együttműködnek veletek, hogy szellemileg felemelkedhessetek. 

42 Az isteni törvényt két parancsolat tartalmazza: Szeretni Istent, aki az Atyátok, és benne szeretni 

embertársaitokat. Ezt teszik azok a lények, akiket az emberiség őrangyaloknak, védelmezőknek, 

fényszellemeknek, magasabb rendű lényeknek nevez. 

43 Utánozzátok őket, segítsétek őket küldetésükben, és akkor nagy szellemi harmónia fog létrejönni, 

amely Isteniségem minden gyermeke között fennáll majd. Ebből a harmóniából béke fog fakadni, a lélek 

legmagasabb jutalma az örökkévalóságban. 

44 Elmondtam nektek, hogy az anyagi életetek korlátozott, és emlékeztetlek benneteket erre, hogy 

mindenki tudja, hogy teljesítette-e a feladatot, amelyet az Atya rábízott. Ha ezt elfelejtettétek, 

emlékeztetlek benneteket, hogy jó tanítványokként teljesítsétek kötelességeteket. 

45 A földi létetek rövid. Amint rájöttök erre, újabb időt kértek tőlem, és azt mondjátok nekem: 

"Uram, adj nekem időt, hogy teljesítsem a feladatomat." Én csak annyit mondok nektek: a nap nem kel 

vagy nyugszik egy perccel sem korábban vagy később, mint ahogyan azt a Teremtő elrendelte. Mindent 

egy tévedhetetlen törvény szabályoz. Ezért egy másodperccel sem fogtok tovább élni a földön, mint 

ameddig a sorsotok szánja. Ezért hangzik számodra az én szavam úgy, mint az örökkévalóság órája, amely 

azt tanácsolja neked, hogy használd az időt. 

46 Míg lelked számára az örökkévalóság fényes napja közeledik, addig tested számára az éjszaka 

közeledik. Értsétek meg ezt, és ne mondjátok, hogy teljesítitek törvényemet, csak mert halljátok az Igémet. 

Ne próbáljátok meg a ti gondolkodásmódotok szerint "beteljesíteni", hanem az én Isteni tanításaimat 

alapul véve. 
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47 Gondoljatok bele: Ha már a szellemi lényben vagytok, miután teljesítettétek kötelességeiteket és 

feladatotokat ebben az életben, megengedem nektek, hogy befolyásoljátok e földi emberiség tudatát, hogy 

inspiráljátok és megvilágosítsátok, és így segítsétek a fejlődés útján. 

48 Feladatotok kényes; hogy teljesíteni tudjátok, alázatosnak kell lennetek, ahogy Jézus tanított 

titeket, azzal a szelídséggel és tevékeny szeretettel, amellyel ő is teljesítette küldetését. 

49 Le kell mondanod a felsőbbrendűség és a társadalmi presztízs ruháiról, amelyek csak hiúságot 

tartalmaznak. Meg kell szabadulnotok az önzéstől, és le kell szállnotok a rongyosokhoz és a leprásokhoz, 

hogy megvigasztaljátok őket szenvedésükben. Ily módon tanítványaim lesztek, mert követni fogjátok a 

példát, amit adtam nektek. 

50 Kegyelmemet adtam nektek, és nektek is hasonlóan nagyszerű jótetteket kell tennetek. 

51 Ha elmétek tiszta az imádságban, és elfordult minden anyagi befolyástól, megadom nektek, amit 

embertársaitokért kértek. Akkor meg fogtok lepődni, hogy milyen bőséges vigasztalás árad ajkatokról a 

szenvedők számára. Erőfeszítéseid gyümölcsözőek és áldottak lesznek, mert gyakorolod a szeretetről 

szóló tanításomat. 

52 Most pedig azt mondom nektek, hogy ne csak felebarátotokkal, hanem a többi életformával és 

fajjal szemben is legyetek irgalmasok, mert mindannyian az Úr teremtményei. Minden az Atya tökéletes 

műve, amelyben az Ő bölcsessége nyilatkozik meg. 

53 A természetben minden az élet, a fejlődés és az átalakulás része. 

54 Tudatosítom veletek, hogy kik vagytok, hogy ezzel a megértéssel minden teremtmény számára 

jótékonyan viselkedhessetek. 

55 Ismerjétek meg magatokat, ismerjétek meg a képességeiteket, az érzéseiteket. Ne keverjük össze a 

tiszta érzéseket a szenvedélyekkel. Ismerd meg a testben rejlő hajlamokat és ösztönöket, hogy a szellem 

mindig uralkodjon rajta. Ne tagadd meg a lelkedtől a szeretet lehetőségét, mert ahol az önzés uralkodik, ott 

nem tud ragyogni az embertársaid iránti szeretet. Amikor szeretsz, tedd azt spirituálisan és úgy, hogy a 

szereteted mindenkiért szóljon. Ha személyekhez kötöd, ha csak bizonyos emberekre korlátozod, akkor az 

egoizmusnak engedsz. 

56 A spirituális szeretetet tekinthetjük egyetemes szeretetnek. Készítsd fel szívedet, mint egy forrást, 

amely kristálytiszta vízként fogadja kegyelmem szeretetét, és műveid által kiönti azt embertársaidra. 

57 Minél inkább érzed magadban ezt a szeretetet, annál nagyobb lesz a gyógyító erő, amit a sebekbe 

öntesz. Igazi gyógyító balzsam lesz, amely új életre ébreszti a levert lelket, és illat, amely illattal tölti meg 

a sírók életét. 

58 Ismerjétek fel, hogy az emberek szívében nem él lelki szeretet. Szeretnek, de olyan önző 

szeretettel, amely még a saját életüket is tönkreteszi, mert a szenvedély olyan, mint egy féreg, amely 

felfalja a legjobb érzéseket. Amikor az ember szívében kitörnek a szenvedélyek, végül elpusztítják 

mindazt a jót, ami a lelkében volt. A szenvedély az a szakadék, amely az ember lába előtt nyílik meg, és 

amely, amikor a mélybe szakad, elveszíti a fényt és a békét. 

59 Nézzétek meg, hogyan szünteti meg az Én útmutatásom a tudatlanságot, hogy elismerhessetek 

Engem, mint Isteni és egyedüli Bölcsességet, és elpusztíthassátok a hamis isteneket, ahogy Ábrahám tette, 

amikor Istent kereste azon túl, amit a szeme látott. Ezért kötöttem vele szövetséget, hogy ő legyen a 

választott nép magva. Amikor próbára tették, bebizonyította, hogy az ő Istene a Teremtő és élő Isten. 

60 Nektek is bizonyítanotok kell e kinyilatkoztatások igazságát - tiszta életmóddal és olyan 

áhítatokkal, amelyek mentesek a túlzó és lelkes imádattól. 

61 Emlékezzetek, hogy Mózes tábláira volt felírva az a parancsolat, amely azt mondja: "Ne csinálj 

magadnak semmiféle faragott képet, sem annak képmását, ami fent az égben van, sem annak, ami lent a 

földön van, sem annak, ami a vizekben van 'a föld alatt'". 

62 Gondoljatok arra, hogy milyen régóta távolítalak el benneteket a bálványimádástól, hogy 

felismerjetek Engem, aki minden teremtett dolog fölött állok, minden fölött, ami mozog és jár, hogy oda 

emelhessétek a szellemeteket, a Mennyek Országába. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 163  
1 Emberek, látom a könnyeiteket és hallom a zokogásotokat. Elmélázom nehézségeidről és 

szenvedéseidről. Látom a szegénység és a nélkülözés láncait, amelyeket hordozol, a csalódottságot, amely 

a szívedet nyomja, mert elhitted, hogy nincs igazságosság és szeretet a világban. Akkor imádkozol és azt 

mondod nekem: "Uram, nem vagyok méltó a Te békédre. Ha nem érdemlem meg a Te jótéteményeidet, 

adj erőt, hogy elviseljem az élet szenvedéseit és igazságtalanságait." 

2 Ezekben a pillanatokban Jelenlétem kézzelfoghatóvá válik, és azt mondja nektek: ne veszítsétek el 

a türelmeteket, legyetek továbbra is megfontoltak, egy pillanatra se essetek kétségbe, mert nem 

tudhatjátok, hogy békém mikor fog bekopogtatni az ajtótokon. Hajtsd a fejed a keblemre, és ne hallgasd 

tovább a háborús kiáltásokat. Felejtsétek el a megpróbáltatásaitokat, és emlékezzetek arra, hogy nem 

fogtok elpusztulni, amíg velem vagytok. Gyere hozzám, kísérd el Atyádat és Uradat. Bennem 

megtaláljátok a testvért, a házastársat, a barátot, az apát. 

3 Erősítsd meg a szívedet azáltal, hogy hallod az igémet, hogy amikor újra felveszed a küzdelmet az 

életért, egyenes tartással és emelt fővel tedd azt, és magabiztosan mosolyogj. 

4 Ne kételkedj többé a megpróbáltatás pillanatában, ne mondd, hogy nem hallgattalak meg a 

fájdalom pillanatában, a legnehezebb pillanatban. Amíg van benned egy leheletnyi élet, amíg a tested 

lélegzik, amíg az elméd gondolkodik és a lelked szenved, én veled leszek, mert én vagyok az élet, amely 

lüktet és vibrál az egész világegyetemben. 

5 Tudjatok imádkozni, nemcsak a nyomorúságos órákban, hanem az öröm pillanataiban is. Előttem 

csak könnyeidet, szenvedéseidet és bánatodat hozod, de örömeidben, amikor szíved ünnepi hangulatban 

van, megfeledkezel rólam; akkor bezárod előttem az ajtódat. 

6 Beszélnem kell veletek, és fel kell készítenem benneteket a csatára, amely nehéz lesz. Azt akarom, 

hogy fény legyen bennetek és körülöttetek, hogy gyakoroljátok az erényt az otthonotokban és azon kívül 

is, mert akkor senki sem lesz képes meglepni benneteket, mint (spirituálisan) alvókat. 

7 Bejelentettem nektek, hogy idegen földekről hosszú vonatokban érkeznek majd emberek erre a 

földre, hogy békét keressenek a szívüknek és fényt az elméjüknek. Találkozni fognak e tanítás 

tanítványaival, akik kikérdezik őket. Követelni fogják tőlük a hallottak tanúságtételét, és vizsgálatnak 

vetik alá őket, hogy alátámasszák e szó igazságát. 

8 Nem gondolod, hogy szívednek akkor a szeretet, a jóság és a világosság igazi forrásának kell 

lennie, amely kész arra, hogy kiáradjon, és segítsen embertársaid szükségleteinek kielégítésében? Nem 

örülnél-e annak, ha népem minden otthona olyan iskola lenne, ahol az isteni tanítást a gyakorlatban 

alkalmazzák? 

9 A második korszakban Júdeában sok helyre elvittem tanításomat, és mindenütt találtam megfelelő 

helyet, hogy szavam hallható legyen. A Mester mindig éber volt, és amikor próbára tették, soha nem 

lepődött meg. A völgyek meghallották hangomat, a hegyek visszhangozták szavaimat, a tenger hullámai 

fogadták üzeneteim rezgéseit, és a sivatagok magányát megvilágította jelenlétem. 

10 Azt akarom, hogy egyesüljetek, hogy ez a nép olyan legyen, mint egy oázis a világ sivatagjában. 

Tudom, hogy az emberek keresni fognak téged, mert belefáradnak a pusztításba, a bűnbe, a gyilkolásba. A 

fény szavai és a magas gondolatok láttán a ma még szunnyadó szellem fel fog ébredni, és tanításom úgy 

fog megjelenni a földön, mint az üdvösség bárkája. Ez az idő próbatétel lesz e nép számára, mert sok szív 

függ majd a tanúságtételüktől. 

11 Miért kellene tehát most kétségbeesni vagy lázadni a megpróbáltatásokkal szemben, hiszen azok a 

véső, amely elsimítja a szívedet, hogy holnap a Mester tolmácsa lehessen és legyen? 

12 Azt akarom hallani, hogy azt mondjátok nekem: "Köszönöm, Mester, a próbatételeid megdorgáltak 

engem, és a fényed bátorított az úton. Betegeim meggyógyulnak, és az utamba kerülő szenvedőket 

megvigasztalhattam." 

13 Azt várom másoktól, hogy mondják meg Nekem, hogy készítsem fel őket arra, hogy 

munkásaimmá váljanak, hogy rájuk bízzam a munkaeszközöket, hogy elvethessék a béke és a szeretet 

magvait embertársaik szívében. 
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14 Gondoskodó segítségem a ti kéréseteken múlik, hogy megadjam nektek a szellemi szinten 

dolgozók isteni ajándékát. 

15 Ma meg akarlak vigasztalni benneteket a nyomorúságotokban: Betegek, ti, akik egész életetekben 

a fájdalom keresztjét hordoztátok, jöjjetek hozzám, meggyógyítalak benneteket. Megtanítalak benneteket 

arra, hogy küzdjetek a betegségeitek ellen, és türelemmel és alázattal várjátok a szenvedéstől való 

megszabadulás pillanatát, amely nyomaszt benneteket. Megmutatom nektek mindazt is, amit a vezeklés 

útján elértetek. 

16 Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik a szenvedés terhét hoztátok. Hiába kerestek gyógyulást és 

vigasztalást az emberektől, mert a szeretet eltűnt az emberek szívéből, és tudnotok kell, hogy szeretet 

nélkül nem lehet csodákat tenni. A tudomány önmagában nem elég ahhoz, hogy megszabadítsa a világot a 

fájdalomtól. 

17 A hiúsággal teli tudósok méltatlannak tartják az isteni kinyilatkoztatásokat. Nem akarják magukat 

szellemileg Istenhez emelni, és ha valamit nem értenek abból, ami körülveszi őket, akkor tagadják, hogy 

ne kelljen bevallaniuk a képtelenségüket és a tudatlanságukat. Sokan közülük csak abban akarnak hinni, 

amit bizonyítani tudnak. 

18 Milyen vigaszt nyújthatnának ezek az emberek felebarátaik szívének, ha nem ismerik fel a 

teremtést irányító szeretet eredeti elvét, és ráadásul nem értik az élet szellemi értelmét? 

19 Tudtam, hogy a materialista tudomány uralmának, az önzésnek, a szenvedők és elpusztulók iránti 

közömbösségnek ezek az időszakai el fognak jönni, és ezért ajánlottam fel, hogy elküldöm nektek a 

Vigasztalót; itt van nektek az ígéret beteljesedése. Azért jöttem a Lélekben, hogy elmagyarázzak nektek 

minden titkot, hogy a fény gyermekeivé válhassatok. Elhozom nektek e kinyilatkoztatás isteni 

vigasztalását, és ennek segítségével képesek lesztek átvészelni az élet minden megpróbáltatását, és 

felemelkedni Hozzám. 

20 Hívtalak, és amikor megjelentél előttem, könnyes szemmel mondtad nekem, hogy te vagy a 

legszegényebb a földön, megmutattad nekem nyomorúságodat, és rámutattál tudásod hiányára és gyenge 

képességeidre, hogy az élet viszontagságaiban boldogulj. Akkor felfedtem nektek, hogy semmiképpen sem 

vagytok páriák vagy a legszegényebbek. Próbára tettelek, és te panaszkodtál, mert úgy érezted, hogy 

kitagadtak, anélkül, hogy felfedezted volna, hogy egy kincset hordozol a lelkedben. 

21 A beteg ember sírt, mert nem volt orvos, aki meggyógyíthatta volna, és még nem fedezte fel, hogy 

a lelkében bőségesen van gyógyító balzsam. 

22 Aki tudatlansága miatt sírt, nem vette észre, hogy szíve csendjében a Mester isteni hangja hívta őt 

a szellemi országba. Aki azt hitte, hogy kitagadta magát, nem fedezte fel mindazokat az ajándékokat, 

amelyekkel az Atya küldte őt, hogy betöltse földi feladatát. Szükség volt arra, hogy az igazság eljusson 

hozzátok, és meggyújtsa a fényt a szívetekben, hogy felébredjetek a mély letargiából, felemelkedjetek 

hittel, és azt mondjátok: "Nem vagyunk egyedül, az Úr velünk van". Nem vagyunk páriák, lényünk tele 

van az Atya ajándékaival. Nem fogunk elpusztulni a fájdalom súlya alatt, mert szívünkben ott van a 

Mester Igéjének kimondhatatlan vigasztalása, amely világosságot ad nekünk minden utunkon. Nem az 

emberek akaratától függünk, nem tőlük függ a sorsunk, hanem Atyánk akaratától. Nem lesznek többé 

akadályok, kapaszkodók vagy rossz utak, amelyek elbátortalanítanának és eltántorítanának minket attól, 

hogy az igaz úton haladjunk tovább. A fájdalomban vigasztalást találunk, a sötét órákban hagyjuk, hogy a 

fény felragyogjon, és az életért folytatott küzdelmünkben érezni fogjuk, hogy erő áramlik felénk. Ki 

mentett meg minket? Ki adta vissza az egészségünket és az életünket? A Mester volt az, aki isteni Igéje 

által visszavezetett minket az igaz útra, és megadta nekünk az általa a legkorábbi idők óta megígért 

vigasztalást." 

23 Szeressétek az igazságot, ó tanítványok, értsétek meg és éljetek vele. Aki ismeri az igazságot, az 

magában hordozza azt a boldogságot, hogy Isten világosságát látja. Ismeri a békét, és rendíthetetlenül jár a 

beteljesedés ösvényein. 

24 Ezt a művet sokan fogják bírálni és elutasítani, amikor megtudják, hogy szellemi lények 

nyilatkoztak benne. De ne aggódjatok, mert csak a tudatlanok lesznek azok, akik harcolni fognak 

tanításaim e része ellen. 
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25 Milyen gyakran szóltak az apostolok, a próféták és az Úr küldöttei a világhoz a fény szellemi 

lényeinek hatása alatt anélkül, hogy az emberiség ennek tudatában lett volna, és milyen gyakran 

cselekedtek és beszéltek mindannyian szellemi entitások akarata alatt anélkül, hogy ennek tudatában 

lettetek volna! És pontosan ezt, ami mindig is megtörtént, most megerősítettem nektek. 

26 A Második Korszakban Jézus azt tanította nektek, hogy az emberi elme egy olyan ajtó, amelyen 

keresztül a szellemvilág beléphet. Megtanított benneteket arra, hogy megszabaduljatok a zavaros 

lényektől, akik az elkövetett bűnök miatt rossz hatásaikkal próbára teszik az embereket az engesztelés 

útján; ahogyan arra is megtanított benneteket, hogy olyan mértékben tökéletesítsétek magatokat, hogy a 

Szentlélek az ember szája által szólhasson. 

27 És mégis, milyen gyakran kereskedtek ezekkel a kinyilatkoztatásokkal, és mennyire meggyalázták 

őket! Ez az oka annak, hogy a munkám ellen harcoltak ebben az időben, és ezután is harcolni fognak 

ellenem. De azok, akik valóban hisznek benne, továbbra is tanulmányozni és követni fogják, hogy holnap 

elmagyarázzák tanításaimat, és eltántorítsák tévedésüktől azokat, akik összezavarodtak, és azokat, akik 

meggyalázzák tanításaimat. 

28 Ebben az időben szerettem volna részletesen ismertetni mindezen kinyilatkoztatásokat és lezárni a 

magyarázatukat, és ebből a célból elküldtem Illést, hogy megvilágítsa megértéseteket és előkészítse 

számotokra az utat, hogy ne ijedjetek meg az Én és szellemi seregeim eljövetele miatt. 

29 Illés, mint szellemi entitás, kopogtatott az akkori kiválasztott ajtaján, aki anélkül, hogy bármit is 

tudott vagy tudott volna a jelen megnyilvánulásról, nyugtalankodott, megalázkodott és legyőzött a 

szellemi erővel szemben, amely a szívén kopogtatott, hogy arra késztesse, hogy ennek a szolgálatnak 

szentelje magát. Ez volt az első mag, amelyet az első hívők gondoztak, és amely meghozta az első 

virágokat és az első gyümölcsöket. 

30 A növény megnőtt és fiatal fává vált, virágai a fény lényeinek megnyilvánulásai voltak, akik 

hírnökökként, prófétaként, őrangyalként és tanácsadóként érkeztek ehhez a néphez. A gyümölcsök a 

Mesteretek megnyilvánulásai voltak az ő isteni sugara által, amely elhozta nektek az élet édes ízét. 

31 Hogyan tudnátok elpusztítani a halál gondolatát magatokban anélkül, hogy tanúi lennétek olyan 

lények létezésének, akik valaha a földön voltak, és akik most láthatatlanul egy másik világban élnek? 

Hogyan tudnátok megszabadulni azoktól, akik leselkednek rátok és gonoszságot okoznak, és hogyan 

tudnátok harmonikusan megegyezni azokkal, akik csak a fényt és a jóságot hordozzák magukban? - Csak 

úgy, hogy érezzük a jelenlétüket, halljuk a hangjukat és követjük a tanácsaikat - megtapasztaljuk a 

megnyilvánulásaikat és látjuk, hogy véghezviszik a műveiket. Ennek a népnek a bizonyságtételének el kell 

terjednie az egész világon, hogy meggyőzze azokat, akik azt mondják, hogy hisznek az életben, de nem 

hisznek a feltámadásban és az örökkévalóságban. Ők azok a halottak, akik őrzik a halottaikat, mert félnek 

attól, hogy tudóssá válnak. 

32 Emberek, használjátok ki a nektek még hátralévő napokat erre a szellemi igehirdetésre az emberi 

értelem által. Tudjátok, hogy ez az oktatás csak rövid lesz, és hogy a tapasztalataitok gyümölcse, az igaz, 

tiszta, titkolózástól mentes tanúságtétel lesz az, amit holnap elhoztok embertársaitoknak. 

33 Nem fogom megengedni, hogy továbbra is az anyagi érzékszerveken keresztül hozzátok létre a 

szellemvilág megnyilvánulásait, miután az Akaratom szerint kijelölt idő letelt. De tudjátok, hogy annak 

ellenére, hogy az Úr és a szellemi entitások sugara már nem veszi birtokba az agyatokat, az ihlet az Úr 

által örökkön-örökké folytatódik mindazokban, akik felemelkednek az imádságban. És a szellemi világ 

fénye egyik világból a másikba, egyik szellemtől a másikba fog ragyogni, és minden gyermekemet el fogja 

érni. 

34 Áldottak mindazok, akik valóban kihasználják a tanításoknak ezt az időszakát, mert az 1950-es év 

után ők lesznek azok, akik terjesztik tanításom magvait. Ti, akik részesei voltatok a hatalmas "fa" 

lombjának, gondoskodjatok arról, hogy az emberek megtalálják benne az élet és az igazság gyümölcsét. 

35 Emberek, ha szívetekben érzitek tanításom igazságát, amikor beszéltek róla, látni fogjátok, hogy 

sok szavatok valósággá válik; és ha hagyjátok, hogy minden szavatok tettekké váljon, akkor igazi csodákat 

fogtok tenni. De ha nem a szellem az, aki a testen keresztül beszél, ha nem ő az, aki megmutatja magát, 

akkor sem békét, sem egészséget nem fogtok tudni adni. 
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36 A Lélek akkor tudja majd hallatni a hangját, ha felkészültél. Az Atya Gyermeke, aki bennetek 

lakozik, nagyon nagy hatalmat kapott Teremtőjétől, hogy segítsen a rászorulókon. Ezért tanítalak titeket, 

hogy ne hagyjátok elveszni azokat, akik megmutatják nektek a nyomorúságukat, ne hagyjátok, hogy a 

segítségért kiáltó kiáltása, aki hív titeket, elhalkuljon a pusztában. Az, hogy továbbadjátok, amit kaptatok, 

egy törvény, amelyet Atyátok tanított nektek. Nem szerettelek-e téged? Akkor ti is tudtok szeretetet adni 

embertársaitoknak. Adjátok tovább ezt a testvéri szeretetet egymás között. 

37 Az ember nem csak anyagi dolgokból él, hanem lelki kincsekkel is táplálkoznia kell. Így beszélek 

ezeknek a hallgatóságnak, akik csak alázatosan hallgatnak, és tanításom apránként átalakítja őket. De 

mikor viszed el ezt a világosságot a föld minden népéhez? Mikor éred el, hogy minden ember 

megtisztuljon az én igazságomban? 

38 Mindent beszennyezett az ember, nemcsak a lelkét: a vizek szennyezettek, a levegő fertőzött, 

baktériumoktól és haláltól duzzadt, ezért kérdezem tőletek: Milyen tanításokkal és mikor szándékoztok 

megtisztulni? Mikor fogtok valaha is készen állni arra, hogy megtisztuljatok testben és lélekben, ha csak a 

testeteket akarjátok lemosni? Mit érnél el ezzel? - Hogy becsapjátok magatokat. Először tisztítsd meg a 

szívet és az elmét, ahonnan minden rossz gondolat és gonosz cselekedet származik. A megtestesült 

lénynek szüksége van a szellemi kenyérre ahhoz, hogy - ha csak néhány pillanatra is - érezze, mi is ő: 

szellem. 

39 Keressetek más kenyeret azon kívül, ami minden napra szükséges, törekedjetek más otthonra az 

otthonotokon kívül. Ez a kenyér az én Igém, és ez az otthon a végtelenben van. 

40 Ahogy beszélek hozzád, a szíved sok vágyát, reményét közli velem. Néhány gyermekemnek 

válaszolok, akik életük során megtapasztalták olyan szellemi lények jelenlétét, akiket általában sötét vagy 

zavaros szellemeknek neveztek. 

41 Miért kérsz Engem, hogy távolítsam el ezeket a lényeket azokról a helyekről, ahol szokás szerint 

megnyilvánulnak? Tudniuk kell, hogy túlélték látszólagos "halálukat", hogy teljesítsék a jóvátétel 

törvényét és tapasztalatot szerezzenek. Ha önkéntelenül is, de teljesítik feladatukat, hogy igaz tanúságot 

tegyenek a hitetlen és anyagiasodott emberek számára arról, hogy a lélek túléli a testet. 

42 Ezért csak akkor hívom vissza őket, amikor eljön az általam kijelölt időpont. Most még mindig van 

egy feladatuk, amit teljesíteniük kell. Ezért ne kérjetek Engem, hogy távolítsam el őket tőletek; várniuk 

kell a számukra kijelölt időpontig. Miért akarod, hogy az életben minden a te kívánságaid szerint történjen, 

és nem aszerint, hogy mi a jó másoknak? Rámutatok nektek, hogy ezek a lények nem fognak zavarni 

benneteket, ha nagylelkűek vagytok és együttérzőek velük. 

43 Emeljétek fel gondolataitokat, kérjetek és megkapjátok. Kérd azt, ami szerinted jó neked és 

embertársaidnak. Tartsd meg a belső csendet ezekben a pillanatokban, amikor kérsz, és higgy abban, hogy 

Én vagyok jelen, hogy közösségbe kerülhess Velem. Hallom a lelkeket, eljövök a szívekhez, szellemtől 

szellemig beszélek hozzátok. Kiveszek a szívetekből minden fájdalmat, minden félelmet, nyomorúságot és 

bánatot. Nincs egyetlen szív, amelyet ne látogattam volna meg; nincs egyetlen tudat, amelyet ne 

világosítottam volna meg; nincs egyetlen fájdalom, amelytől ne szabadítottam volna meg gyermekeimet, 

hogy magammal vigyem, és mindannyiukból együtt töviskoronát formáljak. 

44 Így kell imádkoznotok az én akaratom szerint, így kell mindig fogadnotok engem. Ne külső 

gesztusokkal mutasd ki a szeretetedet, amelyek csak arra szolgálnak, hogy lássák, hogy ezt teszed. 

Keressetek engem csendben, legyetek egyedül az Uratokkal, és el fogjátok érni, hogy jelenlétem a 

szívetekben legyen, és hogy halljátok a hangomat, amint azt mondom nektek: Irgalmamat adom nektek, 

mert mulandóak vagytok ezen a világon. 

45 Illés, ebben az időben egyesítsd a kiválasztott lelkeket, akár megtestesültek, akár már nem testben 

élnek, hogy egyként erősek legyenek, mert a rátok váró megpróbáltatások nagyok. De Szentlelkem 

világossága megvilágosít majd benneteket, mert szeretlek benneteket, és nem hagyom, hogy 

megszégyenüljetek. Képezzétek magatokat, hogy helyesen fogjátok fel az Igémet, és tudjátok, hogyan 

válasszátok el a búzát a kévétől. Figyeljetek és imádkozzatok, hogy ne térjetek le erről az útról, és hogy a 

fájdalom ne érjen váratlanul meglepetésként. 

46 Értsd meg, hogy nem én vagyok az, aki fájdalmat okoz, mert én vagyok a te Atyád, aki a lelkedet 

akarom ékesíteni. Ti magatok vagytok azok, akik elvetitek a fájdalmat életutatokon, és amikor az rátok tör, 
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azt mondjátok nekem: "Uram, miért nyomaszt minket a fájdalom?". De vegyétek észre, hogy én csak 

szeretetet adok nektek, megáldalak benneteket, és átadom nektek a tanításaimat. 

47 Hallgassátok meg példabeszédemet: 

48 Egy nő sétált egy ösvényen, három kisfiút cipelve, a nagyobbik nyolcéves, a középső hét, a 

legkisebb négy. Anyai szeretetet adott nekik bőségesen, táplálta és nagy gyengédséggel öltöztette őket. 

Egy nap a legidősebb fiú így szólt az anyjához: "Hosszú időn át fáradoztál, hogy etess és ruházz minket. 

Én vagyok a legmagasabb a testvérek közül, és kész vagyok bármit megtenni, amire csak megkérsz, hogy 

segítsek neked támogatni a testvéreimet. Hasonlóképpen, a valamivel fiatalabb testvérem, amikor felnő, 

szintén azon fog dolgozni, hogy segítsen neked a legkisebbekkel, és amikor ő is felnő, ő is úgy fog 

dolgozni, mint mi, és így mindannyian együtt maradunk ugyanazon az úton." 

49 Az Anya így szólt hozzá: "Még kicsi vagy, és őszintén mondom neked, még nem ismered a 

világot. Az emberek gonoszságukban ártani fognak neked, és akkor vissza kell térned hozzám, miközben 

tele vagy fájdalommal. De mivel szeretlek, nem akarom, hogy tévútra tévedj, vagy hogy saját magad miatt 

fájdalmat tapasztalj." A fiú engedelmesen és engedelmesen válaszolt neki: "Teljesíteni fogom az 

akaratodat, és várok, amíg eljön a megfelelő idő, és elmehetek azokra a helyekre, ahová irányítasz." 

50 Az az asszony ekkor így szólt hozzá: "Bizony, most már megtanultad az első leckét, és ezért téged 

tartalak a legnagyobbnak a testvéreid közül - nemcsak a korod miatt, hanem azért is, mert engedelmes és 

okos vagy." 

51 Teltek az évek, és a fiúból ifjú lett. Fivérei, akik szintén felnőttek, az idősebb testvérük óvatosságát 

vették példaképül, akinek intelligenciája napról napra nőtt. 

52 Egy napon az asszony így szólt a fiatalemberhez: "A világ útjait akarod járni? Adok neked egy 

könyvet, amelynek tartalmát tanulmányoznod kell, hogy a benne foglaltakat elmédbe és szívedbe vésd. 

Mert bizony mondom neked, ez minden veszélyen sértetlenül fog téged átvezetni, és semmilyen fájdalom 

nem fog meglepni téged"." Aztán testvéreivel együtt egy kunyhóba vezette, ahol egy tiszteletreméltó 

öregember lakott, akinek így szólt: "Itt vannak a gyermekeim, akikre már régóta vártál, mert te ismerted 

őket előttem. Remélem, hogy befogadod őket, és akaratod szerint segíted őket. 

53 Az öregember nagy szeretettel nézett rájuk, és így szólt az asszonyhoz: "A gyermekeid jók, de még 

fel kell őket készíteni arra, hogy kimenjenek a világba, mert még gyengék, és a világ megfertőzheti őket a 

romlottságával. Add nekem a könyvet, amelyet a kezedben tartasz, hogy nagy leckéket tárjak fel neked 

belőle. Gondold át alaposan ezeket a leckéket, akkor az igazságuk lehetővé teszi, hogy minden veszélyt 

épségben túlélj." Az ifjúhoz fordulva így szólt: "Tanulj ebből a könyvből, és tanítsd meg szeretettel a 

testvéredet, hogy ő viszont tanítsa a legfiatalabbat, és aztán mindannyian tanúságot tesztek erről a 

tanításról a szeretet cselekedeteivel." Ezután a fiatalembert is megkérdezte, hogy mit tanítottak neki. 

54 Amikor a legnagyobb testvér ránézett az öregemberre, akinek olyan kedves és szelíd volt az arca, 

letérdelt előtte, és így szólt hozzá: "Hadd csókoljam meg a kezedet és a homlokodat". Az öreg így 

válaszolt: "Tedd ezt, mert méltó vagy a szeretetemre, és nagy tetteket fogsz vele cselekedni." Ekkor az 

asszony így szólt a fiatalemberhez: "Készülj fel, mert hamarosan elhagyod a gondjaimat. De még ha 

messze is vagy, velem leszel. Remélem, hogy mindig emlékezni fogsz a testvéreidre, és hogy ők is követni 

fogják az általad mutatott példát. Ne tévedj, légy olyan, mint egy tiszta és ragyogó tükör, amelyben 

megnézhetik magukat, hogy a Te példádat követve megkímélhessék magukat a fájdalomtól." 

55 A fiatalember így válaszolt: "Mivel szeretlek téged és a jó öregembert, mindent megteszek, hogy 

jó példát mutassak a testvéreimnek. Eljött a megfelelő idő, és az ifjú elment különböző helyekre, de 

mindegyikben látta, hogy nagy a gonoszság és a keserűség, és a szívek megkeményedtek a bűntől. Egy 

pillanatra félelmet érzett, de az öregember szavaira emlékezve kinyitotta a könyvet, és az első oldalon 

megtalálta a törvényt, amelynek az embereket irányítania kell, hogy követése által erősek legyenek. 

Megtalálta a végtelen szeretet tanításait, amelyek segítségével képes lesz gyógyító balzsamot adagolni, 

amely enyhíti a betegek fájdalmát és felvidítja a szenvedőket - a fényt, amely visszaadja a vakok látását, 

megvilágosítja a zavarodottakat, és a bölcsességet, amely békét hoz embertársai szívébe. 

56 Nagy volt annak az ifjúnak az öröme, aki a sivatag közepén felemelte lelkét, és így szólt az 

öreghez: "Áldott légy, Uram, megvilágosítottál engem tanításoddal, és érzem, hogy szívemben lakozol, és 

arra ösztönöztél, hogy cselekedjem azokat a cselekedeteket, amelyeket te akarsz tőlem. Készen állok a 
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harcra, hogy elvigyem isteni üzenetedet e világ lakóinak, hogy közeledjek azokhoz, akik bánatot éreznek a 

szívükben, azokhoz, akik szomjazzák a Te tanításodat." 

57 Az a fiatalember felismerte, hogy azok az embertömegek, akiket a szívükben érzett fájdalom 

mellett mérhetetlen sötétség vett körül, igazságra és irgalomra éhesek. 

58 Szeretettel telve fordult e sokasághoz, és így szólt hozzájuk: "Egy távoli helyről jövök hozzátok, 

egy öregember küldetését teljesítve, hogy elhozzam nektek a balzsamot a szenvedésetekre, és hogy 

továbbfejlesszem a tudásotokat. Hallgassátok meg az üzenetet, amit hozok nektek, nyissátok meg szívetek 

ajtaját, és fogadjátok be az igazságot magatokban, mert úgy szeretlek benneteket, mint az öreget, aki 

elküldött hozzátok, és átadom nektek szeretetteljes segítségét." 

59 Erre a rászorulók kinyújtották a kezüket, és amikor megérezték a szeretetnek ezt az ajándékát, a 

bűnbánat könnyei törtek elő a szemükből, és a követ szavai olyanok voltak, mint a kristálytiszta víz, amely 

oltotta a szomjukat. Békességet éreztek, és hálát adtak az öregnek, aki elküldte nekik azt a fiatalembert, 

aki példáján keresztül megtanította őket az üdvösségükhöz vezető útra. 

60 Az ifjú így szólt hozzájuk: "Őrizzétek meg a szívetekben, amit kaptatok, és ne hagyjátok, hogy az 

idő vagy a világ gonoszsága elragadja tőletek, mert akkor kétszer olyan nehéz lenne az engesztelésetek." A 

fiatalember így szólt hozzájuk. 

61 Az örömteli tömeg megkérdezte tőle, honnan jött, és hogyan hívja magát, mire a fiatalember így 

válaszolt: "Nem szabad megmondanom. Csak annyit kell tudnotok, hogy én egy hírnök vagyok. Higgyetek 

abban, amit kaptatok. Mert ha van hitetek, még a leprátok is eltűnik." 

62 Amikor az emberek egészségesnek és erősnek érezték magukat, elénekeltek egy olyan 

szeretethimnuszt, amelyet még soha nem hallottak, és a fiatalember vezetésével felajánlották hitüket, 

odaadásukat, szeretetüket az öregnek. 

63 Amikor az ifjú visszatért az öreghez, hogy beszámoljon küldetése teljesítéséről, látta, hogy az, aki 

azért küldte, hogy elvigye a szeretet üzenetét a szomszédoknak, a szívéhez szorította, és az asszonyhoz 

fordulva, aki őt odavezette, így szólt: "Ez az a Fiú, aki képes volt betölteni a küldetést, amelyet én adtam 

neki, hogy példája mintául szolgáljon testvérei számára, hogy amikor eljön a megfelelő idő, hogy 

elinduljanak, hirdessék az én igazságomat az emberek szívében." 

64 Szeretett népem, ismét átadtam nektek Szeretet-tanomat, hogy világosan felfogjátok, és hogy ez 

legyen az a fény, amely életetek útján vezet benneteket; hogy feladatotok teljesítésével közelebb kerüljetek 

Atyátokhoz, aki szeretettel telve megadja nektek jutalmatokat, és Mózeshez hasonlóan megmutatja nektek 

az Ígéret Földjének fényes birodalmait. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 164  
1 Sokat próbára tettelek benneteket ebben az időben, hogy elérjétek a fényt és az erőt, amelyre a 

léleknek szüksége van a tökéletesség eléréséhez. Nincs olyan megpróbáltatás, amelynek ne lenne 

megoldása, és nincs olyan fájdalom, amely ne hagyna fénysugarat a lélekben. Ebben tudsz számot adni az 

odaadásodról, és helyesen tudod felmérni a gyengeségeidet. Mert a hitről kell bizonyságot tennetek és 

tanításomról tanúságot tennetek - nemcsak szavaitokkal, hanem cselekedeteitekkel is, amelyek példát 

adnak embertársaitoknak. 

2 Azért képezlek benneteket, hogy amikor megkapjátok a tanítást, képesek legyetek alkalmazni azt, 

és ne felejtsétek el. Azért dolgozom veletek életutatokon, hogy amikor eljön az idő, amikor már nem 

kapjátok meg szavamat a hanghordozókon keresztül, akkor továbbra is beszélgethessetek velem szellemtől 

szellemig. Bárhová mész, én kísérlek, és szavaidban az én szavam, gondolataidban az én ihletem, és 

lelkedben az enyém lesz. Ti vagytok az én új tanítványaim, és én nem hagylak el titeket, ahogyan azokat 

sem hagytam el, akik a Második Korszakban követtek engem. Őket is próbára tették, és a próba 

legnehezebb pillanatában figyeltem őket, és megítéltem a hitüket. 

3 Emlékezzünk a következő bibliai szakaszra: A Mester a tanítványai kíséretében egy csónakban 

hajózott egy nyugodt tavon. Jézus beszélt, és az emberek hallgattak rá. Amikor a tanítás befejeződött, a 

Mester lehunyta a szemét és megpihent. A tanítványok megvitatták az igémet, és segítettek egymásnak 

megérteni azt. - Addig a tanítványok csoportja körül minden békében volt. Ekkor egy nagy vihar előjelei 

jelentek meg, a vihar kitört, és a háborgó tenger felbolydult, a hullámok magasra szöktek, és a csónak a 

hullámok játékszerévé vált. A tanítványok féltették az életüket, utasításokat adtak egymásnak, 

összeszedték a vitorlákat, miközben néhányan imádkoztak. Nem merték felébreszteni Jézust, de ahogy a 

veszély egyre nőtt, hangosan kiáltoztak érte. De ő aludt, és nem hallották meg őket. Ekkor másodszor és 

harmadszor is odakiáltottak hozzá, mondván: "Mester, ébredj, íme, süllyedünk." Jézus kinyitotta a szemét, 

és így szólt hozzájuk: "Ó, ti kishitűek, akik nem hisztek bennem". És kinyújtotta a kezét, és 

megparancsolta, hogy a vízözön elvonuljon. Ismét béke uralkodott, és a tenger nyugodt maradt. A 

tanítványok megszégyenültek hitetlenségük miatt, és a szemük előtt történt csodától megdöbbenve 

megfogadták, hogy soha többé nem kételkednek, és e próbatétel után hitük még nagyobb lett. 

4 Jelenleg ti is egy ilyen tengeren hajóztok. A tévelygések, a bűn és az önzés viharával küzdesz. A 

hajó az én munkám, a Mester az, akit hallgattok, a tanítványok pedig ti vagytok, akik most velem vagytok. 

A hullámok, amelyek ma a csónakodat ostorozzák, szintén vadul mozognak, és a növekvő viharral 

szemben azt hiszed, hogy alszom. Aztán, amikor torkod szakadtából kiáltasz utánam, megérdemled, hogy 

megismételjem neked ezt a szót, és megmondjam, hogy nem használtad fel a tanításaimat. 

5 Menjünk tovább a csónakkal. Íme, már közeledik a pillanat, amikor kinyújtom kezemet a vizek 

fölé, és azt mondom nekik: "Nyugodjatok meg és csendesedjetek el!". Ma felkészítelek benneteket, mert 

hamarosan már nem fogtok hallani Engem, és megerősödve hagylak el benneteket. Még nem adtam nektek 

végső utasításomat, de amikor eljön az az óra, ne féljetek a megpróbáltatásoktól, ne essetek kétségbe a 

veszélyek előtt, emlékezzetek utasításomra, és gondoljátok át alaposan; általa erősek lesztek, és képesek 

lesztek elvégezni feladatotokat. 

6 A Mester most azt kérdezi tőletek: Hol vannak a halottaitok, és miért siratjátok az általatok 

szeretett lények eltűnését? Bizony mondom nektek, az én szememben senki sem halt meg, mert 

mindenkinek örök életet adtam. Mindannyian élnek; akiket elveszettnek hittetek, azok Velem vannak. 

Ahol azt hiszed, hogy halált látsz, ott élet van; ahol a véget látod, ott a kezdet van. Ahol azt hiszed, hogy 

minden rejtély és kifürkészhetetlen titok, ott fény van, tiszta, mint az örök hajnal. Ahol azt hiszed, hogy a 

semmi van, ott van minden, és ahol csak a csendet érzékeled, ott koncert van. 

7 Lelked még nem ébredt fel teljesen a felfelé irányuló fejlődésre, de a próbák, amelyeknek ez idő 

alatt sokféle formában alávetlek, szembesíteni fognak a valósággal, és ezt a világot, amelyet jelenleg 

annyira szeretsz, amelyet annyira csodálsz, mert örömet okozott fizikai burkodnak, ezután szegénynek 

fogod tekinteni, mert felemelkedtél és elértél egy magasabb, spirituálisabb életszintet; és ez folytatódni 

fog, amíg el nem éred az élet teljességét. 
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8 Boldogok azok, akik csak azt használják fel a világból, ami szükséges a lelkük és a testük 

fejlődéséhez, mert akkor nem lesz nehéz számotokra az e világtól való elválás. Nem fogjátok érezni, hogy 

a lelketek szenved, amikor el kell hagynia a testi burkot. 

9 Azt akarom, hogy képesek legyetek valódi önátadással leválni arról a testről, amely ideiglenesen a 

burok, a ruhátok, és ugyanezt tegyétek mindazzal, amit a világban szereztetek, amelyben most éltek. 

Tudjátok, hogy a lélek számára nincs távolság, nincs hiány és nincs halál, és értsétek meg, amikor 

elhagyjátok ezt a világot, hogy egy jobb életbe léptek be, amelyben továbbra is ugyanazt az Atyát fogjátok 

szeretni, ugyanaz a törvény irányít benneteket, és ugyanarra a felfelé haladás eszményére fogtok 

törekedni; hogy onnan jobban fogjátok felmérni az életet, jobban fogjátok teljesíteni a küldetéseteket, és 

képesek lesztek megkülönböztetni a mélységet a csúcstól. 

10 Mennyire fél az ember a haláltól, mennyire elkeseredik, amikor eljön a halál órája. A lélek fél a 

végtelenségtől, attól a legmagasabb és ismeretlen birodalomtól. És miért félsz? - Mert nem készítettétek 

fel magatokat. Spirituális útmutatást adtam nektek, kezdettől fogva ismeritek a sorsotokat. Az isteni 

törvény és az emberi törvény mindig is összhangban volt egymással, és megtanítottak benneteket 

(helyesen) élni, hogy tudatosan és felkészülten közeledhessetek ahhoz az órához. 

11 Valahányszor közel álltatok ahhoz, hogy elfelejtsétek tanításomat, mindig megjelent nektek egy 

küldöttem, akár egy próféta, akár én magam, hogy visszahozzam nektek a fényt. Ezért most csendben, 

hivalkodás nélkül jöttem hozzátok - némelyek számára titokzatos, mások számára ragyogó példa, zavaros 

azok számára, akik nem értettek meg engem, de fenséges azok számára, akik tisztán érezték jelenlétemet. 

12 Imádkozzatok, emberek, hogy Lelkem békéje, ezzel az imával egyesülve, az egész világon 

érezhető legyen és elterjedjen. Ha egyszer mindannyian a lelki otthonban lesztek, rá fogtok jönni, hogy 

imáitok nem voltak hiábavalók. Ott megtapasztalhatjátok, milyen közel van egymáshoz minden szellemi 

lény, és milyen könnyű a szellemtől a szellemig való kommunikáció. Amit a tudomány nem tudott 

közvetíteni, azt az Én tanításom alapján fogjátok felismerni, amely mindent magában tartalmaz, és 

amelyen keresztül jelenleg az emberi értelem képességei segítségével adom át nektek ezeket a tanításokat. 

13 A kegyelem eme reggelén Krisztus ragyogása kinyilatkoztatja magát, hogy az egész világért 

helyettesítve fogadjon benneteket. 

14 Gyűljetek össze magatokban, és hallgassátok meg szavamat. Lélekben jöttem hozzátok, mert ti 

nem jöttetek hozzám. De valóban azt mondom nektek, az embernek el kell érnie teljes szellemi fejlődését, 

hogy spirituálisan felemelkedhessen és elérhessen Engem. - Az ember minden időben ellenállást tanúsított 

parancsolataimmal szemben, úgy téve, mintha testének rugalmatlansága akadályozná szellemének 

fejlődését. Én azonban kedvesen megtanítottalak titeket arra, hogy a gyakorlatba ültessétek át az 

utasításaimat, hogy rájöjjetek, hogy nem lehetetlen betartani azokat. 

15 Ismerjétek fel, hogy megálltatok, miközben a világnak szüksége van rátok; hogy szükség van arra, 

hogy dolgozzatok magatokon és egyesüljetek, hogy erőt találjatok a munkáitokban. Meg kell értenetek, 

hogy ez az Ige nemcsak földi igazságot ad nektek, hanem lelki bizalmat is. Az Atya kegyelme benne van. 

16 Azáltal, hogy buzgón törekedtek tökéletesíteni magatokat, és életutatokon szeretetet és 

irgalmasságot vetettek, el fogjátok érni a lelki üdvösséget. 

17 Törekedjetek arra, hogy elérjétek a spiritualizációt, jóakaratú, szilárd jellemű emberekként, mert ez 

a munka minden emberi tudomány fölött áll, minden fölött, amit az ember birtokol, és amit ezen a világon 

megismerhet. Az anyagiasodás, amelybe az emberiség belezuhant, nem engedi megpillantani a 

spiritualizáció csodálatos életét. Ebben a pillanatban nem ítélkezem felettetek, csak azt akarom, hogy 

megértsetek engem azáltal, hogy elgondolkodtok a szavamon. 

18 A világ nem hall engem, mert ezeknek a testeknek a hangja, amelyeken keresztül megismertetem 

magam, csak kis hatósugárral rendelkezik. Ezért a lelkiismeret hangja, amely az Én bölcsességem, szól az 

emberekhez, és sokakat meglep, akik önzésük bűvöletében egyébként süketek e hang hívására, és csak a 

hízelgésre és a földi presztízsre figyelnek, és társadalmi helyzetükkel és hatalmukkal mámorítják magukat. 

19 Amikor ezek az emberek megtudják, hogy beszéltem hozzátok, és kinyilatkoztattam nektek, hogy 

ahhoz, hogy hozzám jöhessetek, szeretetet és irgalmasságot kell gyakorolnotok, felébrednek mély szellemi 

álmukból, felszerelik magukat, és alázatosan jönnek, hogy Engem szolgáljanak. Ezeken a példákon 

keresztül az emberiséghez fogok szólni, meg fogom rázni annak alapelveit. A nyelvek és fajok keveredni 
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fognak, mert az emberek felfedezik a testvériség titkát, amelyet nem találtak meg könyveikben és 

pergamenjeikben. 

20 Mindannyiótokat szeretlek, mindannyiótoknak átadom vezérszavamat, hogy az az igaz útra 

vezessen benneteket, és végül meggyőzzön benneteket arról, hogy tökéletes törvényemet gyakoroljátok. 

21 Ma inkább a világnak élsz, mint nekem. Mindkettőnek egyformán igazságot kell tenned, meg kell 

adnod a testednek, amire a táplálkozásához szüksége van, és a lelkednek, amire az üdvösségéhez van 

szüksége. 

22 Mindenki arra törekszik, hogy kiterjessze emberi tevékenységét, minden elme más-más eszméket 

szül, de nem minden emberi mű szolgál arra, hogy magasabb fejlettséget érjetek el, mert ehhez 

összhangban kell lenniük a szeretet tökéletes törvényével. 

23 Az ember a tudományával megsérti a természet törvényeit, és a pusztulás útjára vezeti az általam a 

ti javatokra teremtett erőket. Ezért van sok felfordulás az életetekben. Mert gyilkos háborúkat indítotok, és 

a béke hírnökei úgy érzik, hogy kudarcot vallottak, és nem találnak hitet. 

24 De új hírnököket képezek ki, hogy elvigyék a békémet minden szívbe, amelynek szüksége van rá, 

és ez vagytok ti. Engedjétek, hogy az emberiség imáitok által részesüljön ebben a békében. Teremtsetek 

békét embertársaitok között is cselekedetekkel, akkor egyik szívet a másik után fogjátok megnyerni, és 

eljön a nap, amikor a világ belép a béke országába - nem az a béke, amelyet az emberek teremtenek, amely 

a hatalmukon és fenyegetéseiken alapul, hanem az, amely a lelki békén alapul, azon a békén, amelyet 

egymás szeretetével fogtok elérni. 

25 1950 után kezdődik a spiritualizáció időszaka. Mindenkin keresztül fogok megnyilvánulni, aki 

felkészül, és így érezni fogjátok, hogy szellemem soha nem távolodik el tőletek. 

26 Szavam be lesz nyomva a lelketekbe, és látni fogjátok, hogy valóra válik. Amikor erre emlékeztek, 

vigaszt fogtok érezni a szívetekben, és bizalmat és fényt a lelketekben. 

27 Törvényem nem lehet nehéz kereszt a vállatokon, ellenkezőleg, felüdülés és öröm a léleknek. 

28 Ne féljetek hitetlen embertársaitoktól, mert így szolgáltok engem. Az idő is meg van határozva 

számukra, amikor be kell jönniük az én jelenlétembe, és amikor ez megtörténik, elmennek és szolgálnak 

engem. De előbb szolgálnotok kell engem, hogy példát adjatok tanításomra. Az időt, amit itt töltöttél a 

szolgálatomban, az örök életben fogom kárpótolni téged. 

29 Rajtatok keresztül akarom szeretetemet átadni az emberiségnek. Íme, míg a ti nemzetetek 

biztonságban van, addig mások romba dőlnek. Fordítsd tekinteted és gondolataid kelet felé, és ott éhséget, 

fájdalmat és kétségbeesést fogsz felfedezni. Ezért imátok legyen tele együttérzéssel és szeretettel 

embertársaitok iránt, mert akkor szellemetek szeretete, amelyhez nincsenek távolságok, eléri 

embertársaitokat, és beborítja őket szerető irgalmasságotok. 

30 Hányan álmodnak a halálról abban a reményben, hogy ez a pillanat elhozza őket hozzám, hogy 

aztán örökké imádhassanak engem a mennyben, anélkül, hogy tudnák, hogy az út végtelenül messzebb 

van, mint hitték. Ahhoz, hogy akár egy lépcsőfokkal is feljebb tudjatok mászni a mennyei létrán, amely 

hozzám vezet, az embernek helyesen kell élnie az emberi életet. A tudatlanság a hibás azért, hogy sokan 

félreértik tanításaim lényegét. 

31 Félnek attól, hogy bemocskolják magukat a világban, mert azt hiszik, hogy ezzel örökre elveszítik 

a mennyországot. De tévednek, mert senki sem fogja elveszíteni a mennyországot. Az örökkévalóság az az 

Isten adta lehetőség, amelyet a Teremtő felajánl nektek, hogy mindannyian eljöhessetek hozzá. 

32 Egy másik hiba az, hogy az ember tisztán akarja tartani magát, de nem az Atya iránti szeretetből, 

nem azért, hogy tetszést szerezzen annak, aki őt teremtette, hanem csak az egoista vágyból, hogy teljesítse 

a feltételeket, hogy pozíciót szerezzen magának, kényelmes helyet - és ezt a jövőben az örök életben is, az 

emberek által kialakított elképzelés szerint. 

33 Vannak, akiket azért késztet a jócselekedetekre, mert attól félnek, hogy a halál meglepi őket, és 

akkor nem lesznek érdemeik, amelyeket felajánlhatnak az Úrnak. Mások elszakadnak a gonosztól, de csak 

azért, mert félnek attól, hogy bűnben halnak meg, és a pokolban kell elviselniük az örök kínokat ezen élet 

után. 

34 Milyen torz és tökéletlen ez az Isten abban a formában, ahogyan oly sokan elképzelik! Milyen 

igazságtalan, szörnyű és kegyetlen! Ha az emberek által elkövetett összes bűnt és bűntettet egyesítjük, ez 
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nem hasonlítható össze azzal a förtelemmel, amely a pokol örökkévalóságig tartó büntetése lenne, amelyre 

- szerintük - Isten a bűnös gyermekeket kárhoztatja. Nem magyaráztam még el nektek, hogy Isten legfőbb 

tulajdonsága a szeretet? Nem gondoljátok akkor, hogy az örök kínszenvedés az örök szeretet isteni 

tulajdonságának abszolút tagadása lenne? 

35 Krisztus azért lett emberré, hogy kinyilatkoztassa az isteni szeretetet a világ előtt. De az 

embereknek kemény a szívük és mindentudó elméjük, hamar elfelejtik a kapott tanítást, és félreértelmezik 

azt. Tudtam, hogy az emberek fokozatosan összekeverik az igazságosságot és a szeretetet a bosszúval és a 

büntetéssel. Ezért jelentettem be nektek egy olyan időszakot, amikor szellemileg visszatérek a világba, 

hogy elmagyarázzam az embereknek azokat a tanításokat, amelyeket nem értettek meg. 

36 Az a megígért idő ez, amelyben éltek, és azért adtam nektek az utasításaimat, hogy 

igazságosságom és isteni bölcsességem Istenetek fenséges szeretetének tökéletes tanításaként táruljon fel. 

Azt gondoljátok, hogy azért jöttem, mert attól félek, hogy az emberek végül elpusztítják az Uruk műveit, 

vagy akár magát az életet? Nem, csak a gyermekeim iránti szeretetből jövök, akiket fényben és békében 

akarok látni. 

37 Nem helyes és nem helyénvaló-e, hogy ti is csak szeretetből jöttök hozzám? Nem önmagatok iránti 

szeretetből, hanem az Atya és embertársaitok iránti szeretetből. Azt gondolod, hogy azt, aki csak a pokol 

kínjaitól való félelemből kerüli a bűnt, az isteni szeretet ihleti, vagy azt, aki csak a jutalomra gondolva 

teszi a jócselekedeteket, amit ezáltal nyerhet, nevezetesen egy helyet az örökkévalóságban? Aki így 

gondolkodik, az nem ismer engem, és nem is szeretetből jön hozzám. Csak önmaga iránti szeretetből 

cselekszik. 

38 Eljött az óra, amikor a tudatlanság sötét kötete, amely oly sokáig eltakarta az emberek szemét, 

örökre lehull, hogy az életet a maga teljességében láthassák. Ha egyesek azt akarják, hogy az emberek 

továbbra is higgyenek a pokol büntetésében, hogy ez a hit vezérelje őket a földi lépéseikben, akkor azt 

mondom nektek, hogy az igazságnak nagyobb hatalma van a lélek felett, mint a csalásnak. 

39 Tanítványok, hallgassátok szavamat belső gyűjtéssel, és gondolkodjatok el rajta alaposan. 

40 Emberiség, ha mindazt, amit a véres háborúkra fordítottatok, humanitárius cselekedetekre 

költenétek, létezésetek tele lenne az Atya áldásaival. De az ember a felhalmozott gazdagságot arra 

használta, hogy pusztulást, fájdalmat és halált vessen. Ez nem lehet az az igazi élet, amelyet azoknak 

kellene élniük, akik testvérek és Isten gyermekei. Ez az életmód nincs összhangban azzal a törvénnyel, 

amelyet a lelkiismeretedbe írtam. 

41 Hogy rádöbbentsenek a tévedésre, amelyben élsz, vulkánok fognak kitörni; tűz fog kiáradni a 

földből, hogy elpusztítsa a gyomokat. A szelek elszabadulnak, a föld megremeg, és a vízözön egész 

országokat és nemzeteket pusztít el. 

42 A természet birodalma így fejezi ki nemtetszését az emberrel szemben. Azért szakítottak vele, mert 

az ember a barátság és testvériség egyik kötelékét a másik után tönkretette, amely az őt körülvevő 

természethez kötötte. 

43 A Mester azért adja nektek ezeket a kinyilatkoztatásokat, mert látom, hogy a tudósok egyrészt 

mindent megtesznek, hogy elrabolják a természet titkait, és új elemeket és erőket fedeznek fel, hogy 

elpusztítsanak és megöljenek, másrészt pedig figyelmen kívül hagyják az igazi tudományt, azt, amely a 

megőrzésre, a szeretetre és az építésre tanít. A kor emberei nem veszik észre, hogy elhanyagolták valódi 

küldetésüket, feladták feladatukat. 

44 Beteg emberek milliói élnek a földön, gyermekek milliói vannak magukra hagyva a világban és 

tájékozatlanok. Számtalan idős ember nélkülözi a sorsukat elviselni segítő vigaszt. Vannak védtelen 

özvegyek és nők, akik nem ismerik az igazi otthon finom melegét. Az emberi élet legértékesebb dolgát 

tapostátok sárba azzal, hogy meggyaláztátok a házasságot, amely isteni eredetű intézmény. Lábbal 

tiportátok az emberi életet, amelyet meg kellene szentelni. Elpusztítjátok gyermekeim otthonait, 

amelyeknek sérthetetlennek kell lenniük, mert ezek a szentélyek és templomok, ahol engem imádnak, 

bármilyen szerények is legyenek. Az emberek mégis azt állítják, hogy van vallásuk, mire én 

megkérdezhetem tőlük: Mi ez a vallás, amely arra tanít benneteket, hogy olyan cselekedeteket tegyetek, 

mint amilyeneket ti tettetek? 

45 A nagy napon az Atya minden emberhez szólni fog, és hangja ítéletet jelent majd. 
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46 Ez a katasztrófa annak a materializációnak az eredménye, amelybe az emberiség belebukott. Mivel 

a szellemet az utolsó helyre szorítottátok, és a test szenvedélyeit és a halálról alkotott elképzeléseiteket 

helyeztétek előtérbe, természetes, hogy végül eljutottatok a ma látható eredményre. Mivel a test önző, 

milyen más gyümölcsöt várhattatok volna tőle, mint háborúkat és teljes erkölcsi elfajulást? 

47 Csak a spiritualizáció tana lesz képes arra, hogy az ember meghallja a lelkiismeret hangját, és a 

szellem képes lesz megszabadulni a bűntől. 

48 Az új háború, amely kitör, nem anyagi célokért fog folyni, hanem a szellem és a "test" közötti harc 

lesz, és amikor a szellem győzött, a szeretet uralmát fogja hirdetni az emberek között, a világbéke 

helyreállításának jeleként. Nem gondoljátok, hogy az igazi béke alapjaira építhetitek a szellemi és anyagi 

fejlődés világát? 

49 Ez az a szellemileg felemelő munka, amely a következő nemzedékekre vár. Amikor az ember 

ennek a nemes és magas feladatnak szenteli életét, úgy fogja érezni, hogy megtalálta a harmóniát Urával, 

Teremtőjével, aki még mindig építkezik. 

50 Ha e tanítások hallgatása közben elkezded megújítani szavaid, gondolataid és műveid kis világát, 

akkor ezzel hozzájárulsz az emberiség megújulásához. 

51 A világegyetem a bölcsesség nagy könyve, amelyet megnyitottam az ember szeme előtt, hogy 

megismerje és megtanulja betartani a teremtést irányító törvényeket. E könyv tanulmányozásával 

bölcsességre tesz szert, földi életében jobbra, jólétre és fejlődésre törekszik; és ha ezt a tudást mindenféle 

szellemi tudással megkoronázza, abszolút győzelmet arat ebben a létben, ami mély és nagy próbatétel; 

mert az igazságot magáévá teszi, és halhatatlan lesz. 

52 A világegyetemet irányító isteni törvények a bölcsesség, a hatalom és a szeretet törvényei. Ezekből 

származik minden más, ami minden létező teremtésének alapjául szolgál. 

53 "Univerzum": Ha az ember tiszta szívvel és olyan elmével tanulmányoz téged, amely tele van 

vágyakozással, hogy többet tudjon meg az igazságomból, és mindenekelőtt a szellem inspirálja, nem pedig 

önző vagy gőgös érzések, akkor olyan nagyszerű tanításokat fog tőled kapni, amilyeneket eddig nem 

kapott. Bennetek megtalálja majd az én országom képét. 

54 Szeretett gyermekeim, elmétekbe árad fényem, hogy tanulmányozhassátok szavaimat, mint 

bölcsességem könyvének betűit. Az emberi gondolkodási képesség a szellemi szemlélődés végtelen 

terepe. Gondolkodjatok el a szavaimon. 

55 Sokan hallgattak rám, de egyelőre nem mindenki fog ugyanolyan szeretettel követni engem. Akkor 

is nagy tömegeket hívtam, de közülük csak tizenketten követtek engem. Közülük is csak hárman álltak 

igazán közel a Mesterhez, és János volt az egyetlen, aki megkapta a nagy titkok kinyilatkoztatását, mert az 

isteni bölcsesség kincstárát az ő nagy szeretetének erejével nyitotta meg. A szeretet megnyitja a bölcsesség 

kapuit, mert alázatot és szelídséget tartalmaz. A szeretet a béke igazi otthona a szellem 

örökkévalóságában. Aki ezt gyakorolja, annak nem kell kérnie semmit, mert a bölcsesség eljön hozzá. 

Megérti a tökéletlent, a bűnöst, senkit sem ítél el, mindenkit megbocsát. Megérti a gyengéket és az 

erőseket is. A szeretet hozott létre mindent, általa teremtették az embert, és ez lesz az az erő, amely 

mindenkit megmozgat és egységbe hoz. A szeretet a létezésed oka. 

56 Mennyi rejtély van még az ember számára. Láthatatlan és tapinthatatlan lények veszik körül, 

amelyeknek már láthatónak és kézzelfoghatónak kellene lenniük számára. 

57 Egy szépségekkel és kinyilatkoztatásokkal teli élet lüktet az emberi létezésben, de ezek 

vakságukban még nem képesek meglátni azt. 

58 Ne feledkezzetek meg tanításaimról, mert azok segíteni fognak benneteket abban, hogy az igazság 

apostolai legyetek. Tanításaim igazi apostola az, aki mindazt teszi, amit Isten tanított neki Jézuson 

keresztül. Biztosíthatlak benneteket, ha megkérdezném mindannyiótokat, akik már oly régóta hallgattok 

engem: "Mit csináltok jelenleg, mire utasítottalak benneteket, vagy mire vágytok? Azt teszed, amit Isten 

parancsol neked, vagy azt, amit te rendeltél?" Nem tudnád, hogyan válaszolj nekem. 

59 Ezt a népet azért választottam ki, hogy ígéretemet ebben az időben beteljesítse, hogy ti legyetek 

tanúi szavam kezdetének és végének. Még a Második Korszakban sem volt szükség arra, hogy az egész 

világon elterjedjen az igehirdetésem, hogy tudjon az eljövetelemről. Ez elég volt ahhoz, hogy felébresszen 

egy népet, hogy elinduljon tanúságot tenni és terjeszteni a kapott magot. Fel kell hívnom a figyelmeteket 



U 164 

143 

arra, hogy az emberek, akiket tanításaim által tanítottam, nem tekinthették magukat egy ilyen nagy 

örökség abszolút tulajdonosainak, és nem is tekinthették magukat az egyetleneknek, akiket spirituális 

küldetéssel bíztak meg ebben a Munkában. Minden idők üzenete minden embernek szólt; de megtörtént, 

hogy azok az emberek, akik megkapták a kinyilatkoztatást, a legkevésbé tudtak hasznot húzni belőle, mert 

nem tudták értékelni az ajándékokat és kegyelmeket, amelyekkel az Úr elhalmozta őket. 

60 Emlékezzünk arra, hogy a második korszakban a mag, amelyet Krisztus Júdeában vetett el, csak 

azon kívül virágzott ki. 

61 Nem azt akarom mondani nektek, hogy mindezeknek az eseményeknek meg kell ismétlődniük 

közöttetek, mert az a vágyam, hogy tanításom felragyogjon e nép körében, és megvilágítsa az útjukat. De 

ha nem szentelitek magatokat annak az áldott küldetésnek a teljesítésére, amelyet rátok bíztam, ha nem 

alkalmazkodtok úgy, mint az isteni Mester igazi tanítványai, legalább hívjátok össze az embereket, 

magyarázzátok el nekik, amit azokhoz mondtam, akik hallgattak rám, adjátok át nekik parancsaimat, 

világítsátok meg az útjukat, hogy engedelmeskedjenek törvényemnek és utasításaimnak. 

62 Ne felejtsétek el, hogy az én Igém életfenntartó, és hogy az emberiség tönkreteszi magát, mert 

hiányzik belőle. Az én Igém az ösvény, amely megmutatja az üdvösséghez vezető utat. Ne feledjétek, 

hogy sokan vannak, akik eltévedtek és zavartan vándorolnak. Menj hozzájuk és mentsd meg őket. 

63 Figyeljetek azokra, akik azért jönnek, hogy meghallgassák az igémet. Nézd meg, hogyan sírnak a 

boldogságtól, hogyan bánják meg a múltbeli vétkeiket, és hogyan tesznek elhatározásokat a javításra. 

Nézzétek meg, hogy azok, akik szeretetre éhesen jöttek el hozzám, békét találtak a szívükben, amikor 

visszatértek az otthonaikba. A társadalom megvetette őket, amikor bevezettétek őket Jelenlétembe, és 

tanúi lehettetek annak, hogy hanghordozókat, vezetőket és prófétákat csináltam belőlük, hogy tovább 

terjesszék Munkámat. Igém nemcsak a lelküket erősítette meg, hanem a testük számára is egészséget 

jelentett. 

64 Olyan nép vagytok, amelyhez évszázadok óta beszélek és tanítok. A lelkedre gondolok, amelyet 

gyakran megvilágosítottam igazságom fényével, amelyet gyakran segítettem a vezeklés útján, és új testet 

adtam neki. 

65 A szeretet és bölcsesség könyvét hagytam rátok az idők folyamán, hogy megtaláljátok lapjain a 

fényt, amely megmutatja nektek az Istenhez vezető utat. Ha a mostani kinyilatkoztatásaimban az 

igazságuk kézzelfogható bizonyítékát kívánjátok megtalálni, akkor azt abban a bensőséges kapcsolatban 

találhatjátok meg, amely e Szó és az között a kapcsolat között áll fenn, amelyet a múlt időkben adtam 

nektek, amikor azt mondtam nektek: "Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet, és senki sem jut el az 

Atyához, ha nem teljesíti törvényemet." 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 165  
1 Pihenjetek egy kicsit, szeretett emberek, hagyjátok rám a fáradtságotokat. Gondoskodó szeretetem 

hívott benneteket, hogy jöjjetek a Mesterhez. Csak azt kérem, hogy tisztítsátok meg elméteket az 

előítéletektől, hogy Szavam lényegét szívetek befogadhassa, és jelenlétemet lelketek megérezze. A 

felkészültség és a spiritualizáció hiánya miatt sok tanítást nem értettetek meg, amit adtam nektek. 

Meghatározhatatlanul hosszú időre kezdőként jöttök, bár már tanítványoknak kellene lennetek, ha 

megértettétek az Igémet és alkalmaztátok volna tanításomat. 

2 Értsd meg: Ha uralni akarod szenvedélyeidet, és vissza akarod utasítani a világ által rád gyakorolt 

vonzerőt, akkor az én szavamban megtalálod a fényt és az erőt, hogy ezt megtehesd. 

3 Azok, akik megelégszenek ezzel, és lelkiismeretüket azzal próbálják megnyugtatni, hogy csak rám 

hallgatnak, hamarosan visszazuhannak letargiájukba, és fennáll a veszélye, hogy engednek a kísértésnek. 

Ezért az én szavam bátorítja és felemeli azokat, akik elesnek az úton. 

4 Ahogy a csillag a Messiás eljövetelét hirdette, úgy ebben az időben Illés Lelke az én eljövetelemet 

hirdette az ő fényén keresztül. Gondoskodó szeretetem előkészítette számotokra a földnek ezt a pontját, 

hogy megkapjátok a harmadik korszak kinyilatkoztatását. Ma a világ még nem ismeri ezeket a tanításokat, 

de a megfelelő időben a jó hír el fogja érni az egész emberiséget. Az intuíció ajándéka révén megérzi e 

korszak szellemi jelentőségét. Sokan vannak, akik képesek felismerni a jelen kor nagy eseményeiben a 

múlt idők próféciáinak megerősítését és beteljesedését. 

5 Emberek, vegyétek észre, hogy mennyi kegyelem adatott nektek, és mégis vannak még mindig 

olyanok a hallgatók tömegei között, akik kételkednek megnyilvánulásomban, és szavamat a 

hanghordozóknak tulajdonítják. Mit adhatnának nektek ezek, hiszen ugyanolyan tudatlanok, mint ti, és 

láttátok, hogy a saját soraitokból jöttek elő? Némelyikük, a szellemiség hiánya miatt, hús-vér és hús-vér 

újra, bűnösök, mint ti. De amikor az én fényem megvilágítja őket, amikor az én sugaram inspirálja őket, 

akkor szeretetem és hatalmam csodája átalakítja őket. 

6 Még mindig olyan vagy, mint egy alvó város, amelynek lakói átadják magukat a pihenés 

szükségletének, és nem hallják meg, ha valaki nyög, ha valakinek segítségre, védelemre, balzsamra vagy 

kenyérre van szüksége. Jelenleg még mindig megfeledkeztek az emberekről, és csak magatokra gondoltok. 

De ha elfelejted azokat az embereket, akiket láthatsz, és akiknek a nyomorúságait közvetlenül láthatod, 

mennyivel inkább elfelejtetted azokat, akik lélekben vannak, és akik a keserűség fájdalmas láncát 

vonszolják magukkal! Legyetek tudatában annak, hogy a ti feladatotok az, hogy figyeljetek, imádkozzatok 

és közbenjárjatok minden testvéretekért és nővéretekért, jelenlévőkért és távollévőkért, távoliakért és 

közeliakért, láthatóakért és láthatatlanokért. 

7 Ebben az időben egy olvasztótégelyen kell keresztülmennetek, hogy amikor átmentek rajta, ti 

legyetek a világ fűszere, a fény, amely megvilágítja a sötét utakat. 

8 Fenséges hangom hívja az emberiséget, hogy felébressze letargiájából, hogy mindannyian szeretett 

népem részévé válhassatok. 

9 Rád bízom a kulcsot, amely kinyitja azt az ajtót, amely mögött sok olyan kinyilatkoztatás van, 

amelyet meg szeretnél ismerni. Használjátok ezt a kulcsot, és tanuljátok meg kinyitni az ország ajtaját, 

hogy megismerjétek mindazt, amit eddig kifürkészhetetlen titoknak hittetek. 

10 Még mindig képtelenek vagytok felfogni sok olyan kinyilatkoztatást, amelyeknek a tudásotok 

részévé kell válniuk, és amelyekről az emberek azt feltételezték, hogy egyedül Istenhez tartoznak. Amint 

valaki kifejezi, hogy értelmezni vagy behatolni akarja őket, azonnal istenkáromlónak nevezik vagy 

elbizakodottnak tartják. 

11 Mit mondtak volna a korábbi korok emberei, ha azt mondták volna nekik, hogy egy napon 

mindazt, amit ti tudtok, megismeri az emberiség - mind a tudomány, mind a szellemi kinyilatkoztatások 

tekintetében? Akárki is jelentett volna be ilyen eseményeket, azt istenkáromlónak nevezték volna, vagy 

elmebetegnek tartották volna. 

12 Ebben az időben az is meg fog történni, hogy - amikor a szellemtől a szellemnek való párbeszédet, 

a béke megteremtését az egész földgolyón és a túlvilág megismerését bejelentik - a materialista világ 
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ellene fog állni, és minden erejével tagadni fogja az ilyen célok elérésének lehetőségét, és szigorúan el 

fogja ítélni azokat, akik ilyen eseményeket mernek bejelenteni. 

13 Ha az emberiség tanulmányozta volna és megismerte volna a korábbi idők prófétáinak szavait és 

kijelentéseit, akkor sok mindent megtalálhatott volna bennük abból, amit jelenleg láttok megvalósulni - 

abból, amit az emberiség jelenleg tapasztal. 

14 Az a felfogás, amelyet a szellemi dolgokról szereztetek, már előre meg lett írva nektek, ahogyan 

mindaz, amit a tudományotok felfedezett. 

15 Ma már biztosíthatom Önöket, hogy a jövőben a gondolati kommunikáció nagy fejlődésen fog 

átmenni, és a kommunikáció ezen eszközén keresztül sok olyan akadály fog eltűnni, amely ma még 

elválasztja a népeket és a világokat. Ha megtanulsz szellemileg kapcsolatot teremteni Atyáddal, ha eljutsz 

a szellem és a szellem közötti beszélgetésig, milyen nehézséget okozhat neked a testvéreiddel való 

kapcsolatteremtés, legyen az látható vagy láthatatlan, jelenlévő vagy hiányzó, közeli vagy távoli? 

16 Tanításomban jelenleg a spirituális kommunikációnak ezt a formáját tanuljátok, ahogyan én 

tanítottam nektek. Annak érdekében, hogy ezt naponta gyakorolhassátok, azt tanácsoltam nektek, hogy 

legyetek csendben, csukjátok be az ajkatokat, és hagyjátok, hogy a szellemetek beszéljen. 

17 Azt akarom, hogy jó és alázatos tanítványaim legyetek, olyanok, akik nem tartanak igényt a 

közösségen belüli kinevezésekre vagy kitüntetésekre, hanem a ti ideálotok csak az, hogy az erény által 

elérjétek a tökéletességet, és kövessétek az utasításaimat, hogy életetek példamutató legyen. Mit 

használnának nektek a tiszteletbeli helyek, címek vagy nevek, ha nincs érdemetek arra, hogy jogosan 

birtokoljátok őket? 

18 Ne tegyen semmit, és ne ragaszkodjon semmihez, ami rossz. Én állítom fel a hierarchiát köztetek, 

anélkül, hogy tudnátok róla, mert csak Én tudom, mikor tettetek határozott lépést a fejlődés útján. Mindig 

érezd magad kicsinek, még akkor is, ha alapvetően már mesterek vagytok. 

19 Nagy az irántatok érzett szeretetem, és ez a szeretet, amelyet már éreztetek a szívetekben, fel akar 

ébreszteni benneteket, hogy felemelkedhessetek, hogy beteljesítsétek az Atya küldetését. 

20 Egyszerű embereken keresztül adom nektek az Igémet, amely, mint egy finom véső, simítja és 

formálja a szellemeteket. 

21 Azt akarom, hogy őrizzétek meg az őszinteség eszményét, amelyet Törvényem mindig is 

belenevelt az emberekbe, hogy ez segítsen nektek kitartani a küzdelemben, amíg meg nem teremtitek a 

testvériséget és a szellemiséget a világban. 

22 Mindegyikőtök aszerint ért meg engem, hogy milyen szellemi érettséget ért el. Ezért különböző 

módokon nyilatkoztatom ki magam, hogy mindenki megkaphassa fényemet és felfoghassa tanításaimat. 

23 Ne álljatok meg a spirituális fejlődési utatokon. Legyetek tudatában annak, hogy egyre jobban és 

jobban kinyilatkoztatom magam, ahogyan fejlődtök, és hogy fejlődésetek minden egyes lépésével egyre 

nagyobb dicsőségben fogadhattok Engem. 

24 Még ha azok, akik közvetítik az Igémet, vereséget szenvednek is a csatában, én akkor is 

megismertetem magam népemmel. Mert bizony mondom nektek, nem szeretném, ha hiányozna ez a 

tanítás. Ne feledje: Amíg rám hallgattatok, erő áradt felétek, hogy hitetek segítsen leküzdeni az 

életutatokon felmerülő akadályokat. Fel akarlak készíteni benneteket arra, hogy megnyilvánulásom 

tanúiként hagyjalak itt benneteket, és hogy példaként szolgálhassatok embertársaitoknak, amikor 

cselekedeteitekkel tanúságot tesztek a tanításról, amelyet kaptatok. 

25 Tanuljatok és cselekedjetek, tanítsatok és érezzétek, amit tesztek és mondtok, erősítsétek meg 

tanításomat cselekedeteitekkel. Nem akarok képmutatókat a tanítványaim között. Gondoljátok végig, mi 

történne az emberiséggel és veletek, ha ezt a sok szeretettel és türelemmel alapított művet az erkölcs, az 

erény és az igazmondás hiánya az életetekben romba döntené. 

26 Nézzétek meg, hogy a megtisztulás korszakai hogyan teltek el az emberiség felett, és még mindig 

nincs benne megújulás. Gondoljunk arra, hogy vannak emberek és népek, akik azért küzdöttek, hogy tartós 

békét teremtsenek, de ez nem jött el, hanem a véres hullám tovább terjed. Ennek az az oka, hogy az 

emberek között nincs szeretet és őszinteség. Nem értették meg, hogyan találkozzanak egymással felebaráti 

szeretetben, és ezért hoztam el békémet és Igémet, amely egységre és kölcsönös szeretetre hívja az 

emberek elméjét. 
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27 Ti, akik hallgattok engem ezeken a jellegtelen találkozóhelyeken - egyesüljetek, szeressétek 

egymást, mint "munkások" egy és ugyanazon a "szántóföldön", ugyanaz a célotok, és ez a cél az 

emberiség üdvössége lesz. 

28 Keresse a munkám lényegét, és tartózkodjon a felesleges vitáktól. Kezdjétek azzal, hogy 

megtisztítjátok magatokat a foltoktól, akkor nem fogtok foltot hagyni azon, ami tiszta és tiszta. Így 

ösztönözni fogod embertársaidat arra, hogy kijavítsák tökéletlenségeiket. 

29 Szeressétek magatokat, ahogyan Jézus tanította. Szabadítsátok meg magatokat az önzéstől, 

tegyétek hátra a saját személyeteket. 

30 Nem szabad úgy távoznotok ebből a világból, hogy előtte ne végeztétek volna el a békével és 

szeretettel kapcsolatos munkátokat. Ez lesz a tanúságtétel, amelyet rólam teszel, és a helyes módja annak, 

hogy kiegyenlítsd az irántam fennálló adósságodat. 

31 Ezt egyszerű embereken keresztül mondom el nektek, az "utolsókon" keresztül, azokon keresztül, 

akikről az emberek megfeledkeztek életük útján, akik meghallották a Mester hívását, és küzdöttek azért, 

hogy kövessék őt. De ez a nyom, amelyet szavammal hagyok nektek, ugyanaz, mint amit a Második 

Korszakban hagytam nektek, és ugyanaz, mint amit az Első Korszakban hagytam nektek Mózesen 

keresztül. 

32 Keress engem az anyagi látszatokon túl, keress engem a spirituálisban, még akkor is, ha minden 

teremtett dologban megtalálsz engem szimbolizálva. Lelki szemeid lássák jelenlétemet. 

33 Az anyagelvűség nem engedi az embereket látni az utat, amelyen járnak. A bűn, a fanatizmus, a 

hiúság képezi azt a vastag fátylat, amely megakadályozza őket abban, hogy meglássák Atyjukat. Ha nem 

így lenne, akkor az élet mulandóságára és a lelki élet értékére gondolnának. Megpillantanák a 

tökéletességnek azt a világát, amely a halálon túl van. 

34 Ha az emberek lélekben és szívben alázatosak lennének, akkor béke lenne velük, mert a béke 

alapja az alázat, nem pedig a nagyság hamis téveszméi, sem a hiú dicsőség. De az emberek osztályokra 

vannak osztva, és míg egyesek minden kényelemmel rendelkeznek, mások nyomorban pusztulnak. Ezért 

nincs béke. De mindezeket az öndicséreteket az én igazságosságom el fogja távolítani, és az emberek 

akkor egymást testvérekként és nővérekként, ugyanazon Atya gyermekeiként fogják felismerni. 

35 Uratok gondoskodó szeretete rátok bízta az aranybúzát, hogy földi munkátok által gyarapítsátok 

azt. Ez annak a munkának a magja, amelyet már régen elkezdtem az ember lelkében, és amely igazi békét 

fog neki adni. 

36 Boldogok vagytok, akik hallottátok az én igémet ebben az időben, mert abban megtaláljátok a 

biztos utat. De nemcsak hallanod kell, hanem meg is kell értened, helyesen kell értelmezned, hogy amikor 

tanítod embertársaidnak, ne okozz zavart a szívükben. 

37 Szellemednek várnia kell, amíg teste megtisztul és megújul, hogy teljesíteni tudja küldetését. 

Akkor szellemileg és fizikailag egy lény leszel, egy engedelmes és engedelmes eszköz, amelyen keresztül 

az Atya által adott szellemi ajándékok megnyilvánulnak. Ne viselkedjetek úgy, mint azok, akik - anélkül, 

hogy megértenék és átéreznék a spiritualizációról szóló tanításomat, anélkül, hogy rendelkeznének a 

szükséges felkészültséggel és érettséggel - elindulnak és "munkásoknak" nevezik magukat anélkül, hogy 

felismernék, hogy a mag, amit elvetnek, valójában nem az enyém. 

38 Ne feledjétek, hogy a második korszak tizenkét tanítványának időbe telt, amíg végül megértették a 

Mesterük tanítását. Sok tanítást kaptak, és sok próbatételnek voltak kitéve. Szüntelenül faggattam őket, és 

minden egyes gyengeségüket vagy tökéletlenségüket megérintettem és kijavítottam szavammal, hogy a 

tisztaság és az igazság áttörjön bennük; és mégis szükségük volt egy felkészülési időszakra, hogy 

tanításomat megismertessék. 

39 Mit nem kell majd tennem veletek, tanítványaimmal, akik egy sokkal anyagiasabb korban éltek, 

mint az volt? 

40 Most már értitek, miért tanítottalak titeket oly sokáig, és miért teszlek titeket szüntelenül próbára. 

41 Míg Andrásnak, Simonnak és Jánosnak csak akkor mondtam, amikor először láttak Engem: 

"Kövessetek engem", és ők követtek Engem, addig nektek sokat kellett beszélnem ez idő alatt, hogy a hit 

végre áttörjön a szívetekben. 
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42 Azt akarom, hogy azokban az apostolokban találjátok meg azt a példát, amely bátorítani fog 

benneteket a mindennapi munkátokban, és meg fogjátok érteni, hogy amikor kimentek és hirdették az 

Igémet, a béke és a szeretet már belépett a szívükbe, és nem volt bennük többé tisztátalanság. 

43 Nem volt olyan, aki olyan magot vetett volna, ami nem az enyém volt, vagy aki olyan cselekedetet 

követett volna el, ami miatt társai zavarba jöhettek volna. Ennek az volt az oka, hogy a maguk részéről a 

gyümölcsökhöz hasonlóan vártak, amíg megérnek az élet fáján, hogy aztán tisztaságban ajánlják fel 

magukat az igazság megismerésére éhes szívek kívánságára. 

44 Ma viszont úgy indultatok el, hogy mestereknek mondjátok magatokat, miközben még az első 

leckét sem voltatok képesek megtanulni. Meg akarjátok menteni embertársaitokat, miközben még mindig 

fennáll a bukás veszélye; és a tisztaságról, az őszinteségről, a szellemiségről beszéltek, miközben még 

csak nem is tettétek le magatokról a bűnöket. 

45 Ez az oka annak, hogy sokan közületek sírva és panaszkodva tértek vissza hozzám, hogy 

csalóknak neveztek benneteket, mert nem tudtatok meggyógyítani egy beteget, mert nem tudtatok 

meggyőzni egy hitetlent, vagy mert rajtakaptak benneteket, hogy a Munkámhoz nem illő cselekedeteket 

követtek el. Ennek eredményeként egyesek a Tanításom tanulmányozásának és életük javításának 

szentelik magukat, hogy ne bukjanak el újra, míg mások folytatják a zavart keltő, becstelen 

cselekedeteiket, és megint mások az elszenvedett vereségektől elkedvetlenedve elhagyják az utat, és 

megtagadják Munkám igazságát. 

46 Lépésről lépésre akartalak vinni benneteket, oldalról oldalra oktatva szellemeteket a szeretetről 

szóló tanításaimban, mert nincs hosszabb út, mint a szellem (szükséges) fejlődésének útja. - Bizony 

mondom nektek, nem találhattok a földön semmit, ami szentebb lenne számotokra, mint a felebarátotoké. 

47 Ez a tanításom megadja nektek a tudást arról, hogy mit jelent és mit kell jelentenie számotokra a 

szellemnek, a lelkiismeretnek, az érzéseknek, a hitnek. Amikor valaki közületek megismerkedik ezekkel a 

tanításokkal, úgy érzi, hogy embertársai iránti tisztelet és mély szeretet árad a szívéből, mert 

mindegyikükben felismerhet valamit Isten jelenlétéből, a Magasságos gyermekét ismeri fel, minden egyes 

szomszédjában, és minden egyes ember belsejében az Úr templomát látja. 

48 Aki felfogja mindezt a tudást, és biztosra veszi - vajon meg meri-e gyalázni ezt a templomot, és 

képes-e megsérteni ezt az embertársát? 

49 Ezt a leckét szeretném, ha megragadnátok, mert ha ez megtörténik, akkor már csak egy lépés 

választ el benneteket attól, hogy engedelmeskedjetek a legfőbb parancsolatnak, amely azt mondja nektek: 

"Szeressétek egymást". 

50 Hogyan nevezhetitek magatokat spiritisztáknak mindaddig, amíg nem tudjátok, hogy mi a szellem, 

mit jelent és mit ér Isten számára? 

51 Gondolkodjatok el mindarról, amit mondtam nektek, hogy testi burkotok egy akarattá olvadjon 

össze szellemetekkel, és engedjétek, hogy megnyilvánuljon és betöltse küldetését. Akkor 

megtapasztaljátok majd, hogy minden egyes szellemi ajándékotok olyan fény és erő, amely előtt a 

legmerevebb nyakak és a legkeményebb szívek is meghajolnak. És amikor bizonyítékot kapnak az igazi 

lelkiségről, meghatódva kiáltanak fel: "Ezek tényleg Jézus tanítása szerint cselekszenek, ezek tényleg az 

igazságot hirdetik!". 

52 Vegyétek ezt az órát az Atyával való közösségetek órájának. Beszéljetek hozzám lelkileg, hallak 

titeket, ó emberek. Fektessétek le velem együtt mindazt a szenvedést, amit a világtól kaptok. Mosd le 

könnyeiddel lelked foltjait. Látni fogod, hogy a sírás és az imádság hogyan könnyíti és könnyíti meg 

szíved terhét. Akkor kiárasztom rátok kegyelmemet, amely által megadom nektek az erő érzését. 

53 Ha trinitáriusoknak nevezitek magatokat, mert alaposan tanulmányoztátok tanításaimat, és 

műveitekkel tanúságot tesztek róluk, akkor nem szenvedhettek hiányt fényben, erőben és békében. 

54 Belétek helyeztem az isteni pecsétet, amely az Istenségem könyvében őrzött bölcsesség örököseivé 

tesz benneteket, és akiben ez a fény van, az nem bukhat el. 

55 Minden idők Atyja az, aki most hozzátok szól. Ugyanaz, aki kinyilatkoztatta nektek a Törvényt 

Mózesen keresztül, aki hallatta veletek az "Ige" hangját Krisztusban, és aki most Illést küldte nektek a 

Lélekben, hogy felkészítse az embereket, mert ebben az időben meg kell tanulniuk belső közösséget 

tartani a Szentlélekkel, aki Én vagyok. Aki közösségre lép velem, felfedezi, hogy én maga az Atya 
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vagyok, és ugyanakkor az, akit Fiúnak neveztek: ez az Istenség Szeretetszava. Isten Háromsága nem a 

szellem, hanem a tulajdonságok vagy erők sokféleségét jelenti. 

56 Törvény, szeretet, bölcsesség - ez a kinyilatkoztatás három formája, amelyben megmutattam 

magam az embernek, hogy szilárd meggyőződése legyen fejlődésének útján, és teljes ismerete legyen 

Teremtőjéről. A kinyilatkoztatás e három fázisa különbözik egymástól, de mindháromnak egy és ugyanaz 

az eredete, és összességükben abszolút tökéletességet jelentenek. 

57 Többször mondtam már nektek: Miért akartok annyira felismerni három Isteni Lényt, amikor csak 

egyet találtok? Mindig egyetlen hang szólt hozzátok, egyetlen Isteni Szellem nyilatkozott meg nektek. Ez 

az egyedülálló, örökkévaló hang, amely törvényemet különböző kifejezési formákban hirdette nektek, az, 

amelyet ti is a lelkiismeretetekbe vésve hordoztok, és amelynek lényegét szintén a szívetekben kell 

őriznetek. De ahelyett, hogy szellemben és igazságban szeretnétek engem, ahogy tanításom tanított 

benneteket, materialista kultikus formákban és ábrázolásokban szerettek engem, mert másképp nem 

tudjátok felfogni Teremtőtöket. 

58 Amikor törvényemet kőbe véstem, ki kételkedett volna abban, hogy azok a táblák szentek, hiszen 

az isteni parancsolatot tartalmazzák? Mégis visszavontam azokat a kőtáblákat az ember szeme elől, és 

csak a törvényem ismeretét hagytam meg neki. 

59 Krisztus szegénységben, tisztaságban és tökéletességben született, élt és halt meg, és ti azt 

kívántátok volna, hogy bárcsak örökké a földön maradt volna. Ezért volt benned a vágy, hogy emberi kéz 

által készített képeken halhatatlanná tedd őt. De meg kell értenetek, hogy emberi megjelenése eltűnt, hogy 

az emberi szellem számára csak szavának és műveinek legtisztább lényegét hagyja meg, amelyek az isteni 

szeretet tökéletes kifejeződései voltak. Ma, mivel kinyilatkoztattam magam a Lélekben és az általam 

készített értelmi szerveken keresztül ismertettem meg magam, mit tudtok megvalósítani a harmadik 

kinyilatkoztatásomból? Tárgyakat, helyeket vagy személyeket szeretnél isteníteni? Nem, szellemi 

megnyilvánulásom eme időszakától kezdve csak azt a végtelen fényt kell megőriznetek, amelyet én 

árasztottam rátok, az örök bölcsesség fényét. Ha az Első Korszak törvényében keresnétek a szeretetet és a 

bölcsességet, megtalálnátok; ha Jézus szeretetében keresnétek a törvényt és a bölcsességet, megtalálnátok; 

és ha abban a bölcsességben keresnétek a törvényt és a szeretetet, amelyet Lelkem ebben a Harmadik 

Korszakban minden teremtményre kiárasztott, akkor a lényegükben fedezhetitek fel őket. Ismerd fel, hogy 

az összes isteni erény és erő egyetlen lényeget alkot, és ez a lényeg Isten. 

60 Felfogjátok a tanítást, amit adtam nektek. Kiderül belőle, hogy mennyire szeretem az emberiséget. 

61 Tanításommal formálom a szíveteket, egyszerű emberek segítségével. A spiritualizmus 

tanítványainak meg kell őrizniük tanításomat annak teljes tisztaságában, mert ez lesz az, ami 

megszilárdítja a békét és a testvériséget az emberek között. 

62 A vallási szimbólumok eltűnnek, mert az embernek nem szabad többé korlátozni engem, hogy 

munkája méltó legyen az Atyához. 

63 Azzal, hogy a reprezentáció minden nyilvánvaló anyagi formája nélkül hallgattok engem, új 

jellemet alakítottatok ki magatokban. Az elméd felébredt, és az erkölcsöd megerősödött. 

64 Meggyőződéses férfiakat és nőket akarok a jövőre nézve - olyan tanítványokat, akik 

példamutatással prédikálnak, nem pedig képmutatókat, mert az erkölcs és az igazmondás, a béke és a lélek 

erejének hiánya miatt bekövetkező bukásotok nagyon fájdalmas lenne. 

65 Nézzétek meg, hogy az emberiség, miután a tisztító olvasztótégelyen és a tűz engesztelő próbáin 

átment az idők során, még mindig képtelen megszilárdítani a békéjét. A véres ösvény egyre hosszabb és 

hosszabb lesz, mert az emberek elfelejtették a szavamat. Nincs őszinteség, nincs bizalom, nincs 

segítőkészség és nincs szeretet. 

66 Mégis itt vagyok az egység és béke új üzenetével, egyszerű Igémmel, amely sok küzdelem után 

csodát tesz, és egyesíti az emberek elméjét és szívét. Még mindig vannak olyanok, akik azt kérdezik, miért 

jöttem? 

67 Ebben az időben is sokan voltak elhívva és kevesen kiválasztva, de velem együtt senki sincs 

kivételezve. Mert az ember az, aki méltóvá teszi magát Urához, és jogot szerez az Ő kegyelmére. 

68 Mindenkinek ugyanígy adtam útmutatást, mindenkit megtanítottam arra, hogy ezen az úton járjon, 

és a könnyek völgyében éljen. Értsd meg jól: nem csak neked kell e törvény alatt élned, hanem az egész 
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világnak. De az én tanítványaim lesznek azok, akik szétszóródva az egész világon, erkölcsük és példájuk 

által fogják ezt beültetni. 

69 Teljesítsétek a feladatotokat már most, és ne hagyjátok, hogy a szellem számára úgy teljen el az 

idő, hogy ne használja fel, mert akkor eljön a megbánás pillanata. 

70 Ez az oka annak, hogy felhasználom az alázatosokat, azokat, akik eltévedtek az élet ösvényein, 

akik meghallották Uruk üdvözítő hangját, és készségesen elindultak, hogy kövessék Őt. Ezek vagytok ti, 

az "utolsók", mert ti a Harmadik Korszakban szolgáltok Engem. 

71 Küldöm nektek a békémet, de őszintén mondom nektek, amíg vannak emberek, akiknek mindenük 

megvan, ami az élethez szükséges, és elfelejtik azokat, akik éhen halnak, addig nem lesz béke a földön. 

72 A béke nem az emberi dicsőségben és nem a gazdagságban rejlik. A jóakaraton, a kölcsönös 

szereteten, a szolgálaton és a tiszteleten alapul. Ó, bárcsak megértené a világ ezeket a tanításokat! A 

gyűlölet eltűnne, és a szeretet kivirágozna az emberi szívekben. 

73 Csak az én szeretetem és igazságosságom tudja ma megvédeni azokat, akik éheznek és szomjaznak 

rá. Egyedül én vagyok képes tökéletes igazságosságomban üdvözölni azt, aki a saját létezése ellen követ el 

bűncselekményt. 

74 Ha ezek tudnák, hogy a lélek elhagyatottsága szörnyűbb, mint az e világi magány, akkor 

türelmesen és bátran kitartanának földi létük utolsó napjáig. 

75 Atyai szeretetemet adtam nektek ebben az igében. Tegyetek tanúságot az igazságomról a 

műveitekkel. 

76 Szeressétek egymást. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 166  
1 Ez az öröm napja népem számára, a béke napja azok számára, akik eljöttek, hogy meghallgassák 

szavamat. Amikor ezt az örökséget az elsőknek adtam, azt mondtam nekik, hogy vigyázzanak rá, mert 

olyan, mint egy kis csemete, amelyből később sűrű levelű és hatalmas fa lesz. Ma nagy tömegek jönnek, 

hogy meghallgassák szavamat, és tanúságot tegyenek bejelentésem beteljesüléséről. 

2 A fa ágakat hajtott, és ezeket leválasztották, hogy más földre ültessék. De bizony mondom nektek, 

némelyek az én akaratom szerint ültettek, mások pedig az emberek akarata szerint. 

3 Már régen megmondtam nektek, hogy a fát a gyümölcséről ismeritek meg, és a kellő időben, 

amikor ezek a "fák" elkezdenek gyümölcsöt teremni, tudni fogjátok, hogy milyen gyümölcsöt teremnek, 

jó-e vagy sem. Voltak csemeték, amelyek eleinte tele voltak nedvvel és erővel, amelyek jó gyümölcsöt és 

jótékony árnyékot ígértek a fáradt vándornak, mert aki gondozta őket, szeretettel és segítőkészséggel telve 

indult el, és a tévelygő üdvösségévé vált. Világos szavakkal válaszolt az emberek kérdéseire, világosságot 

adott a vakoknak és vigaszt a betegeknek. Az ő ajkai és művei által jelek történtek és csodák történtek; az 

igazságokat ihletés által kapta. Ez azért történt, mert az Atya, látva e munkások buzgóságát és buzgóságát, 

elárasztotta őket szeretettel és bölcsességgel. Amikor a sokaság látta e tanítvány odaadását, amikor 

meggyőződtek szeretetéről és őszinteségéről, hosszú utakon követték őt, követték a hegytetőre. Vakon 

engedelmeskedtek és hittek neki. De amikor látta, hogy a tömeg követi őt, hogy az emberek úgy 

engedelmeskednek a szavának, mintha törvény lenne, hiúságot és megalomániát érzett a szívében, és 

elfelejtette azt, aki mindent adott neki, aki nélkül semmit sem tehetett volna, elvesztette az alázatot, és 

dicsekedni kezdett érdemeivel és mások feletti hatalmával. Tökéletesnek érezte magát tanításom 

gyakorlásában, és hangosan kijelentette, hogy igazi tanítvány, sőt mester. 

4 Mondom nektek, aki dicsekszik a lelki adományaival, és nem alázattal vet, annak hiábavaló lesz az 

aratása. 

5 Sokakat megkérdezhetnék azok közül, akik hangosan hirdették, hogy a szeretet cselekedeteit 

végzik: "Hol vannak a követőid? Hol vannak azok, akik követtek téged? Mi lett azokkal, akik szellemi 

ajándékokat kaptak, hogy ezeket a magokat terjesszék?" És azt kellett volna válaszolniuk nekem, hogy 

egyedül maradtak, mert akik megtalálták őket, újra eltévedtek, akik meggyógyultak, újra megbetegedtek, 

és akik elkezdték látni a fényt, visszasüllyedtek a sötétségbe. De a Mester azt kérdezi tőletek: "Miért 

történt ez azokkal, akiket én tanítottam?" - Mert a kapott tanításokat értelmük és belátásuk szerint 

használták fel, mert idő előtt, vagyis még mielőtt helyesen felfogták volna a Mester tanítását, munkához 

láttak. 

6 Azok, akik megvárták a megfelelő időt, hogy munkához lássanak, tanuljanak, figyeljenek és 

imádkozzanak, azok maradnak állhatatosak, mert gyökereik mélyre nyúlnak, és ágaik ellenálltak a 

viharoknak. Ezek akkor indultak el, amikor szívük már nem eshetett áldozatul a hiúságnak. De ez a béke 

és a megbocsátás napja, amikor azt akarom, hogy mindannyian gondolkodjatok el szavaimon, hogy 

amikor visszatérsz a fádhoz és a meződre, helyrehozd mindazt, amit tökéletlenségedben tettél. Még van 

idő a fa kiegyenesítésére és a magok megmentésére. De meg kell sokszoroznod az erőfeszítéseidet. 

7 Menjetek vissza a földetekre, és ha elhagyatottnak és elfeledettnek találjátok magatokat azoktól, 

akik vakon követtek titeket, és akiket nem tudtatok megtartani, védjétek a fa gyökereit, vágjátok le a sérült 

gyümölcsöt, metszétek meg száraz ágait, öntözzétek meg, és újra látni fogjátok, hogy a vándorok hogyan 

jönnek árnyékára és gyümölcseire vágyva. 

8 Boldogok, akik a saját bukásukból feltámadnak, áldottak, akik a fényre emelkednek. Látni fogjátok 

majd, hogy újra eljövetelemet hirdetik, amelyre az emberek évszázadról évszázadra vártak, és amely sok 

halottat még a sírjában is megrázkódtat. 

9 Bizony mondom nektek, azt az isteni ígéretet, hogy a Vigasztaló Lélekként visszatér hozzátok, 

senki sem törölte el, sem az idő, sem a bűn, sem az emberek felett eljárt korszakok. Visszatérésem 

bizonyítékát sem fogják eltörölni, és végül az emberek meghajolnak majd az igazságom előtt. 

10 Amikor halljátok szavamat, a lelkiismeret fényében hagyjátok, hogy életetek elhaladjon 

mellettetek, és amikor tanító szavam véget ér, úgy érzitek, hogy megszabadultok adósságaitoktól, 

nyomorúságaitoktól és lelkiismeret-furdalásotoktól. Még ha az értelmed műveletlen szervein keresztül 
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fogadod is szavamat, lényed megremeg, mert érzed benne a szemet, amely rád néz, a fület, amely még a 

legkönnyebb sóhajodat is érzékeli, és az érzékenységet, amely képes olvasni még a legtitkosabb 

gondolataidat is. 

11 Az első napon, amikor így szóltam az emberiséghez, egy új szellemi korszakot nyitottam meg. Az 

Isteni megnyilvánulásomnál jelenlévő szíveket elöntötte a félelem, az áhítat, a csodálat és a boldogság. 

Ezért nőtt és sokasodott az első tanítványaim kis csoportja, míg végül azzá a nagy közösséggé vált, amely 

most jelen van, hogy hallgassa tanításaimat. 

12 E tömegek között vannak olyanok is, akik miután évről évre hallgattak engem, hozzászoktak ehhez 

a megnyilvánuláshoz, és már nem annyira meghatódottak, mint amikor az első tanítások alkalmával 

hallgattak engem. Ennek ellenére a többség továbbra is igazi lelkesedéssel hallgatja szavamat, és szívük 

gyorsabban ver, amikor itt vannak, hogy hallják bölcs és szeretetteljes tanításomat. 

13 Lelkileg akartam formálni azokat a szíveket, amelyek befogadják ezt az Igét, hogy mindannyian 

energikus munkássá váljanak a rájuk bízott tevékenységben - tudatában a küldetésüknek és odaadóan az én 

Munkámnak. De míg egyesek továbbra is hűségesen hallgattak rám, tanulva és tökéletesítve magukat, 

hogy méltóak legyenek arra, hogy embertársaiknak felajánlják a tanulmányaik és elmélkedéseik, türelmük, 

erőfeszítéseik és kitartásuk által megérlelt gyümölcsöket, addig mások hízelgésre törekedtek, buzgón 

vetve, mielőtt még eljött volna az ideje. A jelzett idő előtt kiköltöztek, és tanították azt a keveset, amit 

tanultak. 

14 Ezért néhányan misztifikálták a tanításokat, amelyeket kaptak, és tudás hiányában a saját ízlésük 

szerint változtatták meg a tanításaimat, nehézséget okozva ezzel azoknak a sikerében, akik csak akkor 

hirdették a tanításaimat, amikor képesek voltak követni a tanításaimat. 

15 Mondom nektek, amikor eljön az óra, a jó vetők búzája legyőzi a hűtlenek kázsáját, és a konfliktus 

órájában a világ tudni fogja, hogy kik hozták el neki az igazságomat. 

16 Amikor halljátok, hogy egy spiritiszta dicsekszik a küldetésével, és azt kiabálja a világban, hogy ő 

Krisztus új tanítványai közé tartozik, biztosak lehettek benne, hogy a szája hazugságokat terjeszt, mert e 

Mű igazi tanítványa az, aki nem dicsekszik, aki csendben dolgozik Mestere dicsőségére, és aki igazán 

szereti minden embertársát. Jó szolgáimat alázatosságukról fogjátok felismerni. 

17 Mi lesz végül azokkal, akik nem az én törvényem parancsai szerint gyakorolják tanításaimat? - 

Meg kell tisztulniuk, és egy új küldetésben ki kell javítaniuk minden hibájukat, és le kell mosniuk minden 

foltjukat, amíg sikerül az általuk megművelt kévét búzává változtatniuk. 

18 A sokaságnak, akik ezekben a percekben hallgatják szavamat, azt mondom: továbbra is tisztelettel 

hallgassátok tanításomat. Ne hagyd, hogy elhalványuljon az emlékezetedből anélkül, hogy előbb 

elgondolkodtál volna rajta. Ne akarjatok tanítani, amikor még csak gyenge gyermekek vagytok. Várnotok 

kell, amíg erős és felkészült tanítványokká váltok. Akkor látni fogod, hogy minden mag, amit elvetsz, 

kicsírázik, növekszik, kivirágzik és gyümölcsöt hoz. És én azt mondom neked: elfogadom ajándékodat, a 

rád bízott mag gyümölcsét. 

19 Még nem akarlak megítélni, mert ha megtenném, kevés érdemet találnék benned. Atyaként jövök 

hozzád, hogy megbocsássak neked, és hogy felajánljak neked egy újabb időszakot, mint értékes 

lehetőséget, amelyet ki kell használnod, és amelyért számot kell adnod nekem. 

20 A kegyelem eme napján elmondom nektek, hogy az emberiség számára ismertté és érzékelhetővé 

tettem Mária jelenlétét és szeretetét, mert benne az "Új Szövetség" ebben az időben fog létrejönni. Mária a 

maga szelídségében és alázatosságában szintén megismertette magát veletek. 

21 Az Atya kiárasztotta kegyelmi ajándékait erre a népre; de bizony mondom nektek, nektek is 

számot kell adnotok nekem az Isteni Anya jelenlétéről. 

22 Számon kérem rajtatok, igen - mert azt akarom, hogy teljesen tisztában legyetek azzal, hogy mit 

adtam nektek. De e számonkérés középpontjában szerető irgalmasságom áll. 

23 A világ jelenleg nem ismeri a munkámat és az igehirdetésemet, mert ti visszariadtatok attól, hogy 

ezeket a tanításokat az emberek előtt hirdessétek. De az új generációk megismerik majd őket, és 

megerősítik soraitokat. Bizony mondom nektek, Jézus és Mária neve egyesül a megváltás művében; és 

mivel az emberek ebben az időben nem tudtak szövetséget kötni Urukkal, az Anya neve lesz az emberek 

közötti egyesülés és testvériség szimbóluma. 
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24 Az elemek erőszakossága lesz az a hang, amely felébreszti azokat az embereket, akik makacsul a 

sötétségben akarnak élni, és nem én fogok ítélkezni felettük. Saját tetteik miatt fognak ítéletre jutni. 

25 Az emberek maguknak teremtették meg a feladataikat, amelyek eredetileg zajosak voltak, de 

amelyeket bűneik által bemocskoltak és tudományaik által megszentségtelenítettek, és amelyek közül 

sokakat önzés, gyűlölet és gőg lelkesít. 

26 Halljuk: Az Első Korszakban szövetséget kötöttem Ábrahámmal és leszármazottaival. Ezt a 

szövetséget a nép gyermekei elfelejtették. Szövetséget kötöttem Mózessel, aki kiszabadította Izraelt a 

rabságból. De az idők folyamán a nép ismét megfeledkezett a szövetségről. 

27 A második korszakban jöttem a világra; véremmel pecsételtem meg szövetségemet az 

emberiséggel, és ennek a szeretetszövetségnek elég ereje volt ahhoz, hogy megtanítsam gyermekeimnek 

azt az utat, amelyen minden idők emberei eltörölhetik minden bűnüket. Mert Jézusban legyőztem a halált, 

diadalmaskodtam a sötétség felett, a fájdalmat isteni szenvedéllyé változtattam, és a lelkek számára utat 

törtem a világosság felé. 

28 Ma hallottátok, hogy új szövetséget akarok kötni veletek, mert nem talállak benneteket 

egyesültnek sem Bennem, sem egymás között, és az az akaratom, hogy ebben a Harmadik Korszakban, a 

Hatodik Pecsét méhében, a szeretet és a testvériség szövetségét kössétek meg Bennem. 

29 Mindannyian a hatodik pecséten belül vagytok, amely a hét pecsét könyvének egy szakasza, egy 

fejezete, amelynek tartalma Isten bölcsessége és a lelkek tökéletessége. 

30 Új nemzedékek jönnek majd, és fel fogják ismerni a Harmadik Korszak munkáját, amelyben ti 

tettétek meg az első lépéseket. Folytatni fogják a munkátokat, és amikor a különböző fajok és népek végre 

testvérekként szeretik egymást, amikor az emberek legyőzik a gyűlölet érzését, a Szentlélek munkája meg 

fog szilárdulni az emberek szívében. 

31 Már az Első Korszakban megtanítottalak benneteket arra, hogy a hetedik napot Nekem 

szenteljétek. Mivel az ember hat napon át világi kötelességei teljesítésének szentelte magát, helyénvaló 

volt, hogy legalább egyet az Úr szolgálatára szenteljen. Nem azt kértem tőle, hogy az első napot szentelje 

nekem, hanem az utolsót, hogy azalatt kipihenhesse munkáját, és a lelki elmélkedésnek* szentelhesse 

magát, hogy alkalmat adjon lelkének arra, hogy Atyjához közeledjen, és imádságban szóljon hozzá. 
Spanyol "meditaeiön" = meditáció, elmélkedés; továbbá: elmélkedés, belső szemlélődés, lelki szemlélődés. 

32 A pihenőnap azért lett bevezetve, hogy az ember, feledve az élet kemény földi küzdelmét - ha csak 

rövid időre is -, lehetőséget adjon a lelkiismeretének, hogy megszólítsa, emlékeztesse a Törvényre, és 

megvizsgálja magát, megbánja vétkeit, és szívében nemes elhatározásokat hozzon a megtérésre. A 

szombat volt az a nap, amelyet korábban a pihenésnek, az imádságnak és a törvény tanulmányozásának 

szenteltek. De az emberek a hagyományt követve megfeledkeztek a felebarátaik iránti testvéri érzésekről 

és a felebarátaikkal szembeni lelki kötelességekről. Az idők teltek, az emberiség szellemileg fejlődött, és 

Krisztus azért jött, hogy megtanítson benneteket arra, hogy még a pihenőnapokon is gyakoroljátok a 

szeretetet és tegyetek minden jó cselekedetet. 

33 Jézus azt akarta elmondani nektek, hogy bár egy napot az elmélkedésre és a fizikai pihenésre 

szenteltek, meg kell értenetek, hogy sem a napot, sem az órát nem lehet előre meghatározni a Lélek 

küldetésének beteljesítésére. 

34 Bár a Mester a legnagyobb világossággal beszélt hozzátok, az emberek eltértek ettől, és mindenki 

azt a napot választotta, amelyik neki a legjobban megfelelt. Ezért, míg egyesek továbbra is megtartották a 

szombatot, mint a pihenésnek szentelt napot, mások a vasárnapot választották az istentisztelet 

megtartására. 

35 Ma ismét szólok hozzátok, és tanításaim új tudást hoznak számotokra. Sok tapasztalatot éltetek át 

és fejlődtetek. Ma nem az a fontos, hogy melyik napot szenteled a földi munkától való pihenésnek, hanem 

hogy tudd, hogy minden nap azon az úton kell járnod, amelyet én jelöltem ki számodra. Értsétek meg, 

hogy nincs meghatározott óra az imádságotokra, mert a nap minden időpontja alkalmas az imádságra és 

arra, hogy gyakoroljátok tanításomat embertársaitok javára. 

36 Azt akarom, hogy a fény, az ihlet és a szeretet mindig a szellemedben lakozzon, hogy az elme és a 

szív a szellem tükre legyen, és hogy erényei visszatükröződjenek benne, és dicsőséges eszmékben, nemes 

gondolatokban és érzésekben fejeződjenek ki. Akkor tudatára ébredsz annak a tökéletes harmóniának, 
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amely a szellem és a test, a spirituális és az emberi, a szellem törvényei és kötelességei, valamint a világ 

törvényei és kötelességei között létezik. Végül képes leszel látni, hogy az egész életnek, a maga 

megpróbáltatásaival és leckéivel egyetlen célja van: a szellem tökéletessége, amely által megtapasztalja a 

nyugalmat és az igazi boldogságot az Úr birodalmában. 

37 Időnként azt gondoljátok és azt mondjátok: "Mire jó ez a létezés, hiszen semmi jót nem ad nekünk, 

és semmi hasznot nem húzunk belőle?". Ha valaki így gondolkodik, az azért van, mert megakadályozza, 

hogy a fény felragyogjon az elméjében. Úgy gondolja, hogy az élet értelmetlen, mert nem volt lehetséges 

számára, hogy minden vágyát teljesítse, mert mindent szeretett volna az elképzelései szerint megkapni. 

Akkor azt hiszi, hogy ő is haszontalan, és csak azért, mert nem értette meg és nem mérte fel a szavam 

jelentését. 

38 Az ember szellemi része még mindig szunnyad, ezért élt annyi haszontalan életet. 

39 Kényszeríthetnélek és kényszeríthetnélek benneteket, hogy teljesítsétek parancsaimat, de akkor az 

érdemeitek nem lennének valódiak, a fejlődésetek nem lenne valódi. Engedélyezem, hogy az élet, 

amelyben leckéket és próbatételeket teremtetek magatoknak anélkül, hogy észrevennétek, megtanítja 

nektek az igazi leckét, amely néha fájdalmas, attól függően, hogy milyenek voltak a munkáitok. De a 

megpróbáltatás közepette Lelkem elküldi nektek a fényt, amely eléri a szellemeteket - néha szelíden, de 

néha kérlelhetetlen bíróként, hogy felébredjetek és meghalljátok a lelkiismeret hangját, amely az én 

hangom. 

40 Megkérdezem: Szeretnél hasznos lenni, és úgy érezni, hogy a létezésed is hasznos? Akkor 

tanuljatok a szavaimból - abból, amit a múltban adtam nektek, és abból, amit ma hallotok, mert mindkettő 

kiegészíti egymást. De ne gondoljátok, hogy pusztán mondataim és életszabályaim ismételgetésével máris 

megvalósítottátok tanításomat. Nem, aki nem tudja, hogyan kell szeretni, az nem lesz képes hirdetni az 

isteni szavakat és beteljesíteni, amit tanítanak. 

41 A szeretet a létezésetek eredete és oka, ó, emberek. Hogyan tudnál e nélkül az ajándék nélkül élni? 

Higgyétek el, sokan vannak, akik a halált hordozzák magukban, és mások, akik betegek, csak azért, mert 

nem szeretnek senkit. A gyógyító balzsam, amely sokakat megmentett, a szeretet volt, és az isteni ajándék, 

amely az igazi életre emel, amely megvált és felemel, szintén a szeretet. 

42 Ezért a Mester azt mondja nektek, gyermekeim, akik hallottátok ezt a tanítást: a mai naptól kezdve 

kezdjetek el szeretni. Minden, mások felé irányuló cselekedetedet ez az érzés hatja át, és ez áradjon a 

szavaidba és imáidba is, amelyeket nekem szentelsz. 

43 Tudjátok meg, hogy annak a szónak, amelyben nincs szeretet, nincs se élete, se ereje. Azt 

kérdezitek tőlem, hogyan kezdhettek el szeretni, és mit kell tennetek, hogy felébresszétek ezt az érzést a 

szívetekben, és én azt mondom nektek: Azzal kell kezdened, hogy megérted, hogyan kell imádkozni. Az 

ima közelebb visz a Mesterhez, és ez a Mester Én vagyok. 

44 Az imádságban vigasztalást, inspirációt és erőt találsz, és az a finom elégedettség fog megadni, 

hogy tanúk és közvetítők nélkül, bizalmasan beszélhetsz Istennel. Isten és a ti szellemetek egyesül a 

bizalmak, a lelki párbeszéd és az áldások eme édes pillanatában. 

45 Készüljetek fel, tanítványok, mert én kinyilatkoztatom magamat nektek. Mindannyian gondokat és 

bajokat hoztok elém, de én azt mondom nektek: Miért félsz? Nem éreztétek-e, hogy irgalommal teli 

tekintetem rajtatok van? Nem tesz-e erőssé benneteket az Én Jelenlétem? Ne adjatok okot arra, hogy 

megismételjem a Második Korszakban mondott szavaimat, és elmondjam nektek, hogy kishitű emberek 

vagytok, hogy bár olyan közel vagyok hozzátok, és azt állítjátok, hogy ismertek Engem, mégsem bíztok 

Bennem. 

46 Bármikor, amikor felkülditek az imátokat és kerestek Engem, én veletek leszek. Szavam és a 

parancsolataim, amelyeket mindenkor adtam nektek, a lelkiismereteteken keresztül adják meg nektek az 

utasításaimat. Gazdagodjatok meg erőben és felszerelésben. Vigyétek az Élet eme Igéjét mindenhová a 

vigasztalásra és világosságra szoruló szívekhez, mert a szellemi mezők vetésére hívtalak benneteket. 

47 Mivel kegyelmi ajándékaimban gazdagok vagytok, és amit kaptatok, az a tanítások kimeríthetetlen 

kincse, szeretettel kell továbbadnotok ezt a tudást. Menjetek el másokhoz, akik rászorulnak, azokhoz, akik 

nem élveznek jóindulatot, tekintélyt vagy tiszteletet a földön. Keressétek fel az árvákat, az özvegyeket, a 
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gyógyíthatatlan betegeket, és segítsétek őket fenntartás nélkül. Adjátok meg nekik azt a lelki balzsamot, 

amely a lélek mélyéről árad fel bőséges mértékben, több figyelmet fordítva a lelkükre, mint a testükre. 

48 A munkások csapatát férfiakból és nőkből alkottam, mert nem csak a férfi az, aki tudja, hogyan 

kell értelmezni a törvényemet. A gyönyörű és nemes érzelmekkel megáldott nő mindig is munkatársam 

volt a megváltás munkájában. Ezúttal az utasításaim jó teljesítésének felelősségét is átruházom rá. 

Mindkettőjükre rábíztam, hogy vigyázzanak erre a rátok bízott munkára. 

49 Népem, rövid ideig maradok veletek ezen az elme szervén keresztül*. Imádkoztatok, és a 

legfelsőbb emelkedettség pillanatában hallottátok szívetek csendjében a Mester szeretetteljes üdvözletét, 

aki azt mondta nektek: "Béke legyen veletek". Tudatára ébredtél az ima hatásának, és megértetted, hogy 

milyen hatalmas erő rejlik benne, amikor felküldöd - mind egy lelki szükséglet kielégítésére, mind pedig 

egy anyagi szükséghelyzet megoldásának kérésére. 
* Ez az elmére vonatkozik, különösen a hanghordozó beszédképességével kapcsolatban. 

50 Emlékezz arra, hogy gyakran elég volt kimondani az "Atya" szót, hogy egész lényed 

megremegjen, és hogy szívedet elárassza az az érzés, hogy elárasztja a vigasztalás, amelyet az ő szeretete 

ad. Tudd, hogy valahányszor szíved buzgón hív engem, az én lelkem is reszket az örömtől. 

51 Amikor "Atyámnak" szólítasz engem, amikor ez a név feltör belőled, hangodat meghallják a 

mennyben, és az isteni bölcsességből valami titkot csikarsz ki. 

52 Ne csak az ajkatok szólítson engem "Atyámnak", mert sokan közületek ezt mechanikusan szokták 

megtenni. Azt akarom, hogy a "Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved" ima, ez 

az ima a legtisztább és legmélyebb szívből jöjjön, és hogy minden egyes mondaton elgondolkodjatok, 

hogy azután ihletetté váljatok és tökéletes közösségben legyetek velem. 

53 Megtanítottam nektek az erőteljes, megvalósult imát, amely valóban közelebb hozza a gyermeket 

az Atyához. Amikor az "Atya" szót buzgósággal és tisztelettel, emelkedettséggel és szeretettel, hittel és 

reménnyel ejtitek ki, a távolságok eltűnnek, a tér eltűnik, mert a szellemtől a szellemnek folytatott 

párbeszéd e pillanatában sem Isten nincs távol tőletek, sem ti nem vagytok távol tőle. Imádkozzatok így, 

és teljes kézzel fogadjátok majd szívetekben szeretetem jótéteményeit. 

54 Akkor látni fogtok engem a lelki tekintetetekkel, ahogyan én vezetlek benneteket, ahogyan a 

pásztor teszi a juhokkal. Látni fogod az isteni fényt, amely megvilágítja életutadat, és hallani fogod 

hangomat, amely szüntelenül ismétli, hogy bátorítson téged utadon: "Légy erős, ne állj meg, minden egyes 

előre tett lépés közelebb visz Atyádhoz". 

55 Ezen a napon, ó tanítványok, ismét beszéltem nektek a szeretetről és az imádságról, hogy 

megtanuljátok megérteni a bennük rejlő kegyelmet és hatékonyságukat is, hogy elérjétek azt a magas 

jutalmat, amelyet Atyai szeretetem ígért nektek. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 167  
1 Sok szívből hangzik fel a kérdés Istenhez: "Uram, örökké fog tartani a fájdalom, amely ezt a 

világot sújtja?". Erre a Mester így válaszol nekik: "Nem, szeretteim. 

Gyermekeim, a fájdalmatok el fog tűnni, amint megtaláljátok az igaz szerelmet." 

2 Bár a földön sokat beszélnek a szeretetről, a valóságban ez nem létezik köztetek. Egyesek 

megjátsszák, mások összekeverik önző érzéssel, megint mások pedig alantas szenvedéllyel. Az emberi 

szívben hazugság uralkodik, hazugságok uralkodnak, az emberek szeretetet, barátságot, szeretetet 

színlelnek. A gyomok nőttek és terjedtek mindenfelé, és csak a fájdalom tüze lesz képes elpusztítani őket. 

3 Ez az a tűz, amelyet az emberek az eszmék, hitvallások, filozófiák és tudományok háborúival 

gyújtanak meg. A háború nagy léptekkel közeledik. Ott, ebben a tűzben, amelyet saját hatalomvágyuk, 

szenvedélyeik és ellenségeskedéseik gyújtottak meg, megtalálják a megtisztulásukat. Így akarták, így 

követelték. 

4 Hogyan lenne lehetséges, hogy az emberek testvérekként szeressék egymást, ha még nem 

tisztították meg a szívüket? A világ nagy látogatása kell ahhoz, hogy megtisztulva jöjjenek ki belőle, mert 

a fájdalom megtisztít. 

5 Én is mondom neked: Az embereknek hinniük kell az emberekben, hinniük és bízniuk kell 

egymásban, mert el kell jutnotok arra a meggyőződésre, hogy mindannyiótoknak a földön szüksége van 

egymásra. 

6 Ne gondoljátok, hogy tetszik nekem, ha azt mondjátok, hogy hisztek bennem, miközben tudom, 

hogy kételkedtek az egész világban. Mert azt várom tőletek, hogy szeressetek Engem a felebarátotok iránti 

szeretet által, és bocsássatok meg azoknak, akik bántanak benneteket; hogy szeretettel segítsétek a 

legszegényebbeket, a legkisebbeket vagy a leggyengébbeket, megkülönböztetés nélkül szeressétek 

embertársaitokat, és a legnagyobb önzetlenséget és őszinteséget gyakoroljátok minden cselekedetetekben. 

7 Tanuljatok tőlem, mert én soha nem kételkedtem bennetek, higgyetek az üdvösségetekben, és 

bízzatok abban, hogy felemelitek magatokat, hogy elérjétek az igazi életet. 

8 Még ha sok külső hamisság is van az emberek műveiben, nincs olyan, akinek a belső lényében ne 

lenne az igazságosság egy része. Ez a rész a szellemi fény szikrája, amelyet magában hordoz, az én isteni 

jelenlétem, Isten szikrája, amely belülről megvilágítja őt. Azt fogom elérni, hogy ez a fény, amely az 

enyém, minden szívben felragyogjon, és visszatükröződése megnyilvánuljon minden egyes művetekben. 

9 Azt akarom, hogy az igazságban éljetek, és ehhez szükséges, hogy minden gonoszság meghaljon. 

Ti, akik tisztában vagytok a közelgő órával - figyeljetek és imádkozzatok már ma, hirdessétek ezt a csatát 

embertársaitoknak prófétaként, hogy felkészülhessenek, és ne essenek kétségbe a keserűség pillanataiban a 

közelgő csata során. 

10 Legyetek meggyőződve arról, hogy minden "mező" termést fog hozni, ha előkészítik. Magom 

készen áll arra, hogy leszálljon rájuk: Minden emberi lény olyan növény lesz, amely virágzik és a szeretet 

gyümölcseit adja, és így beteljesíti minden teremtett dolog sorsát. 

11 A növényvilágban vannak olyan élősködő növények, amelyek haszontalanok; ne vegyetek példát 

róluk. 

12 Tudjátok, miért csak a szeretet gyümölcseit várja el tőletek az Atya? - Mert az élet magja, amelyet 

minden teremtménybe helyeztem, az ősi mag, a szeretet volt. 

13 Ha időnként, mint a növények esetében, úgy tűnt, hogy kiszáradtatok, ha rövid időre elszáradtatok 

vagy szomjúságtól szenvedtetek, az nem azért volt, mert nem kaptátok meg kegyelmem vizét. 

Szeretetforrásom mindig is életadó vízként ömlött minden lélekre és minden szívre. De ezek a lélekkel 

felruházott emberi növények rendelkeznek az akarat szabadságával, és e drága ajándék rossz felhasználása 

következtében eltávolodnak attól az isteni kegyelemtől, amely az egyetlen, ami megmentheti és 

megerősítheti a lelket. Mennyire különbözöl a föld növényeitől, amelyek a maguk helyén mindig 

alázatosan elfogadják, amit Isten kegyelme ad nekik! 

14 Mindannyian azt hiszitek, hogy életetek során már szerettetek, de mondom nektek: egyesek 

valóban szerettek, míg mások a szenvedélyt és az önzést tévesztették össze a szeretettel. 



U 167 

156 

15 Jézus által tökéletes útmutatást adtam nektek. Tekintsd az én életutamat, mint emberi lényt a 

születéstől a halálig, akkor a szeretet élő és tökéletes módon fog megnyilatkozni előtted. 

16 Nem azt kérem tőletek, hogy legyetek olyanok, mint Jézus, mert benne volt valami, amit nem 

érhettek el: hogy emberként tökéletesek legyetek, hiszen aki benne volt, maga Isten volt korlátozott 

formában. De én mégis azt mondom, hogy utánozzátok őt. 

17 Örök törvényem mindig is erről a szeretetről beszélt nektek. Az első időkben azt mondtam nektek: 

"Szeresd Istent teljes szívedből és teljes lelkedből", és "Szeresd felebarátodat, mint önmagadat". 

18 Később ezeket az ihletett szavakat adtam nektek: "Szeressétek testvéreiteket, ahogyan az Atya 

szeretett titeket"; "Szeressétek egymást". 

19 Ebben az időben kinyilatkoztattam nektek, hogy Istent jobban kell szeretnetek, mint minden 

teremtett dolgot, hogy Istent kell szeretnetek mindenben, ami létezik, és mindenben, ami Istenben létezik. 

Hogy gyakoroljátok az irgalmasságot és az irgalmasságot újra embertársaitokkal szemben, hogy 

meglássátok az Atyát az Ő teljes dicsőségében, mert az irgalmasság szeretet. 

20 Az ember soha nem volt képes arra, hogy a lelki istentiszteleten keresztül úgy szeressen engem, 

mint ma, tisztességtelenségtől mentesen. A pogány és a hitetlen idők már messze vannak. A 

bálványimádás, amely minden kultuszban és minden időben fennmaradt, érzéki csalódásaival és hamis 

pompájával a lelkek fáradtságára vált. 

21 Hamarosan eljönnek azok a nemzedékek, akik a föld minden pontján bevezetik az én Istenségem 

spirituális tiszteletét. Amikor a vallásgyakorlásnak ez a formája végül megalapítja a béke és a fény 

országát az emberek között, a vallási fanatizmus eltűnik az emberek közül, mert a spiritualizációban már 

nincs helye sem a szenvedélyeknek, sem a tudatlanságnak. 

22 Mivel még hosszú út áll előtted, nem szabad megállnod, és azt gondolnod, hogy soha nem fogod 

elérni a célodat. Menj előre, mert még egy elveszett pillanat miatt is sírni fog később a lelked. Ki mondta 

neked, hogy a cél ebben a világban van? Ki tanította nektek, hogy a halál a vég, és hogy abban a 

pillanatban elérhetitek az én országomat? 

23 A halál olyan, mint egy rövid alvás, amely után a lélek újult erővel ébred fel az én fényem 

simogatása alatt, mintha egy új nap kezdődne számára. 

24 A halál az a kulcs, amely kinyitja előttetek annak a börtönnek a kapuit, amelyben voltatok, amíg a 

testi anyaghoz voltatok kötve, és ugyanakkor az a kulcs, amely kinyitja előttetek az örökkévalóság kapuit. 

25 Ez a bolygó, amelyet az emberi tökéletlenségek az engesztelés völgyévé változtattak, a lélek 

fogsága és száműzetése volt. 

26 Bizony mondom nektek, a földi élet csak egy újabb lépcsőfok az élet létráján. Miért nem így 

veszed, hogy minden tanulságát felhasználhasd? Az ok, amiért sokaknak újra és újra vissza kell térniük 

hozzá, a következő: Mert nem értették meg, és nem húztak hasznot az előző életükből. 

27 A holnap embereiben annyi spiritualizáció és megértése lesz annak a fejlődésnek, amelyet a 

lelküknek el kell érnie, hogy - amikor gyötrelmük elkezdődik, és már csak egy lépés választja el őket a 

testi haláltól - ők maguk és azok, akik abban az órában segítik őket, úgy fognak tekinteni erre a pillanatra, 

mint egész földi létük legszebbjére, amely olyan lesz, mint egy gyümölcsöző és hasznos élet csúcspontja, 

és képesek lesznek azt mondani, mint a Mesterük a kereszten: "Minden beteljesedett". 

28 Atyai hangon és egyszerű szavakkal beszélek hozzátok. Vártátok új kinyilatkoztatásomat ebben a 

misztériumokkal teli időben, és nagy volt a meglepetésetek, amikor megláttátok tanításaim egyszerűségét 

és azt az alázatos módot, ahogyan hozzátok beszélek. 

29 Illés úgy jött, mint egy fénysugár a vihar közepén, amelyet láthatatlan seregei, a fényszellemek 

nagy légiói követnek, akik úgy követik őt, mint juhok a pásztort. Utat tör a tömegeknek, letépi a jobb és 

bal oldali tüskés bokrokat, hogy rést vágjon azoknak, akik követik őt, és összegyűjti a lelkeket, akik 

felismerik a hangját, mint a pásztorét, aki ezekben az időkben hozzám vezeti őket. 

30 Elfelejtettétek, hogy Illés juha volt az, aki tanúságot tett nektek jelenlétemről, és meghívott 

benneteket, hogy egyesüljetek az akadályban, majd kövessétek a pásztor nyomát? 

31 Indulj el, emberiség, fedezd fel az utat, fedezd fel az élet értelmét! Egyesüljetek, emberek az 

emberekkel, szeressétek egymást! Milyen vékony a válaszfal, amely az egyik otthont a másiktól 

elválasztja, és mégis milyen távol vannak egymástól a lakói! És az országotok határainál - mennyi feltételt 
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követelnek ott, hogy átengedjétek a külföldit! És ha ezt még az embertestvérek között is megteszitek, mit 

tettetek azokkal, akik egy másik életben vannak? Egy függönyt eresztettetek le köztük és köztetek - ha 

nem is a feledékenységetek, de a tudatlanságotok függönyét, amely olyan, mint a sűrű köd. 

32 Amikor e világ lakóira tekintek, látom, hogy minden nép ismeri nevemet, hogy emberek milliói 

beszélik szavaimat; de bizony, mondom nektek, mégsem látok szeretetet az emberek között! 

33 Mindaz, amit ebben az időben tanítok nektek, és ami a világban történik, annak a 

kinyilatkoztatásnak a magyarázata és beteljesedése, amelyet János apostolomon keresztül adtam az 

emberiségnek, amikor, amikor Patmosz szigetén élt, lélekben a mennyei magasságokba, az isteni síkba, a 

végtelenbe vittem őt, hogy allegóriákon keresztül megmutassam neki az eredetet és a célt, az Alfát és az 

Omegát; és ő látta a megtörtént eseményeket, azokat, amelyek megtörténtek, azokat, amelyek folyamatban 

vannak, és azokat, amelyek még el fognak jönni. 

34 Akkor még semmit sem értett belőle, de a hangom azt mondta neki: "Írd le, amit látni és hallani 

fogsz", és így írt. Jánosnak voltak tanítványai, akik hajókon átkeltek a tengeren, és felkeresték őt a 

menedékhelyén. Azok az emberek buzgón kérdezték őt, aki Jézus tanítványa volt, hogy milyen volt a 

Mester, milyenek voltak a szavai és a csodái; és János, aki szeretetben és bölcsességben utánozta a 

Mesterét, lenyűgözte őket a szavaival. Még akkor is volt elég ereje ahhoz, hogy tanúságot tegyen a 

Mesteréről, és azt mondja a tanítványainak: "Szeressétek egymást", amikor már közeledett az öregség, 

amikor a testét már meggörbítette az idő. Amikor azok, akik felkeresték őt, látták, hogy közeledik János 

halálának napja, arra kérték őt, hogy - vágyakozva arra, hogy birtokba vegyék mindazt a bölcsességet, 

amelyet az apostol felhalmozott - tárja fel nekik mindazt, amit a Mesterétől tanult, de válaszul mindig csak 

ezt a mondatot hallották: "Szeressétek egymást". 

35 Azok, akik oly nagy buzgalommal és érdeklődéssel kérdezték, becsapva érezték magukat, és azt 

gondolták, hogy az öregség kitörölte Krisztus szavait az emlékezetéből. 

36 Mondom nektek, hogy János egyetlen szavamat sem felejtette el, hanem minden tanításomból 

egyetlen kvintesszenciaként azt a tanítást emelte ki, amely az egész Törvényt összefoglalja: szeressétek 

egymást. 

37 Hogyan halványulhatott el a szeretett tanítvány emlékezetéből a Mester tanítása, akit annyira 

szeretett? 

38 Tudjátok-e, tanítványok, hogy amikor eljön az 1950-es év, az utolsó év, amikor hirdetem, nem 

fogom-e ugyanígy azt mondani nektek, minden utasítás helyett csak annyit: "Szeressétek egymást"? 

Életutadon minden erről a leckéről beszél neked: a fa, amely kiteríti lombját, hogy árnyékot adjon neked, a 

virág, amely lehullajtja szirmait, miután belélegezted illatát, hogy áldozatos halála a te örömöddé váljon. 

39 Ez az út, ezért mondtam nektek, hogy szeressétek Istent minden teremtett dologban és az egész 

teremtést Istenben, mert mindenben jelen vagyok, és mindenben beszélek hozzátok. 

40 Úgy látom, hogy minden ember beteg, akár fizikailag, akár mentálisan. Ti emberek, akikben még 

mindig csak a lelkiismeret állandó panasza hallatszik - keressetek engem, mint az egészség forrását, mert 

nálam van a balzsam, amely minden betegséget meggyógyít. De ahhoz, hogy felfedjem hatalmamat 

közöttetek, szükséges, hogy megmutassátok nekem a szíveteket, amely mentes a foltoktól. 

41 Vágysz arra, hogy megmutassam hatalmamat és csodáimat életutadon, és kész vagyok ezt megadni 

neked. Atyátok kincstára csak arra vár, hogy felszerelkezzetek, hogy egészséggel, erővel és világossággal 

árasszon el benneteket. 

42 Ma az Én Igém táplál benneteket, egyszerre vet és öntöz; és holnap, amikor eljön a megfelelő idő, 

elhozom a szeretet aratását, földjeim arany búzáját. 

43 Csodálkozol, hogy miért javítom ki folyton a hibáidat és tökéletlenségeidet? Én csak kihúzom a 

csalánokat és más gyomokat, amelyek a szívetekben nőttek és elfojtották a jó érzéseiteket. 

44 Ez az idő a megtisztulásra szolgál. Nemcsak az emberi lényeknek kell majd lemosniuk foltjaikat 

ítéletem kristálytiszta vizében, hanem a szellemi lények is alávetik magukat ennek a tisztulásnak. 

45 Akkor, amikor az emberek megszabadulnak minden szennyeződéstől, úgy fogják érezni, hogy a 

föld közeledik a mennyországhoz. Ez a megközelítés spirituálisan fog megtörténni, és békével, 

bizalommal és tudással tölt el benneteket. 
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46 Tanítványok, ha szabad óráitokban elkezditek az én Igémet kifürkészni, akkor annak lényegében 

tökéletes okot és végtelen igazságosságot fogtok találni. Szavam felkelti az embereket egy emelkedett 

életre, egy boldog létezésre. De míg nektek szükséges volt, hogy ebben a formában szóljak, hogy 

felébresszelek benneteket, voltak olyan emberek, akiknek nem volt szükségük a szellemi testi, hallható 

megnyilvánulására, hogy felébredjenek törvényem beteljesülésére. 

47 Az intuitív spiritualisták, az ihletettek, az álmodozók, ők a szívükben hordoznak engem, még 

anélkül is, hogy hallották volna azt a szót, amit eddig kaptatok. Hosszú idő óta spirituális párbeszédet 

folytatnak a Mesterükkel. 

48 Útközben találkozni fogsz velük, és meglepődsz, hogy mennyire ismerik a munkámat. Ők is, 

amikor találkoznak veled, örömmel fogják látni, hogy a te tanúságtételed és magyarázatod hallatán 

megerősítést nyernek az elképzeléseik és cselekedeteik. Azonban nem szabad, hogy bármit is 

felfedezzenek az eszméitekben, a cselekvésmódotokban, a vallásgyakorlatotokban vagy az életetekben, 

ami tagadja a tanításom szellemiségét, mert akkor csalódással a szívükben el fognak fordulni az utatokról. 

Figyeljetek és imádkozzatok, tanítványok, hogy megértsétek tanításomat, és ugyanolyan tisztasággal 

alkalmazzátok azt az életetekben, mint ahogyan kaptátok. Akkor nagy öröm lesz a szívetekben, amikor 

találkoztok azokkal, akiket intuitív spiritualistáknak neveztem. Együtt egy erős közösséget fogtok alkotni a 

világban, amely imájával, a törvény iránti buzgalmával, az életvitel egyszerűségével és a felebarát iránti 

szeretetével megtanítja az emberiséget Isten igaz imádatára, és megmutatja neki a jóakarat útját, hogy 

békében éljen a földön. 

49 Imádságod alázatában ezt mondod nekem: "Uram, ha Te vagy a legfőbb Teremtő és egyben a mi 

Atyánk, tedd velünk azt, ami Neked tetszik. Ha az a Te akaratod, hogy a fájdalom koptassa a szívünket, 

tedd meg velünk, amit a Te akaratod előír. Ha azt akarod, hogy megtisztuljunk, mielőtt ránk bízol egy 

feladatot, akkor úgy tegyük, ahogyan Te elrendelted." 

50 Csak néhányan vannak, akik így beszélnek Hozzám, de őket használom arra, hogy példát adjak 

nektek arra, hogy milyen legyen a hajlandóságotok és az Atya utasításainak való engedelmességetek. De 

minden útmutatásomat azért adom nektek, hogy ugyanolyan alázatosak és engedelmesek legyetek. 

51 Néha úgy fog tűnni számotokra, hogy szavam tele van ítélkezéssel, és megérinti azok 

érzékenységét, akik hallják. De mindig isteni lényeggel, nagy szelídséggel és végtelen irgalommal 

átitatottnak fogjátok találni, ami miatt mindig örömmel és érdeklődéssel fogjátok hallgatni. 

52 Ha az Igém elárasztana benneteket, nem lennétek képesek felfogni. De szeretném, ha 

elgondolkodnátok az általam tanított isteni tanításokon, mert aki tanul, az inspirálja magát, és akit az isteni 

szeretet inspirál, az már az én tanítványom. 

53 Ó, spiritiszta tanítványok, ne féljetek a feladatotok teljesítésétől, mert nem nehéz teljesíteni. 

Bölcsességgel vezetlek benneteket az ösvényen, hogy ne botladozzatok, hogy senki se tévedjen el. De ne 

gondoljátok, hogy rózsákkal van tele, mert én készítem nektek az utat - nem, tüskés bokrokat és 

megpróbáltatásokat fogtok találni rajta. 

54 Azt mondom neked: Aki követni vagy megtalálni akar engem, annak az áldozathozatal és a 

lemondás útját kell választania az egészségtelen élvezetek és az alantas szenvedélyek útjával szemben. 

Mert az előbbi úton megtalálod azokat az örömöket, amelyek erőt és bátorítást adnak neked, az utóbbin 

pedig nagyon fájdalmas bukásokat. Mindig megtaláljátok isteni nyomomat, a szeretet nyomát, az 

önmeggyőzés, az áldozathozatal, a szeretet és az alázat útján. 

55 Az emberek olyanok, mint a gyerekek, akik nem gondolnak tetteik következményeire, és ezért 

nem értik meg, hogy az útjukon felmerülő akadály csak egy akadály, amelyet a Mester állított fel, hogy 

megállítsa értelmetlen útjukat, vagy megkímélje őket egy rossz döntéstől. 

56 Azt akarom, hogy most már felnőttként viselkedjetek, fontoljátok meg a cselekedeteiteket, a 

tetteiteket, mérlegeljétek a szavaitokat. Ez a módja annak, hogy bölcsességet és igazságosságot hozzatok 

az életetekbe. Továbbá, el kell gondolkodnod azon a tényen, hogy az élet egy hatalmas és állandó 

próbatétel a szellem számára. 

57 Az én utamon senki sem vész el, és bár vannak esetek, amikor valaki összeomlik a kereszt súlya 

alatt, egy magasabb erő újra felemeli és bátorítja. Ez az erő a hitből fakad. 
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58 Áldott tanítványok, őszintén mondom nektek, hogy ha ez a nép követné a tanításomat, akkor az 

Igém jó híre már sok szívhez eljutott volna. Az életetekben végzett cselekedetek példájával a legnagyobb 

bizonyságot tennétek tanításom igazságáról. 

59 Senki ne higgye, hogy a jelenlévőknek az a sorsuk, hogy mindent megtegyenek. Nem, emberek, 

minden generációnak az a küldetése, hogy elvégezze munkám egy részét. 

60 Tegyétek a szíveteket edényké, és gondoskodjatok arról, hogy szeretete a megfelelő időben 

áradjon embertársaitok szívébe. Ne teremtsetek azonban olyan akadályokat, amelyek késleltetik vagy 

megakadályozzák tanításom terjedését, mert akkor nagy fizikai vagy mentális fájdalmak árán kellene újra 

eltávolítanotok őket. 

61 Éreztessétek embertársaitokkal mindazt, amit az én Munkám az üdvösség és a jóság terén 

tartalmaz. Mondom nektek, hogy mindenki, akit hagyjátok érezni a belőle áradó isteni hatást, áldani fogja 

az Igémet. 

62 Megadom nektek, hogy azt tegyétek embertársaitokkal, amit én tettem veletek, mert ha az Én Igém 

csodákat tett, ti is hordozzátok a szívetekben, és éppen ezt az Igét adjátok tovább embertársaitoknak. 

63 Ahogyan én meggyógyítottalak benneteket lélekben és testben, helyreállítottam a békét bennetek, 

vagy hitet szültem a szívetekben és megmentettelek benneteket a pusztulástól, úgy kell tennetek 

mindazokkal, akiknek szükségük van rá. De rá kell mutatnom nektek, hogy az Én Igém csak akkor 

munkálja ezeket a csodákat, ha előzetesen valóban érzitek a szívetekben, ahogyan Atyátok is érzi, amikor 

átadja nektek. 

64 Ha meg akarjátok ismerni Igém felemelő hatását és erejét, alkalmazzátok, és gyakran meg fogtok 

lepődni. De ha csak azért tartjátok a szívetekben, hogy magatok élvezzétek, akkor olyanok lesztek, mint a 

gazdag zsugori, aki nem tudja, mit birtokol, és nem ismeri a vagyonának értékét sem, mert a kincse egy 

halott vagyon. 

65 Tanulj meg szíveket halászni, betegeket gyógyítani és lelkeket vezetni az élet viharaiban. 

Spiritualizáljátok magatokat, és olyan erőt fogtok találni benne, amely lehetővé teszi számotokra, hogy 

higgadtan és magabiztosan vészeljétek át a megpróbáltatásokat. Ez a spiritualizáció tükröződik majd az 

anyagi életetekben, és táplálék, gyógyító balzsam és fáklya lesz, amely megvilágítja az utatokat. 

66 Megtörténik, hogy a kenyér az otthonod asztalán kevés lesz anélkül, hogy a tested éhséget érezne, 

és az erőd fogyna. Lesznek fájdalmas és nyomorúságos napok, amikor járványok pusztítanak a 

városokban, és ahol nincs orvos és nem támaszkodnak a gyógyszerekre, ott láthatatlan balzsamom fog 

feltárulni, amely gyermekeim imájának pillanatában száll le. De érdemeket kell szereznetek, mielőtt a 

pusztulás napjai közelednek, hogy aztán ahelyett, hogy a saját fájdalmatokkal foglalkoznátok, 

enyhíthessétek embertársaitok fájdalmát. 

67 Gyújtsátok meg a hit lámpásait embertársaitok szívében, tanítsátok meg őket, hogy tisztelettel 

mondják nevemet, ápolják tanításomat és lélekkel imádkozzanak. Ne feledjétek, hogy az ember nem csak 

kenyérrel él, hanem minden igével is, amely az Úrtól származik. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 168  
1 Jöjjetek, oltsátok szomjatokat szeretetemben, rázzátok le fáradtságotokat, vándorok. Ajándékot 

hozok nektek az Igémben, amely egy lecke számotokra. Még ha érdemek nélkül jöttök is hozzám, 

örömmel bízlak meg benneteket a Munkámon belüli feladatokkal, hogy az Úr gyermekeinek és minden 

ember testvéreinek érezhessétek magatokat. 

2 Az ajándékaitok, amelyek a szellem veleszületett tulajdonságai, az emberiség számára ismeretlen 

módon fognak megnyilvánulni, és senki sem fogja tudni megmondani nektek, hogy elloptátok vagy 

eltulajdonítottátok őket. Később ezt a népet a spiritualizáció korának előfutárainak fogják tekinteni. 

3 Szellemi lények légióját küldték segítségetekre, hogy egyesüljetek ebben a küldetésben. Ezek a 

lények bátorítani, inspirálni és helyreállítani fognak, amikor megbotlasz, és amikor a sötétség lényei állják 

utadat, megmutatják neked az utat, hogy fényt adj át, amely megvilágosítja őket és megszabadítja őket 

zavarodottságuktól. Őrangyalaitok fénye megvilágít benneteket, hogy felismerjétek az utat és 

felfedezzétek a buktatókat. 

4 Tanulmányozzátok és értsétek meg tanításaimat, hogy hamisítatlanul megvalósíthassátok őket, 

akkor senki sem fog benneteket összezavarni a spirituálisból vett hamis tanításokkal, hogy tudományokat, 

tanokat és filozófiákat hozzatok létre. Művelt emberek között leszel, kikérdeznek és próbára tesznek, de 

nem veszíted el a bátorságodat, mert érzed, hogy gondoskodó szeretetem veled van. Értsd meg, hogy 

gondosan őrizned kell az ékszert, amelyet a lelkedbe helyeztem, és nem szabad összekeverned haszontalan 

tudással, sem eladnod anyagi ellenszolgáltatásért. 

5 Közeledik az idő, amikor minden szem készen áll majd arra, hogy meglássa Jelenlétemet. Akkor 

az Én hírnökeimként fogtok elindulni, és tanúskodni fogtok arról, hogy miként teszem magam ismertté 

előttetek, hogy minden lelket felrázzatok letargiájából. Ti lesztek azok a próféták, akik a világnak 

bejelentitek a látogatásokat, amelyeknek el kell jönniük, és a korszakot, amely ezeket az eseményeket 

megelőzi. 

6 Látjátok, hogy a mai emberek önző módon törekszenek az emberi élet nyújtotta kielégülésekre, 

anélkül, hogy törődnének lelkük jövőjével? Bizony, mondom nektek, a legmélyén szükségük van az Én 

szeretetemre, és az étel, amely oly sokáig várta őket az asztalomon, még azok eledele lesz, akik korábban 

közömbösen néztek rájuk. 

7 Tartsatok ki mindvégig, tanítványok, ne szomorkodjatok, amikor embertársaitok által megvetve 

jöttök hozzám. Megjutalmazom a hitedet, és igazságot szolgáltatok neked, hogy a végén a győzelem 

mosolya ragyogja be arcodat. Fel fog virradni a fény, a sötétség el fog tűnni, és megkezdődik a 

helyreállítás, hogy a béke és az igazságosság alapjain felemelkedjen a templom, amelyben az emberiség a 

szeretet, a spiritualizáció és az Atya által a gyermekei számára hozott törvények tiszteletben tartása által 

tiszteli Teremtőjét. 

8 Lelkem fénye veletek van. Nem látod fizikai szemeddel, de érzed, hogy ragyog az elmédben. 

9 Az Atya szelleme láthatatlan, de végtelen számú formában nyilvánul meg. Az egész világegyetem 

nem más, mint az Isteni anyagi megnyilvánulása. Minden teremtett dolog az igazság tükörképe. 

10 A szellemi lények létét, akik az én Istenségem gyermekei, aszerint, hogy hol laknak, életformák 

sorával vettem körül, amelyekben bölcsességet, szépséget, életerőt és jó hajlamot helyeztem el, hogy 

minden egyes ilyen otthonban a leglátványosabb bizonyítékát adjam létezésemnek és elképzelést adjak 

hatalmamról. Rámutatok, hogy az élet értelme a szeretet, a megismerés, az igazság birtoklása. 

11 Azt mondom neked: Aki nem szeret, aki nem a legmagasabb formában és abszolút őszinteséggel 

nyilvánítja ki a szeretetét, annak nem lesz igazi tudása, és nagyon keveset fog birtokolni. Másrészt, aki 

teljes lelkével és a neki adott összes erővel szeret, az magában hordozza a bölcsesség fényét, és érezni 

fogja, hogy valójában mindannak a tulajdonosa, ami körülveszi; mert ami az Atya tulajdona, az az Ő 

gyermekeinek is tulajdona. 

12 Jelenleg elmagyarázom nektek, hogy mit mondtam nektek a Második Időben, és mit nem értettetek 

meg, és a jelenlegi szellemi fejlődéseteknek megfelelően a legtisztább módon tárom fel nektek azt, amit 

akkor nem közöltem veletek. 
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13 Egy bizonyos alkalommal azt mondtam a sokaságnak: "Sok mindent kell még mondanom nektek, 

de nem mondom el most, mert nem értitek meg." Most, hogy hangom újra hallatszik a világban, azt 

mondom nektek: Ez az az idő, amikor megérthetitek, hogy mit is rejtettem akkor. Hallgassa meg és 

gondolkodjon el rajta. 

14 Az Atya a Teremtő, minden igazság és élet forrása. De ahhoz, hogy az Ő művét élvezhessék, olyan 

lények létezésére volt szükség, akik szellemmel rendelkeztek, akiknek Vele együtt kellett élvezniük 

mindent, ami az Ő isteni kegyelméből származott; akiknek továbbá teljes ismerettel kellett rendelkezniük 

az Ő létezéséről, és akiknek el kellett fogadniuk Atyjuk szeretetét, és azt is tudniuk kellett, hogyan kell Őt 

szeretni. 

15 Már elmagyaráztam nektek, hogy mi volt az oka annak, hogy az emberiség eltévedt a szeretet 

törvényének teljesítésétől, amelyhez én azt hozzárendeltem, noha az ember (belsőleg) megvilágosodott a 

lelkiismerete fénye által. Azt is elmondtam nektek, hogy ez az eltévelyedés, amely oly sok emberi hibát és 

bűnt okozott, arra késztette az Atyát, hogy elküldje Igéjét a világba, hogy végtelen szeretetének 

legnagyobb bizonyítékát adja nektek, amikor emberré lett, és megmutatta nektek az utat, amely lehetővé 

teszi számotokra, hogy elérjétek az üdvösséget. 

16 Ma, sok évszázaddal távolabb attól az eseménytől, azt mondom nektek, hogy bár Véremet az egész 

emberiségért ontottam, csak azok, akik követték a Jézus által tanított utat, képesek voltak elnyerni lelkük 

üdvösségét, míg mindazok, akik tudatlanságukban, fanatizmusukban, tévedéseikben vagy bűnben 

maradtak, még nem üdvözültek. 

17 Mondom nektek, még ha ezerszer is lettem emberré és ezerszer haltam meg a kereszten, amíg az 

emberek nem kelnek fel, hogy kövessenek engem, nem fogják elérni a lelkük üdvösségét. Nem az én 

keresztem vált meg téged, hanem a tiéd. Az enyémet a vállamon hordoztam, és emberként haltam meg 

benne, és attól a pillanattól kezdve az Atya kebelében voltam. Szelídségben és szeretetben kövessetek 

engem, és valódi alázattal hordozzátok a kereszteteket a vállatokon, amíg el nem éritek küldetésetek végső 

célját, és akkor ti is Atyátokkal lesztek. 

18 Sokan arra törekszenek, hogy megismerjék Istent, de nem tudták megvalósítani ezt a törekvést, 

mert nem ott kerestek engem, ahol valójában lakom - a szellemben. Ahhoz, hogy megismerjenek Engem, 

először önmagukat kell megismerniük. 

19 Ma minden gyermekemmel együtt vagyok. Néhányuknak segíteni fogok cipelni a keresztjüket, 

hogy hamarosan megmásszák a hegyet, amelynek csúcsán Atyjuk várja őket. Másoknak megnyitom a 

szemüket, és tisztánlátást és látnoki képességet adok nekik, hogy láthassanak Engem, és megint másokat 

megtanítok arra, hogy elmerüljenek belső lényükben, hogy lényük legmagasztosabb részében olyan 

örökséget fedezzenek fel, aminek birtoklásáról korábban álmodni sem mertek. Akkor sok idealista 

törekvés valósággá válik, és a harmónia felragyog mindazokban, akik jóakaratúak. Az isteni fény teljes 

mértékben birtokba veszi azokat a lelkeket, akik nem tanúsítanak ellenállást az igazság felismerésével 

szemben. 

20 Ne lepődjetek meg, hogy azt mondtam nektek, hogy a kereszteteknek kell megváltson benneteket, 

mert ezzel azt akartam mondani nektek, hogy isteni példámon keresztül minden szívben hagytam egy 

Megváltót, aki irányítja lépteiteket, és végül megvált benneteket. 

21 Hallgasd meg a hangomat a lelkiismeretedben, és mondd meg, hogy nem volt-e érzékelhető benne 

az én szavam egész létezésed alatt, és hogy ez a befolyás nem azokban a pillanatokban érezteti-e magát a 

legerősebben, amikor megpróbáltatás ér téged. 

22 Megszegném az igazságosságot és a tökéletességet, ha bemocskolódva fogadnálak be az 

országomba anélkül, hogy a lelkedet megtisztítanám a jóvátételeddel. Milyen érdemeid lennének, ha 

minden áldást egyedül az Én áldozati halálom által kaptál volna? 

23 Azért mondom ezt nektek, hogy elgondolkodtassalak benneteket, hogy felrázzalak benneteket a 

letargiából, és hogy meghívjalak benneteket, hogy jöjjetek hozzám, ezért hívlak benneteket szüntelenül. 

24 Jöjjetek, kiválasztott emberek, és pihenjétek ki fáradozásotokat, mert ma is, mint mindig, 

szeretetemet ajánlom nektek. Nyissátok meg szíveteket, és engedjétek, hogy begyógyítsam a sebet, ami 

miatt oly sokáig szenvedtetek, anélkül, hogy embertársaitok észrevették volna. Miért félsz a jövőtől, 

amikor tudod, hogy közel vagyok hozzád? Belétek nézek, és tudom, hogy még mindig gyengék vagytok a 
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megpróbáltatásokban, és félve kiáltotok Illéshez és Hozzám, a Mesterhez, mert úgy érzitek, hogy 

elvesztek. De mondom nektek, hogy nem hagylak elesni, hogy Illés az erős bot, amely megtart benneteket, 

hogy minden gyermekemnek igazságos sorsot rendeltem, és hogy a megpróbáltatások formálják a 

lelketeket, és közelebb hozzák hozzám. 

25 Túl vagyok az időn, és azért adom nektek ezt a kincset, hogy felhasználjátok a spirituális felfelé 

ívelő fejlődésetekre. Én vagyok a Mesteretek, aki egész életetekben tanít benneteket. Az ember sorsa nem 

a szenvedés. Nem szenvedni küldtelek titeket, hanem hogy tökéletesítselek benneteket, hogy eljöhessetek 

hozzám. Akaratomat mindenkor tudtotokra adtam. Most, a Harmadik Korszakban tanítalak benneteket, 

ahogy megígértem nektek. 

26 A föld különböző helyeiről jöttetek, hogy halljátok az én szavamat, és legyőztétek az utatokon lévő 

ellenállást. Szeretetetek nagyobb volt, mint az akadályok, amelyekkel utatok során találkoztatok, és 

sikerrel jártatok. Ma megköszönöd nekem, amit megadtam neked, és szeretetemben biztonságban érzed 

magad. 

27 Bátorítottalak benneteket, mert hittetek és kitartottatok tanításom mellett. Rájöttél, hogy a világ 

nem adhat neked békét, és elfordulsz tőle, hogy ezt az időt az Igém tanulmányozásának szenteld. 

28 Érezd a békémet és a fa frissességét. Nem ez a ház az a fa, amelyről beszélek nektek, hanem az én 

Lelkem, amely tele van irgalommal és szeretettel minden gyermekem iránt. Milyen gyakran sírsz a 

gondolatra, hogy sokan vannak, akik éheznek és szomjaznak erre az irgalomra, és a fájdalom betölti a 

szívedet. De én azt mondom nektek: Ha azt akarjátok, hogy szavam minden embertársatokhoz eljusson, 

készüljetek fel, és legyetek a jóakarat nagykövetei. Mondom nektek, mindenki üdvözülni fog, egyetlen 

lélek sem fog elveszni, és mindannyian - egyesek ezen a világon, mások az élet más síkjain - szeretni és 

elismerni fognak engem. 

29 A világ engedetlensége miatt szomorú a lelkem. Még azok is, akik meghallgattak engem, 

ingadoznak, és nem akarom, hogy az áldás idejét egy másik, fájdalommal teli időszak kövesse. 

30 Ha, miután beszéltem hozzátok, kedvtelésetekre választott nyelven kerestek útmutatást, és 

megvetitek az Igémet, mert az egyszerű, az azért van, mert nem értettétek meg, mert nem értettétek meg az 

útmutatást, amely megtanít benneteket mindarra, amire szükségetek van ahhoz, hogy törvényeim szerint 

éljetek, és feltárja előttetek azokat a titkokat, amelyekbe az ember nem volt képes behatolni. 

31 Kötelességeteknek éreztétek, hogy imádkozzatok és segítsetek nemcsak földi testvéreiteknek, 

hanem azoknak is, akik már más régiókban élnek, és szeretetetek eljutott hozzájuk. Nem tudjátok, hogy 

ezek az elfeledett lények mennyi vigaszt kaptak ezáltal. Szeretetetek és közbenjárásotok révén felismerték 

munkásaimat ebben az időben. 

32 Nem azért jöttem, hogy új tanításokkal lepjem meg a világot. Mindazt, amit tanítok nektek, már az 

idők kezdete óta hirdettem nektek. Felkészítettelek benneteket, hogy befogadjátok az Igémet, amelyet a 

hanghordozókon keresztül, később pedig szellemtől szellemig közvetítek nektek. Csak akkor fogtok 

igazán felismerni engem, amikor velem egyesülve megkapjátok az élet e gyümölcsének lényegét. És azok, 

akik ezt a kinyilatkoztatást tökéletlennek ítélték, akkor tudni fogják, hogy ez volt az első lépés az Atyának 

a gyermekeivel való beszélgetéséhez, és helyesnek és tökéletesnek fogják látni. 

33 Köszönjétek meg nekem, és köszönjétek meg Édesanyátoknak a jótéteményeket, amelyeket 

megmutatott nektek. Ő a ti vezetőitek, a szüzek segítője, a gyermeki szívek táplálója és a férfiak bátorítója 

a létért folytatott küzdelmükben. 

34 Nyisd meg a szíved, és engedd, hogy benne legyek. Kövessetek engem a mélyen bevésődött 

ösvényemen, hogy soha ne térjetek le róla. Szeretném, ha te is mély nyomot hagynál a lépteid nyomán. 

Minden pontról, ahol vagy, képes leszel felismerni a hegy csúcsát, mint sorsod célját. Fordítsd a 

tekintetedet felfelé, hogy láthasd, és ne térj le az útról. 

35 Jelenleg kenyeret adok nektek, hogy egyetek a pusztaságban, amit a múlt időkben ígértem nektek. 

Végre megérkezett a keresett fához. A fa Én vagyok, aki vártam rád, hogy árnyékot adjak neked, és 

gyümölcsömet kínáljam neked. Lelked szemei megnyíltak, most már csodákat és igazságokat látsz. 

Boldogok vagytok, akik e kenyér fogyasztása közben azokra gondolnak, akik még nem élvezték. 

Imádkozzatok értük, de ne szomorkodjatok, mert Illés keze őket is megfogja, hogy a vállán hordozza őket, 
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mintha juhok lennének. Itt vannak karjaim, amelyek olyanok, mint egy bölcső, amelyben lelked növekedni 

fog tanácsaim segítségével és Mária, Mennyei Édesanyád gondoskodásával. 

36 Szívednek érzékenynek kell lennie, és a szerető gyengédségnek be kell költöznie a lelkedbe, hogy 

el tudd végezni a feladatot, amelyet rád bíztam. Tartsátok szem előtt, hogy ez a feladat nem korlátozódik 

arra, hogy vigaszt nyújtsatok azoknak, akik a földön szenvednek, hanem az ima segítségével be kell 

hatolnotok a láthatatlan térségbe, a túlvilágra is, ahol szintén fájdalom, nyomorúság és zűrzavar uralkodik, 

hogy egy kis együttérzést és szeretetet adhassatok azoknak, akik nagy tömegeket alkotnak, és akik oly 

sokat várnak tőletek, engesztelésükben. Érezzétek őket magatok körül, amikor értük imádkoztok, tegyétek 

a fájdalmukat a tiétekké, szeressétek őket fenntartás és vonakodás nélkül, hiszen még foltosan is az én 

gyermekeim, és még mindig a testvéreitek. 

37 Ebben az időben látni fogjátok, hogy kibontakoznak spirituális ajándékaitok és képességeitek. A 

hatodik pecsét fénye megvilágít benneteket, és a hetedik pecsét fénye az egész földet megvilágítja majd 

evolúciótok végén. 

38 Egyik kinyilatkoztatástól a másikig mindig hagytam egy bizonyos időt eltelni. Nem mondhatjátok, 

hogy kinyilatkoztatásom meglepetésként ért benneteket ebben a Korszakban, vagy hogy képtelenek 

vagytok megérteni azt. Látjátok, most én képezlek benneteket, és az emberi értelem szervén keresztül 

beszélek hozzátok; ezután a tiétek révén kell majd törekednetek a Szellememmel való párbeszédre. Akkor 

lesz az új és nagy csodáim ideje. Miért beszélek így hozzád? - Mert azt akarom, hogy hozzászokjatok a 

gondolathoz, hogy ez a szó többé nem lesz hallható, és spiritualizálnotok kell magatokat, hogy erősek 

legyetek. A hanghordozók ezen megnyilvánulásai véget érnek, és akkor gyász lesz népem körében, és 

azok fogják a legtöbb könnyet hullatni, akik a hanghordozóban kételkedtek és a hanghordozót a legjobban 

bántották. 

39 Akkor jobban meg fogsz ismerni engem; akkor megérted, hogy egy ösvény kezdetére helyeztelek, 

és egy emberi közvetítőt használtam akaratom kinyilvánítására, mint egy újabb lépcsőfokot a spirituális 

fejlődésed létráján. Azt akartam, hogy Mária hangja ebben a formában is hallható legyen, hogy 

meghalljátok kegyelmes hangját, és továbbra is Mária népe legyetek, akik anélkül, hogy felajánlanák neki 

a földi kertek virágait, tudjátok, hogyan kell a szívek és lelkek rétjein és kertjeiben learatni az illatos 

virágokat, amelyeket az erény nevel, hogy neki szenteljétek őket. Nincs jobb illat annál, mint ami a 

szívekből árad, mert eléri Édesanyátok szívét. Mária az anyai fény világítótornya. Boldog az, aki soha nem 

veszíti el a reményt, hogy e mentő világítótorony által megvilágítva lehorgonyozhat. 

40 Jöjjetek, szeretett tanítványok, és fogadjátok el a lelki keresztséget. Lélekben halottnak érezted 

magad, de feltámadtál. 

41 Sokat beszéltem nektek a Lélek ajándékairól, mert itt az ideje, hogy megtudjátok, kik vagytok, 

miért jöttetek ide, és milyen jövő vár rátok. 

42 Ez a tudás megvilágosította elmédet; mert még ha emlékezeted nem is képes megőrizni minden 

szavamat, szellemed megőrzi a lényegüket, és amikor eljön az idő, ugyanolyan tisztán emlékezteti elmédet 

rájuk, mint ahogyan hallotta őket. Ezért te vagy felelős mindenért, amit közlök veled. 

43 Néha azt hiszed, hogy semmit sem tudsz a tanításaimból, és az emlékezetedben őrzöd őket, ami 

miatt a szíved túl gyengének érzi magát a harchoz. De a Mester megkérdez téged: Mi a gyümölcse annak a 

magnak, amelyet elültettem benned? - Mindazokat a munkákat, amelyeket tanításom által inspirálva 

végzel; a boldogságot, amelyet annak tudatában érzel, hogy kegyelmem megérintett téged; és a kitartást 

azok küzdelmében, akik az igazság fényét terjesztik mindenütt. 

44 Azt akarom, hogy így végezzétek a munkátokat, hogy szavam kivirágozzon és gyümölcsöt 

teremjen mindenkiben. 

45 Nem csak én várom ezt tőled. A földön sokan vannak, akik várják hírnökeim és apostolaim újbóli 

megjelenését, és a szellemi völgyben is vannak olyan lények, akik türelmetlenül várják, hogy 

beteljesedjetek Törvényemben. A szellemi világ ugyanis közösségre és harmóniára törekszik az anyagi 

világgal: egyesek számára a szeretetét, mások számára a fájdalmát, sokak számára pedig a lelkiismeret 

fényét gyújtja meg. 

46 Közel állnak hozzátok, és a hitetek hatására több fény lesz azokban, akiknek szükségük van rá, és 

több öröm azokban, akik szeretnek benneteket. 
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47 Az igazi spiritualista naponta imádkozik a túlvilági szenvedő lelkekért. 

48 Tanításom célja az emberi elme megvilágosítása. De ne lepődjetek meg azon, ahogyan most 

hozzátok jöttem; ne zavarjon meg benneteket, és ne szokjatok hozzá. Amikor Isteni Fényem találkozik az 

engem szócsőként szolgáló emberi lény elme szervével, rezgésekké sűrűsödik, amelyek a bölcsesség és a 

szeretet szavaivá alakulnak át. Hány lépcsőfokot kell a mennyei létrán leereszkednie a szellememnek, 

hogy ebben a formában elérjen téged! És a fény szellemi lényeimet is el kell küldenem hozzátok, hogy 

további magyarázatokat adjanak tanításaimról. 

49 Ne ítéljétek meg túl szigorúan a hanghordozót, mert minden ember gyarló és messze van a 

tökéletességtől. De ha meg akarjátok ítélni az ajkáról elhangzó szó jelentését vagy lényegét, tegyétek meg, 

mert ott találjátok meg jelenlétemet, tökéletességemet. 

50 Ennek a szónak a lényege, íze vagy tartalma ugyanaz, mint amit Jézus adott nektek a Második 

Korszakban. A forma változhat a hanghordozó felkészültségének és ihletettségének megfelelően, de a 

lényeg nem. 

51 Az ember elméje korlátozott, és csak egy bizonyos pontig jut el. Addig is az én Istenségemnek 

szeretetből kell leszállnia hozzátok, hogy megteremtse a kapcsolatot az ember és Isten között. 

52 Ennek az időnek el kellett jönnie, mert a szellemi fejlődés nem áll meg, még kevésbé a Mester a 

tanításaiban. Ezért követelek megújulást és tisztaságot szolgáimtól, mert ha azoknak az agya, akik által 

beszélek hozzátok, nem lenne tiszta, az igehirdetés tökéletlen lenne. 

53 Utasíts el minden tökéletlenséget, hogy ne essenek kételyek vagy hibák áldozatául. Mert az én 

tanítványaim tisztán fogják látni azt, amit a többiek csak fátyolosan látnak. 

54 Szerető Igém a kulcs, amely megnyitja szíveteket. Lelkedet a földre küldtem - nem azért, hogy 

büntetést szenvedjen, hanem hogy engesztelést teljesítsen. De ez a vezeklés nem lesz fájdalmas, ha 

felveszed a felebarátod iránti szeretet keresztjét, és vele együtt felmászol a csúcsra, ahol Atyád szeretete 

vár rád. Ha félsz a kárhozattól vagy az örök tűz büntetésétől a vétkeid miatt, akkor tévedsz. Míg ti arra 

számítottatok, hogy csak a vezeklés keserűségét fogjátok elszenvedni, én azért küldtelek titeket a világba, 

hogy megadjam nektek, hogy meghalljátok szavamat, és így lelkek halászai legyetek. Mennyire 

megváltozott lelketek tér vissza a túlvilágra a legutóbbi alkalomhoz képest! Megbánóan, félve, 

érdemtelenül jöttek. Most már mosolyogva térhetnek vissza, és belső emelkedettségük beviszi őket 

Királyságom fényébe. Ki merné felcserélni a szeretet e keresztjét a fájdalom súlyos terhével, amelyet az 

engedetlenség okoz? Hányakat bíztam meg egy vezetői tisztséggel, hogy szedjék össze a gyümölcsöket, 

amelyeket más életükben nem arattak le! Vajon bármelyikük is azt állíthatná, hogy ezt a pozíciót érdemei 

révén szerezte meg? Ez a feladat olyan kényes és igényes, hogy csak az Én szeretetem adhatja át. 

55 Használjátok ki ezt az időt, mintha ez lenne az utolsó lehetőségetek, hogy eljöjjetek hozzám, hogy 

küldetésetek teljesítésében kiteljesedhessetek. Dolgozzatok önzetlenül, anélkül, hogy jutalmat várnátok az 

emberiségért végzett szolgálatotokért ezen a világon, mert szomorú lenne a lelketek számára, ha a napi 

munka után Atyátok jelenlétébe lépnétek, és rájönnétek, hogy a munkátok nem volt gyümölcsöző. 

56 Győződj meg róla, hogy munkáid méltóak arra, hogy példaként szolgáljanak mások számára. 

Akkor joggal hasonlíthatjátok magatokat egy tiszta tükörhöz, amelyben embertársaitok megnézhetik 

magukat, hogy kijavíthassák hibáikat. Lelked már más életekben is a földi élvezetek élvezetének szentelte 

földi létét. Most szenteljétek időtök egy részét lelki kötelességeitek teljesítésére. Így a lelketek anélkül fog 

felemelkedni, hogy fel kellene adnotok emberi kötelességeiteket. 

57 Ki voltál az életed előtt? Ki vagy te a jelenben, és ki leszel a jövőben? Ezek azok a rejtélyek, 

amelyekre csak az Isteni Bíró tudja a választ. Egyelőre elég, ha megértitek a reinkarnáció törvényének 

valódi jelentését, amelyet magasabb igazságként tártam fel nektek. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 169  
1 A tekintetem behatol a szívedbe. Legyen benned, mint a búza a termékeny talajon. Ha ebben a 

pillanatban ítélkeznék felettetek, azt mondanám nektek, hogy a szántóföldek műveléséhez használt 

eszközeitek rozsdásak a tétlenségtől, hogy a fegyverek elhagyatottan hevernek, hogy elrejtettétek a magot, 

és kiszárítottátok az élő víz forrásait. 

2 De ma csak a bánatodat akarom fogadni. Panaszkodtok és szenvedtek, és minden fájdalmatok az 

Én igazságosságomnak tulajdonítjátok, és nem veszitek észre, hogy ti vagytok felelősek a botlásotokért. 

Mert ahelyett, hogy buzgón keltetek volna fel a harcra, a hatalmas fa árnyékában aludtatok el. 

3 Fájdalmat okoz neked, hogy az Atya így beszél hozzád. De miért szégyelled magad? Hiányzott az 

oktatás? Nem volt köztetek a Mester? Csak akkor engeditek majd, hogy a lelkiismeretetek beszéljen 

nektek az általatok elkövetett hibákról, ha meghalljátok szemrehányásaimat, és csak akkor fogtok 

emlékezni arra, hogy nem egyesültetek egymással, ahogyan az Atya megparancsolta nektek. Ne feledjétek, 

hogy a nagy háborúk még hátra vannak, és ha nem vetitek el a szeretet és irgalom magvait, hogy békét 

teremtsetek embertársaitok között, akkor megnyílik egy ajtó, amelyen keresztül háború, dögvész, éhség és 

halál fog bejönni. 

4 Mondtam nektek, hogy nem bíróként jöttem hozzátok, bár ítélkezhetnék felettetek. Akkor miért 

veszed át az én helyemet, mint bíró, hogy ítélkezzél embertársaid tettei felett? Azt hiszed, hogy tökéletes 

és tévedhetetlen vagy? 

5 Ne szegjétek meg törvényemet, ne értelmezzétek félre tanításaimat, ne tegyétek a ti akaratotokat. 

6 Bizony mondom nektek: Ha ennyi szeretettel és kegyelemmel bánok veletek, akkor ugyanilyen 

gondoskodó szeretettel fordulok azok felé, akik a túlvilágon vezekelnek a múltbeli vétkeikért. Azért 

küldöm fényemet ezeknek a lényeknek, hogy megszabadítsam őket zavarodottságuktól, ami olyan, mint a 

sötétség, és önvádaskodásuktól, ami a "tűz", hogy aztán az emberek közé küldjem őket, hogy azok, akik 

korábban fájdalmat vetettek a szívekbe, most a tudás fényével ellátva, saját testvéreik jótevőivé és 

védelmezőivé váljanak. 

7 A Törvény, amely az Első Korszakban vezetett benneteket, és a Vér, amely a Második Korszakban 

a jóvátétel útjára tanított benneteket, az a fény, amely mindannyiótokat felemel ebben a Harmadik 

Korszakban, ahol az Én hangom a lelkiismereteteken keresztül eltéríti az embereket a tévútról. El kell 

mondanom nektek, hogy látom, hogy az egész emberiség a tévelygés útján jár! 

8 Amikor a tanult emberek megtudják ezeket a szavakat, megsértődnek, és azok is tiltakozni fognak, 

akik úgy tesznek, mintha tiszta lelkűek lennének. De be fogom bizonyítani mind az egyiknek, mind a 

másiknak, és mindenkinek, hogy az emberiség ma egy olyan útra tévedt, ahol csak a bizonytalanság és a 

félelem uralkodik, ami a téveszme magva. 

9 Van-e belső béke és nyugalom a földön vagy bármelyik emberben? Az emberek a jónak és az 

igazságosságnak a gonosz felett aratott győzelmére alapozták bizalmukat? Van-e a föld népeinek biztos 

módja arra, hogy erkölcsileg, szellemileg és fizikailag megmeneküljenek az emberiséget fenyegető 

pusztulástól? Nem, emberek, az emberek nem tudják, hová mennek, és azt sem, hogy mit akarnak. A 

gyűlölet, amely a spiritualitás hiányából és a törvények ismeretlenségéből fakad, a kölcsönös félelem, a 

mások fölé kerekedni akarás, az alacsonyabb rendű szenvedélyeknek adott engedékenység és az isteni 

törvények teljesítésében az igazságosság hiánya az emberiséget egy sötét útra vezette, ahol minden a rossz 

előjele, és ahol nincs sem remény, sem hit, még kevésbé szeretet. 

10 Sokan annyira hozzászoktak a bűnök és szenvedések világához, amelyben éltek, hogy azt hiszik, 

ez az élet a legtermészetesebb, hogy a földet a könnyek völgyének rendelték, és hogy soha nem lesz képes 

otthont adni a békének, az egyetértésnek és a szellemi fejlődésnek. 

11 Azok az emberek, akik ezt gondolják, a tudatlanság álmában vergődnek. Tévednek azok, akik azt 

hiszik, hogy ezt a világot Én arra rendeltem, hogy a könnyek és a vezeklés völgye legyen. Az Éden, 

amelyet felajánlottam az embereknek, visszatérhet és vissza is fog térni, mert minden, amit teremtettem, 

élet és szeretet. Ezért tévednek azok, akik azt állítják, hogy a világot Isten arra rendeltette, hogy az emberi 

fájdalom helye legyen. Ehelyett azt kellene mondaniuk, hogy ők maguk ítélték ítélkezésre, holott 

valójában az emberré lett lelkek örömére és felfrissülésére teremtették. 
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12 Senki sem volt eleve elrendelve bűnre, bár minden előre meg volt tervezve, hogy megmentse az 

embert a bukástól. 

13 Az ember nem akart felfelé fejlődni a szeretet által, és nem akart bölccsé válni azáltal, hogy 

teljesíti törvényemet; és elfelejtette, hogy igazságosságom, amelyet mindig megpróbált elkerülni, megvédi 

őt, mert igazságosságom a tökéletes szeretetből fakad. 

14 Ennek a bűn által meggyalázott, a bűnözés által beszennyezett, a kapzsiság és a gyűlölet által 

meggyalázott földnek vissza kell nyernie tisztaságát. Az emberi élet, amely eddig a jó és a rossz közötti 

szüntelen harc volt, Isten gyermekeinek otthonává válik, a béke, a testvériség, a megértés és a nemes 

törekvések otthonává. De ahhoz, hogy ezt az eszményt elérjék, az embereknek át kell menniük a 

próbákon, amelyek felrázzák őket szellemi letargiájukból. 

15 A jelenlegi időszak kedvező az önreflexióra, bár ti ennek az ellenkezőjét gondoljátok, mert úgy 

érzitek, hogy egy olyan emberiség foglyai vagytok, amelynek nincs együttérzés, nincs szeretet, nincs béke. 

De minél inkább közeledtek a csata csúcspontjához, annál erősebb lesz az ébredésetek; mert a Lélek 

előérzete azt fogja mondani nektek, hogy a megpróbáltatás után béke és vele együtt helyreállítás jön. 

16 Milyen messze vannak a valóságtól azok a lények milliói, akik jelenleg csak az anyagi 

jelenlétükért élnek! Hogyan tudnák felnyitni a szemüket a valóságra? - Csak a lelkiismeret hangjára 

hallgatva - arra a hangra, amelynek meghallásához gyűjtésre, elmélkedésre és imára van szükség. 

17 Ne legyetek türelmetlenek, szeretett emberek, ne követeljétek, hogy szavaim néhány órán belül 

valóra váljanak. Ezek közül néhány hamarosan valósággá válik, mások pedig az idők folyamán. 

18 Az emberek számára, különösen amikor fájdalommal teli órákat élnek át, vannak pillanatok, 

amelyek évszázadoknak tűnnek számukra, mert nem tudják, hogyan fegyverkezzenek fel reménnyel, 

hittel, türelemmel és szelídséggel. De ha felemelkednek hozzám, hogy fényt kapjanak, ezek az erények 

erőt adnak nekik a reményhez és a küzdelemhez, és megédesítik a nehéz órákat is. 

19 Nehéz időket élsz át, amikor a lelkedben elért fejlődésed próbára van téve. Lélekben - mondtam 

nektek ─ mert ez az egyetlen, ami támogatni tud benneteket az élet fáradságos útján. 

20 Ne csak az emberi erődre támaszkodj, mert a test gyarló. De tegyétek ezt a lélek erejére való 

tekintettel, amely hozzám imádkozik, és amelyet a hit áthat. Akkor bízhatsz abban, hogy megállod a 

helyed a csatában. 

21 Szeretetem úgy borít be téged, mint egy védőköpeny a fájdalom és az ítélet óráiban, amelyeken 

keresztülmész, és irgalmasságom megérteti veled, hogy a pohár, amelyet iszol, szükséges. 

22 Elveszem ezt a poharat, és az örök élet borává változtatom számodra, amint megmutatod nekem 

érdemeidet. 

23 Akkor szerzitek meg a szükséges felszerelést ahhoz, hogy tanításomat Mesterként ismertté 

tegyétek, ha képesek lesztek megtalálni magatokat. Ekkor meghalljátok a lelkiismeret hangját, és lehull 

rólatok a maszk, amely minden gonoszságot elfed. 

24 Keressétek a lélek üdvösségét, akár anyagi javaitok árán is, mert minél többet veszítetek el emiatt, 

annál több lesz utána. Minél többet adsz, annál inkább növekedni fognak az ajándékok a lelkedben. 

Bizony, mondom nektek, amikor az önzés többé nem talál helyet a szívetekben, urak lesztek, és szeretetem 

befogad titeket, és azt mondja: "Atyátok örömmel fogad titeket, és felajánlja nektek a lelki kenyeret". 

Bizony, mindenhonnan hívtalak titeket, mert az isteni harang hangja az egész világon hallatszott. De csak 

kevesen voltak, akik válaszoltak a hívásra. 

25 Megértettétek-e, emberek, hogy azért hívtalak el benneteket, hogy az örök élet kenyerét adjam 

nektek, hogy egyetek belőle? 

26 Mindannyian helyet kaptatok a szellemi lakomán, de a Mester látja, hogy még mindig vannak üres 

helyek. Ők azok, akik nem fogadták el a meghívásomat. Elutasították az általam készített ételt. 

Fájdalommal mondom nektek: "Aki visszautasítja, amit az Ég kínál neki, annak később könnyeket kell 

hullatnia." Ezeket a szavakat hallotta az egyik szolgám is, aki azt az utasítást kapta, hogy induljon el, hogy 

minden éhes embert, akivel találkozik, elhozzon hozzám. Akkor majd asztalomhoz ültetem, és azok, akik 

nem is sejtették, és nem is várták ezt a nagy kegyelmet, akkor majd elfoglalják az üres helyeket, és 

áldottabbak lesznek, mint azok, akik az én kiválasztottjaimnak nevezik magukat. 
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27 Továbbra is hívni fogom az emberi lényeket és azokat a lényeket is, akik a túlvilághoz tartoznak, 

hogy a testetlenek együtt ülhessenek asztalomhoz a megtestesültekkel; mert ők mind az én gyermekeim. 

28 Tanítványok: Amikor az én szavam eljut hozzátok, és nem értitek, kételkedtek benne. De én azt 

mondom nektek: Ha bizonytalanság gyötör, vonulj el a mezők magányába, és ott, a természet közepén, 

ahol csak a nyílt mező, a hegyek és az égboltozat a tanúid, kérdezd meg még egyszer a Mesteredet. 

Merüljetek el az Ő igéjében, és gyorsan eljut hozzátok az Ő szeretetteljes válasza. Akkor úgy fogod érezni, 

hogy elragadtatva, inspirálva, egy ismeretlen spirituális boldogsággal tölt el. Így nem lesztek többé kishitű 

emberek, mert tudni fogjátok, hogy Isten minden szava igazságot tartalmaz, de ahhoz, hogy megértsétek, 

odaadással és tiszta elmével kell belemennetek, mert ez egy szentély. 

29 Amikor készen állsz és tudni akarsz valamit, a fény iránti vágyad vonzza az isteni fényt. Hányszor 

mondtam nektek: Menjetek a hegyi magányba, és ott mondjátok el nekem gondjaitokat, szenvedéseiteket 

és szükségeiteket! 

30 Jézus a második korszakban az Ő példájával tanította meg ezeket a leckéket. Emlékezzetek az én 

példámra, amikor visszavonultam a sivatagba imádkozni, mielőtt elkezdtem a prédikáló szolgálatomat. 

Emlékezzetek arra, hogy az emberek között való létezésem utolsó napjaiban, még mielőtt a zsinagógába 

mentem volna imádkozni, elmentem az Olajfák ligetének magányába, hogy beszéljek az Atyával. - A 

természet a Teremtő temploma, ahol minden felemelkedik, hogy imádja Őt. Ott közvetlenül és 

hamisítatlanul kaphatjátok meg Atyátok sugárzását. 

31 Ott, távol az emberi egoizmustól és materializmustól, bölcs inspirációkat fogsz érezni, amelyek 

belépnek a szívedbe, és arra késztetnek, hogy jót tegyél az utadon. 

32 Ezek a megnyilvánulások, amelyeket jelenleg az elme emberi szervén keresztül adok nektek, az 

1950-es évben véget érnek. Eljön ez a visszavonhatatlan idő. De mit számít az, hogy már nem a 

hanghordozón keresztül halljátok az Igémet, amikor megtanultatok belsőleg felemelkedni, hogy 

közvetlenül a Mestertől kapjátok az ihletet? 

33 Keljetek fel, szeretett gyermekeim, és cselekedjetek Jézus példája szerint. 

34 Ahogyan e szellemeken keresztül megismertetem magam a szemetek előtt, úgy fogjátok megkapni 

az inspirációmat. Akkor az én nevemben fogjátok hirdetni azokat a tanításokat, amelyekkel inspirállak 

benneteket. Így megtapasztaljátok majd, hogy tanításom folytatódik, hogy kinyilatkoztatásom örökre 

leszáll a szellemetekre. Csak a külső forma lesz kissé más. 

35 Ha felkészültél, alázattal fogsz munkába állni. Mert bizony mondom nektek, ha csak egy kis 

hiúság vagy kevélység is van a szívetekben, nem fogtok tudni jó munkát végezni. Aki hirdetni akarja a 

tanításomat, annak alázatosan gyakorolnia is kell azt. Azért beszélek így hozzátok, hogy megértsétek, mi 

az, ami még hiányzik nektek. - Teljes mértékben tanításaim terjesztésének akarjátok átadni magatokat. De 

hogyan taníthatsz, ha Jézus tanítása nem jelenik meg a tetteidben és az életedben? Engedjétek, hogy az 

emberek felismerjék munkámat a tetteitekben, akkor a Mester képe tükröződik majd a tanítványban. 

36 Mondom nektek, hogy érezni fogjátok, amikor a szellemetek felkészül arra, hogy tanításomról 

tanítsátok embertársaitokat. Mert ez lesz az, amikor megtaláljátok magatokat. Akkor nagyon tisztán 

hallani fogjátok a lelkiismeret hangját. Amíg ez nem így van veled, addig nem leszel képes igazán érezni 

engem. 

37 Nincs olyan ember, aki ne akarná megtalálni a boldogságot, és minél tartósabb, annál jobb - mert 

én olyan ösvényt tanítok nektek, amely a legmagasabb és örök boldogsághoz vezet. Mindazonáltal én csak 

megmutatom neked az utat, és aztán hagyom, hogy te válaszd ki azt, amelyik a leginkább megfelel neked. 

38 Megkérdezem: Ha boldogságra vágysz, miért nem vetsz, és miért nem aratsz? Milyen kevesen 

vannak azok, akik érezték a késztetést, hogy ott legyenek az emberekért! 

39 Úgy beszélek, hogy mind a szellemetek, mind a földi természetetek megértsen Engem. De 

legyetek tudatában annak, hogy a lelket akarom megmenteni, akár a teste árán is. 

Tudd, hogy minél többet adsz, annál többet kapsz. Ha egyszer eléritek ezt a szintet, mesterek lesztek. 

Akkor az életed példa lesz, egy tükör, amelyben mások láthatják a hibáikat, és kijavíthatják a hibáikat. 

40 Hogy segítsek nektek a felkészülésben - gyertek és hallgassátok meg isteni szavamat. 

41 Hagyd, hogy gondolataid és érzékeid megnyugodjanak, hogy érezd hangomat a szívedben. 
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42 Az Én Igém az az út, amelyet az Én Akaratom jelöl ki az örökkévalóságtól fogva, hogy a lelkek ne 

bolyongjanak céltalanul a földön. Bizony mondom nektek, az embernek ismernie kell a spiritualizációt, 

hogy elérje lelke fejlődését. 

43 Ez a Szentlélek fényének kora, amelyet a fejlett lelkek belülről éreznek, azok, akik a külsőségek 

mögé látnak. 

44 Nézzétek az univerzumot, és értékeljétek minden tökéletességében és szépségében. Azért jött létre, 

hogy az Úr gyermekei ihletet merítsenek belőle, és az Atya képmását lássák benne. Ha a teremtést így 

fogjátok fel, akkor gondolkodásotokat az én istenségemhez emelitek. 

45 Gondolkodásotok sohasem lehet tétlen, folyamatosan fejlődnie kell, ahogyan a fajok fejlődése sem 

ismer megállást a nemzedékek során, vagy az emberi tudomány, amely az idők folyamán mindig előre 

mutat egy utat. 

46 Keressetek engem lélekkel, anélkül, hogy ragaszkodnátok a megszokott hagyományokhoz vagy 

szimbolikus rítusokhoz. Keress engem a szívedben, és meg fogsz találni benne, mert a szív szeret, szenved 

és érez. 

47 Ha az emberek nem feledkeztek volna meg a szívükről, amikor a tudományban való tudásukat 

próbálják növelni, nem lenne annyi viszály és önzés, és már felfedezték volna az isteni szikrát, amelyet 

mindannyian magatokban hordoztok, és ezért vagytok mindannyian testvérek bennem. Az emberek már 

most is teljesítenék Jézus alapelvét, az "egymás szeretetét", ami elég lenne ahhoz, hogy a világnak békéje 

és világossága legyen. 

48 Ma a lelkiismeret hangja süket emberekkel találkozik, akik anélkül, hogy meghallgatnák, gyilkos 

háborúkba vetik magukat, nemzeteket pusztítanak el, életelemeket és anyagi erőket pusztítanak el, nem 

gondolva arra, hogy ennek következtében erkölcsi és szellemi bomlást vetnek, ami még súlyosabb. 

49 Mindezekről beszélnem kell veletek, férfiak és nők, hogy az erkölcsi és szellemi helyreállítás 

munkájában teljesíthessétek a feladatotokat ebben az időben. Ne korlátozzátok magatokat arra, hogy csak 

halljátok szavamat; gondoljátok át alaposan, és alkalmazzátok, mert ha nem teszitek, süket magvetés 

lenne. 

50 Támogassátok lelketek fejlődését, és biztosítsátok, hogy odaadással és emelkedettséggel telve 

hagyja el földi testét, amikor eljön az akaratom által kijelölt pillanat. Értsétek meg, hogy senki sem 

fizikailag jön hozzám, hanem mint szellemi lény. Amikor ez megtörténik, vigyázzatok, hogy elérjétek a 

mennyei létra magas lépcsőit, ahol nincs többé fájdalom és figyelemelterelés. 

51 A műveid tekintetében vagy tökéletlen, nem pedig az eredeted vagy a teremtésed tekintetében. De 

ezt a tökéletességet végül a saját érdemeid révén fogod elérni. 

52 Valóban a bölcsesség oltára előtt álltál, ahol a szellemedet bőségesen felruházta kegyelmem. 

53 Tanítványok, amikor ti és én hanghordozó vagy közvetítő nélkül beszélgetünk szellemtől 

szellemig, és egyedül nézünk szembe a végtelennel, akkor lényetek legbelsőbb részében hallani fogjátok 

az isteni hangot, amely a csendből ered, hogy beszéljen a szellemetekhez. - E csend mögött van a mennyei 

koncert, amelynek hangjait még nem halljátok, mert a hallásotok csak az anyagi hangokat képes 

meghallani. 

54 Hallgassátok ezt az üzenetet valódi odaadással, mert eljön az idő, amikor már nem ebben a 

formában fogtok hallani engem. De ha felkészültek maradtok, akkor később tökéletesebb módon fogjátok 

megkapni a szavamat. A megnyilvánulásnak ezt a formáját, amelyben jelenleg részt veszel, külsőnek 

ítélheted. De a másik, ígérem, belső lesz, és akkor fogjátok elérni, ha még jobban spiritualizáljátok 

magatokat. Akkor az emberek megközelítik a tökéletes közösséget, amikor közvetítők és tanúk nélkül 

emelkednek az Atyához, és közvetlenül tőle kapják meg, amit kérnek. Akkor az emberi szellem úgy fog 

ragyogni, ahogyan még soha nem ragyogott, mert a Velem való közösségben önmagamat fogom tükrözni 

benne. 

55 Fényem megnyilvánulása az emberi értelem által azért történt, hogy elhozzam nektek az alapvető 

tanításokat, és hogy lerakjam az alapokat a nagy megvilágosodáshoz, amely ezután következik. Azért is 

jöttem, hogy megkönnyítsem számotokra annak a keresztnek a terhét, amelyet mindegyikőtök az életben 

hordoz - egy olyan keresztet, amelyet mindenki saját magának teremtett, és amelyre saját akaratából 

feszítette keresztre magát. 
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56 Sokaknak, akik elém hozták nyomorúságukat és a keserűség poharát, azt mondhattam, hogy senki 

sem vitte őket a Golgotára; ők maguk és a saját akaratuk volt az, ami ezt a poharat kereste. Azt is 

elmondhatnám nekik, hogy a szögek, tövisek, epék és ecet eltűnnek, és egy új és jobb életre támadnak fel, 

ha tudják, hogyan jöjjenek hozzám, és hívjanak engem a megpróbáltatás csúcsán. 

57 Amikor ezt hallják, néhányan megkérdezik tőlem: "Mester, amikor erről az új életről beszélsz 

nekünk, akkor a túlvilági életre gondolsz, vagy arra a létre, amit a földön kell élnünk?". Erre azt 

válaszolom nektek, hogy - amikor a fényhez, a szeretethez, az igazsághoz és a jósághoz emelkedtek - nem 

kell aggódnotok a hely miatt, ahol maradni fogtok. 

58 Abban a Második Időben azt mondtam nektek: "Az én Atyám házában sok lakóház van". - 

Tudjátok, hogy minden lélek Isten háza? Mindenütt, ahol lelkiismeret van, ott lesz az Úr. 

59 Ma még el sem tudjátok képzelni, milyen lesz a világ, amikor teljesen megvalósítja tanításomat, 

amikor az ember kitépi a bűnt a szívéből - ezt jól tudom. Tudom, hogy eljönnek majd azok az idők, amikor 

férfi és nő, a gyermektől az aggastyánig, mindannyian képesek lesznek élvezni a tökéletes békét és 

megtapasztalni a boldogságot, hogy teljes boldogságban élhetnek itt a földön, ahol annyi könnyet és annyi 

vért ontottak. Ezek az emberek egyetlen pillanatra sem akarják majd megbontani az Istenükkel való 

harmóniát, és elméjükbe írva magukkal hordozzák majd Törvényem lényegét, annak legfőbb elvével, az 

egymás iránti szeretettel. 

60 Ezért ti, akik hallgattok engem, értsétek meg, mennyire szükséges, hogy felkészüljetek arra, hogy 

elvigyétek az Örömhírt embertársaitoknak, hogy ne fosszátok meg őket többé attól a boldogságtól, 

amelyet az ébredésük hoz majd számukra. Ne feledjétek, hogy azok közül, akiket felébresztetek, sokan el 

fogják érni azt, amit ti nem tudtatok, és azok, akik viszont felébresztik őket, többet fognak elérni, mint 

azok, akik elhozták nekik az Örömhírt, és így tovább, lépésről lépésre, amíg el nem jön az idő, amikor az 

emberek nagyok és sokan lesznek, és Szavam beteljesedése láthatóvá válik a földön. 

61 Arra vártam, hogy elérjétek a szellemi érettséget, hogy azt mondhassam nektek: Fogjátok a magot 

és szórjátok szét. 

62 A Második Korszakban példát adtam nektek arra, hogy ki kell várnotok a megfelelő órát, hogy 

elvégezzétek azt a feladatot, ami a Földre hozott benneteket. 

63 Megvártam, amíg a testem - az a Jézus, akit az emberek a szemük előtt tartottak - elérte a legjobb 

korát, hogy rajta keresztül betölthessem az isteni küldetést, hogy megtanítsalak titeket szeretni. 

64 Amikor ez a test - a szív és az elme - elérte teljes kifejlődését, Szellemem az ajkán keresztül szólt, 

bölcsességem elárasztotta elméjét, szeretetem megtelepedett szívében, és a harmónia e test és az azt 

megvilágító isteni fény között olyan tökéletes volt, hogy gyakran mondtam a sokaságnak: "Aki ismeri a 

Fiút, az ismeri az Atyát." Aki ismeri a Fiút, az ismeri az Atyát. 

65 Krisztus az Istenben lévő igazságot használta fel az emberek tanítására. Nem a világból merítette. 

Nem a görögöktől, káldeusoktól, esszénusoktól vagy föníciaiaktól - senkitől sem merítette a fényt. Ezek 

még nem ismerték a mennyei utat, és én azt tanítottam, amit a földön nem ismertek. 

66 Jézus gyermek- és ifjúkorát a tevékeny szeretetnek és az imádságnak szentelte, amíg el nem jött az 

óra, hogy hirdesse a mennyek országát, a szeretet és az igazságosság törvényét, a fény és az élet tanítását. 

67 Keressétek az akkoriban hirdetett szavam lényegét, és mondjátok meg, hogy származhatott-e az 

bármilyen emberi tanításból vagy az akkor ismert tudományból. 

68 Én mondom nektek, ha valóban igényt tartottam volna e népek műveltségére, akkor közöttük 

kerestem volna tanítványaimat, nem pedig a tanulatlan és tudatlan emberek között, akikből apostolaim 

csoportját alkottam. 

69 Azt kérdezitek tőlem, hogy mit mondhatok nektek e népek tanításairól és filozófiáiról, és én azt 

mondom nektek, hogy ezek a Lélek sugallatai, de nem a legfőbb igazság, amelyet egyedül én birtokolok. 

70 Ebben a Harmadik Korszakban az volt az akaratom, hogy az emberen keresztül, a szellemét és az 

értelmét felhasználva ismertessem meg magam. De ennek során az alázatos, műveletlen és egyszerű 

elméket használtam fel, ügyelve arra, hogy elméjüket ne érintsék tudományok és elméletek. Annak 

érdekében, hogy e kifejezéstelen emberi ajkakon keresztül adjam át nektek az Én tanításomat, és hogy 

meglepjem és lenyűgözzem a hallgatók sokaságát, akik mindenféle emberekből állnak, nem szabad azt 

gondolnotok, hogy a hanghordozókat először a mesterekhez küldtem volna, hogy tőlük kapjanak 
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felszerelést és bölcsességet - éppen ellenkezőleg, távol tartottam őket minden fertőzéstől és befolyástól, 

hogy elméjük elég elfogulatlan, tiszta és szabad legyen ahhoz, hogy az isteni sugallatot az emberek előtt 

visszaadják. Mit kérdezhettek volna ezektől az emberektől (a Mesterektől) arról a mély és ismeretlen 

üzenetről, amelyet a Szellemem most kinyilatkoztatott az emberiségnek? 

71 Ez az oka annak, hogy tanulatlan és egyszerű embereket választottam, hogy az ő értelmi szervükön 

keresztül ismertessem meg tanításomat. 

72 Az a tanítás, amelyet akkoriban Jézusba helyeztem, tökéletes volt a lényegét és a formáját tekintve. 

Nem tulajdoníthatsz neki hibát, mert aki ihlette és aki továbbította, tökéletes. 

73 Ma, amikor ezeken a tökéletességtől nagyon távol élő teremtményeken keresztül kommunikálok, 

jobban kell figyelnetek az Ige jelentésére, mint annak külső formájára, mivel ők emberi teremtmények, 

akik nem tudnak összhangba kerülni annak tökéletességével, aki az isteni üzenettel inspirálja őket. 

74 Mindezt azért mondom el nektek, mert a már oktatott embereknek, azoknak az embereknek, akik 

hisznek jelenlétemben ezen a megnyilvánuláson, kötelességük, hogy szellemi emelkedettségük, imájuk és 

felszerelésük révén együttműködjenek a hanghordozóval, aki ilyen kényes szellemi küldetést teljesít. 

75 Azok, akik nem értik meg azoknak a felelősségét, akik ezt a küldetést végzik, nem fognak szerető 

együttérzést érezni irántuk. De akik megértőek, olyanok lesznek, mint a hűséges segítők, akik imáikkal 

segítenek megosztani a kereszt terhét testvéreikkel. 

76 Amikor igehirdetésem véget ér, és megértitek mindazt a szeretetet, amelyet megmutattam nektek, 

amikor e teremtményeken keresztül megnyilvánultam, akkor azt kell majd mondanotok nekem: "Uram, 

mivel lejöttél a mi nyomorúságunkba, bűnösségünkbe és nyomorúságunkba, mit ne tennénk, hogy 

viszonozzuk ezt a nagy szeretetet? És akkor elkezditek majd szeretni és életeteket azoknak szentelni, 

akiknek szeretetre, fényre és irgalomra van szükségük. 

77 Azok a szeretett tanítványok, akik körülvettek és követtek engem a második korszakban, életüket 

adták, túláradt a lelkük és vérüket ontották, mert szeretettel akarták meghálálni annak, aki elhagyta trónját, 

hogy velük éljen és átadja nekik a Lélek legdrágább kincsét: az igazságot. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 170  
1 Amikor arra gondolsz, hogy milyen kínokat szenvedtem el a kereszten, elborzadsz, hogy az emberi 

aljasság a kegyetlenségnek ilyen túlzásait érte el. De mondom nektek, hogy az a fájdalom és a pohár, amit 

akkor ittam, nem a legnagyobb keserűség volt. 

2 A legnagyobb fájdalmat az jelentette számomra, amikor láttam, hogy a közöttük való életem 

ellenére gyermekeim nem akarták felismerni, hogy ki vagyok én - aki fényes szavakkal kinyilatkoztattam 

nekik az igazságot -, és látni, hogy elutasították szavaimat és megtagadtak engem, és hogy szeretetemet a 

szívükbe árasztottam, miközben ők gúnyoltak engem, és ajkuk káromlásokat mondott ellenem. 

3 Az utolsó sóhaj, amit a kereszten lehelhettem, az az isteni megbocsátás volt, ami a szívemből jött 

annyi nyomorúság és annyi halál felett. De a Szenvedélyem nem ért véget ezzel a sóhajjal. Elmondtam 

nektek, hogy én vagyok az Élet, és a Lelkem továbbra is az örökkévalóságban fogadja minden ember 

hálátlanságát. 

4 Arról vitatkoztak, hogy én vagyok-e a megígért Messiás vagy sem. Megvizsgálták műveimet, hogy 

lássák, megerősítik-e azt, amit a próféciák meghirdettek; és míg egyesek arra a következtetésre jutottak, 

hogy Én vagyok az Ígéret, mások tagadtak Engem - a materialisták, akik csak az anyagot imádják, azok, 

akik a próféciákat világi vágyaik és önző érdekeik szerint értelmezték, ők mindannyian továbbra is 

tagadtak Engem. 

5 Milyen vakok voltak azok, akik hallották az életről szóló szavaimat és látták hatalmas tetteimet, de 

nem vették észre, hogy egyedül Isten képes azokat véghezvinni. 

6 Ma azt mondhatjuk, hogy az emberiség felismerte Krisztust, mint a Messiást, akit az Atya már az 

első korszakban megígért az emberiségnek. Mégis, az emberek nem szűnnek meg megtagadni, elutasítani 

engem, és szeretetemért érzett hálátlanságuk epéjét és ecetjét kínálni nekem. 

7 Ma már nem kételkednek Jézusban, de sokan megkérdőjelezik, sőt tagadják istenségemet. Egyesek 

nagy szellemi emelkedettséget tulajdonítanak nekem; mások azt állítják, hogy én is végigjárom a lélek 

fejlődési útját, hogy elérhessem az Atyát. De ha így lenne, akkor nem mondtam volna nektek: "Én vagyok 

az Út, az Igazság és az Élet." 

8 Ismerem az érvelésedet, a filozófiádat. Tudom, hogy számotokra csak egy olyan lélek testesül 

meg, amelynek szüksége van erre a próbára, hogy elérje a felemelkedését és tökéletességét, és ez tiltja 

nektek, hogy elhiggyétek, hogy az Isteni "Ige" emberré lett. Tudom, hogy nem értitek, hogy az Isteni Lény 

képes fájdalmat érezni, és azok az emberek, akik felismerik, hogy ez megtörtént Krisztussal, ezért 

tagadják, hogy Ő lehetett a megígért Istenség. 

9 Ó, szeretett gyermekeim, bárcsak megértenétek, hogy az "Ige" földi megtestesülése az Isteni 

Szeretet legnagyobb kifejeződése! Ez az irántatok való alázatosság vágya volt, és az én azon vágyamból 

fakadó tanítás, hogy korlátozzam magam, hogy kicsinyítsem magam, hogy ti jobban magatokhoz 

tartozónak érezzetek engem, és ti magatok is közelebb kerüljetek az Atyához. 

10 De az a nagy fájdalom - milyen keveset tudsz róla! Ti csak a fizikai fájdalomra, a szenvedő testre, 

a lélek gyötrelmére gondoltok, de nem értitek, hogy amíg nincs harmónia az emberi teremtmények és 

Mennyei Atyjuk között, addig a fájdalom folytatódni fog köztetek. De milyen fájdalmat szenvedhetsz el, 

ami nem tükröződik vissza Atyádra? 

11 Ne gondoljátok, hogy megvédem magam a ti ítélkezésetekkel szemben, vagy hogy arra kérlek 

benneteket, hogy ne fosszatok meg Engem attól az isteni természettől, amit ti megtagadtok Tőlem. Azért 

jöttem el ebben az időben, hogy megmondjam az embernek, hogy ítéljen meg engem a szellemével. 

12 Ne próbáljátok tovább olvasni és megragadni a kis emberi értelmetekkel az élet nagy könyvét, 

amelyet az isteni Szellem írt le a szellemetek számára, mert a szellemetek az, amely eléri a 

halhatatlanságot, és nem a "test". 

13 Ne feledjétek, hogy ezeket a tanításokat tanulatlan és egyszerű teremtményeken keresztül adom át 

nektek, hogy higgyetek bennük. Mert ha képzett és tanult embereken keresztül adtam volna át nektek, 

akkor ezeket a kinyilatkoztatásokat csak egy újabb elméletnek vennétek a sok közül, amelyek a földön 

jelentek meg ezekben az időkben. 
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14 Azok, akiket ebben az időben megragadott az én szavam, szorgalmas munkásokként munkához 

láttak, és tanításaimtól inspirálva fáradhatatlanul dolgoznak. Ajkuk nem mondja nekem: "Mester, itt 

vagyunk veled", mert tudják, hogy mindenhol velem vannak, amikor teljesítik törvényemet, és holnap ők 

lesznek az emberiség szellemi vezetői és nagykövetei. 

15 A világban az emberek már várják a béke és a világosság apostolainak eljövetelét - rátok, akik az 

Isteni Mesterrel voltatok, akik elhozzátok az Örömhírt a szívekbe. 

16 Még mindig a tesztelés folyamatában vagytok, és felkészültök tanításaim gyakorlására. 

Szeretetemmel telítődtök, és teljesen átitatódtatok Munkámmal. 

17 Ezek már az utolsó évei a kihirdetésemnek. 1950 után, amikor visszavontam a szavamat, 

emlékezni fogsz rá, és a szíved tele lesz bánattal, ha nem tudtad, hogyan kell használni. De valóban 

mondom nektek, nem fogok elválni tőletek, csak a forma fog megváltozni, amelyben megnyilvánulok, és 

még azt is mondhatom nektek, hogy közelebb leszek hozzátok, mert eljön az igazi spiritualizáció ideje. 

18 Továbbra is szellemi kapcsolatban leszel velem. Ismerjétek fel, milyen egyszerű a tanításom, 

milyen könnyen megérthető a törvényem, ugyanaz, amit a galileai Jézus tanított nektek. 

19 Még nem akarlak megítélni, de még egyszer megmutatom neked az utat, amely hozzám vezet. 

20 Most még tanítványok vagytok, holnap már mesterek lesztek, és szavakkal és cselekedetekkel 

tanítjátok, amit kinyilatkoztattam nektek. Ti, férfiak és nők, a magas erkölcs tanítói lesztek. Gondoljatok 

arra, hogy szembe kell majd néznetek a vallási közösségekkel, akik között nagy lelki munkát kell 

végeznetek, mert sokakban kihalt a hit és eltűnt a remény, és ez azért van, mert az emberek nem ismerik 

önmagukat, és nem kegyelmeznek önmaguknak. De ahhoz, hogy hirdetni tudjátok az igazságomat és 

beszélhessetek a szeretetemről, meg kell tisztulnotok. 

21 A Második Korszakban azt mondtam tanítványaimnak: "Ha testetek valamelyik tagja a bűn 

okozója, vágjátok le", vagyis még ha ez fájdalommal és áldozatokkal is jár, tisztának kell lennetek. Nektek 

azt mondom: Tisztítsátok meg szíveteket, ne engedjétek, hogy a szenvedélyek gyökeret eresszenek benne. 

Tisztítsa meg az edényt kívül és belül. 

22 Hagyd, hogy szíved az én szeretetem ritmusára dobbanjon, akkor embertársaidnak lelked 

tisztaságáról és érzéseid őszinteségéről kell majd felismerniük téged. Találd meg a nyugodt egyensúlyt, 

bocsáss meg, és megbocsátanak neked. Éljetek békében önmagatokkal. 

23. Ismerd fel, hogy hány embertársad várja bálványimádó tevékenysége közepette a Messiás 

eljövetelét. Gondoljatok bele, hogy tudatlanságukban hányan gondolják azt, hogy csak azért jövök, hogy 

ítéletemet a gonoszok felett végrehajtsam, hogy megmentsem a jókat és elpusztítsam a világot, anélkül, 

hogy tudnák, hogy Atyaként, Mesterként, testvérként vagy barátként vagyok az emberek között, tele 

szeretettel és alázattal, és kinyújtom segítő kezemet, hogy megmentsek, megáldjak és megbocsássak 

mindenkinek. 

24 Ezért bontakoztassátok ki (szellemi) ajándékaitokat az én utasításaim szerint, hogy tanúságot 

tegyetek új kinyilatkoztatásomról - legyen az a szenvedő fájdalmának megszüntetése, legyen az a 

világosság útjának megmutatása az elveszettnek, vagy a "halott" új életre ébresztése a "Kelj fel és járj!" 

felszólítással. 

25 Megszünteti a halál gondolatát, és az igaz élet útját tanítja. 

26 Amikor a munkámról beszélsz, tedd ezt meggyőződéssel. Az ihlet pillanatában fejezd ki, amit a 

szíved érez. Készüljetek fel, mert ajkatokon keresztül fogok szólni az emberiséghez. Éljetek éberen, 

anélkül, hogy eltévelyednétek tanításomtól, hogy soha ne találjátok magatokat az emberek hálójába 

gabalyodva. 

27 A csoport, amely összegyűlik, hogy meghallgassa szavamat, még mindig kicsi. De úgy tekintem, 

hogy az egész emberiséget képviseli, és az Én tanításomat adom neki, ahogyan azt azóta teszem, hogy 

lányomon, Damiana Oviedón keresztül, az ő értelmén keresztül kinyilvánítottam az Akaratomat. Amit így 

adtam nektek, azok bölcsességi tanítások voltak, amelyeket értékes ékszerként kell a szívetekben 

őriznetek, mert a lényegük a szeretet. 

28 Megáldalak benneteket, mert fáradhatatlanul befogadtok engem. Azt akarom, hogy ahogyan én 

oktattalak és vezettelek titeket, ti is vezessétek és oktassátok embertársaitokat. Megadtam nektek az 

ajándékot, hogy gyógyító balzsammal, azaz irgalommal gyógyítsátok meg a fájdalmat. 
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29 Tanúi vagytok annak, ahogyan Én magamat megismertettem. Holnap, amikor ez a szó már nem 

hangzik el emberi ajkakról, és ez a kegyelem már nem létezik, szeretettel fogtok emlékezni erre az időre és 

ezekre a megnyilvánulásokra. Aztán tanúskodni fogtok arról, amit hallottatok és láttatok. 

30 1950 után az emberek meg fogják kérdezni tőletek, hogy milyen módon nyilvánult meg az Úr 

Igéje, és akkor azt kell mondanotok nekik, hogy ez egy egyszerű, egyszerű és mindenki számára érthető 

megnyilvánulásban történt. 

31 Érdeklődéssel fognak hallgatni benneteket, és a tanításaimat közlő könyveket buzgón fogják 

olvasni. 

32 Különböző formákban tanítottalak benneteket az idők folyamán, de mindig ugyanaz volt az 

oktatás, amit tanítottam nektek. Mindenekelőtt meggyújtotta a hitet, hogy méltóvá válhassatok előttem, és 

végül elérjétek érdemeitek jutalmát az örök életben. 

33 Mit tudnál elém hozni a szívedben, amit nem látok? 

34 Mindent hallok és mindent tudok. Figyeljetek és imádkozzatok, mert a farkas lesben áll rátok. Ne 

ítéljétek el azokat, akik életük útján kísértésbe estek; inkább hívjátok meg őket szeretettel, hogy 

újrakezdjenek mindent, hogy a fejlődés útján haladhassanak. 

35 A második korszakban egy asszonyt, aki engedett a kísértésnek, hogy bűnbe essen, a nyílt utcán 

ítélte el az emberek tömege, amikor Jézus éppen arra járt. Azok az emberek házasságtöréssel vádolták az 

asszonyt, és meg akarták ölni. Ezért a Mesterhez fordultak, és azt mondták neki, hogy próbára tegyék: 

"Uram, ezt az asszonyt házasságtörésen kapták, és Mózes törvénye azt mondja, hogy a népnek meg kell 

köveznie. Mit szólsz ehhez?" Ekkor Jézus könyörületesen rájuk nézett, és így válaszolt: "Aki közületek 

bűntelen, az vesse rájuk az első követ." 

36 E szó fénye megvilágította a lelkeket, és mivel mindenki túl tökéletlennek és méltatlannak érezte 

magát ahhoz, hogy ítélkezzen embertársa felett, szégyenkezve visszavonultak, üresen hagyva a kis teret. 

37 Jézus ekkor megkérdezte a földön fekvő asszonyt: "Asszony, hol vannak azok, akik vádolnak 

téged? Elmentek. Kelj fel, menj el, és ne vétkezz többé." 

38 Bizony mondom nektek, egyedül nekem kell megítélnem mindent. 

39 Arra hívlak benneteket, hogy tanulmányozzátok az Igémet, és ha a békémet akarjátok, tartsátok be 

parancsolataimat, hogy azok mindig útmutatóul szolgáljanak számotokra. 

40 Emberek, írjatok aktív jótékonyságot a banneretekre. Aki az én területeimen akar dolgozni, tegye 

az irgalmasságot munkája alapelvévé, akkor nagyszerű küldetést fog teljesíteni. 

41 A mezők, ahol a fájdalom elterjedt, nagyon kiterjedtek, és a szeretet és az irgalom magja nagyon 

gyéren van elraktározva azok szívében, akiknek el kell indulniuk vetni. 

42 Vigasztaló lelkem kiárad mindazokra, akik a szeretet e nagyszerű földi művét véghezviszik. De ez 

a vigasztalás a szellemi világnak is megadatott, azoknak az entitásoknak, akiknek az a rendeltetése, hogy 

fényüket a földi ösvényekre sugározzák. 

43 Amikor szellemi világomról beszélek nektek, az engedelmes szellemi lények azon seregeire 

gondolok, akik igazi szolgaként csak azt teszik, amit Uruk akarata parancsol nekik. Ezeket azért küldtem 

hozzátok, hogy tanácsadók, védelmezők, orvosok és valódi testvérek legyenek minden ember számára. 

Nem panaszkodnak, mert békesség van bennük. Nem tesznek fel kérdéseket, mert fejlődésük fénye és a 

hosszú utakon szerzett tapasztalataik feljogosították őket arra, hogy megvilágosítsák az emberek elméjét. 

Készséggel és alázatosan állnak rendelkezésre minden segélykiáltás és minden szükség esetén. 

44 Én vagyok az, aki utasítottam őket, hogy tegyék magukat ismertté közöttetek, hogy átadhassák 

nektek útmutatásaikat, bizonyságtételüket és bátorításukat. Előtte mennek, megtisztítják az utat, és 

segítséget nyújtanak, hogy ne veszítsd el a bátorságodat. 

45 Holnap ti is a fény eme seregéhez fogtok tartozni, amely a szellemi lények végtelen világában 

csakis emberi testvérei iránti szeretetből dolgozik, annak tudatában, hogy ezáltal dicsőíti és szereti Atyját. 

46 Ha olyanok akartok lenni, mint ők, szenteljétek léteteket a jóságnak. Oszd meg békédet és 

kenyeredet, fogadd szeretettel a rászorulókat, látogasd meg a betegeket és a foglyokat. Világítsd meg 

embertársaid útját, akik az igaz utat keresve bolyonganak. Töltsd meg a végtelent nemes gondolatokkal, 

imádkozz azokért, akik távol vannak, akkor az ima közel hozza őket hozzád. 
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47 Akkor, amikor a halál megállítja szíved dobbanását, és a fény kialszik a szemedben, egy olyan 

világra ébredsz, amely csodálatos a harmóniája, a rendje és az igazságossága miatt. Ott kezded majd 

megérteni, hogy Isten szeretete kárpótol minden munkádért, megpróbáltatásodért és szenvedésedért. 

48 Amikor a lélek eléri ezt az otthont, egyre inkább úgy érzi, hogy a végtelen béke hatja át. Azonnal 

megemlékezik azokról, akik még távol élnek ettől a boldogságtól, és sürgetésében, vágyakozásában, hogy 

azok, akiket szeret, szintén elérjék ezt az isteni ajándékot, csatlakozik a szellemi seregekhez, akik 

harcolnak és dolgoznak földi testvéreik üdvéért, jólétéért és békéjéért. 

49 Hogy felkészítsem a szíveteket és erőt adjak a lelketeknek, a hangom bátorít benneteket a próbák 

eme útján, amelyek, amint már észrevettétek, állhatatosságot adnak a lelketeknek. Azok, akiknek van 

erejük, megoszthatják azt azokkal, akik gyengének érzik magukat. 

50 Hamarosan sok ember fog érkezni más országokból, akik eljönnek ebbe a nemzetbe, ahol a Mester 

megismerteti magát. 

51 Bölcsességem fénye felrázza az embereket letargiájukból, és látni fogjátok, hogy szellemileg és 

intellektuálisan fejlődnek. Ez a lépés az emberiség javát fogja szolgálni. 

52 A nemzetek a földnek erre a részére fordítják majd tekintetüket, és megismerik művemet és 

igémet, amely nyomtatásban megmarad. Mert abban az időben azok elméje, akiket hanghordozóknak 

hívtatok, zárva lesz e hirdetéstől. 

53 A találkozóhelyek, amelyek a nagy tömegeket fogadták, távozásom után is nyitva maradnak, hogy 

a tanítványok továbbra is összegyűlhessenek ott, hogy tanulmányozzák az Igémet. Őrszemként fognak 

figyelni, várva az "utolsók" érkezését, akiket ma jelentek be. Amikor a posztotokon lesztek, azok fel 

fogják ismerni, hogy milyen nagyszerű az, amit felfedtem nektek. Ha hűtlenek vagytok ehhez a 

küldetéshez, nyomorúság és katasztrófa fogja érni azokat, akik a béke és a fény vágyában próbálnak 

közeledni hozzátok. 

54 Arra is megtanítalak benneteket, hogy teljesítsétek kötelességeiteket azokkal szemben, akik a 

világot kormányozzák. Ha azt akarod, hogy döntéseik hasznosak és igazságosak legyenek a népük 

számára, akkor imádsággal kell támogatnod őket. 

55 Ha ahelyett, hogy így dolgoznátok, magára hagyjátok őket, és csak azzal foglalkoztok, hogy 

kritizáljátok az elhatározásaikat, akkor hagyjátok, hogy elveszítsék a bátorságukat a küzdelemben, és hogy 

káros hatásoknak legyenek kitéve. Legyetek olyanok, mint a béke őrzői. 

56 Bizony mondom nektek, az emberiség legkorábbi napjaitól kezdve rendelkezett azzal az intuitív 

tudással, hogy magában hordoz egy szellemi lényt - egy entitást, amely, bár láthatatlan, mégis 

megmutatkozott élete különböző műveiben. 

57 Uratok időről időre kinyilatkoztatta nektek a szellem létezését, természetét és rejtett lényét. Mert 

bár magatokban hordozzátok, a fátyol, amelybe materializációtok burkol benneteket, olyan vastag, hogy 

képtelenek vagytok felismerni, mi a legnemesebb és legtisztább lényetekben. 

58 Az ember sok igazságot meg mert tagadni. Mégis - a szellemének létezésébe vetett hit nem 

tartozott azok közé a dolgok közé, amelyek ellen a legtöbbet küzdött, mert az ember érezte és végül 

megértette, hogy a szellemének megtagadása ugyanaz lenne, mint önmagának megtagadása. 

59 Amikor az emberi test szenvedélyei, erkölcsei és anyagiassága miatt elfajult, láncot, sötét 

szemfedőt, börtönt és akadályt jelentett a szellem kibontakozásának. Mindazonáltal az embernek soha nem 

hiányzott a belső fény szikrája, amely a megpróbáltatások óráiban segítségére sietett. 

60 Bizony mondom nektek, a szellem legmagasabb és legtisztább kifejeződése a lelkiismeret, az a 

belső fény, amely az embert az őt körülvevő teremtmények közül az első, a legmagasabb, a legnagyobb és 

legnemesebbé teszi. 

61 "Mester" - kérdezed tőlem csendben - "miért tudunk olyan keveset a szellemről? Miért tudunk 

olyan keveset magunkról?" 

62 A Mester válaszol neked: Mert inkább ahhoz fordultatok, amit a világ hoz nektek, és nem 

szenteltétek magatokat a romolhatatlan tanulmányozásának, ami a szellemetek. Még a szellem is, 

tekintettel a szépségekre, csodákra és örömökre, amelyeket az élet tartogat számára - még ha csak rövid 

időre is -, elutasítja azokat a boldogságokat, amelyeket saját fejlődése kínálhat számára. Mindazonáltal - 

meg kell mondanom nektek őszintén - ezért nem szabad azt hinnetek, hogy a földi-anyag erősebb, mint a 
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szellem, és hogy ez az oka annak, hogy elsüllyedt, amíg meg nem materializálódott. Nem, a szellem 

összehasonlíthatatlanul erősebb, és mindig is az lesz. De ha elesett, akkor azt önként tette, elcsábítva egy 

olyan világ csábításaitól, amely - még ha csak átmenetileg is - a test érzékszerveivel élvezetekben és 

kísértésekben gazdag életet kínál neki. 

63 Természetes, hogy materializációja megakadályozza, hogy megismerje önmagát, és nem engedi, 

hogy emberi lényének emberi részén keresztül felfedje képességeit. Az anyagi természet ugyanis úgy 

tűnik, hogy a legjobban szemben áll a lelki természettel. Mindazonáltal, amikor mindkettő harmóniát talál 

benned, megtapasztalod, hogy fizikai természeted olyan, mint egy tiszta tükör, amely a spirituális, sőt az 

isteni világot tükrözi vissza teljes szépségében. 

64 Keressétek jelenlétemet az általam véghezvitt művekben, és mindenütt meg fogtok találni engem. 

Próbáljatok meg meghallani engem, és meg fogtok hallani abban az erőteljes hangban, amely minden 

teremtett dologból árad. Mert könnyű nekem a teremtés megnyilvánulásain keresztül kinyilatkoztatnom 

magam. Egyszerre mutatkozom meg egy csillagban, egy vihar tombolásában és egy hajnal szelíd 

fényében. Hangomat egy madár dallamos trillázásában engedem hallatni, ahogyan a virágok illatán 

keresztül is kifejezem. És minden megnyilvánulásom, minden mondatom, minden művem a szeretetről, az 

igazságosság törvényei iránti megfelelésről, a bölcsességről, a szellemben való örökkévalóságról szól 

mindannyiótoknak. 

65 Miért nem sikerült megmutatnotok magatokat teljes szellemi teljességetekben, szellemetek 

nagyszerű szépségében, noha hatalmatok volt az anyag felett? - Mert hagytátok magatokat a világ 

szenvedélyei által magatokkal ragadni. 

66 Ezért ne tartózkodjatok tanításaim tanulmányozásától és gyakorlásától, azt gondolva, hogy ezáltal 

nagyobb lelkiségre teszel szert. Meg kell tanulnotok bölcsességgel kiérdemelni, akkor eléritek az 

egyetemes harmónia kezdetét, amelyben megengeditek szellemeteknek, hogy megnyilvánuljon. 

67 Értelmezze a törvényt és kövesse azt. Ez felkészít benneteket arra, hogy a magasabb spirituális 

világokban éljetek. Amíg léteznek anyagi világok, addig a szellemi világnak továbbra is sugároznia kell, 

és fényét rájuk kell árasztania. 

68 Gondold meg: Ha most nem lennél képes elsajátítani egy alaptalan fizikai burkot - milyen feladatot 

bízhatnék a szellemedre, amikor az egyszer már a magasabb spiritualizáció világában él? 

69 Egyedül én adhatom nektek ezeket a tanításokat, ó emberek gyermekei. Melyik ember tudná 

megmondani nektek, hogy mit tartogatok még számotokra a titkos kamrámban? Gondolkodjatok és 

imádkozzatok, ó tanítványok, hogy útmutatásom elvezessen benneteket a szellemnek a földi ruhával való 

kibékítéséhez. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 171  
1 A kegyelem forrása árad rád, hogy oltsa békeszomjadat és megtisztítson téged. 

2 Ki kell oktatnom téged, mert látom, hogy még mindig gyenge vagy. Ebben az Igében van az erő, 

amely új bátorságot ad a léleknek. 

3 Nem veszitek észre, amikor engem hallgattok, hogy a bánat elhagyja szíveteket? Ez azért történik, 

mert az Atya hangja megkönnyebbül és megvigasztal. 

4 Még mindig gyermekek vagytok a szellem hosszú útján, és ezért kegyelmem támogat benneteket, 

és tanácsaim vezetnek benneteket. Az ösvényen tövisek vannak, és szakadékok tátonganak a szélén, de én 

arra tanítalak, hogy ne tegyetek téves lépéseket, ne hagyjátok, hogy a kísértés legyőzzön benneteket. Mert 

arra vagytok hivatottak, hogy életetek példáján keresztül tanítsátok embertársaitokat. Így a legjobb 

tanúbizonyságot fogjátok tenni arról, hogy hallgattátok a Mesterek Mesterét. 

5 Bár a lelkedre gondolok, nem feledkezem meg a testedről sem - egy gyenge teremtményről, 

amelynek együttérzésre, szeretetre és türelemre van szüksége ahhoz, hogy megtalálja a harmóniát a 

lélekkel, és a tökéletesség nyomával szolgálja Istenét. 

6 Minden év végén végezzetek lelkiismeretvizsgálatot, mert amíg a földön éltek, az idő törvényei alá 

is tartoztok. Fordítsd a gondolataidat a múltba, hagyd, hogy minden újra elmenjen melletted. 

Emlékezzetek arra a napra, amikor először hallottátok az Igémet, arra a napra, amikor szellemetek előre 

látta, hogy egy új korszak nyílik meg előtte, és megértette, hogy sok titok fátyla most felszakad, hogy 

tisztán láthassa e tanítás igazságát. Mert attól a pillanattól kezdve megértetted a hibákat és tévedéseket, 

amelyek jelen voltak az életedben, és hatalmas vágy támadt benned, hogy embertársaid szeretetével és 

szolgálatával szolgáld Uradat. Nem haboztál megesküdni, hogy ettől a pillanattól fogva követsz engem, 

nem gondolkodtál azon, ha esetleg eljön a gyengeség vagy a csüggedés egy pillanata, ami megbotlásra 

késztet. 

7 De amennyiben hallgattál rám, az én tanításom behatolt a lényedbe, és a lelkiismereted volt az a 

kötelességtudó bíró, aki megfékezte a húsvér test ösztöneit. 

8 A lelkiismereted soha nem ítélte el a rossz cselekedeteidet anélkül, hogy előbb ne figyelmeztettel 

volna, hogy rádöbbentett volna, mit jelent törvényeim betartása, és mikor kell megszegni őket. 

9 A lelkiismeretedtől vezérelve hagytam rád, hogy válaszd az utat, és mivel úgy döntöttél, hogy 

Engem keresel és jót cselekszel ezen az úton, fáradhatatlan és szerető Mestered voltam, aki szelíden 

megjavítottalak, isteni igazságossággal ítélkeztem feletted, és a legtökéletesebb Atyaként szerettelek. 

10 Még így sem értétek el a spiritualitásnak azt a fokát, amire szükségetek van ahhoz, hogy 

terjeszthessétek a tanításomat. 

11 Amikor embertársaitok fájdalmait, szenvedéseit és örömeit is magatokévá teszitek, akkor biztos 

lépést tettetek az úton. Amíg elítélik azokat, akik kevésbé bűnösök, mint maguk, és amíg felsőbbrendűnek 

tartják magukat másoknál ahelyett, hogy alázatos szívűek lennének, addig még messze vannak attól, hogy 

tanítványaim legyenek. Nem láttátok, hogy megfeszítettek és megbocsátottam az emberiségnek? Miért 

nem veszel példát rólam? - Mert a testet érintő kielégüléseket mindig nagyobb érdeklődéssel érzékeled, 

mint a szellemet érintőeket. 

12 Látom, hogy még nem érted teljesen az utasításaimat, és nincs világos elképzelésed a rád váró 

célról sem. 

13 Nem akarom, hogy bármelyik gyermekem elpusztuljon a sötétség tátongó szakadékában. Azt 

akarom, hogy továbbra is lépcsőfokról lépcsőfokra másszatok fel a lelki tökéletességhez vezető létrán. 

14 Most pedig vizsgáld meg egész életedet és tetteidet a lelkiismereted fényében, hogy megtudd, 

haladtál-e előre, vagy megálltál. Egyeseknek véget kell vetniük kicsapongásuknak. Biztosítalak 

benneteket, hogy éppen az áldozat során, amely a test számára a szenvedélyekről való lemondást jelenti, 

fogjátok érezni a vágyat, hogy engem szolgáljatok és szeressétek embertársaitokat. Abban a pillanatban a 

bűnbánat kitör, és a sírás frissességet és nyugalmat hagy a szívben, és őszinteséget a lélekben. 

15 Nem követeltem tőletek teljes áldozatot az Én szolgálatomban, és nem is fogok, mert a világban 

vállalt kötelességeitek ugyanúgy elveszik az időtöket. De azt akarom, hogy felismerjétek, mit tanultatok 

Tőlem e feladat során is. 
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16 Figyeljetek és imádkozzatok azokért, akik éheznek, betegeskednek vagy nyomorognak, mert én 

vigyázok rátok. Keressétek az Igémet; miközben ezt teszitek, állandó párbeszédben lesztek velem. 

17 Nézz szellemeddel a mennyei létrára, amely a végtelenbe vezető fényes ösvényként emelkedik 

előtted, és amely meghívja szellemedet, hogy elérje az Atya kebelét - a béke és a kimondhatatlan 

boldogság kebelét. 

18 Úgy találtam rátok, mint iránytű nélküli hajótöröttekre, mint a sivatagban eltévedt zarándokokra. 

De elküldtem nektek a fényemet, amely reményekkel, hittel és vigasztalással teli ösvényre vezetett 

benneteket, amely felemelte a szellemeteket, és elárasztotta azt életerővel és energiákkal, hogy tovább 

haladhassatok a cél felé. 

19 A mennyei létra végén, az utolsó lépcsőfokon van egy otthon, amelyre mindannyian rendeltettek, 

de amelyet érdemek, hit, nagy szeretet és irgalom révén kell elnyerni; legyőzve az akadályokat és 

legyőzve az ellenfeleket, míg végül el nem éritek az új Ígéret Földjét, azt az országot, amely nem e 

világból való. 

20 Ez a mennybe vezető létra egyenes ösvény, és nincsenek rajta útvesztők vagy tévutak, amivel 

megértetem veletek, hogy nem fogtok nehézségekkel találkozni Törvényem teljesítése és tanításaim alapos 

tanulmányozása során. 

21 Rendíthetetlenül fogtok haladni ezen az úton, és harcolni fogtok a felemelkedésetekért. Erőssé 

teszlek. Ha nem az én erőmmel és az én fényemmel, akkor milyen fegyverekkel fogtok harcolni és 

védekezni? Mivel győznéd le a kísértéseidet? Ha nem borítanálak be titeket szeretetem köpenyével, 

hogyan tudnátok megszabadulni ellenségeitektől? De valóban, mondom nektek, nektek is el kell nyernetek 

az én védelmemet és kardom fényét az érdemek által. 

22 Nyomotok nyomai megmaradnak az előttetek megnyíló spirituális úton. De ezeknek a nyomoknak 

jó cselekedetekről, lemondásokról, nemes tettekről, nagylelkű szeretetről és határtalan irgalmasságról kell 

szólniuk. 

23 Mindenki sorsát a szellemi és az emberi feladata határozza meg. Mindkettőnek összhangban kell 

lennie egymással, és egyetlen cél felé kell törekednie. Bizony mondom nektek, nem csak a szellemi 

munkáitokat fogom értékelni, hanem az anyagi munkáitokat is. Mert bennük olyan érdemeket fogok 

felfedezni, amelyek segítenek a lelketeknek, hogy elérjen Hozzám. 

24 Nem leszel egyedül a vándorlásodban. Előttetek - egyesek közelebb, mások távolabb - sok lény 

van, akik szintén lépésről lépésre haladnak előre, figyelve és imádkozva azokért, akik mögöttük járnak. Az 

ő ideáljuk nem az, hogy egyedül vagy elsőként érkezzenek, hanem hogy előkészítsék az utat testvéreiknek, 

hogy egy napon az elsők boldogsága mindenki boldogsága legyen. 

25 Milyen szépnek tűnik nekem ez az út! Mennyire felfrissül a lelkem, amikor látom a gyermekeim 

fejlődését, az erőfeszítéseiket, hogy magasabbra jussanak és elérjék a tökéletesség új szintjét! 

26 Minden világból vannak lények, némelyikük szellemben, mások húsvér testben, és mindannyian 

különböző feladatokat látnak el. Azért építitek meg otthonotokat az örökkévalóságban, hogy holnap a méz 

édes ízéből lakmározhassatok, amelyet a lélek békéje ad majd nektek. 

27 Boldog, aki engem követ az igazság útján. 

28 Boldog az, aki szeret és bízik, aki ismeri a feladatát és teljesíti azt. 

29 Amikor az "útról" beszélek nektek, nem a földi útra gondolok, mert az a világ, amelyben éltek, 

nem az, ahol az Én Királyságom van. Ez az egyre felfelé vezető spirituális út. Ez a fejlődés és a haladás az, 

ami a szellemedre vár. Ezért bárhol is vagytok a földön, a szellem útján járhattok. 

30 Gyermekeim, ha eltévedtetek, térjetek vissza; ha megálltatok, menjetek előre. 

31 A feladatot, amelyet magadban hordozol, képességeidnek és erődnek megfelelően adtam neked. 

Csak meg kell érteni és szeretni kell. Imádkozzatok naponta, hogy megkapjátok a szükséges fényt az 

erőfeszítéseitekhez. Ezután maradjatok felkészültek, figyelmesek, hogy meghalljátok azoknak a hangját, 

akik hívnak benneteket, akik könyörögnek nektek, és hogy szembenézhessetek a próbákkal. Mert 

létezésetek minden egyes napja egy-egy oldal abban a könyvben, amelyet mindegyikőtök ír. Minden napot 

egy-egy próbatétel jelöl, és minden próbatételnek van értelme és oka. 
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32 Testben és lélekben egészséges néppé teszlek benneteket, mert ti vagytok a kiválasztottak, 

kinyilatkoztatásaim tanúi minden időkben; és azért jöttetek ebbe a korszakba, hogy nehéz küldetést 

teljesítsetek, és hogy kikövezzétek az utat az új nemzedékek előtt. 

33 A szeretet bizonyítékaival vetettem el az utatokat, hogy ne kételkedjetek sem bennem, sem 

magatokban. - Ti, akik ebben az időben hallgattatok engem, nem fogtok a sírba süllyedni, és magatokkal 

viszitek e megnyilvánulás titkát, amelyet megosztottam veletek. Mert a legfontosabb feladatotok az, hogy 

az én nevemben beszéljetek az emberekhez, és tanúságot tegyetek kinyilatkoztatásaimról. 

34 Ne mondjátok nekem, hogy nem vagytok eléggé képzettek ehhez, mert gyakran beszéltem 

hozzátok, és amikor hallgattátok, megtisztítottátok magatokat. Mindannyian elvihetitek ezt az üzenetet a 

világnak. Az emberek ezt várják, és felkészültek a fogadására. Nem vettétek észre, hogy az emberek 

vágynak a spiritualizációra és a békére? Nem hatja meg önöket tudatlanságuk és fájdalmuk? 

35 Lelkem minden emberre kiárad, a lelkiismeretükön keresztül szól hozzájuk, és azt mondja nekik: 

Gyere hozzám és pihenj meg. Fogadjátok el a hitet, ami hiányzik, ne legyetek többé vakok az úton. 

36 Emberek, ismeritek a munkát, amit jelenleg a világban kibontakoztatok? "Nem", mondjátok 

Nekem, "mi csak azt látjuk, hogy ez az emberiség lázad, nagy romlásba zuhan, és súlyos látogatást 

szenved el". Bizony mondom nektek, megengedtem az embernek, hogy saját kezével ítélje meg önmagát, 

felismerve minden hibáját, hogy megtisztulva térhessen vissza Hozzám. Minden teremtménynek 

elküldtem a világosságomat, és mellette álltam a nyomorúság napjaiban. 

37 Lelkem leszállt minden szellemre, és angyalaim szétoszlanak az egész világegyetemben, teljesítik 

utasításaimat, hogy mindent elrendezzenek és visszavezessenek a helyes irányba. Akkor, amikor mindenki 

teljesítette küldetését, a tudatlanság eltűnik, a gonoszság nem létezik többé, és csak a jó fog uralkodni a 

földön. 

38 Ó, ha csak képes lettél volna megérteni Engem, ha tudtad volna, hogy vágyom arra, hogy 

tökéletesítselek - milyen messzire emelkedtél volna már fel, és milyen közel lennél már hozzám! Ha a te 

akaratod az enyém lenne, már elérted volna a csúcsot, ahol várlak. 

39 De mi a vágyam, emberek? - A ti egyesülésetek és békétek. 

40 Itt vagyok újra, beszélek hozzátok, megmozgatom a szíveteket, várva az ébredéseteket. 

41 Minden jó fa védelmet kap, gyökerei és ágai pedig szétterülnek, hogy menedéket és táplálékot 

nyújtsanak az útkeresőnek. De a gyomokat gyökerestől ki fogják tépni, és a kiolthatatlan tűzbe vetik. 

42 Allegóriában beszélek hozzátok, és amikor erről a fáról beszélek nektek, akkor az emberek 

műveiről beszélek. 

43 Azoknak, akikre hivatalokat bíztam, azt mondom: Készítsétek elő az aratást. - Családapák, tanítók 

és vezetők, urak és szolgák, nagyok és kicsik, nem akarom, hogy vadon ajánljátok fel nekem a 

földjeiteket. Még ha csak egy kis vetés is - ajánljátok fel nekem megtisztítva és hangosan. 

44 Gyere hozzám, hívj, és megnyílik előtted. De jöjjetek örömmel, elégedetten a munkátok által, hogy 

jól érezzétek magatokat, mint én. 

45 Bizony, mondom nektek, ha ezer felkészült elme lenne, akkor egyszerre ezer emberen keresztül 

ismertetném meg magam. 

46 Tanításomat azóta adom nektek, amióta először ismertettem meg magam lányomon, Damiana 

Oviedón keresztül, akinek értelmén keresztül közöltem veletek akaratomat. Azóta bölcsességem árad 

ezeken a hanghordozókon keresztül, egy olyan bölcsesség, amelyet értékes ékszerekként kell 

felhalmoznotok szívetekben, mert szeretetet tartalmaznak. 

47 Azt akarom, hogy ahogyan tanítottalak és vezettelek benneteket, tanítsátok embertársaitokat. 

48 Ti vagytok a tanúi mindannak, amit ebben az időben mondtam, hogy holnap, amikor az Igém már 

nem lesz veletek, beszélhessetek ezekről a tanításokról embertársaitoknak. Aztán, visszatekintve ezekre a 

megnyilvánulásokra, el fogjátok magyarázni azoknak, akik kérdezik tőletek, hogyan tette magát ismertté a 

Mester, és mit tett ezáltal a hanghordozó. Mert 1950 után az emberek kérdezni fognak tőletek, és a ti 

tanúságtételeiteken felbuzdulva kérni fogják a könyveket, amelyekben az én igém le van nyomtatva, és 

azokban megtalálják jelenlétemet és lényegemet. Ha a tökéletlenségeket keresik, nem fogják megtalálni, 

mert azoknak a tökéletlenségei, akik által megnyilvánulok, nem kerülnek be azokba a könyvekbe. 
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49 Ezek az írások meggyújtják a szívekben az igaz hit fényét. Megmutatják a bűnösöknek a 

megújulás útját, és új tanítványokat, új katonákat fognak létrehozni, akik közül sokan több hitet és több 

szeretetet fognak tanúsítani, mint sokan azok közül, akik most engem hallgatnak. 

50 Készüljetek fel, hogy bizonyságtételetek hangos és igaz legyen. Minden emberre rávetítem a 

fényemet. 

51 Boldog az a szív, amelyik felkészült, mert érezni fogja jelenlétemet. 

52 Emberek, az az akaratom, hogy ebben a Harmadik Korszakban minden elme, szív és szellem elérje 

ezt a spirituális tudást. 

53 A bölcsesség könyve megnyílt, hogy mindenki a tanítványommá válhasson. 

54 A legnagyobb buzgalommal vigyázzatok az utasításokra, amelyeket most adok nektek. 

55 Ti vagytok az Én alázatos családom, akikre örökséget bíztam, akiknek kinyilatkoztattam mindazt, 

ami az Én akaratom szerint volt. 

56 Nem ismeritek a mennyei otthont, és továbbra is a sivatagban vándoroltok. De azért jöttem, hogy 

egyesítselek benneteket szeretetemben, és ne felejtsétek el, hogy Atyátok szeretete vár rátok. Jelenleg az 

utat készítem elő nektek, hogy kipihenjétek a napi kemény munkát. De már most megmondom nektek, 

hogy ezen az úton több a tövis, mint a virág. Semmi sem fog meglepni titeket, akik megtanultátok az élet 

útjait, és szilárdságot és bátorságot szereztetek rajtuk. 

57 Ti vagytok az én tanítványaim ebben az időben, próbáljátok megérteni kinyilatkoztatásomat, és 

ugyanakkor meglepődtek a tudomány fejlődésén. Örüljetek, hogy tanúi lehettek mindezen csodáknak, mert 

nemcsak az emberi értelem gyümölcseit ismertétek meg, hanem magas szintű szellemi tudásra is szert 

tettetek. 

58 Hány tudós, akit tanultnak tartanak, tagadja a lelki életet, miközben ti megértitek azt, amit ők nem 

értettek meg. A ti feladatotok az, hogy megismertessétek (tanításomat), hogy ebben az időben mindenki 

újabb lépést tehessen a fény felé. 

59 Látom az emberek vágyát, akik vágynak arra, hogy eljöjjenek hozzám. Elmondtam nektek: 

kiköveztem az utat, hogy mindenki megtapasztalhassa a rám találás végtelen boldogságát. Ti, akik tettetek 

egy lépést a megújulás, a spiritualizáció felé, érezzétek, hogy a lelketek örömmel örvendezik. 

60 Szeretném itt hagyni ezeket a hallgatóságokat, mielőtt 1950 végén elmegyek. 

61 A Második Korszakban tizenkét embert készítettem fel, és ők terjesztették Tanáromat az egész 

akkor ismert világban. Tizenkét ember elég volt ahhoz, hogy létrehozza a szeretet törvényét. Azt mondtam 

nekik, hogy még egyszer az emberek között leszek. És most beteljesedett a szavam, mert a Mester 

szellemben, szellemi seregei kíséretében visszatért. 

62 Ez a szellem felszabadulásának ideje, a fény és az evolúció kora. Fel fogjátok ismerni a magot, 

amelyet a lelkekben hagyok, és ez a mag lesz a bizonysága annak, hogy eljövök az emberekhez ebben a 

Harmadik Korszakban, amelyben 1866 óta megnyilvánultam. 

63 Ti, akik most engem hallgattok, az én tanítványaim vagytok ebben az időben, és úgy jöttetek 

hozzám, hogy nem tudtátok, melyik úton vagytok. 

64 Azt akarom, hogy új tanítványaim a béke vetői legyenek ebben a világban. 

65 Nem is tudjátok, hogy szellemetek milyen sokat tesz a fejlődéséért azokban a rövid pillanatokban, 

amelyeket a világból kivonva Nekem szenteltek. Valóban, meglepetéseket tartogatok számotokra, amikor 

megérkeztek az Atyához. 

66 Kényes küldetés az, amit parancsba adtam nektek, de nem az önfeláldozás nehéz keresztje. Semmi 

sem kényszerít benneteket arra, hogy kövessétek ezeket a tanításokat, mivel az akarat szabadságával 

vagytok felruházva. De a gondolkodás, az élet és a cselekvés szabadsága felett, amely a tiétek, ott ragyog 

egy fény, a lelkiismeret, amely tanácsot ad, hogy mit kell tennetek, és megtanít megkülönböztetni a jót a 

rossztól. Ez a fény Én vagyok, aki bennetek és rajtatok kívül is ott vagyok, segítek nektek örömben és 

fájdalomban egyaránt, amikor jó úton jártok, vagy amikor a szakadék felé rohansz. Mindenhol ott vagyok, 

mert én vagyok az Isteni Szív, amely az egész világegyetemben dobog. 

67 Nem akarok többé vezeklést vagy fájdalmat nektek; azt akarom, hogy minden gyermekem lelke, 

ahogy a csillagok szépítik az égboltot, világítsa be fényével országomat, és töltse el örömmel Atyátok 

szívét. 
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68 Készítsétek fel szíveteket a szeretet hírnökének fogadására, aki Mária, az Anya, aki leszáll, hogy 

megvigasztalja a gyermekek szívét. 

69 Istennek a teremtményei iránt érzett gyengéd szeretetének nincs formája. A második korszakban 

azonban Mária, Jézus anyja személyében egy nő alakját öltötte magára. 

70 Értsétek meg, hogy Mária mindig is létezett, hiszen lénye, szeretete, gyengédsége mindig is az 

Istenségben volt. 

71 Hány elméletet és tévedést alkottak az emberek Máriáról! Anyaságáról, fogantatásáról és 

tisztaságáról. Mennyit káromoltak közben! 

72 Azon a napon, amikor valóban megértik ezt a tisztaságot, azt mondják majd maguknak: "Jobb 

lenne nekünk, ha soha nem születtünk volna meg." Tűzkönnyek fognak égni a lelkükben. Akkor Mária 

kegyelmébe burkolja őket, az Isteni Anya megvédi őket köpenyével, az Atya pedig megbocsát nekik, és 

végtelen szeretettel mondja: "Figyeljetek és imádkozzatok, mert én megbocsátok nektek, és bennetek 

megbocsátok és megáldom a világot." Ezután az Atya meg fog bocsátani nekik. 

73 Nem keresek aratást a kezedben, mert tudom, hogy üres. Láttam olyanokat, akik ahelyett, hogy 

hitet vetettek volna a szívekbe, elragadták azt a keveset is, amijük volt belőle. 

74 Bőségesen felruháztalak benneteket képességekkel, hogy aktív felebaráti szeretetet 

gyakorolhassatok, és ezért nem helyes, hogy rászorulóként jöttök hozzám, és segítségemért esedeztek. 

75 Amikor embertársaid segítségért fordultak hozzád, meghallgattad őket és törődtél velük? A 

lelkiismereted azt mondja neked, hogy sokszor süket és közömbös maradtál, és ez nem az a tanítás, amit 

Jézusban tanítottam neked. 

76 Tekintetem olvas a szívetekben, Szavam megítél benneteket, és ti nem reszketitek. Miközben 

ítélkezem felettetek, tanítalak benneteket, szeretlek benneteket és megbocsátok nektek. Megbocsátok 

nektek, akik hallotok Engem, és megbocsátok az emberiségnek. 

77 Néha látom, hogy bizonytalanok vagytok, és féltek előre menni, féltek az út buktatóitól, még a 

fényemtől is féltek, mert azt hiszitek, hogy elvakít a fényessége. Akkor hogyan leszel erős és hogyan 

állítod meg a fájdalmat? Hagyjátok, hogy Lelkem fénye betöltse lényeteket, akkor sok kinyilatkoztatást 

megértek, és csüggedésetek el fog tűnni. Ne sértődjetek meg azon, hogy egy és ugyanaz az Isten ítél meg 

benneteket, szeret benneteket, és nyomaszt is benneteket. Ne tévesszen meg benneteket, hogy az Atya 

szívéből származik a legszigorúbb ítélet és ugyanakkor a legkedvesebb közbenjárás is a gyermekeiért; de 

ne kérdőjelezzétek meg az Atya igazságosságát, hiszen az én világosságom már megvan a szellemetekben. 

Mert ha ez könyörtelenül érezteti hatását az életedben, úgy fog tűnni számodra, hogy megtagadtam tőled a 

megbocsátásomat, hogy nem szeretlek többé, hogy átléptem az igazságosság határát, és kegyetlennek és 

igazságtalannak bizonyulok, Káprázatodban akkor nem értheted meg, hogy senki sem arat fájdalmat, aki 

nem vetett előtte. 

78 Ha megértenétek tanításomat, éreznétek szeretetemet és felismernétek jelenlétemet az életetekben, 

amely megkímél benneteket a botlásoktól és a bukásoktól, és atyai jósággal helyreállít benneteket, amikor 

hálátlanságotok vagy szűkölködésetek a mélybe taszít benneteket. Egy másik alkalommal láthatnád, hogy 

könnyítek vétkeid nyomasztó terhén, hogy mély elmélkedésre késztessem szívedet, mert szeretetem és 

megbocsátásom határtalan. 

79 Eddig csak az egyszerű elmével és szerény tudással rendelkező, műveletlen emberek ismerték meg 

a munkámat. Mindig is ők voltak az elsők, akik eljöttek, hogy meghallgassanak engem, de most már 

tudósok, filozófusok és tudósok is eljönnek. Néhányan azzal a szándékkal teszik ezt, hogy felfedezzék e 

tanítás jelentését, mások pedig azzal az előérzettel, hogy eközben egy fénylő valósággal fognak találkozni. 

Mindannyian új leckéket fognak tanulni az Igémben, és ez az új bölcsesség, amelyet 

kinyilatkoztatásaimban felfedeznek, át fogja alakítani az egész emberiség gondolkodását, létét és érzéseit. 

80 Mennyire csodálkozni fognak azon az egyszerű és tökéletes módszeren, amelyet 

kinyilatkoztatásom megvalósítására választottam, és mennyi magyarázatot és megoldást fognak találni 

tanításaimban. 

81 Egy új időt bízok erre az emberiségre, amely különböző szellemi érettségű lényekből áll, valamint 

különböző földi feladatokkal rendelkezik. 
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82 A holnap emberére ádáz küzdelem vár - egy olyan küzdelem, amelyet nem az anyagi javak utáni 

vágy fog gerjeszteni, és nem is lesz olyan önző, hogy közben emberi életeket pusztítson el. Nem, én egy 

nemes és magasztos küzdelemről beszélek nektek, amely által a béke és a szeretet helyreáll a világban. 

Munkáról, erőfeszítésről és áldozatvállalásról beszélek nektek az erkölcsi és anyagi javulásotok 

érdekében, valamint az üdvösségetekről és a szellemi fejlődésetekről. 

83 Az igaz tudás, a szeretet és az igazságosság alapjain a holnap emberei a béke és a fény világát 

fogják felépíteni. A múlt romjain egy erkölcsi, szellemi, intellektuális és tudományos szempontból új világ 

fog felemelkedni, amellyel az emberek élete teljesen átalakul. 

84 Itt, ahol a jóval oly sokan szembeszálltak, ahol a szentet oly sokan meggyalázták, ahol minden, 

ami igaz és megengedett, erőszakosan elutasításra került, a szeretet törvénye fog győzedelmeskedni. A mai 

könnyek völgye át fog változni a béke völgyévé. Mert az embernek a törvényhez való ragaszkodásra 

irányuló jóakarata akkor fogja megtalálni méltó jutalmát, amikor visszanyeri a szellemnek azt a legfőbb 

ajándékát, amely a béke. 

85 Amikor az ember élete a béke légkörében bontakozik ki, tudása nagyobb lesz, inspirációja 

magasabb, mint eddig bármikor. 

86 Hogyan lehetne a mai embereket inspirálni egy olyan elvetemült világ közepette, ahol a gyűlölet, a 

gonoszság és az anyagiasság számtalan gondolata lebeg, egyfajta függönyt képezve, amely 

megakadályozza, hogy elméjük meglássa az Örökkévaló igazságát? 

87 Jöjjetek hozzám, ó emberek, imádkozzatok, és mondjátok el nekem lelki nyelven vágyaitokat és 

szenvedéseiteket. Mert akkor kézen foglak és bevezetlek szentélyem belsejébe, ahol feltárom neked 

mindazt, ami arra szolgálhat, hogy feldíszítsd létezésedet, hogy szebbé és nemesebbé tedd azt. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 172 
1 A kegyelem ruhájába öltöztettelek benneteket, hogy ez megkülönböztessen benneteket a föld népei 

és vallási közösségei közül. 

2 Csak tanításom gyakorlásával leszel képes tisztán tartani ezt a ruhát, amely nem anyagi, hanem 

fényből készült, és amelyet a lelkedben viselsz. 

3 Annyira érzékeny, hogy még egy gonosz pillantás, amely a felebarátoddal szembeni rossz 

érzéseket tükrözi, is képes bemocskolni. Most már képes leszel megérteni, hogy amikor súlyosabb 

vétkeket követsz el, nem csupán foltokat okozol, hanem egész foszlányokat tépsz ki a ruhádból. 

4 Mindannyian, amikor a szellememből jöttetek ki, fel lettek ruházva ezzel a ruhával, ami a lélek 

tisztasága. Ki tudta megőrizni ezt a kegyelmet a visszatéréséig? Ki élt túl minden csatát és kísértést bűn 

nélkül? - Nagyon kevés. A többségüket rongyokban láttam, és sokan minden erény nélkül. 

5 Most azért jöttem, hogy újra betakarjalak benneteket, hogy felöltöztesselek benneteket azzal, hogy 

fényemet a lelkekre árasztom, mint egy hatalmas köpenyt, amelyet szétosztok, hogy feldíszítselek 

benneteket. Legyetek tudatában, ó emberek, hogy a világ pontosan erről a fényről fog felismerni 

benneteket. 

6 Szabaddá teszlek a gonosztól, hogy méltó legyél arra, hogy birtokba vedd és elvethesd magvaimat. 

Hogyan küldhetnélek titeket meztelenül vagy rongyosan, foltosan vagy tisztátalanul, hogy tanúságot 

tegyetek az Igémről? 

7 Most, hogy elindultatok a megújulás útján, ne időzzetek, ne aludjatok el az út közepén, mert akkor 

késleltetnétek a lelki fejlődéseteket. 

8 Azt akarom, hogy minden lépés, amit a munkámban teszel, egy újabb lépés legyen, amely 

magasabbra visz zarándokutadon, és hogy tudd, hogy minden munka gyümölcsöt hoz neked. Ne mulaszd 

el learatni, ne elégedj meg azzal, hogy vetsz, majd elhanyagolod az aratást. 

9 Ha valóban mesterekké akartok válni a spiritualizációban, akkor kitartónak, türelmesnek, 

szorgalmasnak és figyelmesnek kell lennetek, mert akkor lehetőségetek lesz arra, hogy fokozatosan 

learassátok munkáitok gyümölcsét az út mentén, amivel olyan tapasztalatokat fogtok felhalmozni, 

amelyek fényt jelentenek, amelyek az igaz élet ismeretét jelentik. 

10 Azoknak, akik a világban tanítják a munkámat, az emberi lény igazi ismerőinek kell lenniük - 

mind a lélekhez tartozó, mind a testet érintő dolgokban. 

11 A tapasztalatokban megtisztult, a küzdelemben megerősödött és a jóság által megtisztított 

szellemtől olyan tanácsok jönnek, amelyek pontosak, olyan szó, amely megoldja a problémát, olyan ítélet, 

amely helyes, olyan utasítás, amely meggyőz. 

12 Hányan vannak a világon, akik a szellemi vezetésnek szentelik magukat a különböző egyházak és 

szekták segítségével, és ahelyett, hogy embertársaikat az igazság útjára vezetnék, hagyják őket a 

sötétségben tévelyegni, és a tudatlanság szakadékába taszítják őket! Miért? - Mert nem ismerik az 

embereket, mert nem próbálják megérteni őket. De hogyan is érthetnék meg az embereket, ha még saját 

magukat sem ismerik? 

13 Nem akarom, hogy ez veletek is megtörténjen, a Harmadik Korszak szeretett tanítványai. 

Vegyétek észre, hogy azt tanítottam nektek, hogy először kutassátok át a bensőtöket, ismerjétek meg 

magatokat belülről, hogy meg tudjátok ítélni magatokat. Ismerjétek fel, hogy mennyi kisebb-nagyobb 

megpróbáltatásnak teszlek ki benneteket, hogy alkalmazzátok tanításaimat, és igazságban éljetek az Én 

Szavam szerint. Aztán, amikor felkészültök, amikor igazságosságom és szeretetem finom vésője 

megformál benneteket, elküldelek benneteket embertársaitokhoz a vigasztalás, a remény és a béke 

üzenetével. 

14 Ki lesz képes ellenállni az igazság erejének, amely a szavaidból árad? Ki ne érezné magát 

megragadva és mélyen megérintve az Ön tanácsainak megértése, empátiája és meggyőző ereje által? Lesz 

hit a szívekben, lesz megtérés, gyógyulás és számtalan csoda. Ezt a gyümölcsöt akarom, hogy learassátok, 

ezt az aratást várom tőletek. De ne tévedjetek. Amikor tanításaim gyümölcséről beszélek nektek, mindig 

vannak olyanok, akik nagyon földi módon értelmezik ezt a szót, és munkájuk gyümölcsét hízelgés, 

megtiszteltetés, figyelmesség, sőt, pénzzel való fizetés formájában keresik. Milyen messze van ez a 
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gyümölcs attól, amire az Igémben gondolok! Már tapasztaltátok, hogy a tapasztalat, az őszinteség, a 

megértés, a lelki béke és a spiritualizáció gyümölcséről beszéltem. 

15 Azok, akik még mindig pénz és elismerés formájában keresték a jutalmat a földön, alacsony 

fejlettségi szintű lelkek, akik nem akarják felismerni az igazságot, és még mindig megelégszenek azzal a 

jutalommal, amit a világ ad. 

16 Most felébrednek álmukból, és tudatára ébrednek meztelenségüknek, noha azt hitték, hogy 

ünneplőbe öltöztek. Ráébrednek lelki nyomorúságukra, és spirituálisan szűkölködni fognak, miközben azt 

hitték, hogy kimeríthetetlen kincsek birtokában vannak. 

17 Tanítványok, vigyázzatok a ruhátokra, tanuljatok tőlem, hogy holnap taníthassátok 

embertársaitokat. Szabadítsd meg szívedet minden gonosz hajlamtól, és alakítsd át termékeny földdé, 

amelyben az én Igém kicsírázik és gyümölcsöt terem, embertársaid örömére és lelked dicsőségére. Én 

mindig veled vagyok, de te nem vagy mindig velem. Ezért, amikor a hanghordozón keresztül isteni 

fényem megnyilvánulásához érkeztek, azt mondom nektek: Üdvözöllek benneteket, ó bölcsességre 

szomjazó sokaság. 

18 Míg ti azért jöttök ide, hogy betartsatok egy találkozót, én azért mutatkozom be, hogy beteljesítsek 

egy ígéretet, és megáldalak benneteket, mert nem hagytatok egyedül prédikálni a pusztában. 

19 Nem találtam nálatok felszerelést, mert az emberiség évszázadokon át ahelyett, hogy Tanításomat 

tanulmányozta volna, külső rítusoknak és istentiszteleti formáknak szentelte magát, amelyek nem 

világítják meg a szellem útját. De én megbocsátok nektek, segítségetekre sietek, és hagyom, hogy elérjétek 

a tudást, amely még mindig a Második Korszak Szavamban van elrejtve. Amikor ezt a leckét magatokévá 

tettétek, átadom nektek az új üzenetemet, amely ujjongással tölt el benneteket a lényege és a bölcsessége 

által, amit elhoz nektek. 

20 Azt akarom, hogy ez az emberiség többé ne legyen kezdő a spirituális ismeretekben, hanem jó 

tanítvány legyen, aki megérti a felelősséget, amit az ítélet korszakában visel, a 

Az Atya felé jóvátételi és lelki fejlődési kötelessége van. 

21 Nektek pedig, emberek, tanításomról kell tanúságot tennetek a szeretet művein keresztül, hogy más 

közösségek is felemelkedhessenek a fényhez, amely a felszabadulás, az igazság és az élet. 

22 Hosszú időn keresztül örömet szereztem nektek ezzel az igehirdetéssel, de nagyon keveseket 

találok felszerelve. Legtöbbjük eltér a feladattól, amelynek minden erejüket, szeretetüket és hitüket 

szentelniük kellene, hiszen éppen a kereszt az, ami felemeli őket, és közelebb hozza őket hozzám. 

23 Ha néhányan nem értették meg az Igémet, az nem azért van, mert nem világos, hanem azért, mert 

nem tudták, hogyan eddzék az értelmüket, mert a mai napig nem érezték a felebaráti szeretetet a 

szívükben, mert nem hagyták, hogy az Igém értelme behatoljon a szívükbe, hogy felébressze azt az igaz 

szeretetre. 

24 Néha panaszkodtok, hogy az Igém követőinek száma csak lassan növekszik. De mondom nektek, 

hogy panaszkodnotok kell magatokra, mert az a feladatotok, hogy növeljétek és sokasítsátok azt a 

sokaságot, amely ezt a közösséget alkotja. De ha a szívetekből hiányzik a hit, ha a szellemi ajándékaitok 

nem fejlettek, ha az elmétekből hiányzik a szellemi tudás fénye, hogyan fogjátok meggyőzni a 

hitetleneket? Hogyan fogod őt meghatni a hiteddel és a szereteteddel, ha ezek az erények nem fejlődtek ki 

a szívedben? 

25 Aki nem érti, az nem vezethet megértéshez; aki nem érez, az nem ébreszt érzelmet. Most már 

érted, miért dadogott és dadogott az ajkad, amikor szembesültél azzal, hogy tanúságot kell tenned az én 

szavamról. 

26 Aki szeret, annak nem kell dadognia, aki hisz, az nem fél. Aki érez, annak sok lehetősége van arra, 

hogy bizonyítsa őszinteségét és igazmondását. 

27 Folyamatosan arról beszélek, hogy készüljetek fel tanításaim alapos tanulmányozásával, hogy 

szavaimat tettekre váltsátok, mert azt akarom, hogy lépteitek ezen az úton biztonságosak legyenek. Azok, 

akik nem értettek meg engem igazán, vagy nem spiritualizálták magukat igazán addig az időpontig, 

amikor szavam már nem nyilvánul meg ebben a formában, és szellemi világom nem beszél többé 

választottjaimon keresztül, és nincsenek többé szimbólumok és szertartások népem körében, veszélyben 

lesznek, hogy tévedésbe esnek, a szakadék szélén maradnak. De miért féltek attól, hogy ez megtörténik, 
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amikor már oly régóta és oly sokszor figyelmeztettelek benneteket, hogy elkerüljétek a veszélyeket, a 

bukásokat és a látogatásokat? 

28 Itt az ideje, hogy elgondolkodjatok azon, hogy milyen lépéseket kell tennetek ezen az úton, hogy a 

legtisztább és előttem legkedvesebb módon teljesítsétek küldetéseteket. Mert valóban, mondom nektek, 

akiket ezek az eszmék inspirálnak, azok valódi jövőképet kapnak a jövőjükről és bizonyosságot mindarról, 

amit az életben el kell érniük. Számukra nem lesznek szakadékok, sem sötétség, sem bizonytalanság. 

29 Szeretném, ha mindannyian ilyen erős lelkek lennétek. Ezért beszélek nektek folyamatosan a 

felkészülésről, a szellemi elmélyülésről és a felfedezésről. 

30 Látlak benneteket bűnbánóan, némán sírva hallgatni szavaimat, és megáldalak benneteket, amiért 

megengedtétek, hogy tanításaim isteni lényege behatoljon szívetekbe, amely a mai napig még nem ébredt 

rá a szeretetre, az irgalomra, a jóságra. 

31 Szellemed egy pillanatra megpihent, ami pihenő volt a földhöz kötött test által elszenvedett súlyos 

megpróbáltatásoktól. 

32 Hány lélek azok közül, akik eljönnek erre a megnyilvánulásra, nem volt egy pillanatnyi nyugalmuk 

sem azóta, hogy ebbe a testbe inkarnálódtak, amíg először meg nem hallották a szavamat! Hány lény talál 

békét csak a megnyilvánulásom rövid időszakaiban! Nekik és mindannyiótoknak azt mondom, hogy 

továbbra is bensőségesen örüljetek szavamnak, de ne feledjétek, hogy eljön a nap, amikor már nem 

fogjátok hallani; akkor induljatok el, hogy bizonyítsátok hiteteket, szellemiesedéseteket és 

engedelmességeteket, abban a bizonyosságban, hogy akkor (szellemi) fejlődéseteket a szellem és a szellem 

közötti közvetlen párbeszéddel fogjátok jutalmazni. 

33 Láttam, hogy küzdöttél a testeddel, hogy meghajlítsd az ellenszegülését. Nagy harcokon kellett 

keresztülmenned a szíveddel, hogy kikényszerítsd az engedelmességet és az átadást neki. A természete 

ellenáll a lelkiismeret követeléseinek. De ha kitartóan imádkozol, ha figyelsz, akkor a legjobb 

munkatársad lesz belőle a lelki beteljesülésben. Ez a küzdelem része a mostani jóvátételeteknek. 

34 Minden tulajdonságodat a teremtésed pillanatától kezdve elrejtetted. Az intelligencia, az empátia 

és az értelem mindig is a tiétek volt a végső harc megvívásához. Ha legyőzted a gonoszt, és a lelked a 

kormányos, aki a hajót irányítja, akkor képes leszel arra, hogy felkeresd embertársaidat, és ragyogó 

példaképpé, igazi tanúvá válj számukra. Anélkül, hogy dicsekednétek lelki erőtökkel és tekintélyetekkel, 

megmutatjátok majd cselekedeteiteket, és ezekből kiderül, hogy engedelmeskedtek és engedelmesek 

vagytok törvényeim iránt, és példát mutatva bátorítjátok embertársaitokat, hogy kövessetek benneteket a 

fejlődés útján. 

35 Amikor már nem halljátok szavamat a hanghordozókon keresztül, és a szellemetek vágyat érez 

arra, hogy megvalósítsa, amit ebben az időben tanítottam nektek, akkor minden tanítványom tekintse saját 

családjának azt az embercsoportot, amelyet kijelöltek neki, hogy tanítsa és vezesse őket. Viselkedjetek 

velük szemben irgalmasan, javítsátok ki őket szeretettel és bölcsességgel, hagyjátok, hogy a béke olyan 

légkörét lélegezzék be, mint amilyet ma teremtettetek, akkor Lelkem úgy fog beállítani, hogy 

mindannyiótokat inspiráljon és megáldjon. 

36 Ne kérdezd őket, honnan jönnek, és ne kérdezd, miért keresnek engem. Illés fogja őket vezetni, 

amikor eljön az ő órájuk. Már ma előkészítem azokat, akik az utolsó órában eljönnek, és áldottnak 

nevezem azokat, akik hisznek ebben az Igében, amelyet emberi közvetítéssel adtam nektek. 

37 Azért tanítalak benneteket, hogy a föld fűszere legyetek, hogy az emberek életét 

megörvendeztessétek azzal az örömhírrel, hogy a Mester a szenvedés idején ismertté tette magát, és 

örökségül hagyta az Igét mindenkinek, hogy abból táplálkozzanak és abból éljenek örökké. 

38 Nem bízom rátok ennek az emberiségnek a teljes átalakítását, de vigyétek az Igémet a szívekhez 

buzgó igyekezettel, és az csodákat fog tenni. Milyen nagy vigaszt kap majd a felebarátotok a 

megpróbáltatás napjaiban, ha megtanítjátok őket értelmezni tanításomat, és mennyire fogtok vágyakozni 

azok után az órák után, amelyeket közel töltöttetek hozzám, és ittátok azt az isteni lényeget, és 

gyermekként éreztétek magatokat, hogy Atyátok minden gyengédségét és szeretetét megkapjátok. 

39 Az emberiség ma termékeny mező, ahol dolgozni lehet. A földek nagyon nagyok, és kevés a 

munkás. Hogyan fogjátok felajánlani nekem annak a nemzedéknek a szellemi fejlődését, amely ma ezt a 

világot lakja, ha nem dolgoztok szorgalmasan? Csak korlátozott idő áll a rendelkezésedre, és nagyon sok 
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mindent kell előkészítened. Az óra kedvező! Építsd újjá a templomokat, amelyek az emberek szívében 

összeomlottak. Segítsetek az otthonok helyreállításában, prédikáljatok lelkiséget az utatokon. Tegyetek 

tanúságot műveitek által. 

40 Vigyázzatok, hogy az erény átalakítsa testvéreiteket, hogy a gyermekek édes kötelékké váljanak az 

apa és az anya között, a serdülők pedig szilárd alapot jelentsenek az új nemzedékek számára; hogy férj és 

feleség Isten és teremtménye képmása legyen, és hogy mindannyian, a benneteket segítő őrangyalokkal 

együtt, elérjék a tökéletes harmóniát Atyátokkal. 

41 Kéréseid elérnek hozzám, a fény, amelyet lelkedre árasztottam, megvilágítja lényedet. Minden 

munkád jelen van, és megítélheted az érdemeid. A szenvedések, amelyeken most keresztülmentek, el 

fognak múlni, és béke fog ragyogni az univerzumban. 

42 Imádkozzatok az egymás ellen háborúzó nemzetekért. Oszd meg kenyeredet és ruháidat azokkal, 

akik szerencsétlenségben vannak. Nyissátok ki magtárakat, és tápláljátok őket igaz szeretettel. A 

gyötrelem eme órájában mutassátok meg testvériségeteket a világgal. Gyakoroljatok tevékeny szeretetet a 

betegek iránt, készítsétek fel a lelkeket, akiknek el kell menniük a túlvilágra, erősítsétek a szenvedők hitét, 

és hozzatok békét mindenkinek. Kérjetek, és én csodákat teszek az emberiség körében, akiknek minden 

korban segítettem. Mert ha azt hiszitek, hogy elhagytam a trónomat, hogy megismertessem magam 

veletek, akkor tévedtek, mert az a trón, amelyet elképzeltek, nem létezik. A trónok a hiú és arrogáns 

embereknek valók. Értsétek meg, hogy a szellemem nem egy bizonyos helyen lakik. Mivel végtelen és 

mindenütt jelen van, mindenhol, mindenütt jelen van, a spirituálisban, az anyagiban és minden teremtett 

dologban. 

43 Hol van hát az a trón, amelyet alá helyezel nekem? 

44 Ne vegyétek szavaimat szemrehányásnak az igazság gyenge megértése és felismerése miatt, mert 

nem azért jelenek meg veletek, hogy megalázzalak benneteket éretlenségetekben, hanem hogy 

felemeljelek benneteket a világosságra. 

45 Azt hiszed, hogy nem veszem észre, hogy a tudásod és a meggyőződésed milyen fejlődésen és 

változáson ment keresztül, mióta hallottad ezt a szót? Bizony mondom nektek, tisztában vagyok a 

lépésekkel, amelyeket a spirituális ösvényen tesztek. 

46 Amikor eljöttetek a megnyilvánulásomhoz, nem hittetek az emberi lényen keresztül történő 

jelenlétemben, mert elhitették veletek, hogy csak az egyházaitok által megszentelt képekben, 

szimbólumokban és tárgyakban találhattok rám. Azután, amikor hitetlenségetek ellenére megértettétek, 

hogy tanításaimnak van egy olyan értelme, amely megvilágosítja és békét ad a szíveteknek, rájöttetek, 

hogy egy isteni fény nyilvánul meg ezeken a teremtményeken keresztül, akiknek az a rendeltetésük, hogy 

továbbítsák az üzenetemet. 

47 Egy új hit született a szívetekben, egy új fény, amely rádöbbentett benneteket arra, hogy az ember 

közvetlenül kommunikálhat Istennel. De ez még nem volt minden; még mindig el kellett jutnotok arra a 

felismerésre, hogy az emberi értelem nem szükséges ahhoz, hogy az Atya beszéljen hozzátok. És akkor 

tudtátok, hogy ez az isteni megnyilvánulás a hanghordozón keresztül csak átmeneti lesz, mert később eljön 

a szellem és szellem közötti párbeszéd ideje, amikor az emberek eltávolították az utolsó nyomát is az 

anyagiasításnak, a fanatizmusnak és a tudatlanságnak az istentiszteletükből, a hitükből és az istentiszteleti 

cselekedeteikből, és minden spiritualizálódott bennük. 

48 Néhányan már megértettétek, mások már ennek megfelelően élnek, de még sok minden hiányzik 

ahhoz, hogy elérjétek a célt, ahonnan már az én igazságomban, az én valóságomban érthettek meg engem, 

és nem az emberi képzelet által teremtett fantáziák által. 

49 Ne képzeljetek többé olyan trónokra, mint a földiek. Szabadítsátok meg magatokat attól az emberi 

formától, amelyet mindig is nekem tulajdonítottatok. Ne próbáljátok meg elképzelni a mennyet, mert 

elmétek soha nem lesz képes felfogni azt teljes tökéletességében. Amikor megszabadultok minden anyagi 

dologtól, úgy fogjátok érezni, mintha széttörnétek a láncokat, amelyek megkötöztek benneteket, mintha 

egy magas fal omlana össze a szemetek előtt, mintha egy sűrű köd feloszlana, és egy végtelen horizontot 

és egy ismeretlen, mély és fényes égboltot engedne látni, amely egyúttal a jóindulatú lélek számára is 

elérhető. 



U 172 

186 

50 Egyesek azt mondják: Isten a mennyben van, mások azt mondják: Isten a túlvilágon lakik. De nem 

tudják, hogy mit mondanak, és nem értik, hogy mit hisznek. 

51 Valóban a mennyben lakom, de nem azon a bizonyos helyen, amelyet elképzeltél. A fény, a 

hatalom, a szeretet, a tudás, az igazságosság, a boldogság, a tökéletesség és a harmónia mennyországában 

lakom. 

52 Igen, a túlvilágon vagyok, de túl az emberi bűnökön, túl az anyagi kötöttségeken, túl a 

büszkeségen, a tudatlanságon és a korlátoltságon. Ezért azt mondom nektek, hogy azért jövök hozzátok, 

mert a ti korlátaitokhoz érkezem, mert úgy beszélek hozzátok, hogy az érzékeitek érzékelnek engem, és az 

elmétek megért engem, és nem azért, mert más világokból vagy lakóhelyekről jövök: Lelkem az egész 

teremtésben lakozik. 

53 Sokat küzdöttetek és sok időt fordítottatok arra, hogy átalakítsátok hiedelmeiteket és 

elképzeléseiteket, és még többet kell küzdenetek azért, hogy elérjétek azt a szellemi célt, amelyre 

rendeltelek benneteket, ami az Atyátok megismerése, szeretete és lélekkel való imádata. Akkor kezditek 

majd érezni a szellem igazi "mennyországát", a magasztosság, a harmónia, a béke és a jólét állapotát, 

amely az igazi paradicsom, ahová mindannyiótoknak el kell jutnia. 

54 Fogj kezet a barátság jeleként, de tedd ezt őszintén. Hogyan lesztek testvérek, ha még nem tudtok 

barátok lenni? 

55 Ha azt akarjátok, hogy az Atya közöttetek lakjon, meg kell tanulnotok testvérekként élni. Ha 

sikerül megtennetek ezt a lépést a testvériség felé vezető úton, győzelmetek jutalma a szellem és a szellem 

közötti párbeszéd lesz. Mert ha szeretitek egymást, és egységesek vagytok akaratban és gondolkodásban, 

megadom nektek, hogy az ihlet által közösségbe léphessetek a világotokon túl élő testvéreitekkel. 

56 Munkám tele van fénnyel, igazságom világos, ezért senki sem járhat sötétségben, miközben azt 

állítja, hogy én ott vagyok. 

57 Amikor akkoriban köztetek éltem, gyakran éjszaka, amikor mindenki aludt, az emberek, akik 

engem kerestek, titokban jöttek, mert féltek, hogy felfedezik őket. Azért kerestek meg, mert bűntudatot 

éreztek, amiért ellenem kiáltottak és felháborodtak, miközben a tömeghez beszéltem. Bűntudatuk még 

erősebb volt, amikor rájöttek, hogy Szavam a béke és a fény ajándékát hagyta a szívükben, és gyógyító 

balzsamot árasztottam a testükbe. 

58 Lesújtottan jelentek meg előttem, és azt mondták: "Mester, bocsáss meg nekünk, rájöttünk, hogy 

igazak a szavaid." Azt válaszoltam nekik: "Ha rájöttetek, hogy én csak az igazságot mondom, miért 

rejtőzködtök? Nem mentek ki a szabadba, hogy fogadjátok a nap sugarait, amikor megjelenik? Mikor 

szégyellted őket?" 

59 Bizony mondom nektek, aki szereti az igazságot, az soha nem titkolja, nem tagadja, és nem 

szégyelli azt. 

60 Azért mondom ezt nektek, mert sokan jönnek titokban, hogy meghallgassanak engem, letagadva, 

hogy hová mennek, és eltitkolva, amit hallottak, és néha letagadva, hogy velem voltak. Miért kellene 

szégyenkezned? 

61 Meg kell tanulnotok úgy beszélni a tanításomról, hogy soha ne adjatok okot nevetségessé válásra. 

Az őszinteséget is ápolnotok kell, hogy amikor tanúságot tesztek rólam, azt olyan szavakkal tegyétek, 

amelyek a szívetek kifejezései. Ez az a mag, amely mindig kicsírázik, mert az igazság meggyőző ereje 

megérinti a szívet és eléri a szellemet. 

62 Amikor lehorgonyzom bennetek isteni üzenetemet, annak testvéri üzenetté kell válnia. De ahhoz, 

hogy lenyűgözze és megmozgassa az emberiség materialista szívét, az igazság bélyegét kell viselnie, amit 

én feltártam nektek. Ha bármit elrejtesz, ha bármit eltitkolsz, akkor nem tettél igaz tanúságot arról, hogy 

mi volt a kinyilatkoztatásom a Harmadik Korszakban, így nem fogsz hitet találni. 

63 Bebizonyítottam nektek, hogy a sötét kötés eltávolítható a tudatlan vagy elvakított szeméről 

anélkül, hogy ártanánk, megbántanánk vagy bántanánk. Szeretném, ha ti is így tennétek. Magatokban 

bebizonyítottam nektek, hogy a szeretetnek, a megbocsátásnak, a türelemnek és az elnézésnek nagyobb 

ereje van, mint a keménységnek, az elítélésnek vagy az erőszak alkalmazásának. 

64 Tartsátok szem előtt ezt a leckét, tanítványok, és ne feledjétek, hogy ha méltán akarjátok 

magatokat felebarátaitok testvéreinek nevezni, akkor sok jóságot és erényt kell mutatnotok nekik. 
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Megígérem nektek, hogy jelenlétemet túláradó módon fogom éreztetni a lelketekben, amikor a testvériség 

fénye felragyog a földön. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 173  
1 Már nem vagytok kisgyerekek a spirituális úton, hanem fejlett lelkek vagytok. Tudod, mit jelent a 

"spiritiszta"? Egy rövid mondatban elmondom: a spiritiszta azt jelenti, hogy "a Szentlélek tanítványa". 

2 Mindannyian nagyszerűek lesztek, ha eléritek az igazi alázatot, ha gyakoroljátok az igazi 

szeretetet. Amíg gonoszság van a szívetekben, addig nem fogjátok elnyerni azt a nagy jutalmat, amelyet 

megígértem nektek. Ezért tanítalak, javítalak és tisztítalak benneteket az Élet Folyójának tiszta vizében, 

hogy méltóvá váljatok arra, hogy hozzám jöjjetek. 

3 Szeretettel kijavítom hibáidat, felemellek, amikor elesel, és megvigasztallak szenvedéseidben. 

Nem engedem, hogy elpusztuljatok, és soha nem hagylak el benneteket. Kézen fogva vezetlek benneteket 

a tökéletesség felé vezető úton, amíg megérkeztek az én országomba. Ha nem nézted - én néztem. 

Irgalmasságom és kegyelmem veletek van, hogy szeretettel fordulhassatok a föld többi népe felé. 

Megtanítottalak titeket arra, hogy Istenségemnek tetsző imádatot mutassatok be. Szavakkal ismertettem 

meg magam az intellektusodon, az intuíciódon és a kinyilatkoztatáson keresztül. Szellemi világomon 

keresztül is beszéltem hozzátok. Minden megpróbáltatásotokban, fájdalmatokban és viszontagságotokban 

Atyaként mutatkoztam meg. 

4 Minden világtól, minden égtájtól kaptam adót. De amikor tekintetemet erre a bolygóra vetettem, 

átkutattam minden szektát és vallási közösséget, és mégis csak fájdalmat és külsődleges kultuszokat 

kaptam, amelyek már nem illenek ebbe az időbe. De én kegyelmemet és szeretetemet mindenkire 

kiárasztom, és elfogadom a jó magot. 

Tekintetemet (is) spiritualista népemre fordítottam, és úgy találtam, hogy az Isten imádata szintén 

tökéletlen. 

5 Az emberi értelem által ismertettem meg magamat veletek, hogy megmutassam nektek a (helyes) 

utat, és azt mondtam nektek: Lelkesítsétek magatokat, mondjatok le minden felesleges dologról. Meg 

akarlak szabadítani benneteket a bálványimádástól, a fanatizmustól, a materializmustól, azáltal, hogy 

tanításaim révén megszüntetem a hagyományokat és a rítusokat. Mert tanításaimhoz hozzáadtatok valamit 

korábbi szokásaitokból, beléjük vittétek a hagyományokat és rítusokat, amelyek a szívetekben 

gyökereznek és őseitek örökségét képezik. 

6 Ti vagytok az izraelita nép, akikhez az emberi értelem szervén keresztül beszélek, hogy 1950 után 

szellemtől szellemig kommunikálhassatok Velem, és megtanítsátok a világot az igaz imádatra. 

7 Készítsétek fel gyermekeiteket, mert ők a holnap nemzedékei, akik el fogják vetni az igazságomat 

anélkül, hogy azt fanatizmussal vagy bálványimádással kevernék. 

8 Milyen nagyszerű és gyönyörű az én tanításom, és milyen távol áll minden felesleges dologtól! 

Mérjétek fel, hogy ne essetek fanatizmusba. Eljön majd az idő, amikor képesek lesztek teljesen megérteni, 

és gondolataitokkal eljutni a túlvilágra. Milyen szép lesz, amikor eléritek ezt a spiritualitást! 

9 Akkor rájöttök majd, hogy nagy volt az elmaradottságotok, pedig a legnagyobb Mester volt 

alattatok. Akkor azt is meg fogjátok érteni, hogy mi az oka a sok megpróbáltatásnak, tisztulásnak és 

látogatásnak. 

10 Ne félj a világtól, világítsd meg az útját a szellemed fényével, dematerializáld és szabadítsd meg a 

bűnétől. 

11 Nem osztalak fel benneteket osztályokra; ezek a különbségek eltűnnek, amikor velem vagytok. 

Nem alázom meg azt, aki jól öltözött, mert az öltözködésével nem akar másokat megalázni. Méltóvá 

teszem a szegényt és mellé helyezem, akit mindig is felsőbbrendűnek tartott, és ebből a szellemi 

egyesülésből igazi testvériséget szülök azáltal, hogy mindannyiótoknak ugyanazt a szót adom. Mert 

ahogyan egy tudósban is lehet egy kevéssé érett lélek, úgy egy egyszerű emberben is lehet egy nagy lélek. 

De ezt csak Én ismerem fel. Ezért meghívok minden fajt és törzset, hogy hallják ugyanazt az igét, hogy 

mindannyian a Szentlélek tanítványai lehessetek. 

12 Eljön az 1950-es év, de az én szellemi világom nem válik el tőletek. Többé már nem lesz 

hozzáférése az elmédhez, de továbbra is megvéd és inspirál téged. Azoknak a száján keresztül fogok 

beszélni, akik fel vannak szerelve. Kikövezem nektek az utat, hogy elmenjetek, és elvigyétek az örömhírt 

az embereknek. Mivel kapcsolatot teremtettetek Atyátokkal és szellemi testvéreitekkel, hogyan ne 
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tudnátok átkelni országokon és tengereken, hogy kapcsolatot teremtsetek más fajú és más nyelvű 

testvéreitekkel? Megadom nektek a felhatalmazást és az egyetemes nyelvet ehhez, ami a szeretet. 

13 Azt akarom, hogy tiszta tükör legyél, egy olyan példa, amiért érdemes példát mutatni. Nem 

akarom, hogy egy újabb szekta legyetek a földön. Azt akarom, hogy te legyél a hajótöröttek biztos 

kikötője, a sivatagban eltévedteknek a csillag, a halálra vált és kimerült vándornak a fa. 

14 Hogy segítselek benneteket feladatotok teljesítésében, megáldalak benneteket, szeretett emberek. 

Látom a vágyat, amellyel összegyűltök és várjátok a szavamat. Nem akarjátok kihagyni egyetlen 

tanításomat sem, mert azokban megtaláljátok azt a táplálékot, amely erősíti a szellemet és újjáéleszti a 

testet, és meg vagytok győződve arról, hogy nincs ahhoz az örökséghez fogható, amely azt a tudást adja 

nektek, amelyet ez a Mű tartalmaz. 

15 Ebben az igében feltámadást és életet találtatok, és úgy fordultatok hozzá, mint a hajótörést 

szenvedett ember, amikor felfedezi a mentőcsónakot. 

16 Az emberi élet olyan, mint egy vihar, és ti meg akarjátok menteni magatokat attól, hogy háborúk, 

elszabadult szenvedélyek és szerencsétlenségek miatt elpusztuljatok. 

17 Békében akartok élni, az igazságosság világára vágytok, az emberek testvériségéről álmodtok, és 

ezért, amikor halljátok az én szavamat, felfedezitek benne az általatok vágyott világ isteni ígéretét. Azért 

gyűltetek össze e megnyilvánulás köré, hogy biztonságban érezzétek magatokat, hogy felkészültnek 

érezzétek magatokat, és abban a reményben, hogy jó cselekedeteitek által megtisztulva elérhettek hozzám. 

18 Megáldom ezt a nemzedéket, akik tudták, hogyan kell rám hallgatni és hinni az igehirdetésemben, 

ahogyan megáldom az eljövendő nemzedékeket is, akik igazi szellemiséggel fogják felajánlani az 

imádatukat és a szolgálatukat. 

19 Tanításomat az emberiség újra meg fogja hallgatni, de nem azért, mert Törvényem visszatért az 

emberekhez, mert az mindig is meg volt írva a lelkiismeretükben. Emberek lesznek azok, akik 

visszatérnek a Törvény útjára. Ez a világ a példabeszédemben szereplő tékozló fiú képmása lesz. Hozzá 

hasonlóan az Atya is várni fog rá a birtokán, hogy szeretettel átölelje és asztalához ültesse, hogy egyen. 

20 Az emberiség hozzám való visszatérésének órája még nem jött el, és örökségének egy része sem 

maradt meg neki, amelyet lakomákra és élvezetekre fog elpazarolni, amíg mezítelen, éhes és beteg nem 

lesz, és akkor emeli fel tekintetét Atyjára. 

21 Az ember mélységről mélységre süllyedt szellemileg a tagadás és a felejtés szintjére, a végsőkig, 

azáltal, hogy megtagadta lényének lényegét, a szellemét. 

22 Csak az én irgalmasságom lesz képes megkímélni az embereket attól a fájdalomtól, hogy újra 

végig kelljen járniuk az utat, hogy visszatérjenek hozzám. Szeretetemben egyedül én vagyok képes arra, 

hogy gyermekeim útjára eszközöket adjak, hogy felfedezzék az üdvösség útját. 

23 Nem tölti-e el a szíveteket örömmel a gondolat, hogy az Atya házát a szemetek előtt láthatjátok? 

Nem rázza meg önöket az az erkölcsi és szellemi tragédia, amelyben a föld népei élnek? 

24 Ó, bárcsak megértetted volna már a küldetést, amelyet most kell teljesítened! Hogyan törődnétek 

akkor embertársaitokkal, és hogyan felejtenétek el a saját gondjaitokat! De úgy látom, hogy még mindig 

nincs fogalmad arról, hogy mindegyikük milyen ajándékokkal rendelkezik. Hogyan fogtok egyesülni, 

hogy az emberiség tudomására hozzátok, hogy közel van az üdvösség? 

25 Igaz, hogy az egyik feladata nem a másiké, de egyesülnetek kell, hogy mindannyian harmóniában 

egyetlen "testet "* és egyetlen akaratot alkossatok, és így, a szeretet törvényem teljesítésében egyesülve, 

egy jobb világért fogtok küzdeni. Hogyan lesz jogotok a béke, harmónia és testvériség világáról álmodni, 

ha nem használjátok fel az ehhez szükséges eszközöket? 
* Itt a test szimbolikusan a közösséget jelképezi. 

26 Nem vagytok egyedül a harcban, nem vagytok vakok a járásban, és nincsenek fegyvereitek, hogy 

megvédjétek magatokat. Megismertettem a szellemeddel a szellemi élet szépségeit, megnyitottam szellemi 

tekintetedet a jövő felé, feltártam előtted azokat az ajándékokat és képességeket, amelyeket lényed mélyén 

szunnyadóban hordozol. 

27 A haszontalanság, a képtelenség, az ügyetlenség és a szegénység gondolatát, amelyet magatokról 

kialakítottatok, eltávolítottam elmétekből, hogy megértsétek, hogy mindannyian hasznosak lehettek, és 

mindannyian fejlődjetek, amíg el nem éritek az otthont, ahol Atyátok vár titeket. 
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28 Néhányan azt mondják nekem: "Uram, miért nem engeded, hogy mindannyian lássunk Téged, 

mint testvéreink, akik tanúsítják, hogy látnak Téged?". 

29 Ó, ti gyenge szívek, akiknek látnotok kell ahhoz, hogy higgyetek! Mit érsz azzal, hogy Jézust 

látomásban, ember alakjában látod, amikor a te szellemed a szeretet, a hit és az érzés által korlátlanul és 

tökéletesen képes engem isteni lényegemben érzékelni? Rosszat teszel, amikor irigyled azokat, akiknek 

megvan az az ajándékuk, hogy korlátozottan látják a szellemit az alakokban vagy szimbólumokban, mert 

amit ők látnak, az nem pontosan az isteni, hanem egy allegória vagy egy szimbólum, amely a szellemiről 

beszél nekik. 

30 Legyetek megelégedve ajándékaitokkal, és kutassátok a kapott tanúságtételeket, mindig az 

értelmet, a fényt, a tanítást, az igazságot keresve. 

31 Vigyétek a kereszteteket a végsőkig türelemmel és önátadással, aztán az én törvényem lesz az, ami 

elveszi tőletek, amikor megérkeztek annak az otthonnak a kapujához, amelyet megígértem nektek, ahol 

élvezni fogjátok az igazi békét. Jelenleg még mindig utazók vagytok, katonák és harcosok, akik egy magas 

cél felé törekedtek, akik egy jobb hazát fognak meghódítani. 

32 Nem vagy egyedül a küzdelmedben; az ember soha nem volt az, mert én mindig megmutattam 

neki a legjobb utat, elkísértem és bátorságot oltottam belé. 

33 Ha valaki megkérdezné Tőlem, hogyan irányították az embereket, mielőtt megismerték volna 

Mózes törvényét, amelyet az utóbbiak az Úrtól kaptak, azt válaszolnám neki, hogy Mózes előtt minden 

szellemet a lelkiismeretükbe írt törvénnyel küldtem ki, hogy életük minden cselekedete kedves legyen 

Istenségemnek. Ezután nagy világosságú szellemeket, pátriárkákat és prófétákat küldtem a világba, hogy 

műveik által megtanítsák minden embertársukat törvényem beteljesítésére. 

34 Azok az emberek életükkel tiszteltek meg engem; nem voltak bálványimádók, mert már ismerték a 

spiritualizációt, érezték a mások iránti szeretetet és irgalmasságot, készek voltak befogadni az idegent a 

földjükön és otthonukban. Vendégszeretőek voltak az idegenekkel és a fáradt utazókkal szemben. 

Mindannyiuknak volt jó szavuk és bölcs tanácsuk. 

35 De nem minden ember hagyja, hogy a lelkiismerete belső hangja vezesse. Ehhez spiritualizációra 

van szükség, és a húsvér test érzékszervei kitérnek ez elől. Ezért Atyátoknak különböző formákban kellett 

megismertetnie magát az emberek között, hogy megmagyarázza nekik a Törvényt és kinyilatkoztassa az 

Istenit. 

36 Ti, akik a Harmadik Korszakban halljátok tanításaimat, és akik még mindig őriztek valamit abból a 

magból, amelyet a múlt időkben rátok bíztam, megértitek, hogy meg kell tisztítanotok szíveteket az 

önzéstől és az anyagiasságtól, hogy megélhessétek azt a boldog pillanatot, amikor ismét lelkiismeretetek 

útmutatásai szerint fogjátok irányítani életeteket, mint azok az első megvilágosodottak, mint Ábrahám, 

akitől azok az emberek származnak, akik az idők folyamán minden kinyilatkoztatásom letéteményesei 

voltak. 

37 Azt akarom, hogy amikor eljön az idő, amikor megnyilvánulásom abban a formában ér véget, 

amelyben ma van, úgy legyetek felszerelve, hogy azok minden lelke, akik itt ezt a közösséget alkotják, 

olyan legyen számomra, mint egy templom, minden szív egy szentély, minden otthon egy oltár, egy atyai 

ház, vendégszerető és aktív szeretettel teli. Milyen mély lesz akkor a békéd, milyen erős lesz akkor a 

szíved, hogy győztesen kerülj ki minden megpróbáltatásból. 

38 A kenyeret nemcsak én fogom megáldani, hanem ti is, mert akkor megtanuljátok majd szeretettel, 

hittel, a béke légkörében elkészíteni. 

39 A lelki kegyelem, amellyel felruházlak benneteket, a spiritualizáció magja. Aki szeretettel ápolja 

ezt a magot a szívében, az nem válik csapások vagy elszabadult elemek áldozatává, és nem nyomasztják 

anyagi nehézségek. 

40 Ne várjátok, hogy ezek a napok maguktól jönnek. Nem, emberek, segítenetek kell, hogy eljussanak 

a spiritualizáción keresztül, hogy megtapasztalhassátok a csodáikat, és megítélhessétek, mire képes a 

szellem, ha képes felülemelkedni a materializált és tisztátalan élet sárán, porán és piszkán. 

41 Ne felejtsétek el, ó tanítványok, hogy a spiritualizáció nem engedhet meg semmiféle fanatizmust, 

bálványimádást vagy előítéletet, mert akkor az már nem lenne spiritualizáció. 

42 Aki tisztaságot hordoz a szívében, és életének cselekedeteivel igyekszik tisztelni engem, annak 

nincs szüksége értelmes kultikus formákra ahhoz, hogy úgy érezze, teljesítette Atyja és Ura parancsait. Az 
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viszont, aki a szívében érzi az őt megítélő lelkiismeret nyugtalanságát, mohón vágyik a rítusokra és a 

látható kultuszformákra, mert tévesen azt hiszi, hogy ezeken keresztül képes megbékélni Atyjával. 

43 Legyetek olyan egyszerűek, mint a virágok, és olyan tiszták, mint a madarak. Legyetek átlátszóak, 

mint a levegő, és tiszták, mint a tiszta víz, akkor eléritek azt a tisztaságot és emelkedettséget, amely 

lehetővé teszi számotokra, hogy megismerjétek az élet igazságát. 

44 Bárki, aki azt állítja, hogy tanításom veszélyt jelent az emberiség anyagi fejlődésére, súlyos 

tévedést követ el. Én, minden Mesterek Mestere, megmutatom az emberiségnek a felfelé vezető utat és az 

igazi fejlődést. Az Én Igém nemcsak a szellemhez szól, hanem az elméhez, az értelemhez, sőt az 

érzékekhez is. Tanításom nemcsak inspirál és oktat a spirituális életben, hanem fényt hoz minden 

tudományra és minden útra. Mert tanításom nem korlátozódik arra, hogy minden lelket az e léten túli 

otthon felé vezető útra tereljen, hanem az ember szívét is eléri, és arra ösztönzi, hogy kellemes, 

emberséges és hasznos életet éljen ezen a bolygón. 

45 Ha a Második Korszakban azt mondtam nektek, hogy az én országom nem e világból való, akkor 

ma azt mondom nektek, hogy a tiétek sem innen való, mert ez a világ, mint már tudjátok, csak egy átmenet 

az ember számára. 

46 Megtanítom nektek az igazi életet, amely soha nem az anyagiasságon alapul. Ezért a föld 

hatalmasai ismét fel fognak lázadni tanításom ellen. Örökkévaló tanításommal, örökké érvényes 

tanításommal jövök hozzátok, amely szeretetből, bölcsességből és igazságosságból áll. Mégsem fogják 

azonnal megérteni, az emberiség újra elítél, újra keresztre feszít. De tudom, hogy a tanításomnak 

mindezen keresztül kell mennie ahhoz, hogy elismerjék és szeressék. Tudom, hogy legádázabb üldözőim a 

jövőben a leghűségesebb és legmegtagadóbb vetéseim lesznek, mert nagyon nagy bizonyítékokat fogok 

adni nekik az igazságomról. 

47 Az a második korszakbeli Nikodémus, a papok fejedelme, aki felkereste Jézust, hogy beszélgessen 

vele a bölcs és mély tanításokról, ebben az időben ismét megjelenik, hogy lelkiismeretesen megvizsgálja a 

Munkámat és hozzá forduljon. 

48 Az a Saul, akit Pálnak hívnak, aki miután dühösen üldözött engem, az egyik legnagyobb 

apostolommá vált, újra meg fog jelenni az utamon, és mindenütt új tanítványaim fognak megjelenni, 

egyesek buzgón, mások megtagadva magukat. A jelen óra nagy jelentőségű, az idő, amelyről beszélek, 

egyre közelebb és közelebb kerül. 

49 Az eszmék háborúja, az összecsapások, amelyeknek jelenleg tanúi vagytok, és a naponta zajló 

események - nem arról beszélnek-e nektek, ami közeleg, nem éreztetik-e veletek, hogy egy időszak a 

végéhez közeledik, és egy új korszak kezdi terjeszteni fényét? 

50 Csak azt akarom, hogy ti, az én Igém tanúi ebben az időben, maradjatok állhatatosak a 

próbatételek pillanataiban, amelyeknek meg kell előznie törvényem végrehajtását. Mert megújult 

megnyilvánulásom közöttetek olyan lesz, mint egy hurrikán, amelynek hevessége alatt a földek és a 

tengerek, amelyeken ez az emberiség lakik és mozog, megrázkódnak és felkorbácsolódnak, hogy 

kiköpjenek mindent, amit a tisztátalanságból magukban rejtenek. 

51 Amikor ezek a megpróbáltatások eljönnek, ne féljetek, mert amikor itt lesznek, meg fogjátok 

érteni, hogy egy uralkodás végének kezdete kezdődött el, és egy új, boldogabb idő hajnala közeledik. 

52 A gonoszság, az igazságtalanság, a gőg, a szolgaság, a tudatlanság és a földi hatalom el fog bukni, 

hogy helyet adjon a szeretet, a fény és a béke uralmának az emberek között. Ne tétovázzatok, és ne 

hagyjátok kialudni a lámpátokat, még akkor sem, ha úgy érzitek, hogy a megpróbáltatás nagyon nehéz, és 

a pohár, amelyet meg kell innotok, nagyon keserű. Épp ellenkezőleg, akkor gyújtsátok meg a remény 

lángját, és lobbantjátok fel, ahogy a katona teszi a csata sűrűjében, amikor érzi, hogy hamarosan legyőzi az 

ellenséget, és közel a győzelem. 

53 Amikor azt látjátok, hogy ellenséges tömegek vesznek körül benneteket, akiknek a nyelve mérget 

zúdít ellenetek, ne kételkedjetek ígéreteimben; mert azokban a pillanatokban éreztetem veletek 

megnyugtató jelenlétemet, és halljátok szerető hangomat, amint újból azt mondja nektek: "Én veletek 

vagyok.". 

54 Ilyenkor gyakran megtapasztaljátok majd, hogy a hordák 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. 
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55 Emlékezzünk Dánielre, arra a prófétára, aki annyira megvédte a Babilóniában rabságban élő, 

elnyomott népét. 

56 Jöjjön a csata. Újra kell öntöznötök szeretetetekkel azt a magot, amelyet az Örökkévaló vetett el az 

ember lelkében. Engedd meg, hogy a gyomokat igazságom sarlójának csapásával kivágják, és a földeket 

felforgassák, hogy alkalmasak legyenek a művelésre. 

57 Még néhány pillanatot kell adni azoknak az embereknek, akik a világ javait hajszolják, hogy aztán 

teljes legyen a csalódásuk, hogy végre meggyőződhessenek arról, hogy a test arany, hatalom, címek és 

élvezetek soha nem adják meg nekik a lelkük békéjét és jólétét. 

58 Az egész emberiség számára közeleg az önvizsgálat órája a lelkiismeret fényében. Akkor a 

tudósok, a teológusok, a tudósok, az uralkodók, a gazdagok és a bírák megkérdezik maguktól, hogy mi 

volt az a szellemi, erkölcsi vagy anyagi gyümölcs, amit leszüreteltek, és amit az embereknek adhatnak 

enni. Ezután sokan visszatérnek hozzám, mert rájönnek, hogy a földi presztízs ellenére hiányzott valami, 

ami kitölti azt az űrt, amelybe a lelkük esett, és amely csak a szellemi élet gyümölcseiből táplálkozhat. 

59 Oázist teremtettem e lelkek számára a sivatag közepén; mert tudom, hogy földi életük során egyik 

ajtón kopogtattak a másik után, és egyik utat a másik után járták be - egyesek az igazságot, mások a 

hatalmat, megint mások a boldogságot keresték. De a földön megtett útjuk végén, amikor már készek 

mindent elutasítani, hagyom őket megpihenni keblemben, megvigasztalom őket, és megmutatom nekik az 

igaz utat, hogy azon keresztül megtalálják azokat a mezőket, ahol elvethetik tapasztalataik gyümölcsöző 

magvait. 

60 Az oázis spirituális, ahová mindenféle sivatagi ösvényen mindenféle fajú emberek érkeznek - 

egyesek fáradtan, mások tele sebekkel, őszülve, és sokan üres vándortáskával, szégyenkezve a vívott 

küzdelem sivársága miatt. Ott meghallják majd a hangomat, azonnal felismerik, és felkiáltanak: "Az Úr 

az!" Ezzel a mondattal fogják kifejezni azt az alázatot, amellyel végül rám találnak. Mert mindannyiuknak 

a saját érdemeik alapján kell eljutniuk hozzám. 

61 A végtelen áldás, a megbékélés és az alázat órája isteni megbocsátást hoz az elveszett 

gyermekeknek is, akik végre visszatérnek az Atya házába, vágyakozva az után, aki életet és örökséget 

adott nekik. 

62 Ezt a novemberi napot arra szántátok, hogy megemlékezzetek a túlvilágra távozott lényekről. Az 

első hajnaltól kezdve sok lélek kel fel imádkozni azokért, akiket "halottaiknak" neveznek. Azt mondom 

nektek, hogy nagyon jó, hogy emlékeztek rájuk, és hálával, szeretettel, csodálattal gondoltok rájuk. De 

nem jó, ha úgy siratod őket, mintha elveszett javak lennének, és nem jó, ha halottnak hiszed őket. Mert ha 

megnézhetnéd őket azokban a pillanatokban, amikor a szemed könnyeket hullat értük, és a kebled 

sóhajtozik az elhunytakért, elámulnál a fényen, amely megvilágítja őket, és az életen, amely átjárja őket. 

Akkor felkiáltanátok: "Bizony, ők azok, akik élnek, és mi vagyunk a halottak!" 

63 Valóban, rosszul élsz, ha könnyeket hullatsz egy élettelen test láttán, és elfelejted, hogy a lelke tele 

van lüktető és vibráló élettel. 

64 Ha ahelyett, hogy hagyományosan egy napot szentelnél azoknak, akik átmentek a szellemi életbe, 

mindig az ima köteléke által kapcsolódnál hozzájuk, láthatatlan, de valóságos jelenlétüket életedben és 

jótékony hatásukat egész életedben éreznéd - küzdelmeidben, megpróbáltatásaidban és kellemes óráidban 

is. 

Ezeknek a lényeknek pedig lehetőségük lesz arra, hogy együttműködjenek a ti nemes munkáitokban és 

vállalkozásaitokban, és ezáltal még több fényt kapjanak. 

65 Egyszer azt mondtam: "A halottak temessék el a halottaikat", és ha figyelmesen és szeretettel 

vizsgáljátok meg ezeket a szavaimat, rájöttök, hogy milyen okom volt ezt mondani nektek. 

66 Mindannyiótok szívében és szeme előtt ott van az elhunyt szeretteitek utolsó képe, fizikai 

megjelenése. Aki testben gyermekként halt meg, arra gyermekként emlékeztek; aki testben, 

öregemberként hagyta el ezt az életet, arra öregemberként emlékeztek, ahogyan mindig ebben az 

állapotban emlékeztek arra, aki a fájdalomtól megfogyatkozott testet hagyott el, vagy aki gyötrelmes kínok 

közepette halt meg. De szükséges, hogy elgondolkodjatok a test és a lélek közötti különbségen, hogy 

megértsétek, hogy ahol az ember meghal, ott a lélek új életre születik, ahol már nem a világ fényét látja, 

hanem az isteni fényt, amely a lélek örök életét világítja meg. 
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67 Egyszer már mondtam nektek, hogy az ember bálványimádó az anyagi dolgoktól való függősége 

miatt, és a halottak imádatával szemléletes példát ad bálványimádására. De tanításom, mint egy végtelen 

szépségű hajnal, felvirradt az életetekben, és eloszlatta a tudatlanság hosszú éjszakájának árnyait, 

amelyben az emberek tévedésben éltek. És ez a fény, a végtelenbe emelkedve, isteni csillagként fogja a 

legszebb fénysugarakat küldeni a szellemetekre, egy olyan előkészületben, amely biztos léptekkel elvisz 

benneteket, hogy élvezzétek azt az életet, amelybe mindannyian képesek vagytok belépni a magasabb 

fejlődésetek révén. 

68 Nem fogtok többé keservesen sírni azok miatt, akik már elhunytak, és most jobb életet élnek, és 

nem fogtok később szellemként sírni azok miatt, akiket hátrahagytatok, vagy azért, mert elhagytátok a 

testet, amely egész életetekben burokként szolgált nektek. 

69 Vannak lények, akik szenvednek és félnek, amikor megtapasztalják a testük bomlását, amelyet 

annyira szerettek. De azok közé fogtok tartozni, akik hálaéneket zengenek Teremtőjüknek, amikor látják, 

hogy az emberi test által vállalt feladat véget ért. 

70 Ma megbocsátom és megbocsátom minden hibádat, és ugyanakkor megmutatom neked az Isteni 

Élet Könyvének egy lapját, ahol megvilágosíthatod szellemedet és elmédet, hogy olyan cselekedeteket 

végezz, amelyek méltóak ahhoz, aki megtanította őket neked. 

71 Ebben az időben nagy felelősséget viseltek az emberiséggel szemben, és minél több tanítást kaptok 

Tőlem, annál nagyobb lesz ez a felelősség; mert ti vagytok azok, akiknek beszélniük kell az embereknek a 

spiritualizációról. Közöttetek szilárdan meghagyom a Velem való közösség tökéletes módját - rítusok és 

bálványimádó formák nélkül, egyszerűen szellemtől szellemig. 

72 Ez az áldott mag, amely már a szívetekben van, lesz a kenyér, amelyet megoszthattok 

testvéreitekkel, és ez lesz az a szellemi örökség is, amelyet gyermekeitekre hagyhattok. 

73 Amikor azt mondtam nektek: "Szeressétek egymást", nem azt akartam mondani, hogy ennek csak 

az emberek között kell megtörténnie, hanem egyik világból a másikba is. De most azt mondom nektek, 

hogy - amikor azokra gondolsz, akikről azt mondod, hogy elhunytak - ne képzeld őket távol tőled, és ne 

érzések nélkül. Ne szeressétek a halottakat, és ne emlékezzetek rájuk úgy, mint halottakra; csak úgy 

emlékezzetek rájuk, mint élőkre, mert az örökkévalóságban élnek. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 174  
1 Szeretett tanítványok, minden pillanat, ami az életetekben eltelik, egy újabb lépés, amely közelebb 

visz benneteket Atyátokhoz. Lassan, lépésről lépésre haladsz az úton, amely a fény országába vezet. 

2 Közeledik az az idő, amikor tudni fogjátok, hogyan adjátok meg a szellemeteknek, ami jár, és a 

világnak, ami jár, igazságos módon. Ez az igazi imádság ideje lesz, Isten fanatizmustól mentes imádata, 

amikor minden vállalkozás előtt imádkoztok, amikor tudjátok, hogyan őrizzétek meg, amit rátok bíztak. 

3 Hogyan tévedhetne el az ember, ha ahelyett, hogy az akaratát teljesítené, előbb imádságban kérné 

az Atyát? Aki tudja, hogyan kell imádkozni, az Istennel egységben él, ismeri az Atyjától kapott 

jótétemények értékét, és ugyanakkor megérti az őt érő megpróbáltatások értelmét vagy célját. 

4 Az az ember, aki közvetlenül Istenhez imádkozik, spiritualizált ember, akinek nincs sötét kötés a 

szeme előtt, és aki kész felfedezni önmagában és önmagán kívül a bölcsesség és az igazság ismeretlen 

világait, amelyek úgy léteznek az ember életében, hogy az nem is tud róluk. 

5 Aki felfedezi ezt az utat, nem tud többé megállni; mert mivel érzékei és szellemi adottságai 

felébredtek és fogékonnyá váltak, ma a természet hangjait hallja, holnap üzeneteket kap a szellemi 

birodalomból, később pedig hallani fogja Urának hangját a szellemtől szellemig tartó párbeszédben, az 

Atya és gyermekei közötti szeretet gyümölcseként. 

6 Emberek, ne irigyeljétek azokat a hanghordozókat, akik által Én magamat ismertté teszem; mert ha 

valóban felkészültök fizikailag és szellemileg, akkor még e megnyilvánulás végeztével is felül fogjátok 

múlni őket. 

7 A jelek, csodák és bizonyítékok ideje van kilátásban e nép számára, amely az én 

megnyilvánulásom tanúja ebben a Harmadik Korszakban. 

8 Még nem mondtam el az utolsó szavamat, amelyben nagy kinyilatkoztatásokat fogok adni nektek. 

De akaratom és utasításaim mindezen nép lelkiismeretében meg vannak írva, hogy teljes ismereteik 

legyenek arról, hogyan fog végződni a megnyilvánulásom, valamint az utolsó tanításomra kiválasztott és 

kijelölt napról. 

9 Meg kell értenetek, hogy mindent meg akarok tanítani nektek, amit tudnotok kell ahhoz, hogy 

beléphessetek azokba a világokba vagy otthonokba, amelyek várnak rátok. Mert ahogyan a szellemeteknek 

fel kellett készülnie abban a világban, amelyben közvetlenül előtte élt, hogy megtestesüljön és a földön 

éljen, úgy kell felkészülnie arra is, hogy visszatérjen abba az otthonba, amelyet elhagyott, még akkor is, ha 

ezek az otthonok szeretetben, tisztaságban és bölcsességben magasabb rendűek. 

10 Ne kételkedjetek a szavamban. Az első korszakban (is) teljesítettem ígéretemet, hogy 

megszabadítom Izraelt Egyiptom rabságából, ami bálványimádást és sötétséget jelentett, hogy elvigyelek 

benneteket Kánaánba, a szabadság és az élő Isten imádatának földjére. Ott az én emberként való 

eljövetelem is bejelentésre került, és a prófécia szóról szóra beteljesedett Jézusban. A Mester, aki élt és 

szeretett benneteket, megígérte, hogy a Szellemben ismertté teszi magát, és itt van nektek ennek az 

ígéretnek a beteljesedése. 

11 Ma bejelentem nektek, hogy csodálatos régiókat, lakóhelyeket, spirituális otthonokat tartogatok a 

szellemetek számára, ahol megtalálhatjátok a szeretet, a jóság terjesztésének és a fény teremtésének valódi 

szabadságát. Kételkedtek ebben, miután minden korábbi ígéretemet megtartottam nektek? 

12 Tudjátok, hogy a nagy szellemek mindig munkálkodnak a munkámban: Illés, akinek az a 

rendeltetése, hogy a Mester eljövetelét hirdesse tanítványai között, a fény, amely a szellemeknek rést üt, 

leszáll azokhoz, akik letértek az útról, azokhoz, akik elaludtak vagy akik elvesztették a hitüket a szellemi 

életben, hogy beborítsa őket a szeretet tüzével, amely belőle sugárzik - ez a tűz a hit, a rossz elpusztítása és 

a megtisztulás. Hívása minden nemzetben felhangzik, tisztító tüze terjed. Igaz, hogy a megtisztulás 

fájdalommal jár, de hamarosan eljön a Mária által megtestesített isteni vigasztalás, hogy balzsamot öntsön 

minden zokogó szívre, minden fájdalomtól gyötört teremtményre. 

13 Ezután egyik szívet a másik után fogom megkeresni, hogy az emberek meghallják isteni 

hívásomat, amely csak annyit mond nekik: Kövessetek Engem. 

14 Tanításom lehetővé teszi az ember számára, hogy lényének minden aspektusában fejlődjön: 

Érzékennyé teszi és nemesíti a szívet, felébreszti az elmét, tökéletesíti és felemeli a szellemet. 
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15 Tanításaimat alaposan tanulmányozzátok, hogy meg tudjátok ragadni a tanításaim helyes 

gyakorlását, hogy fejlődésetek harmonikus legyen, vagyis ne csak az értelmet fejlesszétek anélkül, hogy 

gondoskodnátok az érzelmi életről, amelyet ápolnotok kell, vagy a szellem eszményeiről, amelyeket meg 

kell éltetnetek. 

16 Lényed minden képessége megtalálhatja szavamban azt a fényutat, amelyen a végtelenségig 

fejlődhet és tökéletesedhet. 

17 Elegendő időt adtam nektek, hogy befogadjátok és megértsétek tanításaimat, így sokan közületek, 

akik gyerekként jöttek ide, ma már fiatalok, míg mások, akik fiatalon jöttek, ma már öregek. Néhányan 

nőttek az út során, és most már az én "munkásaim" közé tartoznak, mások pedig kilehelték az utolsó 

leheletüket, és most az én kiválasztottjaim között foglalják el helyüket. 

18 Elegendő időt adtam ennek az itteni népnek, hogy a szilárd és igaz hit fénye feltámadjon bennük, 

és hogy szellemük mélyreható ismeretekkel rendelkezzen Munkámról. Szavam felkészít benneteket arra, 

hogy érezzétek Jelenlétemet és megkapjátok inspirációmat, még akkor is, amikor már nem halljátok ezt a 

hangot, és lényetek magjára kell koncentrálnotok. 

19 Az én tanításom meg van írva a ti lelkiismeretetekben. Ott van az a bárka, amely a legjobban 

megőrzi törvényemet, hogy amikor a lelki felfrissülésnek ezek a Mestereddel töltött órái az idő múlásával 

távolodni fognak, akkor az én szavam lényege továbbra is élettel telve, frissen, szeretettől és bölcsességtől 

lüktetve rezegjen lelkedben. 

20 Szavamban újra és újra elmondom nektek, hogy el kell érnetek a spiritualitást, mert ez lesz az, ami 

megkülönböztet titeket a földön. A spiritualizáció nélkül nem leszel képes arra, hogy embertársaidnak azt 

a tanúságot add, amit adnod kellene. 

21 Ne féljetek, mert befejezem közöttetek az Igémet. Az én munkám nem vész el, és a ti lelketek nem 

esik kétségbe. A szellemi völgyben készenlétben tartom azokat a lényeket, akik megtestesülnek, hogy a 

nemzetek vezetői és prófétái legyenek - a fény lényei, spiritualisták, akik megtanítanak benneteket, hogy 

lépjetek előre az Igém által megnyitott úton. 

22 Ma azt szeretném elmondani nektek, hogy ahogyan szükségetek van arra, hogy fénylények 

jöjjenek hozzátok a spirituális völgyből, hogy segítsenek nektek az utatokon, úgy vannak olyan spirituális 

otthonok is, amelyeknek szükségük van arra, hogy néhányan közületek eljöjjenek hozzájuk az én 

tanításaim fényével. Nem ismeritek azokat köztetek, akik ebben a pillanatban hallanak engem, és 

hamarosan lelki küldetésre kell indulniuk. Ez az oka annak, hogy sok szív már régóta tisztul, és hogy a 

lelkük napról napra jobban kötődik a munkámhoz. 

23 Azt akarom, hogy szellemi seregeim között legyenek olyanok, akik csatlakoznak azokhoz, akik 

együttműködnek velem a helyreállításnak és az igazságosságnak ebben az áldott munkájában, az élet és az 

igazság útjától távol járók megmentése érdekében. 

24 Tartsd meg ezt az igét a lelkedben, amely arra a nagy pillanatra készíthet fel, amikor elhagyod ezt 

a létet, hogy szellemileg szabaddá válj. 

25 Ez a kinyilatkoztatások dicsőséges időszaka, szeretett népem. A fény ideje, amely felemeli a 

lelkeket. Boldogok, akik felkészülnek, mert bőségesen kapják a fényemet. 

26 De ne feledjétek, hogy ez aligha egy új korszak kezdete, hogy még nem fedtem fel nektek mindent, 

amit ez az idő tartogat az emberek számára, és nem is értettetek meg mindent, amit kaptatok. 

27 Napok, évek és egész évszázadok fognak még eltelni, amelyek során ez az emberiség a fény 

csodálatos megnyilvánulásainak és még ismeretlen szellemi kinyilatkoztatásoknak lesz tanúja. 

28 Ezek az idők közelednek, ezért előkészítitek az utat azoknak, akik átveszik a helyeteket. Jó 

cselekedeteiddel megáldod az utat. Akkor elkezdtétek az igazi templom építését, amelyet mások folytatni 

fognak, és később mások jönnek majd, hogy befejezzék. 

29 Tanításomat hosszú időre adtam nektek, hogy az jó magként mélyen gyökeret verjen szívetekben, 

és hogy életetek során bármikor készen álljatok arra, hogy terjesszétek azt embertársaitok között. 

30 Állítsatok össze egy könyvet a szavaimból, kivonva belőlük a lényeget, hogy valódi fogalmat 

alkothassatok tanításom tisztaságáról. A hanghordozó által közvetített szavakban hibákat fedezhet fel, de a 

jelentésben nem. Az adóim nem mindig voltak felkészülve. Ezért mondtam nektek, hogy ne felületesen 
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olvassátok, hanem hatoljatok bele a jelentésébe, hogy felfedezzétek a tökéletességét. Imádkozzatok és 

elmélkedjetek, hogy megértsétek. 

31 Mindannyiótoknak szüksége van hitre ahhoz, hogy élni tudjatok. Jaj annak, aki csak a világ 

hiúságainak él, mert a lelke üres lesz, és földi útja végén nem lesz aratása, amit felmutathatna. Ne 

feledjétek, hogy azért küldtek titeket a földre, hogy egy szellemi feladatot teljesítsetek, hogy utána 

visszatérjetek hozzám, miközben a testetek összeolvad a földdel, amelyből előjött. Engedjétek, hogy 

szeretetem inspiráljon benneteket a nagy hit elérésére, tegyétek a szíveteket templommá. Csukd be a tested 

szemét, és nyisd ki a lelked szemét, hogy a világodon túlra láss. Benned és kívül vagyok, lényed 

legbelsőbb részében, őrzöm és megőrzöm a szellemedet. Ismerem minden vágyadat és reményedet, és azt 

mondom neked: Mássz fel a tökéletesség hegyére türelemmel és áldozatkészséggel. Amikor már közel 

vagytok a célhoz, akkor egy kicsit megnyitom országom kapuit, hogy megpillanthassátok békémet, és 

erősek lehessetek az utolsó órában. 

32 Minden fejlődik. Az ember fejlődik a tudományában, de a megszerzett tudást nem használja fel 

arra, hogy jót tegyen; nem tudja, hogyan vigasztalja vagy védje felebarátját. A hatalomvágy és a szabad 

akarat hamis felfogása új háborút okozott, és ennek következménye a fájdalom. Árvaságot, nyomort, 

pusztulást és halált látok mindenütt, és mindezekről számot fogtok adni nekem. Mit tettél a szavammal? 

Nem hallgattatok rá, és elvesztetek a fájdalom és a belegabalyodás tengerében; és mégsem ez lesz az 

utolsó háború, amit vívtok. - De az ítélet mindenkinek eljön. Jelenlétemben vannak bírák és vádlottak, 

hóhérok és áldozatok. Minden nemzet meghallja majd hívásomat. A döntés eme órájában imádkozásra 

hívlak benneteket, és adom nektek Lelkem fényét. 

33 Teremtésem állandó, és semmi sem vész el. Amikor a fájdalom felemészti a testet, és a lélek 

meztelen és csupasz marad, anélkül, hogy teljesítette volna földi feladatát, új fizikai ruhát adok neki, és 

hagyom, hogy visszatérjen ugyanoda. 

34 Arra buzdítalak benneteket, hogy olyan lelki munkákat végezzetek, amelyek kiállják az idő 

próbáját. Szilárd talajra építkezz, hogy ne legyen természeti erő, amely lerombolja, amit létrehoztál. 

35 Az asztalom előtt állsz. Üljetek körém és hallgassatok meg. 

36 Az az akaratom, hogy ez idő alatt minden ember és minden szellemi lény megkapja ezt az isteni 

tudást, amelyet a Szentlélek most kinyilatkoztatott nektek. 

37 Az én szavam ebben az időben olyan volt, mint a bölcsesség könyve, amelyet az emberek előtt 

kinyitottak. 

38 Titeket, akiket tanítványaimnak neveztem el, e tanítás éber őreivé teszlek. 

39 Ti Jézus alázatos családja vagytok, akire örökséget bíztak. Értsétek meg, hogy én, a Mester, 

kinyilatkoztattam nektek az akaratomat. 

40 Egyetlen földlakó sem ismeri a mennyei világot. Ti még mindig vándorok vagytok az élet 

sivatagában. Néhányan úgy bolyonganak, hogy nem tudják, hová mennek. De az örökkévalóságban 

Atyátok szeretete vár rátok. Ezért jöttem le, hogy segítsek nektek az életen át vezető fáradságos utatokon, 

hogy visszatérhessetek abba az anyaméhbe, ahonnan jöttetek. 

41 Előtte szeretetben akarlak benneteket egyesíteni, hogy a megszerzett érdemek közelebb hozzanak 

benneteket hozzám, amikor erőfeszítéseket tesztek, hogy közelebb kerüljetek egymáshoz, megbocsátva 

egymásnak és testvérként egymás felé fordulva. Előkészítettem az utat, hogy elérjétek rajta országom 

békéjét - azt a békét, amelyet ebben az életben nem találtok meg, mert csak fájdalmat tapasztaltatok benne. 

Miért nem követtétek azt az utat, amelyet a Második Korszakban kijelöltem nektek? Nem botlottál volna 

meg és nem estél volna el. Most már a tanítványaim vagytok, mert szeretlek benneteket, és új lehetőséget 

akarok adni nektek, hogy megmentsétek magatokat. Most kihasználjátok ezt, vagy ismét stagnálásban 

maradtok? Ne feledjétek, hogy amit én ilyen egyszerűen feltártam nektek, az olyasmi, ami az Atya titkos 

bölcsességkincséhez tartozik, amely még a tudósok és a teológusok előtt is rejtve volt. De mivel ez a 

kegyelem megadatott nektek, ne váljatok olyanokká, mint a tudósok, akik hiúak és vakok lettek a 

felfedezéseik miatt, hogy megtagadják azt, aki mindent teremtett. 

42 Ma birtokában vagy annak, amit mások félreismertek vagy megvetettek. De amikor elkezditek 

terjeszteni a tanításaimat, ne álljatok meg, hogy megítéljétek, hogy az, akihez beszéltek, méltó-e arra, hogy 

befogadja a tanításaimat, még akkor sem, ha azokról van szó, akik a leghevesebben elutasítottak engem. 
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43 Te, akinek a lelke örömtől ragyog, amikor engem hallgatsz, ismertetni fogod munkámat. 

Közeledik távozásom órája, és akkor fel leszel szerelve. 

44 A Második Korszakban tizenkét embert választottam ki, hogy távozásom után az egész világon 

terjesszék a Jó Hírt. Tizenkét ember elegendő volt a munka elvégzéséhez. Ez idő alatt férfiak és nők ezreit 

tanítottam, és elküldtem szellemi seregeimet, hogy segítsenek nektek, mert a lelkek felszabadításának 

idejét éltek. Katonáim száma azért ilyen nagy, mert az emberiség most nagyobb, és bűnei és vétkei is 

nagyobbak. 

45 Légy alázatos és egyetértésben a sorsoddal. 

46 Időnként ez a kérdés merül fel a szívetekben: "Haladtam-e előre lelkileg, vagy megálltam?". És én, 

a Mester, azt mondom tanítványaimnak, hogy - ha készek átérezni embertársaik fájdalmát - egy lépést 

tettek előre; ha képesek megbocsátani azoknak, akik súlyosan megbántották őket, újabb lépést tettek; és ha 

szívük faji vagy társadalmi osztálykülönbség nélkül azonosul minden emberrel, akkor jelentősen 

előrehaladtak a szellemi fejlődés útján. 

47 De mi motiválta ezeket az érzéseket és tetteket? - A szeretet, amelyet a Törvényem képes volt 

beléd oltani. Csak a szeretet hozhatja el hozzátok tanításomat, mert minden erény ebből fakad. Hiába 

próbálják az emberek más eszközökkel megoldani a problémáikat. Hiába akarnak békét teremteni a 

világban, ha az nem a kölcsönös szereteten alapul. 

48 Ennek ellenére azt látom, hogy tanításomat még mindig közömbösen, sőt néha gúnyosan fogadják 

azok, akik az életet az anyagias és önző szív által beléjük oltott érzésekkel szemlélik. De mondom nektek, 

hogy végül még ők is arra a következtetésre jutnak, hogy csak a magas erkölcs, a tiszta tudás és a józan 

ész mentheti meg az emberiséget a szakadékból, amelybe zuhant. És ez a magas erkölcsiség csak azt a 

spiritualizációt adhatja meg, amit én tanítok nektek. Műveid tisztaságát a lelkiismeret fénye előtt és az 

ésszerű igazságosságot csak az Én Igémben találod meg; mert nem beszélek lehetetlenről, és nem tanítok 

neked fantáziákat. Tanításom a valóságon, az igazságon alapul. 

49 Az ember megpróbálta elérni a lehetetlent olyan eszközökkel, amelyeket az Én szeretet- és 

igazságossági törvényem nem kínált nektek, és ha megengedtem neki, hogy szabadságban dolgozzon, az 

azért volt, hogy saját tapasztalatai legyenek, bár az Én törvényem mindig jelen volt a lelkiismeretében. 

50 Ha az ember szíve nem lett volna ennyire megkeményedve, a háború fájdalma elég lett volna 

ahhoz, hogy elgondolkodjon a hibáin, és visszatért volna a fény útjára. De bár még mindig keserű emlékei 

vannak azoknak az emberöléseknek, egy új háborúra készül. 

51 Hogyan gondolhatjátok, hogy Én, az Atya, az Isteni Szeretet, képes lennék háborúkkal büntetni 

benneteket? Tényleg azt hiszitek, hogy az, aki tökéletes szeretettel szeret benneteket, és aki azt kívánja, 

hogy szeressétek egymást, képes bűnt, testvérgyilkosságot, emberölést, bosszút és pusztítást adni nektek? 

Nem értitek, hogy mindez az emberek szívében felhalmozott materializmusnak köszönhető? 

52 Az emberek letértek arról az útról, amelyet a lelkiismeretük mutat nekik, elvesztették az eszüket, 

és letértek az erkölcs és a jó érzések útjáról. Nem akartak megállni az időben, nem mentek önmagukba, és 

sodródnak az általuk teremtett mély szakadék, a sötétséggel való találkozás felé. Mégis - szeretetem 

megbocsátotta vétkeiket, és fényem megpróbálta visszatartani őket, megmutatva nekik, hogy tévúton 

járnak. De törvényem tiszteletben tartja az akarat szabadságát, amellyel felruházom őket, még akkor is, ha 

igazságosságom lehetővé teszi számukra, hogy learassák a gyümölcsöket, amelyeket életükben vetnek. 

53 De amikor úgy tűnik, hogy az ember számára mindennek vége, a halál győzött, vagy a gonosz 

győzedelmeskedik, a lények a sötétségből felemelkednek a világosságra. A halálból felemelkednek az igaz 

életre, és a romlottság mélységéből felemelkednek, hogy engedelmeskedjenek Isten örök törvényének. 

54 Nem mindenki fogja megismerni a szakadékot; mert néhányan igyekeztek távol tartani magukat a 

szenvedélyek, a hatalomvágy és a gyűlölet háborújától, és csak az új Szodoma peremén éltek; mások 

pedig, akik sokat vétkeztek, időben megállnak, és időben tanúsított bűnbánatukkal és teljes 

megújulásukkal sok könnytől és sok fájdalomtól kímélik meg magukat. 

55 Ti, akik engem hallgattok, semmiképpen ne tápláljátok és ne járuljatok hozzá ezekhez a 

háborúkhoz. Tartsatok ki az én utamon, hogy életetek, szavaitok és műveitek arra szolgáljanak, hogy sok 

szív megálljon az időben lélegzetelállító útján, hogy megtapasztalhassák békémet, és megmeneküljenek 

attól a kényszertől, hogy ki kelljen inniuk a szenvedés e poharát. 
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56 Ragadd meg ezt a napot, amelyet a Teremtődnek szentelsz. Szívetek az én Istenségem iránti 

szeretetben készül és dobog, és kegyelmemmel töltekeztek, mert méltónak bizonyultok arra, hogy 

jelenlétemet befogadjátok. 

57 Lelked öröme tükröződjön a testedben, így nem válik hamis örömmé. Hogyan lehetne az elméd 

egyszerre örömteli és a szíved szomorú, ha mindkettő harmonikusan él együtt? 

58 Ez az állapot akkor gyönyörű, ha a lélek boldogságából fakad. Törekedjetek műveitek 

tökéletességére, mert a tökéletességben rejlik a legnagyobb boldogság. 

59 Milyen tökéletlenséget találsz a teremtésben? - Egyik sem, mondd meg te. Mégis sok tökéletlenség 

van, és ezek megtalálhatók az emberek műveiben. Tegyétek meg az én akaratomat, mert minden, ami a 

Törvényen kívül történik, tökéletlen. 

60 Értsd meg: A képzeletedet kordában kell tartanod. Nem szabad megítélni embertársaid 

cselekedeteit. Azt akarom, hogy jók legyetek, sőt, az a vágyam, hogy tökéletesek legyetek; mert bár 

látszatra jelentéktelenek vagytok, nagyobbak vagytok az anyagi dolgoknál és világoknál, mert örök 

életetek van, mert fényem és szellemi lényeim szikrája vagytok. Fel kell ismernetek, mi a szellem, hogy 

megértsétek, miért hívlak benneteket a tökéletesség útjára. 

61 Fájdalmadban kerestelek meg, hogy megmentselek. Atyátok szeretete az, amely még nem fáradt 

bele, hogy kopogtasson szívetek ajtaján. 

62 1866 óta az általam inspirált embereken keresztül ismertetem meg magam veletek, hogy 

megmutassam nektek a jóság és az igazságosság útját. 

63 A Mester azt mondja nektek: Az én akaratom az, hogy tanúsítsam, hogy ez a Harmadik Korszak. 

64 Az első alkalommal Ábrahám szövetséget kötött az Atyával. A második alkalommal Krisztus 

vérével pecsételte meg az emberiséggel kötött szövetségét; mert vérével, amely a szeretetet, az életet, az 

áldozatot és a megbocsátást jelenti, megmutatta a világnak a bűnből való megváltás útját, és ezáltal 

üdvösséget és örök életet adott a léleknek. 

65 Ebben az időben kiárasztom fényemet a szellembe; mert ha emberi lényként akartok elérni Engem, 

akkor ezt soha nem fogjátok elérni, mert az örökkévalóságban megígért otthon a szellemnek van szánva. 

66 Azért ajánlom nektek tanításomat, hogy ugyanabban a formában adjátok tovább 

embertársaitoknak, ahogyan én adom át nektek. De soha ne beszéljetek erőszakos módon, amikor 

tanítjátok. Óvakodjatok attól, hogy megítéljétek azt, amit nem ismertek, de értsétek meg, hogy a tiszta 

példa elég ahhoz, hogy az embereket a spiritualitás felé fordítsátok. 

67 Tanításom az én parancsolatomban foglalható össze, amely így szól hozzátok: "Szeressétek 

egymást". Miért nem értett meg mindenki engem, noha a teremtésetekkor mindannyiótoknak ugyanazt a 

megismerési fokot adtam? Miért tudják egyesek megadni Istennek azt, ami az övé, és a világnak azt, ami 

az övé, míg mások mindent a világnak adnak, amelyből az ő Istenüket, Paradicsomukat és Mennyei 

Királyságukat csinálják? - Mert ezek elfelejtették, amit a Második Korszakban mondtam nektek: "Az én 

királyságom nem e világból való". 

Az én békém legyen veletek! 
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