
 

 

 

Az igaz élet könyve  
Az isteni tanítások 

VII. kötet Utasítás 175 - 207 

Book Service for Life 
 

 

 

A 12 kötetes Libro de la Vida Verdadera (Az igaz élet könyve) az egész emberiségnek szóló örökség, amelyet 

a mexikói "Dirección General del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública" nyilvántartásba 

vett a 26002, 20111 és 83848 számok alatt. 

További információk az eredeti spanyol kiadásról: 

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera 

Apartado Postal 888, México, D.F., C.P. 06000 

Fordítás: Traugott Göltenboth 

Állapot: 2016 október 

Kiadó: 

Book Service for Life 

Manfred Bäse 

Kirchweg 5 

D-88521 Ertingen 

Tel: +49 (0) 7371 929 66 42 

E-mail: manfredbaese@gmx.de 

 

 

 

 

 

mailto:manfredbaese@gmx.de


 

 

 

Megjegyzés ezzel a kérdéssel kapcsolatban:  
 

Ezt a kötetet a fent említett német eredeti tartalmához hűen dolgozták fel a DeepL, ProVersion 

fordítóprogram számára, amely 12 nyelvre fordít.  

Eddig a következő köteteket fordították le vele:   

Állapot 2020 december  

 

A harmadik testamentum  
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és kínai 
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Az igaz élet könyve 

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

További fordítások következnek.  

 

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

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

formátumban ingyenesen letölthető az internetről.  

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

tanúságtételével kapcsolatban kell megtörténnie. Ezért a honlapomról ingyenesen letölthető PDF 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Anna Maria Hosta 

Békés Krisztus a Földön 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  (többnyelvű) 
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Előszó 
 

Isten határtalan szeretetében minden időben odaadta magát a 

Az Úr megismertette magát az emberekkel, hogy megmutassa nekik a lelki fejlődésükhöz vezető utat: A 

bibliai időkben, az első időben, a prófétái által; a második időben, Jézus Krisztus és apostolai által; a 

jelenben, a harmadik időben, az úgynevezett hanghordozói által ─ egyszerű, Isten-hívő emberek által. 

Ennek előkészületei 1866-ban kezdődtek Mexikóban, és 1884-től kezdve a köznépből származó 

emberek vasárnapról vasárnapra találkoztak, hogy egyszerű találkozóhelyeken hallgassák az isteni igét. 

Kezdetben egy maroknyi ember volt egy helyen. 1950 vége felé az isteni szellem több mint száz 

különböző mexikói találkozóhelyen nyilvánult meg vasárnaponként. 

Ez a fajta kinyilatkoztatás 1950. december 31-én véget ért ─ ahogyan azt már korábban többször is 

bejelentették. Az elmúlt tizenöt évben az Úrnak ezeket a szavait közösen írták és rögzítették. 

Ebből a rengeteg jegyzőkönyvből 1950 után összesen 366-ot választottak ki, amelyeket az 1960-as 

évek elején a Libro de la Vida Verdadera (Az igaz élet könyve) című 12 kötetes műben adtak ki. 

További információk és történelmi háttér a mexikói isteni kinyilatkoztatások eredetéről e mű I. 

kötetében, valamint az Unicon Alapítvány Bevezetés az Igaz Élet Könyvébe című könyvében olvashatók. 

Az alábbi eredeti szemelvények adnak első betekintést az olvasónak a kötet néhány fontos témájába: 

Visszatértem az emberekhez a háborús hírek, események és jelek közepette, amelyekkel 

megjövendöltem eljövetelemet. Az emberek mégsem éreztek Engem. 

E csend, e szegénység, a földnek e szeglete (Mexikó) közepette jelenleg az emberi értelemben 

hangoztatom Igémet, hívom az embereket, új életre ébresztem őket, megújítom őket meggyőző és 

szeretetteljes tanításom által, felébresztem bennük szunnyadó képességeiket, hogy felemeljem őket a 

Mesterük követésének útjára. 

El kell mondanom nektek, hogy ebben az időben úgy találtam, hogy jobban belegabalyodtatok a 

vallási fanatizmusba és a bálványimádásba, mint bármely korábbi időszakban, és ugyanakkor a lelketek 

erényekben szegényebb, mint valaha. Most pedig megkérdezem tőletek, miután évről évre hallottatok 

Engem ezen az igehirdetésen keresztül: ki érzi úgy, hogy leromboltam az életelveit? Ki érzi magát 

összezavarodva, vagy látja keresztény hitét megsemmisülni? Bizony mondom nektek, csak azért 

emlékeztettelek benneteket arra, amit a múltban kinyilatkoztattam nektek, mert elfelejtettétek vagy 

eltorzítottátok. Amit az emberek elrejtettek előletek, azt én felszínre hoztam, és amit titkos 

kincstáramban őriztem, azt én felfedtem előttetek. Ez a kor a szellemi szabadság kora. Az embereket 

megvilágosítja a szellemük, és tudni fogják, hogyan válasszák a biztonságos utat. (188, 33-35) 

Ne keverjük össze ezt a kommunikációt azzal, amit az emberek szabad akaratukból hoznak létre ─ 

egyeseket a tudomány, másokat a kíváncsiság, megint másokat a babonás elképzelések vezérelnek. (188, 

45) 

Én, az Atya, senkit sem utasítottam el szeretetem és megbocsátásom kebeléből, még azokat sem, akik 

hagyták magukat a kísértésnek, és a szakadékba zuhantak. Senkit sem ítéltem el. Sem a földön, sem a 

"szellemi völgyben" nincsenek védtelen lények. Ki az közületek, akit kiűzhetnék keblemről, mert bűnös és 

méltatlan arra, hogy kegyelmemben részesüljön? A megkeményedett bűnös szívében élek, aki nem tudta 

befogadni Isteni Lelkem fényét, mert nem hallgatott a lelkiismerete hangjából érkező hívásra. Azt 

hiszitek, hogy eltávolítottam magam tőle a rossz cselekedeteinek láncolata miatt? Nem, a fenébe is. Én 

vagyok minden teremtmény Atyja, anélkül, hogy bármelyik gyermekemet elutasítanám. Én vagyok a 

Szeretet, és mint szerető Atya, senkit sem hanyagolok el, az Én népemet. 

Nektek kell imádkoznotok a tévelygőért, kérni, hogy Lelkem fénye világítsa meg a lelkét, hogy 

felébredjen, megtörje a kísértés kötelékeit és eloszlassa a sötétséget, amely elvakította. (206, 36-37) 

A spiritualizmus jó vetői soha nem fogják magukat megkülönböztetni semmi külső vagy anyagi dolog 

által. Nem lesz semmi külsőség, nincs jelvényük, nincs különleges beszédmódjuk. Minden, ami a 
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viselkedésmódjukat illeti, egyszerű és világos lesz. Mindazonáltal, ha valamivel megkülönböztetik 

magukat, az a tevékeny szeretet és a spiritualizáció lesz. 

A spiritualizmus igazi prédikátorai nem az ékesszólásukkal, hanem szavaik bölcsességével és 

egyszerűségével, de mindenekelőtt műveik igazságosságával és életük igazságosságával tűnnek ki. 

Ne feledjétek, hogy a földön nem volt szükségem külsőleg szép beszédmódra ahhoz, hogy 

megragadjam a tömegek szívét, hanem tudtam, hogyan érjem el őket a szeretet, az igazságosság, a 

gyógyító erő és a bölcsesség által. Ezt a példát kell megszívlelnetek, és követnetek kell akaratom szerint. 

Azt sem akarom, hogy vallásgyakorlatotokat anyagi istentiszteleti helyekre korlátozzátok, mert akkor 

bebörtönzitek a lelketeket, és nem hagyjátok, hogy szárnyaitokat kitárva meghódítsa az örökkévalóságot. 

Az oltár, amelyen az általam elvárt istentiszteletet meghagyom nektek, az élet minden korlátozás 

nélkül, minden felekezeten, minden egyházon és szektán túl, mert a szellemi, az örökkévaló, az isteni 

alapokon nyugszik. (194, 24-28) 

Hagytam, hogy olyan vallások létezzenek a földön, amelyek a lélek számára olyan utak, amelyek 

Istenhez vezetnek. Minden vallás, amely jóságot és szeretetet tanít és az irgalmasságot dicséri, jó, mert 

fényt és igazságot tartalmaz. Amikor az emberek elsorvadnak bennük, és ami eredetileg jó volt, azt rosszá 

változtatják, az út elveszik az anyagiasság és a bűn alatt. 

Ezért ebben az időben újból megmutatom nektek az igazságomat, amely az út, az élet lényege és a 

törvény, hogy keressétek ezt a törvényt, amely világítótorony és vezércsillag, túl a formákon és rítusokon, 

túl minden emberi dolgon. Aki ilyen módon keres Engem, az spiritiszta lesz. (197, 10-11) 

A vallások egyesülése akkor fog bekövetkezni, amikor az emberi szellem felülemelkedik az 

anyagiasságon, a hagyományokon, az előítéleteken és a fanatizmuson. Akkor az emberek lelkileg egyetlen 

istentiszteletben fognak egyesülni: az Isten és a felebarát iránti szeretetből fakadó jóságban. Amikor ez 

megtörténik, az emberiség a tökéletesség időszakába lép. Ezért követelem meg tőletek, hogy jó és 

egyenes magatartással mutassátok meg munkámat. 

Ne aggódjatok amiatt, hogy nem éritek meg mindezek megvalósulását. De mindenesetre meglesz az 

az elégedettség, hogy a magoddal hozzájárultál a béke országának megalapításához ─ egy olyan maghoz, 

amely gyümölcsöt fog teremni az eljövendő nemzedékek szívében. (187, 43) 

Mondtam nektek, hogy eljön az idő, amikor a fény minden helyen, minden országban, minden 

kontinensen megjelenik. Ez a fény az ember szellemi képzettségének megfelelően fog világítani. De 

ugyanezen keresztül egy új és pontosabb elképzelés alakul ki a teremtésről, a szellemiség új fogalma. Ily 

módon a spirituális fejlődés új szakasza kezdődik. (200, 41) 

 

 

Utasítás 175  
1 Szellemem fénye azért jött, hogy feltárja előttetek mindazokat az ajándékokat, amelyek 

lényetekben nyugszanak ─ mindazt, amit eredetetek óta magatokban hordoztatok, anélkül, hogy 

tudtatok volna róla. Tudattam veletek, hogy itt az ideje, hogy valóban megismerjétek magatokat, hogy 

felfedezzétek magatokat, és hogy tudjátok, mi az örökségetek, hogy spirituálisan nagyszerűek lehessetek. 

2 Időről időre kinyilatkoztatásokat adtam nektek: Először a törvény, később a tanításom, végül 

pedig a szellemi küldetésetek teljes ismerete. 

3 Azt mondod, hogy háromszor voltam férfiakkal, de igaz, hogy mindig veled voltam. Én vagyok az 

az Atya, aki az első időben kinyilatkoztatta az igazságosság törvényét az embereknek, aki a második 

időben az Ő "Igéjét" emberré tette Jézusban, az Ő Fiában, és aki most szellemileg megismerteti magát a 

világgal. Így adtam nektek egy isteni példázatot az idők folyamán, amelynek értelme a szellemi 

fejlődésetekről szól hozzátok, és tudtotokra adja, hogy Ő, aki minden időben szólt hozzátok, egy Isten, 

egy Lélek és egy Atya. 

4 Azt kérdezitek tőlem, hogy mit akarok elérni, amikor spirituálisan kinyilatkoztatom magam a 

mostani emberiségnek? Erre válaszolok neked: Amire én törekszem, az a Fényre való ébredésetek, a 
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spiritualizációtok és az egyesülésetek, mivel mindig is megosztottak voltatok. Mert míg egyesek a szellem 

kincseit keresték, mások a világ gazdagságának szeretetének szentelték magukat ─ a spiritualizmus és a 

materializmus örökös harcban áll egymással; spiritualisták és materialisták, akik soha nem voltak képesek 

megérteni egymást. 

5 Ne feledje: Amikor Izrael, a Messiást várva, a szemük előtt látta őt, megosztották magukat az 

igazságom hívőire és tagadóira. A magyarázat egyszerű: a hívők azok voltak, akik lélekkel vártak Engem, a 

tagadók pedig azok, akik a "test" érzékeivel vártak Engem. 

6 Ennek a két erőnek újra szembe kell majd néznie egymással, amíg az igazság ki nem derül ebből a 

harcból. A harc ádáz lesz, mert minél több idő telik el, annál jobban szeretik az emberek a földi világot, 

hiszen tudományuk és felfedezéseik azt az érzést adják nekik, hogy egy saját birodalomban élnek, egy 

általuk teremtett világban. 

7 A mai emberek kiterjesztették befolyási körüket, uralják és bejárják az egész földet. Nincsenek 

többé ismeretlen kontinensek, országok vagy tengerek. Utakat teremtettek a szárazföldön, a tengeren és 

a levegőben. De nem elégszenek meg azzal, amit bolygójukon örökségként birtokolnak, hanem felfedezik 

és kutatják az égboltot, még nagyobb területek után vágyakozva. 

8 Megáldom gyermekeim tudásvágyát, és bölcs, nagyszerű és erős törekvéseiket fenntartás nélkül 

helyeslem. Amit azonban az én igazságosságom nem helyesel, az a hiúság, amelyen ambiciózus céljaik 

gyakran alapulnak, vagy az önző cél, amelyet időnként követnek. 

9 Nem akadályozom meg az embereket abban, hogy gyarapítsák tudásukat, és nem rejtem el előlük 

a tudomány fényét sem. 

Amikor az emberi magot a földbe helyeztem, és azt mondtam neki, hogy növekedjen és szaporodjon, 

azt is mondtam neki, hogy hajtsa uralma alá a földet, vagyis hogy az őt körülvevő összes teremtmény 

közül az ember legyen az a tudatos lény, aki ismeri az emberi törvényeket és az isteni igazságosságot, és 

műveli az erényeket, aki körül minden lény és az elemek harmonikusan fognak forogni. 

10 Milyen messze él az ember a harmóniától, mióta a földön jár! Erről tanúskodnak szüntelen esései, 

az elszenvedett szenvedések kimeríthetetlen serlege és a békétlenség. 

11 Most átadom nektek az új leckét, amely minden embernek szól. Nem mindenki imádkozott 

eljövetelemre várva; de a fájdalom ébren tartotta őket és felkészítette őket, hogy fogadjanak Engem. 

Az emberiség már a második korszak óta rendelkezik az Izrael népe által ránk hagyott 

tapasztalatokkal, így senkinek sem állhat szándékában bizalmatlanul tekinteni az isteni igazságosságra. 

Nem tudjátok, hogy a prófétálás, az isteni tudomány és a szellemi hatalom ajándékait a "szellemi 

szegényeknek" adták, akik vágytak az Úr eljövetelére, hogy megkapják tőle a remény és a tudás 

világosságát? 

Ha megkérdeztek Engem arról, hogy hol vannak ezek a lelkek, azt fogom mondani nektek, hogy most 

olyan otthonokban laknak, ahol az összes nagyszerű dolog, ami ezen a bolygón létezik, közönséges földi 

pornak tűnik a szemükben. De ha megkérdezitek tőlem, hogy mi történt azokkal, akik nem fogadtak el 

semmit az országomból, mert az Igém és az ígéreteim szegényesnek tűntek számukra, akkor azt mondom 

nektek, hogy azok közé tartoznak, akik inkarnálódnak és reinkarnálódnak, amíg lelkük teljes kifejlődését 

el nem élik. Mert aranyat és hatalmat követeltek, és jogosan, lelki jóvátételükért a világot kapták a maga 

kétes gazdagságával és hamis hatalmával. Az isteni igazságszolgáltatás sújtotta őket, de soha nem 

taszította le őket az üdvösség útjáról, amely az igazság országába vezet. 

Ezért ma, amikor bőségesen elküldöm nektek Lelkem fényét, fáradhatatlanul keresni fogom őket, 

hogy megértessem velük, hogy most már elég a számukra kijelölt próbaidőből, és hogy megértessem 

velük, hogy most van a Harmadik Idő, az az idő, amikor véget érnek a Korszakok, amelyekről beszéltem, 

amikor a zsidó nép megítéléséről volt szó. 

12 Mindannyiótoknak "találkozója" van Velem, és össze kell gyűlnötök, hogy meghallgassatok 

Engem; mert mindannyiótoknak meg kell hallgatnotok Engem. 
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13 Minden az én igazságosságom mérlegére kerül, amelyen minden olyan művet mérlegelni fogok, 

amely még nem került megítélésre. Jelenlétemet és hatalmamat úgy fogjátok érezni, ahogyan még soha 

nem éreztétek. Mert a káosz után minden visszatér a helyes útra. 

14 Imádkozzatok és figyeljetek szüntelenül, hogy ne érjen benneteket meglepetés, ó emberek. De 

bizony mondom nektek, ha figyeltek és imádkoztok a világért, akkor egy láthatatlan köpeny megvéd 

benneteket, mert szerettétek embertársaitokat, és úgy éreztétek a fájdalmát, mint a sajátotokat. 

15 Ismét elmondom nektek, hogy éreztetni fogom jelenlétemet, hatalmamat és igazságosságomat. 

Ha megengedtem az embernek, hogy gonoszságában meggyalázzon mindent, ami szent az életében, 

akkor határt szabok romlottságának. Ha hagytam, hogy szabad akaratából végigjárja az útját, 

bebizonyítom neki, hogy minden, ami rajta van, egy "eddig és nem tovább". Ha hagytam, hogy kiélje a 

világban a hatalomra és nagyságra való törekvését, akkor megállítom őt, és ráveszem, hogy a 

lelkiismeretén keresztül szemlélje a munkáját, hogy válaszolhasson a kérdéseimre. 

16 Hagytam, hogy a fájdalom, a pusztulás és a halál érezhetővé váljon az életetekben, hogy ezek a 

keserű gyümölcsök megértessék veletek, milyen fákat termesztettetek. De azt is el fogom érni, hogy a 

fájdalom eltűnjön, és a lélek nyugalomra és elmélkedésre térjen; mert abból a szeretet himnusza fog 

felcsendülni Teremtője felé. 

Azt mondták és le is írták, hogy eljön az a nap, amikor az emberek a lelküket a magasztosság fehér 

köntösébe öltöztetik, amikor szeretik egymást. 

17 Mindenki megmenekül, mindenkinek megbocsátanak, mindenki vigasztalva lesz. Hol van tehát a 

halál, hol van az örök kárhozat és a vég nélküli pokol? 

18 Nem teremtettem sem halált, sem poklot; mert amikor szellememben megfogant a teremtés 

gondolata, csak szeretetet éreztem, és méhemből csak élet jött ki. Ha a halál és a pokol létezne, akkor 

emberi műveknek kellene lenniük, mert azok nyomorúságosak lennének; és már tudjátok, hogy semmi 

emberi nem örökkévaló. 

19 Bizony mondom nektek, azokban a pillanatokban, amikor Szavam a hanghordozón keresztül 

hallható, nemcsak ennek a népnek a lelke remeg, hanem mindazok a lények is, akiknek ugyanúgy 

szükségük van az isteni fényre a "szellemi völgyben". 

20 Az emberi szó hangja nem éri el őket, de üzeneteim értelme és ihletése igen, mert hangom 

egyetemes, és visszhangja eljut minden világba és otthonba, ahol Isten gyermeke lakik. 

21 Fényem egy sugarát küldöm minden világra. Nektek emberi szavak formájában küldtem el ezt a 

fényt, más otthonokba inspiráción keresztül jut el. 

22 Ennek az isteni sugárnak a fényében most minden lélek egyesülni fog, és egy égi létrát alkot 

belőle, amely elvezeti őket a szellemi királyságba, amelyet mindannyiótoknak ígértek, akik az én 

Istenségem szellemi részecskéi vagytok. 

23 Képzeljétek el mindazon lények ujjongását, akik anyagi kapcsolatban álltak veletek a földön, és 

akik most a ti világotokon túl élnek, amikor megtudják, hogy a hangot, amit hallanak, a földön is hallják. 

Nem fordultak el tőletek, nem feledkeznek meg rólatok, és nem tartózkodnak attól, hogy kérdezzenek 

azok után, akik néhány pillanattal tovább maradtak a föld völgyében. Simogatásuk és áldásuk mindig 

veletek van. 

24 Ott laknak azok, akik a szüleitek, gyermekeitek, testvéreitek, házastársaitok, barátaitok vagy 

jótevőitek voltak, akik most egyszerűen a testvéreitek, mint szellemi lények. De az irántad érzett 

szeretetük ugyanolyan, vagy még nagyobb, ahogyan az erejük is, hogy segítsenek és megvédjenek téged. 

25 Imádkozzatok értük, emberek, ne szűnjetek meg szeretni és emlékezni rájuk, mert emlékezetetek 

és imáitok édes vigaszt jelentenek küzdelmükben. Soha ne képzeld őket zaklatottnak vagy sötétségben 

élőnek, mert ez olyan lenne, mintha felhatalmazva éreznéd magad, hogy ítélkezz felettük. Ha az emberek 

itt a földön általában túlságosan tökéletlenek és igazságtalanok ahhoz, hogy helyesen ítéljék meg 

szomszédaik ügyeit ─ hogyan lennének képesek ítéletet mondani bármely szellemi lény felett? 
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26 Ismét elmondom nektek, hogy csak az a dolgotok, hogy imáitok és jócselekedeteitek által 

segítsétek őket a világban. 

27 Ne érezzétek szükségét annak, hogy ezek bármilyen anyagi módon megnyilvánuljanak az 

életetekben, akár az agy használatával, akár bármilyen más módon, mert ezzel megtagadnátok azt a 

spiritualitást, amit tanítottam nektek. Ne legyen az évnek egy bizonyos napja sem, amikor meg kell hívni. 

Gondoljatok arra, hogy a szellemi élet messze van a földi időtől, és ezért minden pillanat alkalmas lehet 

arra, hogy lelki ima által közeledjünk hozzájuk. 

28 Hány olyan lény van, akiről gyakran azt hittétek, hogy nehézségek között szenved, éppen azok, 

akik azért küzdöttek, hogy közelebb vigyenek benneteket a Fényhez vezető ösvényhez, amelyet ők 

maguk nem találtak meg, amikor a földön voltak. Ezért ne sírjatok értük, és semmiképpen ne gyászoljátok 

őket, mert eltávoztak a "szellemi völgybe". Nem "haltak meg", csak néhány pillanattal megelőzték azt az 

időt, amikor távoznotok kell. Én így rendeltem el, hogy előkészítsék az utat számotokra. 

29 Emberek, tényleg el kell mondanom nektek, hogy semmi keresnivalótok a temetőkben, és hogy a 

sírok felett hullatott könnyeitek a tudatlanság, az anyagiasodás és a makacsság könnyei? 

30 Azok lelkei, akiket sirattok, élnek, de ti ragaszkodtok ahhoz, hogy halottnak gondoljátok őket 

abban a testben, amely eltűnt a föld alatt. Elveszettnek tekintitek őket, miközben ők szeretettel telve 

várják, hogy tanúságot tegyenek nektek az igazságról és az életről. Azt hiszed, hogy távolinak vagy 

érzéketlennek és süketek a küzdelmeitek és megpróbáltatásaitok iránt, és nem tudod, hogy hány követ 

távolítanak el az utadból, és hány veszélytől mentenek meg. 

31 A tudatlanság miatt vagytok kegyetlenek, sőt kegyetlenek magatokkal és másokkal szemben, 

pedig el kell mondanom nektek: Ki lehet még mindig tudatlan, miután meghallgatta bármelyik tanító 

beszédemet? 

32 Szavam a fénysugár, amelynek mindannyiótokat át kell ölelnie, hogy szeretetem tüzében 

maradhassatok. Ha hallás után elhiszed és a gyakorlatba ülteted, attól a pillanattól kezdve egyesülsz 

mindazokkal, akik szeretnek Engem, hisznek Nekem és dicsőítenek Engem. 

33 Tanításaimban elmondtam nektek, hogy a földi élet a lélek szenvedésének útja, és földi létének 

vége a Golgota, hogy igyekezzetek követni Engem, példamutató cselekedeteimet példaképül véve. 

34 Boldogok azok a lelkek, akik hittel és erényességgel elérik a csúcsot; mert abban a pillanatban, 

amikor levetik a testet, megtapasztalják az Atya simogatását, mint jutalmat erejükért és szeretetükért. Ők 

azok, akik botlás nélkül lépnek be az örökkévalóságba. 

35 Szavam ebben az időben segíteni fog az embereknek, hogy megértsék törvényem és tanításom 

értelmét. Az elismerés, amit az emberiség adhat nekik, nem fogja megadni nekik a boldogságot, a szív 

boldogságát és a lélek békéjét. Mert a lélek csak abban a hazában találja meg a tökéletes boldogságot, 

amelyhez tartozik. 

Mennyi lehetőséged van arra, hogy jó és hasznos legyél a felebarátodnak! Minden otthon alkalmas 

mező arra, hogy elvethessem magvaimat. Minden város és minden nemzet olyan, mint a szeretetre és 

szeretetre szomjazó talaj, és én vetőkké teszlek benneteket, hogy szeretettel és vigasztalással öntözzétek 

meg a világot, és békével vetitek el. 

36 A cselekedetek, a szavak és az imák azok az eszközök, amelyeket felhasználhattok és fel is kell 

használnotok, hogy teljesítsétek a küldetést, hogy szolgáljátok és szeressétek embertársaitokat. 

37 Megtanítottalak titeket a tökéletes imádságra, amely a szellem igazi nyelve, amely közvetlen 

kapcsolatba hozza az embert Velem. 

38 Az Ige ajándékát adtam nektek, amely a lélekben létező fény és a szívet egyesítő szeretet 

kifejeződése. 

39 Emberek, akik rám hallgattok: ne mondjátok, hogy túl sokat kérek tőletek, mert én jobban tudom, 

hogy mire vagytok képesek, mint ti magatok. Ma gyengének, ügyetlennek, alkalmatlannak és 

méltatlannak érzed magad, mert megvizsgálod a belsődet, és sok gyengeséget, sok hiányosságot fedezel 

fel, amelyek miatt nem érzed az idegen fájdalmat. De előbb meggyógyítalak benneteket, éreztetem 
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veletek békémet, hogy megerősítsem szíveteket és utatokat egyengetem. Akkor többé nem fogsz 

félelmet érezni, nem lesznek kétségeid, és nem fogod magad alkalmatlannak érezni. 

40 Ezért hagytam nektek időt, hogy meghallgassatok Engem, és fokozatosan megerősödjetek az 

Igémben, anélkül, hogy küldetésetek teljesítése érdekében elküldenélek titeket a hatalmas földekre. De 

akkor, amikor a szellemetek átitatódik az Én lényegemmel, nem fog bizonyítékokra vagy jelekre várni, 

hogy elinduljon, mert inspiráció által fogja megkapni, hogy mit kell tennie. 

41 Imádkozzatok, emberek, és ahogy imádkoztok, elküldöm békémet a föld minden népére, 

megáldom otthonaitokat és megvilágítom utatokat. 

42 Bizonyítékot fogok adni arra, hogy mindaz, amit ígértem nektek, igaz. Milyen bizonyíték lesz ez? 

Hogy meg fogtok látni valamit az életetekben, amit régóta reméltetek, valamit, amit egyesek számára 

lehetetlen elérni. Egyesek számára hamarosan bekövetkezik, amit megadtam, másoknak viszont várniuk 

kell. De valóban, mondom nektek, nem lesz olyan, aki ne kapná meg a szeretetem bizonyítékát. Akkor, 

amikor ez a kegyelem mindannyiótokat elér, emlékezni fogtok az Igémre, és hitetek növekedni fog. 

43 Ne essetek kétségbe, ne ejtsetek könnyeket, tudjátok, hogyan kell várni arra az órára, amíg éltek, 

imádkoztok és vigyáztok tanításom szerint. 

44 Látjátok, hogy azokban a pillanatokban, amikor felemelitek a lelketeket, elfeledkeztek a 

szenvedésetekről, és eltelik a békém? Győződjetek meg róla, hogy mindig Velem vagytok, kövessétek 

tanításomat, és látni fogjátok, hogy békém és fényem győzedelmeskedik sorscsapásaitok és 

nehézségeitek felett. 

45 Értsétek meg, hogy szenvedéseitek nem haszontalanok, hogy az a feladatotok, hogy lelkileg és 

fizikailag irányítsátok magatokat, hogy az én vetőim sorába tartozzatok. 

46 Akik vigaszt nyújtanak az embereknek, akik felemelik az elesetteket, akik erőt adnak a 

gyengéknek, azoknak meg kell világosodniuk a tapasztalat fényében, és erőssé kell válniuk a 

küzdelemben és a megpróbáltatásokban. Nem szabad, hogy megfélemlítse őket a fájdalom bármilyen 

képe, nem szabad, hogy megremegjenek felebarátjuk szerencsétlensége előtt, nem szabad, hogy 

visszariadjanak bármilyen fájdalomtól, amikor embertársaik keze irgalomra vágyva nyúl feléjük. 

47 Ott, azok között, akik megkeményedtek a bűnben és a fájdalomban, sokakat fogtok látni, akik a 

megújulás és a spiritualizáció vágyában felemelkednek a fényre. De ahhoz, hogy ez az inspiráció elérje 

őket, a testvériség valódi bizonyítékát kell a szívükbe helyeznetek, egy olyan cselekedetet, amely a 

fénysugár, amely megvilágítja ezeknek az embereknek a sötétségét. 

48 Értsd meg tehát, hogy a fájdalom, amely sokféle formában kísért téged, volt az a véső, amely 

belülről formálta a lelkedet egy kényes küldetés teljesítéséhez. 

49 Az útmutatás, amelyet ebben a Harmadik Korszakban adtam nektek, egy új testamentum, 

amelyet egyesíteni kell a múltbeli korszakokkal ─ mert ez a három egy kinyilatkoztatást alkot. 

50 Fényem megvilágítja majd azoknak az elméjét, akiknek az a rendeltetése, hogy tanításaimat 

egyetlen könyvben egyesítsék. 

51 Szellemi szolgáim úgy fogják vezetni kiválasztottaim kezét, hogy abban a könyvben ne legyen 

hiba. 

52 A hitközösségben fennálló viták, viták és nézeteltérések el fognak tűnni, ha elmerültök e könyv 

tanulmányozásában, és megértitek munkám igazságát. 

53 Ma még nem vagytok tudatában annak, hogy a széthúzás milyen következményekkel jár majd 

rátok nézve. De tényleg, mondom nektek, holnap sírni fogtok emiatt. Hányszor kértelek benneteket, 

hogy egyesítsétek gondolataitokat, tetteiteket és lelketeket, de ugyanilyen gyakran nem hallgattatok 

Isteni tanácsomra! 

54 Arra ösztönöztelek benneteket, hogy egy népet alkossatok, és az "Új Izrael" nevet adtam nektek. 

Különböző feladatokat és megbízatásokat adtam nektek, hogy minden szükséges dologgal rendelkezzetek 

életutatokon és küzdelmeitek során, ahogyan az Izráellel is történt az első korszakban, amikor az ígéret 

földje után vágyakozva vándorolt a sivatagban. Mégsem próbáltátok megérteni a parancsaimat, és nem 
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is akartátok meghallani az egység példáját, amelyet az a nép írásban hagyott hátra ─ kitörölhetetlen 

példát; mert az ő harmóniájuk és összetartásuk volt az, ami miatt legyőzték az útjuk során tapasztalt 

nehézségeket. 

55 Egy új "ígéret földje" vár rád, de még messze vagy tőle. Még mindig a hatalmas sivatagban 

vándoroltok, de már magatok mögött hagytátok a "fáraó" rabságát, és már megkaptátok a Törvényt. 

Mégsem hagytátok el teljesen a bálványimádást, és anélkül, hogy ennek tudatában lennétek, imádjátok 

az Aranyborjút. 

56 Először próbatételekkel, ellenkezésekkel és üldözésekkel kell szembenéznetek, hogy 

felébredjetek álmotokból. Csak akkor leszel felkészülve arra, hogy teljesítsd parancsaimat, és buzgón 

fogsz vigyázni arra a munkára, amelyet kinyilatkoztattam neked, ahogyan az izraeliták megalkották a 

sátrat és a frigyládát, hogy megőrizzék a törvényt, mert a megpróbáltatások ráébresztették őket a 

világosságra. 

57 Most a te lelked lesz a te hajlékod, és a Lélek a te szövetség ládája. Ott törvényem megvilágítja az 

Úr népének útját. 

58 Ebben az időben nem jelent meg olyan ember, aki Mózeshez hasonlóan e nép elé jár, és 

csodákkal erősíti meg hitüket. De egy kis felkészüléssel képesek lennétek érezni Illés szellemi jelenlétét, 

aki vezet, bátorít és inspirál titeket ezen a vándorláson. 

59 A tömegek, akik Engem hallgatnak, most könnyeket hullatnak. Egyedül én ismerem sirámaik okát, 

egyedül én ismerem az összes akadályt és nehézséget, amellyel útjuk során találkoztak, és amelyek 

megállítják őket. 

60 Álljatok szilárdan, sokaság, legyetek hűségesek hozzám, és látni fogjátok, ahogy az akadályok 

leomlanak. Imádkozzatok és dolgozzatok egyre nagyobb őszinteséggel, őszinteséggel és tökéletességgel, 

hogy küldetésetek teljesítése során megtaláljátok a szükséges vigaszt és erőt az élet viszontagságainak 

elviseléséhez. Ha így éltek, akkor, amikor a legkevésbé számítotok rá, látni fogjátok, hogy az út tiszta, és a 

buktatók eltűnnek. 

61 Ti vagytok az én földjeim, ahol jelenleg a búza és a káposzta egymás mellett terem. A kaszás órája 

még nem jött el, de amikor eljön, mindannyiótok cselekedetei meg lesznek ítélve. Akkor itt hagyom 

nektek a jó tanítványokat a földön, és elviszem ebből a világból azokat, akik nem hozták meg az egység és 

a spiritualizáció gyümölcseit. 

62 Figyeljetek és figyeljetek az én szavamra. Ne legyetek önelégültek, mert nagyon nagy 

megbízatásokat és küldetéseket kaptatok tőlem, és ne gondoljátok, hogy ítéletem soha nem érhet el 

benneteket. 

Emlékezzetek Dávidra és Salamonra, akik, bár nagyok voltak népük szemében, elaludtak 

nagyságukban, megszegték a törvényt, és látták, hogy az én könyörtelen és bölcs isteni igazságosságom 

rájuk szállt, amikor azt hitték, hogy mivel az Atya annyira szereti őket, soha nem fogja őket sújtani. 

63 Gondoljatok, emberek, az új nemzedékekre, gondoljatok gyermekeitekre, ahogyan a pátriárkák 

tették, akik felkészítették nemzetüket a Messiás eljövetelének fogadására. 

64 Imádkozzatok az utódokért, készítsétek elő nekik az utat gondoskodással és szeretettel. Értsétek 

meg, hogy nekik még magasabb küldetésük van, mint a tiétek, és hogy jó lesz, ha megtalálják a 

spiritualizáció útját, amit követhetnek. 

65 Miből fog állni ez a nyom? Az életedben, a munkáidban. 

66 Minden léleknek nagy adóssága van az Atya felé. Az irántatok érzett szeretetem és 

igazságosságom új lehetőséget kínált nektek a földön, hogy megigazuljatok előttem, hogy lelki jóvátételt 

tegyetek és megtisztuljatok, hogy továbbléphessetek a következő otthonba. 

67 Ó, áldott Harmadik Idő, te vagy mindannak a hozója, amire a világnak szüksége van ahhoz, hogy 

megmeneküljön a rabságából. Boldogok azok, akik használják a te világosságodat, mert üdvösséget 

találnak. 
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68 Spirituális életutad során végig vezettelek, próbára tettelek és felkészítettelek a mostani 

kinyilatkoztatásra. Nem a nép az, amelyik megszüli az új izraeli nemzetet: Én leszek az, aki megformálom, 

megtisztítom, felemelem és elküldöm a világba, hogy betöltse küldetését. 

Ahogy ez a nép növekszik és készülődik, elsimítom az utakat, megnyitom az ajtókat és elhárítom az 

akadályokat, hogy előrehaladhassanak. Ugyanezt tettem Izraellel is, amikor megmentettem őket 

Egyiptomból, és átvezettem őket a tengeren és a sivatagon. 

69 Ennek a népnek itt az a feladata, hogy spirituálisan felébreszti az emberiséget. De amikor ezt 

teljesítette, és az emberek tudatára ébrednek annak az időnek, amelyben élnek, akkor kihozod a 

szívükből a fény utáni vágyat, és az elméjükből a világosság eszményét. 

Olyan felfelé ívelő fejlődésnek leszünk tanúi, amely alapjaiban rengeti meg az emberi életet, és átalakítja 

a világot. 

70 A lelkiismeret meghallgatásra és engedelmességre talál, a Lélek hívásai megértésre kerülnek, a 

lelki szükségleteket figyelembe veszik és tiszteletben tartják, és mindenütt felragyog az égő vágy, hogy 

megismerjük Istent, hogy érezzük Őt, hogy közelebb kerüljünk hozzá, hogy terjesszük az Ő igazságát. 

71 Ezek a próféciák akkor fognak beteljesedni az emberek között, amikor a lelki éhség és szomjúság 

ellenálló képességük határára juttatja őket, amikor megalázott büszkeséggel megvallják bűnösségüket 

Uruk előtt, amikor leszállnak trónjaikról, bírói székeikről és tiszteletbeli helyeikről, ahonnan 

megpróbáltak figyelmen kívül hagyni Engem, ahonnan ítélkeztek és megtagadtak Engem, és hibáikat 

megbánva felém fordítják tekintetüket, és úgy beszélnek Hozzám, mint a gyermekek ─ egy Atyához, aki 

évszázadok óta várja őket. 

72 Milyen mélyre süllyedt az ember az anyagiasságában, hogy végül megtagadta Őt, aki mindent 

teremtett! Hogyan tudott az emberi elme ilyen mértékben elsötétülni? Hogyan tagadhatott meg Engem a 

tudományotok, és hogyan gyalázhatta meg az életet és a természetet, ahogyan tette? 

73 Minden műben, amelyet tudományod felfedez, jelen vagyok; minden műben feltárul törvényem, 

és hallatszik hangom. Hogyan lehetséges, hogy ezek az emberek nem éreznek, nem látnak, nem 

hallanak? A haladás és a civilizáció jele, ha megtagadják a létezésemet, a szeretetemet és az 

igazságosságomat? Akkor semmivel sem vagytok fejlettebbek, mint az ősemberek, akik a természet 

minden erejében és csodájában egy isteni, felsőbbrendű, bölcs, igazságos és hatalmas Lény művét vélték 

felfedezni, akinek minden létezőben minden jót tulajdonítottak, és ezért imádták. 

74 Egyre növekvő intelligenciájuk segítségével próbálták megérteni azt, amit fizikai érzékszerveik 

érzékeltek. Milyen tökéletes imádatot tudnának Nekem ajánlani? Hogyan érthették meg az igazságot? 

Csodájukat, hűségüket és imádatukat mégis úgy fogadtam el, mint egy hatalmas mező első gyümölcsét, 

amelyet Lelkemnek kellett megművelnie az idők folyamán. 

75 Attól kezdve egészen mostanáig ─ hány tanítást adtam az emberiségnek, és hány kinyilatkoztatást 

adtam neki! És mégis ─ bár ennek az emberiségnek már el kellett volna érnie a megértés csúcsát, és 

vallásgyakorlatának tökéletesnek kellene lennie, önző, büszke és embertelen tudománya felfújta magát, 

hogy megtagadjon Engem, és a létező vallási kultuszok a rutin és a hagyomány álmában élnek. 

76 Megadtam nektek az akarat szabadságának ajándékát, és tiszteletben tartottam ezt az áldott 

szabadságot, amelyet gyermekeimnek adtam. De a lelkiismeret isteni fényét is elhelyeztem lényetekben, 

hogy általa vezérelve a helyes utakra irányítsátok képességeiteket. De mondom nektek, hogy a lélek és az 

anyag közötti harcban a lélek vereséget szenvedett, fájdalmas bukást, amely egyre jobban eltávolította az 

igazság forrásától. 

77 De veresége nem végleges, csak átmeneti, mert fel fog emelkedni a mélység mélyéről, amikor 

már nem tudja tovább elviselni éhségét, szomjúságát, meztelenségét és sötétségét. Mert a fájdalom lesz 

a megváltása, és lelkiismerete szavára hallgatva erős és ragyogó, tüzes és ihletett lesz, és újra használni 

fogja ajándékait; de már nem azzal a szabadsággal, hogy jóra vagy rosszra használja őket, hanem 

kizárólag az isteni törvények teljesítésének szentelve őket, ami a legjobb hódolat, amit Atyádnak, aki 

annyira szeret téged, felajánlhatsz. 
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Az én békém legyen veletek! 



 

14 

Utasítás 176  
1 Legyetek erősek a világ és a test kísértéseivel szemben. Amikor egy próbatétel fájdalmat okoz 

nektek, emlékezzetek a Második Korszakban szerzett leckéimre, és kövessétek a példámat. 

2 Azt kérdezitek tőlem, hogyan volt lehetséges, hogy Jézust megérintették a világ kísértései? Erre 

azt válaszolom nektek, hogy nem alantas kísértések gyötörték a Mesteretek szívét. 

3 A test, amellyel a világban volt, emberi és érző test volt, ő volt az az eszköz, amelyet a Szellemem 

arra használt, hogy tanításaimat eljuttassa az emberiséghez. Tudta, hogy milyen megpróbáltatás vár rá, 

mert a Lelkem kinyilatkoztatta neki, és a lény anyagi oldala elszenvedte a rá váró fájdalmat. 

4 Azt akartam, hogy ez a test adja nektek az emberség jeleit, hogy meggyőződjetek arról, hogy a 

fájdalmam valódi, és hogy az emberi áldozatom igaz volt. 

5 Ha nem így lett volna, az én áldozatomnak nem lett volna értéke az emberek szemében. Ezért 

hívta Jézus háromszor a Lelkem erejét, amely arra ösztönözte őt, hogy győzedelmeskedjen a nehéz 

próbatételben: Az első alkalom a sivatagban volt, a második az olajkertben, a harmadik a kereszten. 

6 Szükséges volt, hogy emberré váljak, és nektek adjam az én 

testemet és véremet, hogy abban a testben az emberek által okozott fájdalom kifejtse hatását. Ha 

lélekben jöttem volna, milyen áldozatot hoztam volna értetek? Miről mondtam volna le, és milyen 

fájdalmat okoztál volna Nekem? 

7 Az isteni szellem halhatatlan, nem ismer fizikai fájdalmat. De a hús érzékeny a fájdalomra, 

korlátozottak a képességei, természeténél fogva halandó. Ezért ezt az eszközt választottam, hogy 

kinyilatkoztassam magam a világnak, és felajánljam neki valódi áldozatomat, hogy megmutassam nektek 

az üdvösségetekhez vezető utat. 

8 Tartsátok szem előtt ezt a Szenvedélyt, amíg bűnösök vagytok, és emlékezzetek arra a Vérre, hogy 

bűnbánattal megtisztuljatok vétkeitekért, és megpróbáljatok követni Engem a határtalan szeretet 

példájában, amelyet Én adtam nektek. 

9 Amíg ember vagy, emlékezz rám azon a kereszten ─ bocsáss meg hóhéraimnak, áldd meg és 

gyógyítsd meg őket, hogy életed nehéz útja során te is áldd meg azokat, akik bántottak téged, és tegyél 

minden lehetséges jót azokkal, akik rosszat tettek neked. Aki így cselekszik, az az én tanítványom, és 

igazat mondok neki, hogy fájdalma mindig rövid lesz, mert éreztetem vele az erőmet a megpróbáltatás 

pillanataiban. 

10 Nagyon kevesen vannak azok, akik arra törekszenek, hogy a Mester példáján keresztül tanítsák 

testvéreiket. Ebben a közösségben, mint a vallási közösségek többségében, a tanítás szavakon keresztül 

történik, amelyeknek nincs erejük, mert hiányzik a cselekedetek és a szeretet példája általi megerősítés. 

11 Most lehetőséged van meghallgatni Tanításom értelmezését, amely fokozatosan csiszolni fogja a 

szívedet, amíg az felkészül a küldetés végrehajtására, amelyet a lelkedre bíztam. 

12 Ne féljetek követni a lépteimet, mert senkitől sem fogom kérni, hogy ugyanezt tegye az Én 

áldozatomban. Azt is el kell mondanom nektek, hogy egyedül az a test ürítette ki a poharat, amelyet a 

Lelkem adott neki ─ más ember nem ivott volna belőle. Mert testem életet kapott és megerősödött 

annak erényében és tisztaságában, aki felajánlotta méhét, hogy befogadja: Mary. 

13 Meditáljatok, emberek, és használjátok ki azt az áldott csendet, amelybe belekerültök, amikor 

halljátok a tanításaimat. Bizony mondom nektek, a szemlélődés és a spiritualitás e pillanataiban az én 

magom csírázni fog a szívetekben. 

14 Ezen a napon egységet és békét értek el szívetek között, hogy egy lényként mutatkozzatok 

előttem, aki tudatában van annak az eseménynek, amelynek tanúja, amikor egy hanghordozón keresztül 

hallja Szavamat. És fogadom a szellemedet. Mindazt, amit tisztán és egyszerűen felajánlotok Nekem 

imáitokban és istentiszteleti cselekedeteitekben, úgy fogadom el, mint a gyermekek jogos hódolatát 

Mennyei Atyjuknak. 
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15 A legsürgetőbb kérésetek az, hogy legyen béke ezen a világon, hogy térjen vissza az emberek közé 

más idők pátriárkai élete; de mondom nektek, hogy ez a béke nem fog visszatérni, amíg ti, új 

tanítványaim, le nem rakjátok egy új világ alapjait, amire kiképezlek benneteket. 

16 Ha minden szomszédban testvért látsz, ha felhagysz a különböző megítélésükkel, és szeretsz 

Engem bennük, akkor egy új idő hajnalát fogod látni. Akkor az élet vidám lesz az ember számára, és 

Engem Atyaként fognak felismerni és szeretni. 

17 Az Én Igém ebben az időben ugyanaz, mint amit Jézusban adtam nektek. Ez ugyanaz a 

kristálytiszta patak, amely felfrissítette a lelketeket, amikor Palesztina tájain keresztül követtetek Engem. 

A lényege ismert számodra, soha nem leszel képes összetéveszteni az "ízét", mert isteni pecsétje a 

lelkedben maradt. És most, hogy lejöttem, hogy ezeken a férfiakon és nőkön keresztül ismertessem meg 

magam, és halljátok a szót, amely ajkukról elhangzik, rájöttök, hogy az csakis Tőlem származhat, és 

megkérdezitek Tőlem, miért nem választottam más formát, hogy ezúttal az emberiségnek hozzam el az 

üzenetemet. 

18 Azt mondjátok nekem, hogy köztetek nincsenek feddhetetlen erkölcsű emberek, akik képesek 

lennének Engem szolgálni. Nincs Mózes, sem az első korszak prófétái, sem Péter, sem János. De bizony 

mondom nektek, minden időben erényes lelkeket küldtem, és köztük vannak azok, akik alázatosan 

szolgáltak Engem. Szeressétek és támogassátok őket, mert nagyon nagy a feladatuk. Az elméjüket és a 

szívüket tiszta forrásként tartottam meg, és gyakran a fájdalom volt a legjobb eszköz a megtisztításukra. 

Az életük hasonlít az én más idők küldötteiméhez. Megáldom őket. Boldogok azok, akik ilyen módon 

követtek Engem, és érezték az általam rájuk bízott szolgálat teljes értelmét. 

19 Szeretett népem, meghívlak benneteket, hogy lépjetek be Királyságomba. Hasonlóképpen hívom 

a föld minden nemzetét, minden előítélet nélkül; mégis tudom, hogy nem mindenki fog meghallgatni 

engem. Az emberiség eloltotta lámpását, és sötétségben jár. De ahol csak zűrzavart észlelnek, ott egy 

megvilágosodott emberem fog megjelenni, aki fényt terjeszt a környezetében ─ egy szellemi őrszem, aki 

figyel és várja jelemet, hogy megszólaljon az ébresztő hívás, amely felébreszti és felrázza embertársait. 

Engedjétek, hogy e küldöttek szeretete termékeny mag legyen a szívetekben. Ne ítéljétek el őket, 

amikor anyagi szegénységben mutatkoznak nektek, hallgassatok rájuk, mert azért dolgoznak az én 

nevemben, hogy olyan erőt közvetítsenek nektek, amelyet még nem ismertek. Megtanítanak majd a 

tökéletes imádságra, megszabadítanak az anyagiasság kötelékeitől, amelyekhez kötve vagytok, hogy lelki 

szabadságot adjanak nektek, és hogy felemelkedhessetek Hozzám. 

20 Ti, akik hallgattok Engem, türelmetlenül várjátok minden szavam beteljesülését. Ha azt akarod 

látni, hogy az emberiséget tanítványaimmá alakítom, kérj Engem, hogy legyél azok között, akiket más 

országokba küldök nehéz küldetésekkel. De valóban, mondom nektek, előzetesen ki kell képeznetek 

magatokat, mert a harc, ami rátok vár, nagy. 

De nem minden küldött, akiről beszélek nektek, van köztetek, és nem mindenki hallotta Szavamat 

hanghordozókon keresztül. Sokan, nagyon sokan közülük intuitív módon fognak beszélni, mert lelkileg 

felkészítettem őket. Bölcsen osztottam el őket, hogy fényem minden testvéreteket elérje. 

21 Hogyan gondolhatjátok, hogy ─ miközben lejöttem hozzátok ─ elhanyagolhattam volna más 

nemzeteket, amikor mindannyian a gyermekeim vagytok? Azt hiszitek, hogy bárki is távol vagy kívül áll 

Tőlem, bár az Én Lelkem egyetemes és minden teremtett dolgot magába foglal? Minden belőlem él és 

táplálkozik. Ezért szállt le Egyetemes Sugaram az egész földgolyóra, és a szellem megkapta befolyásomat 

ezen a világon és más világokban, mert azért jöttem, hogy megmentsem minden gyermekemet. 

22 Nem azt akarom, hogy elvesztegessétek ezt az időt, hogy úgy menjetek át a világon, hogy nem 

hagytok nyomot az életutatokon, hanem hogy igazi táplálói legyetek a magnak, amelyet rátok bíztam, és 

amelyért továbbra is törekedni fogtok, amikor elhagyjátok ezt a világot, amíg a magotokat virágzásba 

nem hozzátok a testvéreitek lelkében. 

23 Nem akarlak parancsaimhoz kötni benneteket, csak arra ösztönzöm, hogy ezt tegyétek, mert nem 

fogadok el más teljesítést, mint ami tudatos és felkészült lelketekből született. Legyetek szabadok 
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törvényeim határain belül, de szoktassátok magatokat az engedelmességhez. Teljesítsd a két törvényt, 

amely az embert irányítja, amelyek lényegükben egyek, mert mindkettő Tőlem származik. 

24 Imádkozzatok minden lényért, vágyva a harmóniára és mindenki megértésére Velem szemben, és 

hogy imátok úgy emelkedjen fel, mint egy dal, mint egy örvendező himnusz, amely felemeli a lelkeket, és 

megmutatja nekik az utat, amelyen keresztül elérhetik sorsuk célját. 

25 Tanításom lehetővé teszi az ember számára, hogy lényének minden aspektusában fejlődjön: 

érzékenyíti és nemesíti a szívet, felébreszti és elmélyíti az elmét, tökéletesíti és felemeli a lelket. 

26 Tanításaimat alaposan tanulmányozzátok, ami lehetővé teszi számotokra, hogy megértsétek a 

tanításaim gyakorlásának helyes módját, hogy kibontakozásotok harmonikus legyen; hogy ne csupán az 

intellektust fejlesszétek anélkül, hogy erőfeszítéseket tennétek a lélek eszményeiért, amelyeket 

ösztönöznötök kell. 

27 Lényed minden képessége megtalálhatja szavamban azt a fényes utat, amelyen növekedhet és 

tökéletesedhet a végtelenségig. 

28 Elegendő időt adtam nektek, hogy befogadjátok és megértsétek tanításaimat. Időközben sokan 

közületek, akik egykor gyerekként jöttek, ma már kamaszok, ahogyan mások, akik kamaszként jöttek, ma 

már felnőttek. Néhányan felnőttek az út során, és most már a "munkásaim" között vannak, mások pedig 

kilehelték az utolsó leheletüket, és most már az én kiválasztottjaim között van a helyük. 

29 Elegendő időt adtam ennek az embereknek ahhoz, hogy szilárd és igaz hit szülessen bennük, és 

hogy lelkükben mélyreható ismereteket szerezzenek Munkámról. Szavam felkészít benneteket arra az 

időre, amikor már nem halljátok majd ezt a hangot, és szívetek legbelsőbb részére kell majd 

koncentrálnotok, hogy érezzétek jelenlétemet és megkapjátok inspirációmat. 

30 Tanításom a lelkiismeretedbe van írva; ott van az a bárka, amely a legjobban őrzi törvényemet, 

hogy ─ amikor az idő múlik, és a lelki felüdülésnek azok az órái, amelyeket Mestereddel töltöttél, 

távolodjanak ─ az én Igém lényege élettel telve rezegjen lelkedben, szeretettel és bölcsességgel átitatva. 

31 Minden leckémben azt fogjátok felfedezni, hogy folyamatosan azt mondom nektek, hogy érjétek 

el a spiritualitást, mert ez az, ami megkülönböztet benneteket a földön. Lelkiség nélkül nem fogtok olyan 

bizonyságot tenni embertársaitoknak, amilyet kellene tennetek. 

32 Ne féljetek attól a naptól, amikor befejezem szavamat közöttetek. Az én munkám nem fog 

elpusztulni, és a te lelked sem fog kétségbeesni. Készen tartok a szellemi völgyben néhány lényt, akik a 

földön fognak megtestesülni, hogy a közösségek vezetői és prófétái legyenek ─ a fény lényei, akik 

megtanítanak majd benneteket, hogy lépjetek előre az Igém által kijelölt úton. 

33 Ma azt szeretném elmondani nektek, hogy ahogyan itt is a szellemi világból érkező fénylényekre 

támaszkodtok, hogy segítsenek nektek az utatokon, úgy vannak olyan szellemi otthonok is, amelyek arra 

támaszkodnak, hogy néhányan közületek eljöjjenek hozzájuk az én útmutatásom üzenetével. 

Nem tudjátok, hogy azok közül, akik ezekben a pillanatokban hallgatnak Engem, melyiküknek kell 

hamarosan távoznia egy szellemi küldetés teljesítése céljából. Ez az oka annak, hogy sok szívnek már 

régóta szüksége van arra, hogy megtisztuljon, és hogy minden egyes nappal úgy érzik, hogy tanításom 

fénye egyre jobban megvilágosítja a lelküket. 

34 Azt akarom, hogy egyesüljetek a spirituális seregekkel, hogy az összes testvéretek iránti 

szeretetetekkel minden olyan lény megváltásán munkálkodhassatok, akik az élet és az igazság útjától 

távol járnak. 

35 Tartsd meg lelkedben ezt az igét, amely a halál órájában, amikor elhagyod ezt a létet, szolgálhat 

neked, mint előkészület, hogy lelkileg felszabadítson téged. 

36 Értsétek meg, milyen gyönyörű kinyilatkoztatások ideje volt ez, szeretett emberek ─ a fény ideje, 

amely felemeli a lelkeket! Boldogok, akik felkészülnek, mert bőségesen kapjátok a fényemet. 

37 De ne feledjétek, hogy ez még aligha egy korszak kezdete, hogy még nem tárult fel előttetek 

minden, amit ez az idő az emberek számára tartogat, és nem értettétek meg mindazt, amit kaptatok. 
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38 Napok, évek és évszázadok telnek majd el, amelyek során ez az emberiség csodálatos 

fényüzeneteknek és szellemi kinyilatkoztatásoknak lesz tanúja, amelyeket szelleme még soha nem 

ismert. 

39 Azok az idők már közelednek, és ezért elő kell készítenetek az utat azoknak, akik átveszik a 

helyeteket. Áldani kell az utat a jó cselekedeteiddel. Akkor elkezdtétek az igazi templom építését, 

amelyet mások is folytatni fognak a saját akaratukból, és később mások is eljönnek majd, hogy 

befejezzék. 

40 Láttam, hogy harcoltok a testetekkel, hogy legyőzzétek annak lázadását. Nagy csatákat kellett 

megvívnod a szíveddel, hogy engedelmességet és behódolást kényszeríts tőle. A természete lázad a 

lelkiismeret diktátuma ellen; de ha kitartóan imádkozol, ha figyelmes vagy, akkor a lelki beteljesedés 

legjobb munkatársává teszed őt. Ez a küzdelem része az engeszteléseteknek ebben az időben. 

41 Minden tulajdonságotok bennetek van a teremtésetek pillanatától kezdve. Az intelligencia, az 

érzékenység, az értelem megvilágosította a lelkedet, hogy meg tudd vívni a végső csatát. Akkor, amikor 

már győzedelmeskedtél a gonosz felett, és a lelked lesz a pilóta, amely a testet irányítja, képes leszel 

elmenni embertársaidhoz, és ragyogó példát adni nekik, hogyan lehet elérni a lélek fejlődését. A lélek 

erejével és önuralmával való dicsekvés nélkül megmutatjátok majd cselekedeteiteket, és azok az 

engedelmességről és a Törvényem iránti figyelmességről fognak árulkodni. 

42 Amikor már nem halljátok Szavamat a hanghordozókon keresztül, és a lelketek vágyat érez arra, 

hogy engedelmeskedjetek annak, amit ebben az időben tanítottam nektek, akkor minden tanítványom 

tekintse saját családjának azt a csoportot, amelyikre kijelölték, és oktassa és vezesse őket. 

Használjátok mindig az irgalmasságot, javítsátok ki szeretettel és bölcsességgel, tegyétek 

érzékelhetővé a béke olyan légkörét, mint amilyet ma teremtettetek, akkor Lelkem kézzelfoghatóan jelen 

lesz, hogy mindenkit inspiráljon és megáldjon. 

43 Senkit se kérdezzétek, honnan jön, és miért keres Engem. Illés fogja vezetni őket, és eljön az ő 

órája. Még most is előkészítem azokat, akik eljönnek, és üdvözlöm azokat, akik hisznek ebben az Igében, 

amelyet az emberi megértés képességén keresztül adtam nektek. 

44 Azért tanítalak benneteket, hogy a föld "zamatává" váljatok, hogy megédesítsétek az emberek 

életét azzal a jó hírrel, hogy a Mester visszatért hozzájuk a szomorúság idején, és az Ő Igéjét hagyta hátra 

örökségként, hogy mindenki táplálkozhasson belőle és örökké élhessen. 

45 Nem bízom rátok ennek az emberiségnek a teljes átalakítását. Vigyétek meggyőződéssel a 

szívekbe az Igémet, és az csodákat fog tenni embertársaitok között. Mennyi vigaszt kapnak majd a 

látogatás napjaiban, ha tudják, hogyan hallják és értelmezik tanításomat! És ti, mennyire fogtok 

vágyakozni azok után az órák után, amelyeket Velem töltöttetek, és amelyekben magatokba szívtátok ezt 

az isteni lényeget, és úgy éreztétek magatokat, mint a kisgyermekek, hogy megkapjátok Atyátok minden 

gyengédségét és szeretetét. 

46 Az emberiség ma termékeny mező a munkához. A földek nagyon szélesek, és kevés a munkás. 

Hogyan fogjátok Nekem bemutatni ezt a nemzedéket, amely megtért az Én Tanításomhoz, ha nem 

dolgoztok? Kevés időtök van, és sok a tennivalótok. Az óra alkalmas. Építsétek újjá a szívekben lerombolt 

"templomokat"! Segítsd az otthonok újjáépítését, hirdesd a lelkiséget a te utadon gondolatokkal, 

szavakkal és cselekedetekkel! 

47 Vigyázz, hogy az erény visszatérjen az emberekhez, és a gyermekek erős kötelékké váljanak az 

apa és az anya között, az ifjúság pedig az új nemzedékek erős alapjává, a férj és a feleség pedig Isten és az 

Ő teremtésének képmása, és mindannyian, a benneteket segítő őrangyalokkal egyesülve, tökéletes 

harmóniát alkotnak Velem. 

48 Kéréseitek elérnek Hozzám, az általam árasztott fény megvilágítja lényeteket. Minden munkád 

jelen van, és megítélheted az érdemeid. A fájdalmak, amelyeket most tapasztaltok, el fognak múlni, és 

béke fog ragyogni az egész világon. 

49 Imádkozzatok az egymás ellen háborúzó nemzetekért. Oszd meg kenyeredet és ruháidat a 

rászorulókkal. Nyissátok ki a magtárakat és etessétek őket. Mutassátok meg testvériségeteket a világ 
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nyomorúságos órájában. Gyakoroljatok tevékeny szeretetet a betegek iránt, készítsétek fel a lelkeket, 

akiknek el kell menniük a túlvilágra, növeljétek a szenvedők hitét, hozzatok békét minden 

embertársatoknak. Kérjetek, és csodákat fogok tenni az emberiség körében. 

50 A világod tele van rabszolgákkal. Ez az oka annak, hogy minden emberben mély vágyakozás él a 

szabadság után. De ezért nem a szellem törvényeit, sem az emberi törvényeket kell hibáztatnotok, 

hanem magatokat. Mert az igazi törvénynek, legyen az isteni vagy emberi, vezetnie, tanítania és 

védelmeznie kell, de soha nem szabad béklyóba vernie. 

51 Értsétek meg, hogy lélekben nem vagytok szabadok, mert ─ távol az isteni lényegtől, az Atyátok 

iránti, minden teremtett dolog feletti szeretet törvényétől, az egymás, mint a Teremtő testvérek iránti 

szeretet törvényétől ─ a vallási fanatizmus, a bálványimádás és a babona rabszolgáivá tettétek 

magatokat. 

52 Nem vagytok szabadok az emberi törvények között sem, mert ezeket, amelyeknek igazságot 

kellene teremteniük az emberek között, a nemzetek önzése, az igazságtalanság és a hazugság 

befolyásolja. 

53 Az uralkodók és azok, akiknek az a küldetésük, hogy vezessék a lelkeket, szintén istenségem 

gyermekei. Az egyik és a másik által alkalmazott törvényeknek emberieknek kell lenniük. És mégis, milyen 

messze járnak és élnek egymástól. 

54 Mikor jut el az emberiség oda, hogy "Istennek adja meg, ami Istené, és a császárnak, ami a 

császáré"? 

55 Míg egyesek megelégszenek azzal, hogy csak a világ normáinak megfelelően élnek, és figyelmen 

kívül hagynak minden isteni törvényt, addig mások a lélek felemelkedésére törekszenek a különböző 

vallási közösségek által számukra előírt utakon, bár szívükben lázadnak ellenük, és kibújnak a földi 

törvények alávetése alól. 

56 Bizony mondom nektek, sem az egyik, sem a másik nem teljesíti a kötelességét. 

57 Íme, a királyi csillag, amely naponta kel fel keleten, 

hogyan ragyog és melegít mindenkit egyformán, anélkül, hogy bármelyik teremtményt előnyben 

részesítené? 

58 Ilyen az Atya szeretete minden gyermeke iránt, és ilyen legyen a ti szeretetetek és 

igazságosságotok is, hogy az én törvényeimet ilyen módon alkalmazzák az emberekre. 

59 Nem ismeritek fel azt a tökéletes harmóniát, amely az Isteni és mindaz között fennáll, amit a 

szívetek teremtett? Miért ne lehetne tehát tökéletes harmónia azok között az emberek között is, akik 

Isten gyermekei? 

60 Boldog az, aki meghallja ezt a hívást, és felismeri a fény idejét, amelyben él, mert képes lesz 

haladni a lélek felfelé ívelő fejlődésének útján. 

61 Most az utolsó években vagytok, amikor hallani fogjátok szavamat, amely olyan volt, mint 

bölcsességem szikrája az életetekben. 

62 Ez az útmutatás könyvekben marad megírva, és a tanítványokkal együtt, akik valóban 

felkészülnek és törhetetlen hitet hordoznak a szívükben, élő tanúságtétel lesz, amit hátrahagyok ─ amikor 

eljön távozásom órája ─ azoknak, akik nem hallgattak meg Engem ebben a Harmadik Korszakban. 

63 Boldogok azok, akik a megpróbáltatások ellenére is hűségesek maradnak, mert bölcsességre és 

békére tesznek szert. 

64 Ahhoz, hogy mindenki teljesíthesse a kapott feladatot, egy akaratban kell egyesülnötök, a 

szellemi tanítás érdekében le kell vetnetek testetek tehetetlenségét, nem szabad többé csak arra 

irányítanotok érdeklődéseteket, ami az anyagi életeteket érinti, és a lelketekre is gondolnotok kell. 

65 Én vagyok az örök élet; ha el akarjátok érni, csak a törvényemet kell teljesítenetek. 

66 Az áhítatot, amit az én "akadálymon" belül érzel, amikor szavaimat hallgatod, utána is meg kell 

tartanod, és az életedben rendnek, tiszteletnek, fegyelemnek, alázatnak kell lennie. 

67 Megvilágítom a lelkedet, az elmédet és a szívedet, helyes útra terelem az életedet. 
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68 Azt akarom, hogy tanításom gyökeret verjen szívetekben, hogy ne felejtsétek el, mert nem 

tudjátok, mennyire fog hiányozni a küzdelem idején, és azt sem tudjátok, mennyi ideig kell majd ezen a 

földön maradnotok. Tegyétek tehát a jót az én tanításom alapján, hogy amikor az Atya elhív benneteket, 

ez a hívás ne lepjen meg benneteket, hanem jó munkásként találjon benneteket. 

69 Bizony mondom nektek, ez a tanítás helyre fogja állítani e világ erkölcseit, mert egy lépés lesz a 

spiritualizáció felé; mert fel fogja ébreszteni a szíveket a testvériségre. 

70 Jelenleg még mindig én vagyok a meg nem értett; mert míg az egyszerű emberek 

tudatlanságukban fanatikus kultuszokat ajánlanak Nekem, addig a tanultnak vagy hatalmasnak tartott 

emberek azt mondják, hogy elégségesek önmaguknak. 

71 Milyen kevesen követnek Engem! 

72 Szeretett emberek, hagyjátok, hogy az én igém továbbra is felkészítsen benneteket. 

73 Békét adok a szívednek, békét az otthonodnak és szabadságot a lelkednek azokban a 

pillanatokban, amikor a test átadja magát az alvásnak. 

74 Tartsátok meg ezt a kegyelmet, és fogadjátok el áldásomat. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 177  
1 Emberiség, ti, akiket e pillanatban ez a gyülekezet képvisel, amely bűnbánóan és félve térdel 

Urának jelenléte előtt: mivel tudjátok megfizetni szeretetbeli adósságotokat, és valóban kedvesek 

lehettek Atyátok előtt? 

2 Megmondom nektek, hogyan tegyétek ezt: úgy, hogy küzdötök a békétekért és a lelketek 

felemelkedéséért. Így lemossátok bűntudatotokat és felemelitek a lelketeket. 

3 Adok neked egy bizonyos időt, hogy kielégítsd lelked vágyakozását. Az új korszak úgy emelkedik a 

szemetek elé, mint egy ragyogó nap, tele ígéretekkel és kinyilatkoztatásokkal. Fényével azt akarja 

mondani neked: Harcolj! És ebben a szóban benne van az Atya parancsa. Harcoljatok a békéért, a 

megújulásért, a spiritualizáció győzelméért. 

4 Ezeket a szavakat a lelkiismeretedbe nyomom, hogy az minden egyes alkalommal megismételje 

neked. 

5 Értsd meg, hogy szerelmem egy város, amelyet el kell foglalnod. Sok akadály és sok ellenség van, 

akiket le kell győznöd. Csatát adnak, hogy megállítsanak, de egy láthatatlan kard csillog a kezedben, ha 

tudod, hogyan kell bánni vele. Ez a szeretet kardja. 

Harcoljatok, hódítsatok vele, és ne kételkedjetek, mert a végén látni fogjátok, hogy a város elesik, 

mert a ti szeretetetek legyőzte az Atyát. 

6 Testvéri és vendégszerető családot akartam teremteni közöttetek, hogy a békére és irgalomra 

vágyó hajléktalanok "karavánjai" belépjenek otthonaitokba, hogy osztozzanak a bennetek lévő 

szeretetben, amelyet én helyeztem belétek. De a felkészülésed lassú volt; késlekedtél, és a hontalanok 

karavánjai megálltak a sivatagban, amikor látták, hogy a csillag, amely lépteiket irányította, megállt az 

útjában. Ezért nem akarom, hogy az emberek "alvónak" vagy bűnösnek találjanak benneteket, amikor 

ébren vagytok, mert akkor nem lesztek képesek tanúi visszatérésemnek, hanem elárultátok 

Mestereteket. 

7 Időt adok nektek, hogy megbánjátok vétkeiteket, és újjáépítsétek az életeteket. A családapa, aki a 

kötelességeit megszegve elhagyta a sajátját, menjen ki, és állítsa helyre az otthont. 

8 Azok, akik csatlakoztak a bűnbe esettekhez, emelkedjenek fel, és győzzék le a test gyengeségeit, a 

szellemük akaratát és erejét használva, amíg egésszé nem válnak. Mindazok, akik e munka szolgái, 

egyesüljenek lélekben, szeressék egymást és álljanak ki egymás mellett. Akkor a csillag, amely megállt a 

pályáján, és így megállította "a nagy karavánokat a pusztában", folytatja a pályáját, és megmutatja az 

emberek e sokaságának az utat, amely a béke földjére vezet. 

9 Amikor azok az emberek, akik a háború, a halál és a pusztulás elől menekülve jöttek ide, 

szívükben a gyűlölet és a bűn emlékképeit hordozva, belépnek egy olyan közösség körébe, ahol minden 

otthonban az igaz szeretet szentélye emelkedik, ahol törvényem fénye ragyog minden házasságban, ahol 

a szülők szeretik a gyermekeket, és a gyermekek szeretik és tisztelik a szülőket, ahol a kisgyermekeket 

gyengédséggel és bölcsességgel vezetik, és ahol az időseket tisztelik ─ nem gondoljátok, hogy a 

törvényem iránti tisztelet ilyen jelei láttán nem fogják bevallani, hogy ebben a közösségben olyan csoda 

történt, amely csak az Atya kegyelmének tulajdonítható? 

10 Ó, emberek, kemény és hálátlanok voltatok a mai napig! Nem követeltem tőletek semmilyen 

áldozatot, és nem kértem tőletek lehetetlent. Ha néha nehéznek tűnik számotokra követni tanításomat, 

az a szeretet hiánya miatt van. Annak, aki szeret, nincsenek sem akadályok, sem szakadékok, sem 

lehetetlenségek, mert a szeretet az az isteni erő, amely mindent megelevenít, amely mindent mozgat. 

11 Jöjjetek a mezőimre, emberek sokasága. A mező várja, hogy befogadja a szereteted magját, és 

később megjutalmazza erőfeszítéseidet az édes gyümölccsel, amely méhéből fog kibújni. 

12 Kössétek össze magatokat szorosan a testvériség kötelékeivel, mert a kísértés leselkedik 

népemre, a háború közeledik a vágyban egy kapu felé, ahol az őr alszik, hogy a dögvész, az éhség és a 

betegség új és ismeretlen tulajdonságokkal hatoljon be e nemzet kebelébe. 



U 177 

21 

13 Azért adtam nektek földi tudományt, hogy leküzdjétek ezeket a szerencsétlenségeket és 

megszüntessétek ezeket a szenvedéseket. De én egy magasabb rendű tudományt tanítottam nektek, 

amely előtt a fény minden ellensége, az egészség és a béke minden rombolója meghajol. Ez a tudomány a 

szeretet ereje, amely az imában erősödik meg. 

14 Gondolkodjatok el ezeken a szavakon, ó emberek, és aztán hallgassátok meg, mit tanácsol nektek 

a lelkiismeretetek. 

15 Lelkem elküldi nektek az Ő békéjét, amelyet nem mindig tudjátok megtartani. Mikor tanuljátok 

meg, hogy hordozzatok Engem magatokban anélkül, hogy bármely cselekedetetek vagy gondolatotok 

taszítana Engem? 

16 Senki ne legyen zavarban, amikor azt mondom neki, hogy azt akarom, hogy hordozzatok Engem a 

szívetek legbensőbb részében, mert azt akarom, hogy Fényem és Békém lakjon bennetek. 

17 Ez az Én ítéletem hangja, amely ma elutasítja a kötelességteljesítésetek hiányát, a szeretet 

hiányát e Munka iránt, amelyet rátok bíztam, és amely a sorsotok. Ez az isteni hang az, amely most a 

lelkiismereten keresztül eljut hozzátok, és megremegteti a szíveteket, amikor megkérdezi tőletek: Mit 

tettetek mindazzal, amit kinyilatkoztattam és tanítottam nektek ebben a Harmadik Időben? 

18 Pillanatokig tisztában vagytok a szellemetekre ruházott felelősséggel. De a megértés csak olyan, 

mint egy fénysugár, amely csak rövid időre hatol át rajtatok, és aztán visszasüllyedtek a gyengeségbe, 

mert mindig éretlennek, betegnek és szűkölködőnek gondoljátok magatokat, holott a valóságban az 

isteni ajándékok kincse elérhető közelségben van. 

19 Ha szemrehányást találtok szavamban, az szeretetből született. Nem kellene igazságtalannak 

neveznetek Engem, mert ha valóban az lennék, és ha "haraggal" találkoznátok Bennem, ahogy szoktátok 

mondani, igazságosságom már régen kioltott volna benneteket. De nem pusztítom el saját műveimet; az 

evolúció útjára helyezlek benneteket, hogy azon elérjétek a tökéletességet. 

20 Azt mondom nektek, hogy Isten igaz fogalma még nem ismert a földön, noha azért küldtem 

Jézust, hogy rajta keresztül megismerhessetek Engem. Értsd meg: Ha tudnám, hogy az ember nem fogja 

elérni az üdvösséget, nem jönnék hozzá azzal a szeretettel, amellyel mindig is kerestem őt. A köztetek 

való jelenlétem a meggyőző bizonyítéka annak, hogy hozzám fogtok jönni, mert az Atya nagyon jól ismeri 

minden gyermekének jövőjét és sorsát. 

21 El fogom érni, hogy az Ige, amelyet ebben az időben adtam nektek, világosan le legyen írva, hogy 

az emberiség abban a könyvben megtalálja a magyarázatot sok olyan tanításra, amelyet nem értett meg, 

és a Tanításom helyes értelmezését. Akkor az igazi félelem ebből a tudásból fog fakadni, nem az isteni 

büntetéstől való félelem, hanem a bánat, hogy bűnökkel szennyezzük be magunkat, hogy megsértjük a 

Teremtőt, hogy a túlvilágon szennyezett lélekkel térünk vissza az Atyához, anélkül, hogy újabb lépést 

tettünk volna előre a spiritualizáció és az igaz tudás útján. 

22 Mivel fogod tudni kifizetni a szeretet adósságát, amellyel Atyádnak tartozol? Mivel fogtok tudni 

fizetni Neki, aki folyamatosan megbocsátja a sértéseidet és a hálátlanságodat? Megmondom nektek: 

azáltal, hogy Isteniségemhez méltó cselekedeteket végzek, azáltal, hogy szolgálom és szeretem egymást. 

23 Egy új év áll előttetek, és a most véget érő évben nem követelek beszámolót sem a természetről, 

sem annak elemeiről: Éreztetem magam a lelkiismeretedben, és megkérdezem tőled, hogy mit tettél a 

küldetéseddel kapcsolatban, és hogyan használtad fel az időt és az ajándékokat, amelyeket rád bíztam. 

24 A most véget érő év a ti küzdelmeitekről, könnyeitekről, erőfeszítésekről, fáradságról, de 

bánatról, vérről, romokról és gyűlöletről is szólt nekem. Ezt a fájdalmas egyensúlyt hozta elém a most 

elmúlt egy év. 

25 Egy új évet adok neked, és tekinteted előtt megjelenik a horizonton, mint egy fénycsík, amely 

lángra lobbantja a jövőbe vetett reményedet. Ez a fény az a hang, amely naponta elmondja neked: 

Harcolj! 

26 Igen, emberek, harcoljatok a békéért, harcoljatok a megújulásért, harcoljatok az igazságért! 

27 Négy évet ad a szavam csak arra, hogy elbúcsúzzon ettől a "naptól". Tudja, hogyan használja ki ezt 

az értékes időt. Az én munkám nem ér véget 1950-ben, mert az az örökkévalóságé, és a ti feladatotok 
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sem ér véget akkor. Inkább csak akkor kezdődik majd igazán a küzdelmetek, mert a kihirdetésem ideje 

alatt csak előkészületben voltatok. 

28 Értsd meg, hogy a szellemi és a földi feladatot egy törvényben egyesítsd, hogy jó teljesítést 

ajánlhass az Atyának. 

29 Nemcsak arra tanítalak benneteket, hogy adjátok meg Nekem, ami Nekem jár; arra is tanítalak 

benneteket, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré. 

30 A világ hamarosan tudomást szerez rólatok, és az emberek rajtatok keresztül értesülnek majd 

eljövetelemről, csodáimról és tanításaimról. Az emberek vizsgálni fogják ezeket a gyülekezőhelyeket, és 

meg fogják ítélni az életeteket. Közöttük lesznek a hatalom emberei, a szekták és egyházak papjai, 

tudósok és a túlvilágot kutatók. Az a vágyam, hogy gyülekezeteitek kebelében és otthonotok kebelében, 

ha nem is tökéletességben, de ugyanolyan harmóniát, erkölcsösséget, tiszteletet, egymás iránti 

szeretetet és lelkiséget mutassatok. 

31 Mit gondolnának azok, akik az igazságot keresve jöttek, ha fanatizmust fedeznének fel köztetek a 

lelki áhítatotokban, és a magánéletetekben a házastársakat szétválasztva vagy a gyermekeket elhagyva 

találnák, mert a szüleik nem tudják, hogyan teljesítsék kötelességeiket? 

32 Nézd meg a madarakat, amelyek a fák ágain építik fészküket, és ha kell, vegyél példát róluk. Ne 

kérdezzétek tőlem, hogyan szeressék egymást a házasságban élők, és hogyan szeressék gyermekeiket. 

Nézz fel ezekre a fészkekre, és ott felfedezheted a hűség és a gyengédség leckéjét. Bárcsak minden férfi 

így szeretné egymást! 

33 Figyeljetek és harcoljatok, hogy amikor az 1950-es év véget ér, képesek legyetek az Atyához méltó 

gyümölcsöket nyújtani az Atyának. Mert ha akkor nem vagytok felkészülve, nagy fájdalom lesz a tömegek 

között távozásom pillanatában. 

34 Ha nem készültök fel arra, hogy elviseljétek Szavam hiányát ─ milyen fájdalmas lesz számotokra a 

búcsúm, és az is, amit Szellemi Világom mond nektek. 

35 Ezen a napon, amikor Lelkem békével és áldásokkal töltött el benneteket ─ mi mást kérhetnétek 

még Tőlem? 

36 Most én vagyok az, aki kérlek benneteket, kopogtatok szívetek ajtaján, és arra kérlek benneteket, 

hogy szeressétek egymást. 

37 Imádkozzatok őszintén a nemzetek békéjéért, érezzétek mélyen az emberiség fájdalmát. 

38 Bizony mondom nektek, csapások és halál veszik körül nemzeteteket. Nincsenek tudományos 

eszközeid, hogy megállítsd a járványok és csapások invázióját. De használjátok az imát, és felfedezitek 

benne azokat a fegyvereket és erőket, amelyekkel leküzdhetitek ezeket a szerencsétlen veszélyeket. 

Imádkozzatok és egyesítsétek imátokat jó cselekedetekkel, akkor valódi érdemetek lesz Uratok előtt, aki 

mindenható, aki alázatosságotokért olyan csodákat fog nektek adni, amelyekkel megdöbbenthetitek a 

világot. 

39 Amikor a természet erői elszabadulnak, és az ítélet jeleit adják, imádkozzatok, maradjatok 

higgadtak, és sírjatok, de ne miattatok, hanem mások miatt. De szárítsd fel annak könnyeit, aki téged kér, 

hallgasd meg panaszát, és adj neki gyógyító balzsamot. 

40 Szeretett emberiség, ne gondoljátok, hogy azért jöttem vissza ebben az időben, hogy a Második 

Korszakban kiontott Véremet követeljem tőletek ─ nem, ez az életesszencia továbbra is a lelketekben 

marad. Ez a vér mindannyiótokban megszólal, amikor eljön az ideje. Addig is sokan várják Isten Fiának 

visszatérését, hogy ismét követelhessék tőle a Vérét. Gyermekeim minden egyes szívében jelenleg az 

Isteni Szenvedélyemet élem át. 

41 Én az emberben születem meg ártatlanságában, amikor felébred a hitre. Szenvedek benne, 

amikor szenvedélyei elszabadulnak és ostorozzák őt. Vállalom bűneinek, hálátlanságának és 

büszkeségének nehéz keresztjét. Meghalok a szívében, amikor megtagad Engem, és kijelenti, hogy nincs 

más Ura, sem más Királya, csak a világ. Ott, lényének legmélyén és legrejtettebb zugában találom meg 

síromat. 
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42 Időnként ez a szív, mintha csak egy távoli visszhangot hallana, a Mester hangját ─ akit 

legszívesebben megölne magában, hogy ne gördítsen akadályokat az útjába. A lelkiismeretének hangja 

az, amelynek sikerül legyőznie a szívet körülvevő materializmus falát, míg végül meghallgatásra talál. 

43 Ahogyan az emberiség minden szívében találtam keresztet és sírt ─ bizony mondom nektek, 

ugyanígy lesz egy harmadik nap is mindannyiukban, amikor én is fel fogok támadni teljes világossággal és 

dicsőséggel. 

44 Ma a vetőföldek meddőek. Néha úgy akarsz értéket adni az életednek, hogy a jóságot veted el 

annak bármelyik formájában. De aztán feladjátok, és siránkoztok a vállalkozásotok miatt, mert szántóföld 

helyett, amely lehetővé tenné a vetést, csak kövekkel találkoztatok; és mindezt azért, mert nem 

értettétek meg, hogy a vetés előtt ismernetek kell a földeket, amelyeken vetni akartok. Járd meg őket, 

készítsd elő, tisztítsd meg és tedd termékennyé őket. Ezt, gyermekeim, még nem tudjátok, hogyan kell 

csinálni. Ez az oka annak, hogy jó szándékaitok, ötleteitek és inspirációitok gyakran kudarcot vallottak. 

De ezért ne essetek kétségbe a harcban; inkább fel tudjátok ébreszteni embertársaitokat azzal, hogy 

felnyitjátok a szemüket az igazságra és a világosságra, hogy az emberek tudatára ébredjenek annak, hogy 

minden fájdalom, amelyet az embereknek a szenvedés kelyheként kell meginniuk, az igazságot teremtő 

sarló, amely gyökerestől vágja le a gyomokat. A bölcs és könyörtelen igazságosság az, amely felszántja és 

előkészíti a földeket. 

Mert azután felébreszti majd az embereket, népeket és nemzeteket, és többé nem lesz szükség arra, 

hogy a fájdalom lemossa az összes vétket; mert helyette marad a bűnbánat, az elmélkedés és a 

megújulás azok számára, akik ugyanazt a célt, a megtisztulást akarják elérni. 

De ha ezt elértétek, eljön az idő, amikor ezt a szót az egész világon a szeretet és a békéhez való 

visszatérés dalaként fogják hallani. 

45 Ma azt látom, hogy nem értitek mindazt, ami rátok vár, mert teljes tudatlanság és zűrzavar 

uralkodik az emberek között. 

46 Az emberek többsége kereszténynek nevezi magát, és mégis a legtöbb esetben az életükkel és a 

tetteikkel ennek ellenkezőjét bizonyítják. 

47 Amikor valami jót tesznek, akkor azt nyilvánosságra hozzák és dicsekednek vele, és amikor hibát 

követnek el, megbánják azt és bocsánatot kérnek tőlem, akkor ezt úgy teszik, hogy bebizonyítják, hogy 

még azt sem tudják, hogy miből áll az Én bocsánatom. 

48 Most már elmondhatjátok a világnak, ó emberek, hogy halljátok ezt a szót, hogy a világosságom 

ismét eljött az emberiséghez, különösen, hogy azt is bejelenthetitek nekik, hogy az emberiség hamarosan 

lerázza letargiáját. 

49 Nem adok neked újra emberi vért, hogy megmentselek a bűntől. Ha a Második Korszakban 

kiontott Isteni Vérem az Isteni és végtelen szeretetről, a magasztos megbocsátásról és az örök életről 

beszélt nektek, akkor meg kell értenetek, hogy ez a Vér egy pillanatra sem szűnt meg, hogy rátok, 

lényetekre öntse magát, hogy nyomával megmutassa a felfelé vezető fejlődésetek útját. 

50 Senki ne várjon vagy keressen Engem, mint emberi lényt. Mert ha hajlandó lennék teljesíteni ezt a 

kívánságot, egy ilyen megnyilvánulás nem lenne időszerű, és meg kell értenetek, hogy a Mester soha nem 

tesz semmi olyat, ami nem tökéletes, mert az Ő tanításai mindig tökéletesek, mert azt tanítja, ami 

tökéletes. 

51 Hasonlóképpen, amikor az igehirdetésnek ez a formája, amelyet most használtam veletek, véget 

ér, nem lesz olyan kérés és könyörgés, amely arra késztetne Engem, hogy ne teljesítsem azt, amit nektek 

bejelentettem. Ennek a hirdetménynek örökre vége lesz, mert az ideje lejárt, és a feladata befejeződött. 

52 Hamarosan 2000 éve lesz, hogy emberként köztetek jártam, és a vér, amelyet szeretetem 

bizonyítékaként rátok hagytam, az az örökség, amely még mindig friss. 

53 Mindazonáltal a világ még egyszer követeli a Véremet, és én odaadom neki; de nem azt, ami a 

testet élteti, hanem azt, ami a léleknek örök életet ad. Fényemmel életet és egészséget küldök az 

embereknek. Olyan lesz, mint egy nap, amely melegét elengedi az emberiség fagyos szívébe. 

54 Mindenki fölött elterjed az irgalmasságom, mintha 
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mintha a pacsirta szárnyai fedeznék a kicsinyeit. Szerelmem szelídebb és szebb lesz, mint a kék égbolt, 

amelyet a te szemed annyira csodál. Érezni fogod az élet leheletét, mintha egy mennyei szellő lenne, 

amelyet csak a lelked érzékelhet. Én vagyok az idő, az élet és az örökkévalóság. Én vagyok életetek 

tavasza és nyara, ősze és télje, és az élet minden egyes szakasza egy-egy kézzelfogható és élő tanítás, 

amelyet az Isteni Mester ad gyermekeinek. 

55 Engedd, hogy az isteni reggeli harmat áthassa lelkedet, hogy megtapasztalhassa az örök tavaszt. 

Hagyd, hogy a szíved elfáradjon az élet küzdelmeinek égető napfénye alatt, de az erény, a hit és a 

szeretet virágai maradjanak frissek lényed mélyén. 

56 Miért vagy szomorú?: Nem tudod. Nagyon jól tudom, hogy a bánat nyomaszt benneteket, mert 

hagytátok, hogy a testetekkel egy időben a lelketek is megbetegedjen. Amikor a szenvedélyek vagy a 

megpróbáltatások vihara ostoroz, vagy a "tél havasai" megfagyasztanak, elveszíted minden reményedet 

és életkedvedet. 

57 Az én szellemem is szomorú, mert mindig látja ezt a síró emberiséget, amely nem akar felébredni 

és tudatára ébredni annak, hogy ez a föld még mindig egy földi paradicsom. Látom, hogy éhen halsz, bár 

termékenység és élet vesz körül. Erre az emberiségre gondolok, amikor azt mondom nektek: "Szemük 

van, de nem látnak". 

58 Az emberek mérték és cél nélkül rohantak a tudomány után, és sok "csodát" fedeztek fel. De azt a 

csodát, amely igazi békét, igazi egészséget és igazi boldogságot ad, nem fedezték fel a földi javak között, 

mert az túl van az emberiségen, ahová az ember egyszerűen nem akart eljutni. Ezt az "isteni tudományt" 

Jézus tanította, amikor azt mondta nektek: "Szeressétek egymást. 

59 Keressétek Jézus országát, amely nem e világból való, és benne megtaláljátok a szükséges 

világosságot és békét, hogy szebbé és könnyebbé tegyétek ezt a földi életet. 

60 Most azért jöttök, hogy megkapjátok az isteni megbízatást. Látom, hogy készek vagytok 

engedelmeskedni a törvényemnek azzal, hogy megpróbáljátok követni azt a nyomot, amelyet Jézus 

hagyott. 

61 Hosszú idő telt el azóta, hogy köztetek jártam, de még most is kopogtatok szívetek ajtaján, hogy 

szeressétek egymást. 

62 Boldog az, aki tudta, hogyan kell felkészülni arra, hogy a mennyei Atyát szívébe fogadja, mert Ő 

minden időben lehetőséget ad neki a jótettre, tekintettel arra, hogy a tanítvány a Mesterével akar lenni. 

63 Ha ebben a számodra kezdődő évben próbatétel előtt állsz, légy erős, és ne ess kétségbe. Akkor 

képes leszel bebizonyítani embertársaidnak, hogy milyen erő van a lelkedben. Akkor tudni akarják majd a 

forrást, amelyből ittatok, és felfedezik, hogy én, Krisztus vagyok az a forrás, amelytől eddig eltértek. 

64 Bizony mondom nektek, ehhez a forráshoz minden faj és vallás emberei el fognak jönni, mert az 

imádat minden formájában, amelyet az emberek majd Nekem szentelnek, spiritualitás lesz, és végül 

mindenki nagyon közel kerül az igazsághoz, az egységhez. 

65 Tanítványok, voltak pillanatok, amikor éreztétek igazságosságomat, és láttam, hogy alázatosan 

gyóntok Isteni Lelkem előtt. Akkor elfordítottam tekintetemet bűnetekről, és csak arra a tényre 

összpontosítottam, hogy ti az Én gyermekeim vagytok, akiket szeretek és akiknek megbocsátok. Így 

tanítalak titeket szeretni és megbocsátani felebarátaitoknak. 

66 Ne hagyjátok az időt kihasználatlanul múlni, mert senki sem tudja, meddig fog élni ezen a világon. 

Ezért mondom nektek: Ne várjon a jelennél alkalmasabb időpontra, hogy munkához lásson. Ne 

lepődjetek meg a halállal, amíg jobb időkre vártok, aratás és küldetésetek beteljesülése nélkül. 

67 Közeledik az 1950-es év, amikor búcsút mondok nektek ezzel az igehirdetéssel, és ezt a búcsút 

úgy fogjátok érezni, ahogyan a Második Korszak tanítványai érezték, amikor bejelentettem nekik, hogy 

eljött távozásom órája. 

68 Ha azoknak az volt a vigaszuk, hogy halálom után újra láthattak Engem, az azért volt, hogy a Lelki 

Élet igazságát tűzzel véssék a lelkükbe. Közületek azonban csak néhányan fogják látni Jézus emberi 

alakját. A többiek mélyen érezni fogják őt, és ez lesz a módja annak, hogy lélektől lélekig 

összekapcsolódjanak Velem. 
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69 Figyeljetek és imádkozzatok a föld békéjéért, hogy a sok megpróbáltatás véget érjen, mert rajta 

van az új nemzedékek magja. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 178  
1 Emberek: Minden alkalommal, amikor egy új év kezdődik, ilyen kérdéseket hallok tőled: "Uram, 

ez az év is megpróbáltatásokat hoz számunkra?". Erre azt válaszolom nektek, hogy az élet állandó 

próbatétel, de nem kell félnetek. Mert ha tudod, hogyan kell figyelni és imádkozni, akkor képes leszel 

előrehaladni a jóvátételben, amíg el nem éred a sorsod célját. 

2 Azok a megpróbáltatások, amelyeket az emberek átélnek, a gyümölcs, amit learatnak, a saját 

vetésük eredménye ─ egy olyan aratás, amely néha az előző évben elvetett mag eredménye, más 

esetekben pedig annak a gyümölcse, amit évekkel korábban vagy más inkarnációkban vetettek el. 

3 Új év kezdődik? ─ Akkor tegyetek úgy, mint a jó vetők, akik először megtisztítják a magot, és 

megvárják a megfelelő időt, hogy termékeny talajba helyezzék. Tehát neked is először a szívedet kell 

megtisztítanod, hogy holnap a békesség, a szeretet és a jó cselekedeteidből származó elégedettség jó 

termését arathasd le. 

4 Láttátok már a harmóniát, amelyben az egész teremtés él? Nincs az a benyomásod, hogy minden 

létezőben a teremtmények szeretik egymást? Nézzétek a Napot: nem olyan-e, mint egy apa, aki kitárja 

karjait, hogy minden teremtményt átöleljen egy élettel és szeretettel, fénnyel és energiával teli 

ölelésben? Nézzétek, ahogy meleg sugarainak érintésére kinyílnak a virágok, a madarak énekelnek, és az 

élőlények megmozdulnak, hálás szeretetükkel adózva a Királycsillagnak. 

5 Gyönyörű példája annak, hogy harmóniában kell lenned mindennel, ami körülvesz téged a 

természetben és minden spirituális dologgal. 

6 Attól a megértéstől, amit az emberek e tanításokból és a világegyetemet irányító törvényeknek 

való engedelmességből nyernek, függ a boldogságuk, amelyről egyesek azt gondolják, hogy nem létezik a 

földön, mások pedig azt hiszik, hogy csak nekem van bőségesen, de amely nagyon is jól megnyilvánul a 

lelketek békéjében. 

7 Most már tudjátok, szeretett emberek, hogy boldogságotok önmagatokban van, hogy 

megtaníthassátok az embereknek, hogy lényük mélyén, ahol azt hiszik, hogy csak keserűség, gyűlölet és 

harag, bűntudat és könnyek vannak, ott van egy fény, amelyet semmi sem tud kioltani, ez pedig a szellem 

fénye. 

8 Kanyargós módon irányította lépteit az emberiség, mert minden nemzedék örökségként veszi át 

az előző nemzedékek hibáit, és ahogy az idő múlik felettetek, úgy szaporodnak a hibák. Ez az emberiség 

most aratja le a fájdalom magvainak gyümölcsét, amelyeket korábban vetett el a világban, ahogyan az 

eljövendő generációk is le fogják aratni annak gyümölcsét, amit ti ma vetettek. 

9 Miért nem irányítjátok meggyőződéseiteket, törekvéseiteket, tudományaitokat, eszményeiteket 

és vágyaitokat az igazságosság egyetlen útjára, amelyet Tanításom mutat meg nektek? Mikor fogják az 

emberek végre felismerni az Igém igazságát? 

10 Változatlan és örök törvényem az emberek elé emelkedik, és megmutatja nekik az igaz 

boldogsághoz vezető utat ─ egy olyan utat, amely a mezőkre vezet, ahol a jót vetve az ember a béke 

aratását aratja le. 

11 Boldogok azok, akik szívük mélyén érezték hívásomat, és siettek meghallgatni az isteni 

útmutatást, mert annak szellemi jelentése által tudásuk növekedni fog. Olyanok lesznek, mint a bástyák a 

rokonaik között, és hitük révén képesek lesznek megállni a próbatételekben. 

12 Eltávolítok tőletek minden igazságtalanságot, hogy cselekedeteitek kedvesek legyenek az Atya 

szemében. 

13 Ebben a krisztusi iskolában sok kezdő volt, akik, amikor idejöttek, azt mondták a minden 

bölcsesség Mesterének: "Uram, ha Te vagy Krisztus, aki ezen az úton tanítasz, és felfedezed 

mindannyiunkban a feladatot és a képességeket, amelyekkel rendelkezik ─ add meg nekünk, hogy 

megvalósítsuk a sorsunkat, hogy eljussunk Hozzád." 

14 Aztán megmutattam nektek az örökségeteket, feladatokat adtam nektek, és "munkásokká" 

tettelek benneteket. De valóban, mondom nektek, nincsenek kiváltságosok a gyermekeim között, mert 
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mindenki, aki azzal a vággyal közeledik, hogy szolgáljon Engem, megkapja a szívébe a kegyelmemet. De 

ugyanígy eljön majd a pillanat, amikor mindazt, amit a rátok bízott ajándékokkal tettetek, Én fogom 

megítélni, és felelnetek kell majd Nekem. 

15 Most még nem követelek tőletek számonkérést, mert megpróbáljátok alkalmazni Törvényemet 

életetek cselekedeteire, és még túl éretlenek vagytok ahhoz, hogy elviseljétek az ítéletet. De 

mindegyikőtök legyen buzgó őrzője tanításomnak. Ez a küldetés teljesítése nem akadályozhat meg 

benneteket abban, hogy világotok kötelezettségeinek is eleget tegyetek. ─ Nézd meg azokat, akik 

elutasították ezt az örökséget: Szomorúság és üresség van bennük. De az én irgalmasságom nagy, és 

abban nyilvánul meg, hogy megbocsátok nekik. 

16 Aki helyesen teljesített, az érzi békémet, aki pedig nem, azt keresem a lelkiismeretén keresztül, 

hogy ébren tartsam, hogy a lelket ne lepje meg a halál órája jó cselekedetek nélkül; mert ezek nélkül nem 

lesz képes felemelkedni. 

17 Vigyétek a tanításomat szívről szívre. Amikor embertársaitok befogadják, egyesek azt mondják 

majd: "Ez az ige próféciát tartalmaz"; mások úgy ítélik meg, hogy ez egy kevéssé fontos tanítás. Míg 

egyesek progresszívnek, mások nagyon is visszamaradottnak tartják. Mindenki a saját szellemi képességei 

és cselekedeteinek tisztasága szerint értelmezi. 

18 Legyetek alázatosak, hogy élő példa legyetek az emberek számára, és hogy munkámat elismerjék. 

19 De ne csak abban a rövid időben mutassátok magatokat alázatosnak, amikor Engem hallgattok, 

hanem egész életetekben, hogy meg tudjátok változtatni embertársaitok véleményét; mert a szó 

önmagában nem fog meggyőzni. Készüljetek fel a példára, sőt az áldozatra is. 

20 Ha szeretsz Engem, menj és bocsáss meg annak, aki megbántott téged. Ha szeretsz Engem, menj 

el a betegek táborába vagy a rabok tömlöcébe. Vigasztalja őket és imádkozzon velük. Akkor a szereteted 

meghajlítja a benned lévő arroganciát. 

21 Szavam ébresztő hívás, mert amíg Velem vagytok, olyanok vagytok, mint a szelíd bárányok. De 

amikor visszatérsz a mindennapi életedhez, "szétszaggatod magad", és megtagadod magadtól a 

megbocsátást. 

22 Az önelégültség ideje lejárt, és ki kell lépnetek a stagnálásból, hogy lelketek nagyobb fejlődést 

érjen el. 

23 Szerezzétek meg a spiritualitás fehér köntösét, hogy amikor az én szavaimról beszéltek az 

embereknek, azt egy kisgyermek elfogulatlanságával tegyétek. Akkor nem fogtok félni beszélni a 

műveimről, mert a műveitek és az életetek beszélni fog értetek. 

24 Szavam a hanghordozókon keresztül ugyanazt jelenti. Minden közösséghez az ő megértésüknek 

és képességüknek megfelelően beszélek. 

25 Ma, amikor egy új év kezdődik, már az első órákban egyesítettétek erőiteket, hogy folytassátok a 

küzdelmet. Így hoztátok ezt tudomásomra. Az elhatározásod az, hogy jó vetőként emelkedj fel, aki a 

magot az előkészített barázdába helyezi ─ azzal a vággyal, hogy a munka végén gazdag termést hozzon. 

26 Ez a mag az a világossággal teli szó, amelyet elvetsz embertársaid szívében. 

27 Szembe kell majd néznetek a világgal, az emberek tanultságával; mert azok, akiket kiképeztek, 

harcot fognak nektek adni, és ha akkor nem vagytok szilárdak a hitetekben, akkor legyőzöttként fogtok 

kijönni belőle. 

28 Nem azért töltöttem meg az elméteket tudománnyal, hogy vitára késztesselek benneteket a 

tudósokkal. Felvilágosítottam a lelkedet, hogy a felemelkedés és az inspiráció által behatolj a 

"kifürkészhetetlenbe". Senki sem fogja tudni azt állítani, hogy már tudtad, hogy mit kaptál ez idő alatt. 

Mert sok tanítás, amit ez idő alatt az emberi elmén keresztül adtam nektek, új kinyilatkoztatás. 

29 A lélekről, annak halhatatlanságáról beszéltek, mert örök életet kap. De mielőtt beszélhetnétek 

ezekről a kinyilatkoztatásokról, először éreznetek kell őket. Csak akkor nevezhetitek magatokat 

tanítványaimnak. 
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30 Spiritualista nem az, aki belép ezekre a találkozóhelyekre, ahol átadom nektek az Igémet. 

Spiritualista az, aki spirituálisan imádkozik, és szellemileg szárnyal, bárhonnan. Spiritualista az, aki 

lelkének tökéletességéért küzd, és az is, aki azért él, hogy mások fájdalmát enyhítse. 

31 Értsétek meg, hogy a spiritiszta bárhol lehet. Inkább a tettei, mint a szavai alapján fogják 

felismerni. Ezért mondom nektek mindig: Legyetek példaképei a szeretetnek, az alázatnak és az 

irgalomnak. 

32 Ismerd fel, hogy nem mindenki, aki spiritisztának nevezi magát, az is. 

33 Egyszerűsítettem a vallásgyakorlatotokat és az istentiszteletet anélkül, hogy új törvényeket adtam 

volna nektek. 

34 Megértettem veletek, hogy istenségem képekkel való imádata tökéletlen, és hogy fel kell 

hagynotok minden fanatizmussal. 

35 Nem tudod, hogy Istened hatalma korlátozott, hogy eljöjjön hozzád? Nem mondtam-e nektek, 

hogy amikor hisztek, leszállok a szívetekbe, hogy életet adjak neki? Nem tanítottam-e nektek, hogy ha 

tiszta a szívetek és a lelketek, én bennetek lakom? 

36 Korábban nem tapasztalhattátok volna meg a fénynek ezt a korszakát, mert az a kevés fejlődés, 

amivel rendelkeztetek, nem tette volna ezt lehetővé. De most, hogy megélitek és elgondolkodtok rajta, a 

legtermészetesebb dolognak tűnik számotokra, hogy megtapasztaljátok a próféciák beteljesedését. 

37 Még a tudósok is felfedezték a "csodákat", és olyan előrelépéseket tettek, amelyeket korábban 

lehetetlennek tartottatok. 

38 Miért ne jutnátok el arra a felismerésre, hogy mindezek a csodálatos cselekedetek az Úr 

kegyelmének köszönhetőek? 

39 A spiritualizmus tanítja az embereket, és meghívja őket, hogy fedezzenek fel Engem a saját 

útjukon, mert Én mindenben kifejeződöm, mint Teremtő, mint Erő, mint Élet, mint Tökéletesség és 

Harmónia. És ki más képes fenntartani ezt a harmóniát a világegyetemben, mint Isten? Ennek az Istennek 

nincs formája, és nem szabad Őt korlátozott formákban elképzelni; mert akkor, amikor elhagyjátok ezt a 

világot, olyan valósággal szembesülnétek, amelyet nem tudnátok megérteni. 

40 Az én tanításom nem csak tudás, hanem simogatás és vigasztalás is. Irgalmasságom kiterjed 

mindazokra, akik szenvednek, akik könnyeket hullatnak, akik elviselik az igazságtalanságot. 

Megvigasztalja az anyát és a feleséget, megvédi a szüzet, megerősíti az ifjút és fenntartja az öreget. 

Felgyújtja a remény fényét arra a kimondhatatlan boldogságra, amely mindannyiótokra vár. 

41 Ebben az időben kiárasztom rátok kegyelmemet, hogy továbbra is a fény útját kövessétek, és sem 

a fájdalom, sem a vereség nem elég erős ahhoz, hogy elválasszon benneteket tőlük. 

42 Lelkedben már él a vágyakozás, hogy elérd igazi otthonodat, Atyád békéjének világát. Itt 

megtisztítottátok magatokat az élet küzdelmeinek olvasztótégelyében, a változó sorsokban és 

megpróbáltatásokban. De én azt mondom nektek: állhatatosan és odaadással jöjjetek a célhoz; mert ha 

nincs bennetek türelem, akkor még hosszabb lesz az út. 

43 Bármilyen hosszú ideig tart is ez a földi élet, a szellemi élethez képest, amely mulandó és 

múlandó, mulandó. 

44 Dicsőség az életben, amit ígérek neked, hogy ne félj attól, hogy elveszíted azt a testet, amit 

annyira szeretsz. 

45 Gondoskodni fogok arról, hogy minden ember, aki ezen a földön élt, felismerje egymást a 

túlvilágon, szeresse egymást és békében éljen. Akkor megértitek majd a magatok mögött hagyott lét 

értelmét, annak minden szenvedésével és megpróbáltatásával együtt, amelyek időnként felfoghatatlanok 

az ember számára. 

46 A szellemi élet olyan közel van hozzátok, hogy néha elég, ha becsukjátok a test szemét, és 

kinyitjátok a szellemét, hogy képesek legyetek meglátni e birodalom csodáit. 

47 Olyan közel vagytok a "spirituális völgyhöz", hogy egy pillanat is elég lehet ahhoz, hogy 

átmenjetek ebből a világból abba a világba. 
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Minden időben beszéltem az embereknek ezekről a kinyilatkoztatásokról prófétáimon keresztül, akik 

tanúságot tettek az igazságomról. Ebben az időben az egyetlen útról beszélek nektek, amely az én 

országomba vezet, és ezt olyan férfiak és nők által teszem, akiket erre készítettek fel az én kegyelmem 

miatt. 

48 Ismerjétek fel, hogy nem maradtok egyedül ebben az életben. Ha spirituálisan élnétek, akkor a 

szellemvilágot nagyon közel láthatnátok és érezhetnétek magatokhoz. Hagyd, hogy annak a világnak az 

igazsága és dicsősége tükröződjön életed minden cselekedetében. 

49 A legtisztább gondolatok pillanatait mindig a mennyei Atyának szenteljétek, hogy lankadás nélkül, 

szellemetek fényétől megvilágosodva elérjétek azt az időt, amikor közvetlen párbeszédet kezdtek 

szellememmel, ami 1950 után lesz, amikor már nem hallotok Engem ebben a formában. 

50 Emelkedés nélkül nem leszel képes elérni a lelkednek a Teremtőddel való párbeszédét. Tegyétek 

magatokévá a vágyat, hogy felemeljétek magatokat Hozzám, és szenteljétek Nekem a még földi életetek 

egy részét, hogy lelketek számára könnyűvé váljon az átmeneti lépés a túlvilágra. 

51 Nézzétek meg, hogy érzékeitek, szívetek és lelketek harmóniába kerültek, miközben Engem 

hallgattok. Test és lélek mélyen elgondolkodott a jövőjükről. Az előbbi tudja és elfogadja a végét, a másik 

örömmel nézi a vég nélküli horizontot, amely a tekintete elé tárul. De ki tudja megmérni azt a szellemi 

távolságot, amelyet meg kell tennie, hogy elérjen Engem, aki a tökéletességed célja vagyok? Ki tudja 

legalább azt az órát, amelyet az örökkévalóság órája mutat, amikor elhagyja földi testét? 

52 Éljetek felkészülten, figyeljetek és imádkozzatok. Gyűjtsetek érdemeket, és nem kell félnetek a 

haláltól. Mert amikor a lélek elhagyja a testet, kitárja a szárnyait, és tudni fogja, hogyan kell repülni, mint 

a fiatal madarak, amikor elhagyják a fészket, hogy először repüljenek. 

53 Nem szabad elszomorodnotok a lemondások gondolatától. Csak a materialistának vannak vágyai 

és szenvedései, amikor visszagondol ezen élet kielégüléseire. Ne legyetek materialisták, foglalkozzatok 

azzal, ami a lelketeket érinti, anélkül, hogy kihagynátok azt a figyelmet, amellyel lényetek emberi 

részének tartoznátok. 

54 Értsd meg, hogy minden elő van készítve az te felfrissülésedre. Aki meg akarja enni ezt a 

szeretetlakomát, üljön le az asztalomhoz, és lakmározzon belőle, mint az angyalok. 

55 Nem véletlenül jöttetek ide, Én vezettelek titeket, hogy részt vegyetek a megnyilvánulásaimban. 

Sokakat találtam közületek a szellemi élet számára halottnak, és az én Igém feltámasztott benneteket. 

Ma életet lehelsz, és remény van a szívedben. Mindenkit befogadok ─ azokat, akiknek van hitük, és 

azokat is, akiknek nincs. A különböző egyházak és szekták embereinek azt mondom: Boldogok, akik 

hisznek az én Igémben. 

56 Ha felfogod az inspirációmat és átalakítod azt 

Ha ki akarjátok fejezni a gondolataitokat és a szavaitokat, dolgozzatok magatokon: Mindannyian 

közvetítőim lehettek. Az Atya azt akarja, hogy gyermekei megértsék, és ezért hív meg benneteket, hogy 

lépjetek be a szellemi templomba. 

57 Keressetek Engem tiszta szívvel, mindig a lelkiismeretetek hangjára hallgatva, és bizony mondom 

nektek, nagyon hamar meg fogtok találni Engem. Még mielőtt a lelked elszállna, el fogok jönni hozzád, 

hogy elvigyelek a béke otthonába, amelyet megígértem neked. De szükséges, hogy ismerjétek az utat, 

amely Hozzám vezet: A ti utatok a spiritualizáció felé vezet. Ahhoz, hogy feljussunk a csúcsra, 

imádkoznunk kell és erőfeszítéseket kell tennünk. 

Még nem látom a föld népei között a szent vágyat, hogy spiritualizálják magukat. A materializmus 

még nem érte el az általam meghatározott határt; de ennek az időszaknak a vége közel van. Ezután 

vágyakozva térsz vissza a szeretet és az irgalmasság gyakorlásához, hogy lelked felemelkedését érdemeid 

által elérd. 

58 A bűn és a fogalmi zűrzavar okozta sötét fátyolok feloldódnak, és az igaz törvény minden lényt 

megvilágít. 

59 Nagyszerű látomásokat adok nektek, amelyek a jövőről beszélnek nektek, hogy értelmezzétek 

őket és felkészüljetek. Tegyetek tanúságot róluk embertársaitoknak. De eljön majd az idő, amikor a 
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végtelenben különböző fajok és különböző népek emberei meglátják majd jeleimet, és ez vigasztalás lesz 

egyesek számára, és boldog beteljesülés mások számára, akik ebben az én szavam beteljesedését látják 

majd. 

60 Tanításom minden spirituális tudást tartalmaz, amire csak vágyhattok. A lelketekben felfedezitek 

a fejlődési utatok során felhalmozott tapasztalatokat, és ezek szolgálnak majd arra, hogy megtaláljátok a 

spirituális felfelé vezető utat, ha tudjátok, hogyan kell felkészülni. 

61 Imádságoddal dicsőítő éneket küldesz, amely eljut hozzám. Felajánljátok Nekem a munkámban 

való küzdelmeteket, és remélitek, hogy az általatok elvetett mag jó és kedves Nekem. Megerősítem: 

Áldott mezőkre szórjátok szét magvaimat, mert tudjátok, hogy a javak, amelyeket nektek adtam, 

nemcsak nektek szólnak, hanem embertársaitoké is. 

Ebben a törekvésemben nem kértem tőletek áldozatot, csak a törvény betartását; hogy úgy éljetek, 

mint az Én gyermekeim, és fejezzétek ki azokat az erényeket, amelyeknek birtokosaivá tettelek 

benneteket. Legyetek tiszta edények belül és kívül, hogy az isteni tökéletesség bőségesen áradjon rátok. 

62 Időnként láttam tiltakozásokat és elégedetlenséget a sorsotokkal kapcsolatban. A földi életed 

nem elégít ki téged. De a Mester azt mondja nektek: A lélek igazi otthona a túlvilágon van. Legyetek 

türelmesek, menjetek át bátran a próbákon, és kövessétek törvényemet ebben az időszakban. 

Gondoskodjatok arról, hogy a rossz időkből jó idők legyenek, és amikor háborúról és pusztulásról hallotok 

híreket, imádkozzatok, és ne avatkozzatok bele, ne álljatok a másik oldalra. Ezek és sok más szerencsétlen 

esemény szabadul el és végzi a tisztító munkát az emberiség körében; de ez a lelkek javát és fejlődését 

szolgálja. E nagy csata után, amelyet a Lélek vív, egy jobb föld vár rátok, és akkor egy magasabb szintre 

jutottatok, ahol megpihenhettek a fáradságtól. 

63 Nyissátok ki szellemi szemeteket és szemléljétek az időt, amelyben éltek, akkor képesek lesztek 

megerősíteni a Második Korszakról szóló szavaimat, amelyek nagy megpróbáltatásokat jelentettek az 

emberiség számára. 

64 Minden úgy történt, ahogy meg van írva. Keljetek fel lelkileg, kövessétek tanításomat tiszta 

elmével, és ne felejtsétek el, hogy elmondtam nektek, hogy a küzdelem egyetemes, hogy a lélek nemcsak 

a földön, hanem a lét más síkjain is küzd. 

Segítsd példáddal a testetlen lelkek azon légióit, akik még mindig az anyaghoz kötötten élnek. 

Érezzétek, hogyan közelednek hozzátok ima és segítség iránti vágyukban. Ne fordítsd el őket, segíts nekik, 

hogy megtalálják az utat a zavarodottságukból, befolyásold őket együttérzéseddel, mielőtt ők 

befolyásolnának téged. Akkor azok, akik szereteted által eljutnak tanításom fényéhez, hálával teli 

szószólóiddá válnak, és segíteni fognak küldetésed teljesítésében. Minden a szeretet és igazságosság 

törvényeim keretein belül fog kibontakozni. Szeressetek mindenkit Bennem, még akkor is, ha különböző 

szellemi síkokon éltek. Egymásnak is meg kell bocsátanotok. 

65 Harcolj szellemed minden erejével, hogy elérd sorsod beteljesülését. Döntésedtől függően 

lehetővé teszed, hogy erényed kifejezésre jusson, és képes leszel szavakkal és a szeretet cselekedeteivel 

bizonyítani a hitedet. 

66 Ebben a korszakban, akárcsak a második korszakban, a Mester megjelenik tanítványai között, és 

látva bennük ezt a nagyszerű egyszerűséget és alázatot, megadja nekik a kegyelmet, hogy meghallgassák 

az Igét. 

67 Ne feledjétek, hogy minden mű hozzám fog jönni, ha az Én Törvényemre épül. 

68 Törvényem az a jó mag, amelyet tőlem kaptatok, és amelyet embertársaitok és gyermekeitek 

szívébe kell helyeznetek. Vannak szívek, amelyek a hit fáklyájaként gyulladnak meg hívásomra, és 

amelyek megmaradnak munkámban. 

69 Küzdelmetekben gyakran legyőztétek a kísértést, sarkallt benneteket az a magasztos cél, hogy 

tanításom kivirágozzon az emberek között. 

70 Szeretném megvilágosítani a lelkedet bölcsességemmel, hogy amikor találkozol azzal, aki nem 

osztja a hitedet, meggyőző bizonyítékot adj neki, hogy ismered az igazságot, és ugyanakkor segíts neki 

hinni. 
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71 Megkérdezik tőletek, hogy azt hiszitek-e, hogy próféták vagytok, és hogy van-e hatalmatok a 

szellem felett, és próbára tesznek benneteket, mint Illést az első alkalommal. Átadod nekik a 

bizonyítékokat. 

Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy ebben az órában hitetek legyen, beteljesítsétek törvényemet és 

alávessétek magatokat akaratomnak. 

72 Itt a Mester az emberi elmén keresztül beszél, amely az isteni intelligencia képmása, egy ajándék, 

amelyet a föld legtökéletesebb teremtményébe, az emberbe helyeztem. Miért kételkedtek abban, hogy 

ebben a formában nyilvánulok meg, amikor mindannyiótokban kifejeződtem? Az ebből a szóból sugárzó 

bölcsesség az a végtelen horizont, amelyet megnyitok a szellem előtt, hogy megismerjétek az igazságot, 

és ezáltal a legnagyobb boldogságot érezzétek. 

73 Aki megnyitja szemét erre a fényre, az többé nem lesz képes Engem a saját keze által alkotott 

képi alkotásokon keresztül keresni, mert azok közé fog tartozni, akiket lélekemelkedésük inspirál, és az 

istenségemmel közösséget vállalnak. 

74 Az embernek meg kell tanulnia, hogy a felemelkedés pillanatában elszakadjon a testtől, hogy az a 

rövid idő, amely alatt szelleme a túlvilágon tartózkodik, megvilágosodását és megerősödését szolgálja. 

Így mindig megtalálja a felfelé vezető utat, és kijelöli azt annak, aki nem ismeri. Megadom nektek a 

lehetőséget, hogy tanúságot tegyetek ezekről a kinyilatkoztatásokról. 

75 Ma azt mondom nektek, hogy ne csak a ti lelketek megmentésére törekedjetek, hanem 

embertársaitok lelkének megmentésére is, ami által az emberiség látni fogja, hogy beteljesedik az Igém, 

amely arra tanít benneteket, hogy szeressétek egymást. 

76 Sok mindent megadok neked abból, amit kérsz tőlem. De ha arra kérnél Engem, hogy 

változtassam meg a sorsodat, bizony mondom neked, nem adnám meg neked, mert a sorsodat, amely az 

erényről, a tökéletességről és a szeretetről beszél neked, Én írtam le. 

77 Aki arra teremtetett, hogy munkás legyen az én földjeimen, annak vetnie kell, és a mag a hit, a 

szeretet és a jóakarat magja legyen. 

78 Igyatok ebből a forrásból, ó szomjazó lelkek, ti, akik a 

A fényt keresed, de nem találod. Érezzétek ezt az édes békét, amit a szívetek nem ismer, és amikor 

megéreztétek, következtessetek arra, hogy ki az, aki beszél hozzátok. Akkor nem kell többé 

megkérdeznetek, hogy miért jöttem újra az emberiséghez, mert a választ magatokban találjátok meg. 

79 Ha nem lenne tudatlanság a világban, ha nem lenne vér, ha nem lenne fájdalom és nyomorúság, 

akkor nem lenne ok arra, hogy Szellemem úgy materializálódjon, hogy érzékeitek számára érzékelhetővé 

teszi magát. De neked szükséged van Rám. Tudom, hogy ezekben az időkben csak az Én szeretetem 

menthet meg benneteket, és ezért jöttem el. 

80 Ha nem szeretnélek ─ mit jelentene számotokra, ha tönkretennétek magatokat, és mit jelentene 

a fájdalmatok? De én vagyok a ti Atyátok ─ egy Atya, aki érzi a gyermek fájdalmát magában, mert minden 

gyermek egy kis része Őneki. Ezért minden egyes szavamban és minden egyes sugallatban az igazság 

fényét adom nektek, amely életet jelent a lélek számára. 

81 A szíved gyorsabban ver, amikor meghallja ezt a szót, és közel voltál ahhoz, hogy hangosan áldd a 

nevemet. De nem volt szükség arra, hogy ajkatok kifejezze azt az örömteli izgalmat, amely lelketekben 

eluralkodott, mert előre tudtam, hogy ujjongani fogtok, amikor meghallotok Engem. 

82 Én vagyok a Mesteretek, ugyanaz, akit a világ feláldozott a Második Korszakban, és aki most 

ugyanezzel a szeretettel jön az emberiséghez. Én vagyok az, aki a kereszt kínjaiban végtelen szomjúságot 

érzett a szeretet iránt, és víz helyett - ami az emberek részéről a könyörület formája vagy bizonyítéka lett 

volna - epét és ecetet kapott ajkára, a megvetés, a lenézés és a tudatlanság jeleként. 

83 De én nem teszek szemrehányást az emberiségnek; éppen ellenkezőleg, új üzenetet hozok neki, 

amely felemeli, mert érezteti vele a lélek számára oly szükséges békét. 

84 "Szomjazom", mondtam abban az órában; "szomjazom", mondom nektek újra ─ a szeretetetekre, 

hogy közel érezzétek magatokat Lelkemhez, hogy szeressétek egymást. 
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85 Te is szomjas vagy; a fájdalom perzseli a szívedet, és kétségbeesetten szükséged van a lelki víz 

frissességére, hogy a hit, a remény, a vigasztalás és a béke olthassa lelked, szíved és elméd szomját. 

86 Erőt kérsz? Vigye magával. Gyógyító balzsamra van szüksége? Vedd át. Nehéz problémája van? 

Megadom a megoldást. Bemutatjátok nekem a szegénységeteket? Vigye a kulcsokat a munkához és a 

mindennapi kenyérhez. Szenvedsz? Sírj, majd szárítsd fel könnyeidet köpenyemen, érezd simogatásomat, 

és új erővel támadj fel az életre. 

87 Ettől a naptól kezdve kezdjetek új életet. Örülni fogok a győzelmeiteknek, és segítek leküzdeni az 

akadályokat. Ismét mondom nektek: "Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet". 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 179  
1 Kiválasztottjaimon keresztül beszélek a világhoz. Boldogok azok, akik bennem lelkesedtek, mert 

szavuk kivirágzott, ékesszóló volt, és bölcsességemet és akaratomat tettem benne ismertté. 

2 Az idők kezdetén az intelligenciával és értelemmel felruházott ember elkezdett ismereteket 

szerezni, eszméket alkotni, és imádatát felajánlani Urának. Lelke erősödött, és amikor nagy tapasztalatok 

után kifejlődött, elküldtem Ábrahámot, Izsákot és Jákobot, hogy egy szellemi fa mintaképe és gyökérzete 

legyenek ─ egy számos család atyái, amelynek leszármazási vonalai kitartanak az idők során, szaporodnak 

és elterjednek a földkerekségen. Tőle származott a tizenkét törzs, tele erővel és hatalommal, hogy 

továbbadják a nemzeteknek a Teremtő igaz imádatának tanítását és a bűn megszüntetését. 

Ezt a feladatot Izrael népére bíztam, mert az emberiség korai napjaiban sok kezdeti nehézséget és 

törvényem rossz értelmezését láttam. A szellemi, egyszerű és tiszta imádat, amelyet gyermekeimtől 

megköveteltem, bálványimádássá, értelmetlen istentiszteletté és utálatossággá fajult. Bár közel voltam 

hozzájuk, ők "érezték", hogy messze vagyok tőlük, és azt hitték, hogy a törvényt teljesítik, ezért 

vétkeztek. 

Amikor prófétákat küldtem az emberiséghez, azok félreismerték őket, és amikor hallották a 

buzgalommal és igazmondással teli szavukat, azt mondták Nekem: "Nem tudunk követni téged, Uram, túl 

messze van az út.". De az Atya, aki a Szeretet, és aki minden gyermekét élteti és kíséri, továbbra is várta, 

hogy felismerjék őket. 

3 Ma a Harmadik Korszakban éltek, kiválasztott emberek, és ugyanezzel a küldetéssel küldtelek ki 

titeket, hogy felébresszétek és tanácsot adjatok a világnak. Ha felkészültök, az inspirációtok 

kimeríthetetlen lesz, és 1950 után, mint tanítványaim, a szavaitokon keresztül ismertetni fogjátok a 

tanítást, és ezzel együtt az Akaratomat, a kinyilatkoztatásaimat és a kegyelmemet. Az emberek iránti 

szereteted csodákat fog tenni, és az állandó elkötelezettség életét fogod élni. De ha már megtettétek a 

spiritualizáció felé vezető lépéseket, nem szabad felsőbbrendűséget éreznetek azokkal az 

embertársaitokkal szemben, akiknek a szelleme még nem érte el a ti befogadóképességeteket. 

4 Szárnyaljatok felfelé, és ha le kell ereszkednetek, hogy megmentsetek egy lelket, tegyétek meg. 

Ahogyan a pásztor is leereszkedik a szakadékba, ahová a juha esett, hogy megmentse és egyesítse a 

nyájat alkotó többi juhával. Legyetek jó pásztorok, és tanuljátok meg művelni embertársaitok szívét ezzel 

a tanítással, amely életet, felemelkedést és dicsőséget jelent. 

5 Soha ne zárjátok el a szíveteket a szeretet elől, és általa felismerhetitek Atyátok végtelen 

munkáját. 

6 Legyetek elnézőek felebarátaitok vétkeivel szemben, ó, szeretett tanítványok. 

7 Boldogok azok, akik nem ítélik el embertársaik vétkeit, és nem botránkoznak meg, mert ők a szív 

tisztaságát mutatják, és tudják, hogyan kell irgalmat gyakorolni. 

8 Az ítélkezés joga csak annak van, aki tudja, hogyan kell ezt tenni, és aki képes igaz szeretettel 

korrigálni és tanítani is. A jelenlegi megpróbáltatásokban, amelyeket az emberiség átél, elmondhatom 

nektek, hogy én vagyok az egyetlen, akinek joga van ítélkezni. Mert minden ember között nem látok 

egyetlen igazat sem, akinek joga lenne ezt tenni. 

9 Ha szereted az erényt, és sajnálod mások hibáit ─ ha végre egész életedet a lelked jobbításának 

szenteled ─, akkor képes leszel igazi példakép lenni. És ha műveiddel, szavaiddal és gondolataiddal 

tanítod és megvilágítod embertársaid útját, akkor készen állsz arra, hogy olyan legyél, mint az Isteni 

Mester, aki, amikor a földön járt, megmutatta neked, hogyan lehetsz tökéletes bíró. 

10 Engedtem, hogy nagy bűnösök, férfiak és nők belépjenek a jelenlétembe. Hagytam, hogy nagy 

képmutatók keresztezzék az utamat, hagytam, hogy próbára tegyenek, megkérdőjelezzenek, 

kigúnyoljanak vagy megpróbáljanak megalázni. Jól tudtam, hogy nem fognak ellenállni ítéletemnek, és 

hogy végül mindenki érezni fogja Isteni Jelenlétemet. Néha egy mondat elég volt ahhoz, hogy 

megmozdítson valakit, máskor egy pillantás vagy egyszerűen csak a csend volt elég. De szeretném, ha 

tudnátok, hogy a munkámban alázat, méltóság, szeretet, együttérzés volt. 
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11 Az alázat, a jóság és a szeretet volt Jézus igazságosságának lényege, és az emberiségnek mégsem 

volt olyan kérlelhetetlen bírája, mint ő. Ki tudna ellenállni az igaz szerelemnek, az abszolút tisztaságnak, 

az isteni fénynek? 

12 Bizony mondom nektek, nincs olyan hatalom, amellyel szembeszállhatnátok szeretetemmel. Az 

ellenségek kicsinek bizonyulnak, a szemben álló erők gyengék, a fegyverek, amelyek az igazság és az 

igazságosság ellen próbáltak harcolni, mindig is törékenyek voltak. 

13 A gonosz erők által az isteni igazságosság ellen vívott harc végtelen konfliktusnak tűnt számodra. 

És mégis ─ az örökkévalóság előtt ─ olyan lesz, mint egy pillanat, és a lelked tökéletlensége idején 

elkövetett vétkek olyanok lesznek, mint egy kis folt, amelyet erényed és szerető igazságosságom örökre 

eltöröl. 

14 Aki elfogadja az Én Igémet, amely olyan, mint a kristálytiszta víz, az többé nem fog szomjazni. 

Bárki, aki a Harmadik Korszakban felismer Engem ezekben a tanításokban, amelyeket nektek adok, erős 

lesz az emberiségre váró nagy megpróbáltatásokban, és nem fog elpusztulni. 

15 Felkészítelek benneteket, hogy ne lepődjetek meg. Gyújtsd fel a hitedet, és még ha a viharos szél 

üvölt is, és ki akarja oltani a lámpásodat, vigyázz, vigyázz rá gondosan, és nem leszel sötétségben. 

16 Ma már nem mosolyog a világ, amikor a tanításaimat hallja. A lélek tudja, hogy az Úr nagy napját 

éli, amikor minden cselekedetét meg kell ítélni, és amikor tekintetem lényének legbelsőbb részébe hatol. 

Tudja, hogy a termése a rossz maggal keveredik, amelynek gyümölcsei szenvedést hoznak neki. A 

lelkiismerete azt mondja neki, hogy nem követte az isteni utasításokat, hogy letért az engedelmesség és 

az engedelmesség útjáról, és ezért nagyon nehéz a keresztje. 

Én minden embernek adtam egy poharat, hogy szeretettel és jó cselekedetekkel töltsék meg; de ti 

csak keserűséget és mérget adtok Nekem. Meg akarod szüntetni, mert úgy érzed, hogy haldokolsz, és 

keresed az ellenszert. De én azt mondom nektek: gyertek hozzám, mert még visszanyerhetitek az életet. 

Hallgassatok rám és dolgozzatok. 

17 Szeress, űzd el a gyűlöletet, hagyd magad mögött a régi szokásokat, amelyek eltérítik lépteidet a 

jóság útjáról. Világítsd meg utadat minden idők szavával. Keressétek az isteni örökséget lelketek mélyén, 

és emlékezzetek az elveimre, amelyeket Mózes által adtam nektek, valamint az én szavamra és példámra 

Jézus által. Emlékezzetek a Szentlélekként nektek adott kinyilatkoztatásaimra a Harmadik Korszakban, és 

tudni fogjátok, miért sírtok. De én elveszem tőled a poharat, és felajánlom neked a békémet. 

18 Ezúttal az Én szavaimban ugyanazt a lényeget fogjátok megtalálni, mint amivel Jézus tanított 

benneteket, ugyanazt az igazságot, mint amit a Tízparancsolatban adtam át nektek a Sínai-hegyen. 

Mindenkinek, aki Engem akar szolgálni, először is fel kell ismernie, hogy az Én utam az áldozathozatal és a 

felebarát iránti szeretetből fakadó odaadás útja. De azt is mondom nektek, hogy minden érdemeteket 

hozzárendelem nektek, hogy eljuttassalak benneteket az igazi életre. 

19 Érezzétek szeretetemet és jöjjetek hozzám, jóakaratú emberek. Emeljétek fel arcotokat, és 

tekintsetek Krisztusra, aki ígéretét beteljesítve visszatért az emberiséghez. 

20 Behatolok szíved belsejébe, és ott fogadom lelked egyszerű hódolatát, amely imádságban szól 

hozzám, és felajánlja nekem elhatározását, hogy követi tanításaimat, erős lesz és összeszedettnek 

mutatkozik a megpróbáltatásokban. 

21 E szívből jövő és alázatos imára válaszul felajánlom nektek, hogy mindig veletek leszek, és hogy 

ezt a jelenlétemet a legjobban érzékelhetővé teszem számotokra azokban a nehéz órákban, amelyeken 

keresztülmentek. 

22 E korszak fénye széttöri a sötét fátylat, amely az emberek szellemét beburkolta; széttöri a 

láncokat, amelyek megkötözték és megakadályozták, hogy elérje az igaz utat. Bizony mondom nektek: Ne 

gondoljátok, hogy tanításom megtiltja a tudás minden területének felfedezését, hiszen Én vagyok az, aki 

felkelti érdeklődéseteket, csodálatotokat és kíváncsiságotokat. Ezért adtam nektek a gondolkodás 

képességét, hogy akadálytalanul haladhasson abba az irányba, amerre haladni akar. Azért adtam nektek 

az értelem fényét, hogy megértsétek, amit az utatokon láttok. Ezért azt mondom nektek: Fedezzétek fel, 
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kutassátok, de győződjetek meg róla, hogy tisztelettel és alázattal közelítitek meg a titkaimba való 

behatolást, mert akkor lesz igazán megengedett. 

23 Nem tiltottam meg nektek, hogy megismerjétek azokat a könyveket, amelyeket emberek írtak, de 

meg kell tanulnotok, hogy ne botoljatok meg és ne essetek tévedésbe. Akkor megtudhatod, hogyan 

kezdte az ember az életét és a küzdelmét, és milyen messzire jutott. Amikor készen álltok, a tanítások és 

kinyilatkoztatások forrásához kell fordulnotok, hogy megmutassam nektek a jövőt és a célt, ami rátok 

vár. 

24 Mindenki úgy készüljön fel, ahogy a lelkiismerete diktálja. Értsd meg, hogy eljön a harc ideje, és 

akkor nem egy remetelak árnyékában kell meditálnod, hanem szembe kell nézned a világgal és a 

kísértésekkel, és egy pillanatra sem szabad elmenekülnöd a harc elől. 

25 Ha nem készültök fel, ha nem járjátok körül tanításomat, akkor holnap egy olyan elmélet fog 

felbukkanni az emberek között, amely ─ bár hamis ─ az igazság látszatát kelti majd, és nem az én 

akaratom, hogy megtévesztőnek tűnjetek. Mert megpróbálják majd bebizonyítani, hogy az én 

eljövetelem ebben az időben nem az igazság szerint történt. 

26 Használjátok a saját erőtöket a felkészülésre, és ne pazaroljátok el mások munkájának 

megítélésére. 

27 Sokszor mondtam már nektek: egyesüljetek. De amikor az egyesülésről beszélek nektek, értsétek 

meg, hogy nem csak a ti közösségeitekről beszélek, hanem ez a szó az egész földet magában foglalja. 

28 Értsétek meg, hogy nem azért jöttem, hogy bármilyen istentiszteleti cselekedetre inspiráljalak 

benneteket. Sem a Második Korszakban, sem ebben a korszakban nem kerestem trónt vagy tiszteletbeli 

helyet azokban a gyülekezeti termekben, amelyeket az imádatom számára különítettetek el. Ma azt 

mondom nektek, hogy ne ajánljátok fel Nekem a földi kincseket és az emberi hiúságokat, mert akkor 

ugyanazt tennétek, amit a kísértő tett Jézussal a pusztában: felajánlanátok Neki az ő országát az 

enyémért. 

Már tudjátok, hogy az Én Királyságom nem ebben a világban van. Ezért lettem emberré, ezért 

születtem alázatban, és azért éltem hasonlóképpen, hogy bebizonyítsam nektek, hogy a földi hatalom és 

dicsőség nem szükséges a mennyország elnyeréséhez. 

29 De miért ajánlanátok Nekem anyagi gazdagságot, amikor már tudjátok, hogy minden az enyém? 

Add meg nekem azt, amivel még nem rendelkezem: a szeretetedet. 

30 A ti szellemetekhez szólok, mert az enyém része, és vissza kell térnie hozzám. De ahhoz, hogy 

megmentsem, le kellett jönnöm hozzá. Ma a ti lelketeknek kell felemelkednie az erényen keresztül, amíg 

el nem éri az Én keblemet. 

31 Tanítványaim, ti magatokban kerestek olyan gondolatokat és cselekedeteket, amelyek kedvesek 

előttem, hogy elnyerjétek kegyelmemet, és én, aki ismerem szereteteteket és igyekezeteteket, megadom 

nektek, amit kértek. Nem földi javakat kérsz Tőlem, nem annyira a múlandó örömökre törekszel, mint 

inkább azokra, amelyek tartósak. Az örök élethez vezető úton jársz, ahol megpihenhetsz a küzdelmedből. 

32 Elégedjetek meg a szavamban foglalt lényeggel, és amikor fájdalom ér benneteket, vigasztaljon 

benneteket az a gondolat, hogy ebben felfedezitek a fényt, amely mindig megmutatja nektek az örök 

élethez vezető utat. Éppen ez a fájdalom nem engedi a lelket elaludni vagy elbizakodottá válni, olyan lesz, 

mint a harmat, amely felfrissíti és újjáéleszti a szívet. 

33 Mindig az örök életről beszéltem nektek, arról az útról, amelyet a lélek bejár, és amelynek nincs 

vége, amelyen fejlődik, tökéletesedik és eljut az Úrhoz. 

Azért, hogy példát mutassak nektek, hogy megértsétek és kövessétek, eljöttem az időkben. Jézusban 

korlátoztam Magamat, emberként születtem és éltem, engedelmeskedtem az isteni és emberi 

törvényeknek, éreztem ennek az életnek a nehézségeit, dolgoztam a mindennapi kenyérért. De a 

kötelesség teljesítésén túl a világnak átadtam a szeretet és a szelídség üzenetét. 

34 Amikor eljött az idő, hogy prédikáljak és cselekedjek, lelkemet e küldetés teljesítésének 

szenteltem. 
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35 Nem mindenki értette meg, hogy a lélek fontosabb, mint a test. És ebből a szeretetről szóló 

tanításból, amit nektek adtam, nagyon kevés gyümölcsöt hoztatok Nekem. Milyen törékeny a szíved! 

Sokan azt állítják, hogy szeretnek Engem, de nem ismerik fel tanításom előnyeit. 

36 Abban az időben, amikor kinyilatkoztattam tanítványaimnak, hogy vissza fogok térni az 

emberiséghez, megkérdezték Tőlem, hogy mikor lesz a próféciáim megvalósulása, és azt mondtam nekik: 

"Figyeljetek és imádkozzatok, és meg fogjátok látni őket.". 

Sokan nagyon hamar vártak Engem, de csak ebben az időben jöttem el bíróként, hogy előkészítsem az 

utat minden ember számára. Ha kinyitnák szellemi szemüket, látnák, hogy Én leszállok a "fehér felhőn", 

és onnan számtalan fénysugarat küldök le a földre. 

37 Ki tudná felfogni Lelkem lényegét, hiszen Fény vagyok, Isteni Szeretet, hiszen nincs anyagi forma 

Bennem? A szegénység közepette jöttem hozzád. Az erény, amit tanítottam nektek, ugyanaz, amit a 

Második Korszakban prédikáltam. Közelebb akarom hozni a szíveteket hozzám, és azt akarom, hogy 

felismerjétek megújult megnyilvánulásomat. 

38 Sokan vannak, akik félelemből vagy szorgalomhiányból nem fejlődtek, és csak Mózes törvényét 

követik, anélkül, hogy felismernék a Messiás eljövetelét, és vannak, akik, bár hittek Jézusban, mégsem 

várták a megígért Vigasztalás Lelkét. Most harmadszorra jöttem le, és ők nem vártak Engem. 

39 Az angyalok bejelentették ezeket a kinyilatkoztatásokat, és hívásuk betöltötte a termet. 

Felismerte őket? A szellemvilág azért jött el hozzátok, hogy tanúja legyen jelenlétemnek. Minden, ami 

meg van írva, meg fog történni. Az elszabadult pusztítás legyőzi az ember gőgjét és hiúságát, és az ember 

─ miután alázatossá vált ─ keresni fog Engem, és Atyámnak fog szólítani. Szeressetek Engem, és meg 

fogtok ismerni Engem. Így a nemzetek békéjéért való könyörgés a szívetekből fog fakadni. 

Mindannyiótokat szeretlek, és amint szellemileg felkészülten visszatértek hozzám, szövetséget kötök 

az emberekkel, és nagy öröm lesz az Atyában és a gyermekekben. 

40 Azok, akik vártak Engem, nem lepődtek meg az embereken keresztül adott szavaimon. A többiek 

tagadták, hogy a Mester újra eljött, hogy ebben a formában ismertesse meg magát a világgal. De én azt 

mondom nektek: Imádkozzatok és kutassatok, tanulmányozzátok a próféciákat, hallgassatok a 

lelkiismeret hangjára legbensőbb lényetekben, és tudni fogjátok, hogyan kell válaszolni minden kérdésre, 

amelyet feltesznek nektek. 

41 Megáldalak benneteket, emberek. Életet adtam nektek, és bátorítalak benneteket a fejlődés 

útján, mert szeretlek benneteket. Megadtam az embernek és az alacsonyabb rendű lényeknek az élethez 

szükséges elemeket. Mindannyian Bennem éltek, és az Én akaratomnak vagytok alávetve. Mondtam 

nektek, hogy "a fa levele nem mozdul meg az Én akaratom nélkül". Ahhoz, hogy élj, ott van a levegő, amit 

belélegzel, a nap, amely felmelegíti a tested, a vizek és a gyümölcsök, amelyek táplálnak téged. Nektek 

azonban, akik szellemmel vagytok felruházva, megadom, hogy beléphessetek titkos kincstáraimba, hogy 

megismerhessétek mindazt, ami a szellemi felemelkedésetekhez szükséges. A szellemetek nem hal meg, 

míg az anyagi természet ma létezik, és holnap már nem lesz. Mert én arra teremtettem, hogy az ember 

szolgája legyen, és miután betöltötte a rendeltetését, el fog tűnni. 

42 A föld, a növények, az állatok hálát adnak Istenüknek. Az egész teremtés meghajol és aláveti 

magát a törvényeknek. Az erdei vadállatok szeretik egymást, nem ölnek meg saját fajtársaikat, és ha 

mégis, akkor azért, hogy táplálkozzanak. Tisztelik a társukat, nem szaporodnak idő előtt, nem kritizálják 

egymást. 

De ti emberek éppen az ellenkezőjét teszitek, mert nektek megvan az akarat szabadsága és a saját 

akaratotok. De én adtam nektek a lelkiismeretet és a törvényt, hogy megvilágítsam utatokat. Ébredjetek 

fel, nyissátok ki szemeteket az Én útmutatásaim fényére. Mivel hozzám kell jönnöd ─ miért lassítod 

lépteidet? Ne tedd szomorúvá az életutat. Engedd, hogy a lélek keressen Engem, hogy szeressen Engem, 

hogy megértsen Engem, és hogy megerősödjön és újjáéledjen az imádságban és a szeretet munkájában. 

43 Felkészítelek benneteket, hogy buzgón teljesítsétek törvényemet. Ily módon oktathatjátok 

embertársaitokat, és támaszt nyújthattok nekik. 
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44 Azt akarom, hogy Atyaként szeressetek Engem, és hogy lássatok Engem a teremtésem tökéletes 

munkájában. Ne tagadj meg Engem a patakok kristálytiszta vizében, a mezők zöldjében, az arcodat 

simogató levegőben, a csillagos égbolton. 

Ne okozzatok nekem ilyen fájdalmat. 

45 Nézzétek, hogyan árasztom ki magam teremtő erőmben, hogy tápláljam a lelketek. 

Meggyógyítom a leprásokat testben és lélekben. Mert ahogyan a testnek táplálékra van szüksége az 

élethez, úgy a léleknek is szüksége van szellemi táplálékra. Szüksége van a szeretetre, az Atyjával való 

közösségre, a kötelességei teljesítésére. Ebben a harmóniában boldogan fogtok tudni élni ma a földön és 

holnap a szellemi otthonban. 

46 Szerelmem veled van. Az ihletemet e teremtmények erre felkészült intellektusa fordítja szavakba. 

Ők az Én tolmácsaim, és Én az ő szellemi felkészültségük és képességük szerint nyilvánulok meg. 

Mindannyian a hanghordozóim lehettek. Az ember túl kicsi ahhoz, hogy befogadja Istenségem erejét. De 

egy korlátozott sugarat küldök az ő értelmi szervére, hogy érthetővé tegyem magamat, és hogy az Én 

Igém az ő ajkán keresztül hangozzék el. Azt mondom nektek: Jöjjetek, hogy megkapjátok a Mesteretek 

szeretetét és a tanítást, hogy oltsátok tudásszomjatokat. 

Néhányan félelmet éreztek, de én kérlek benneteket: Miért van benned ez a félelem, amikor Én 

mindig is minden gyermekemmel voltam, amikor a szívedben hordozol Engem? 

47 Szeretetem nagy irántatok, és ezért választottalak ki titeket különböző régiókból és nemzetekből, 

mert nagy szükségetek van Rám. Megállapodást kötöttetek Velem, mert az elmúlt időkben nem 

teljesítettétek küldetéseteket, és szükség van arra, hogy siessétek a lépéseket, hogy tisztán és hangosan 

jöhessetek Hozzám, ahogyan Tőlem jöttetek. 

48 Még nem tökéletesítettétek magatokat, és már az idők beteljesedésében vagytok. Hosszú idő óta 

az ember közvetítésével beszélek ebben a Korszakban. Példázatban szóltam hozzátok, és ha elolvassátok 

az írásokat, amelyekben az első hanghordozók továbbították és lejegyezték Szavamat, csodálni fogjátok 

türelmemet, és fájdalmat éreztek hanyagságotok miatt. Minden gyülekezetben, ahol az emberek 

összegyűlnek, bőségesen adtam az Élet Igéjét, és azt mondtam nektek: Tanulmányozzátok magatokat, 

hogy megértsétek embertársaitokat. Érezzétek a fájdalmukat, szeressétek őket, ahogy én szeretlek 

titeket. 

49 Azért jöttem, hogy visszaszerezzem Lelkemnek azt a részét, amely bennetek van, és amely 

Hozzám tartozik. Azért jöttem, hogy hadat üzenjek ─ de nem az emberiségnek, hanem a bűnnek, a 

gonosznak. Ebben a harcban, amely már most is tombol bennetek, erősnek kell maradnotok. 

Használjátok adottságaitokat, hogy azok növekedjenek és kimeríthetetlenek legyenek, ahogy jót tesztek. 

Amikor a megújulásról beszélek nektek, az azért van, mert elvesztettétek a kegyelmet és a tisztaságot, 

amellyel felékesítettelek benneteket, és amelyet meg kellett volna őriznetek az idők folyamán. 

50 Megmondtam nektek, hogy "a felhőben" fogok eljönni, és hogy az angyalaim is eljönnek. Nem 

váltak valóra ezek a próféciák? Nem szólt-e és nem erősítette-e meg minden szavamat a szellemvilágom? 

Nagy megpróbáltatások jönnek, és elpusztítják a földet. 

rázd meg. Nem akarom, hogy bíróként keressetek Engem, hanem Atyaként és Mesterként. Megmutatom 

nektek az élet, a szeretet és az alázat igazi útját, hogy ne vágyjatok sem koronára, sem jogarra. Ha 

nagyszerű akarsz lenni, légy alázatos. 

51 Azt akarom, hogy egyesüljetek. Mert 1950 után már nem fogjátok hallani Atyátok szavát a 

hanghordozókon keresztül, és a lelketek bátorításra fog vágyni, hogy folytassátok ezt az utat, és sokan 

közületek gyengék lesznek, mint Péter, mások pedig kételkedni fognak, mint Tamás. De ki fog példát 

venni Jánosról? Bizony mondom nektek, ha úgy szerettek Engem, mint az a kiválasztott tanítvány, meg 

fogtok látni Engem teljes dicsőségemben, és azt fogom mondani nektek: Gyertek hozzám, nyomorúságos 

szívek, Atya vagyok, és átérzem minden gyermekem fájdalmát. Imádkozzatok, és nagyon közel érezni 

fogjátok magatokhoz a Küreniust, aki segít nektek cipelni a kereszteteket. Legyetek odaadóak és erősek a 

megpróbáltatásokban, és szenvedéseitek könnyebbek lesznek. 
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52 Előkészítettem ezt a nemzetet és lakóit tanításom megnyilvánulására, hogy az emberek 

felemelhessék lelküket, és a túlvilágon megpillanthassák a Második Jeruzsálemet, az ígért szellemi földet, 

ahol az idők végén egyesülni fognak a pátriárkákkal. Az az akaratom, hogy ebben a nemzetben a 

különböző fajok keveredjenek, hogy azok, akik belefáradtak a háborúkba és a vitákba, békére találjanak, 

és keressenek egy helyet, ahol elgondolkodhatnak tanításaimon, és hogy azok, akik éheznek a 

spiritualitásra, Lelkem megnyilvánulását kapják, hogy betöltse őket fénnyel és vigasztalással, hogy a föld 

völgyéből már a magasabb élet küszöbét lássák, ahol a lélek lakni fog, és megtapasztalja szavam 

beteljesedését. 

53 Ragyogást fogok adni ennek a nemzetnek. Nemcsak szellemileg fog emelkedni, hanem anyagi 

hatalomra is szert tesz. Termőföldjei termékenyek lesznek, lakosainak energiája és erkölcsi ereje lesz, és 

az általam nevelt szellem az emelkedettségről és törvényem ismeretéről tesz majd tanúbizonyságot. 

54 Akkor, amikor a világ embere eljön, és szemléli a veletek végzett munkámat, vágyat fog érezni 

arra, hogy javítson az életén, és keresni fogja azokat a természetes elveket, amelyek segítenek neki a 

jóvátételben. Elmélázik majd a Törvényen, vágyakozni fog az Igém után, és a lelke újra kapcsolatba kerül 

Velem. Titokban és szeretettel fogok beszélni hozzá, és az ösvény kezdetére helyezem. Aztán, amikor 

befejezte az útnak ezt a szakaszát, elkezd felfelé haladni, hogy megmássza a hegyet, ahol várom őt. 

55 Nem mindenki fogja hallani az Igémet ebben az időben ugyanabban a formában, amelyben 

hozzátok, tanítványaimhoz beszélek. De tudjátok, hogy mindenki, aki Engem keres, megtalál Engem. Az 

én inspirációm mindenkiben ott lesz, aki szeret Engem, és erről ti is tanúskodni fogtok. Ha már nekiláttál 

az előttük álló küldetés teljesítésének, készítsd elő számukra az utat azzal, hogy példát mutatsz a 

szeretetből és az alázatból. 

56 Légy közel hozzám, engedd, hogy szellemed szemei megnyíljanak, és szíved érezze szeretetemet, 

hagyd, hogy mindaz, amit hallasz és érzel, megmaradjon lényedben, hogy holnap, amikor visszaemlékezel 

Szavamra és értelmezed azt, taníthasd embertársaidat. 

57 Ne hagyjátok ki ezeket a leckéket, amelyek a Bölcsesség Könyvének lapjai, amelyet most adok 

nektek az üdvösségetekért. 

58 Én befogadlak téged, és benned befogadom minden gyermekemet. Bölcsességem leszáll minden 

tanítványomra, akik tudták, hogyan készítsék fel érzékelésüket és szívüket. 

59 Fényként és erőként, békeként és szeretetként jövök a szívetekbe, hogy ne érezzétek magatokat 

gyengének az emberek iránt. 

60 Türelemmel fegyverkeztek fel, mert tudjátok, hogy nemes feladatotok a testvériség és a béke 

terjesztése a világban; mert tudjátok, hogy figyelnetek kell, hogy a Mennyei Atya akarata beteljesüljön. 

Olyanoknak kell lennetek, mint az őrszemek, akik őrködnek e küldetés felett, amely még nem teljesült. 

61 Hangom szüntelenül a törvény útjára hívja az embert. De ti, akik ebben az időben elsőként 

kaptátok meg kinyilatkoztatásaimat, most az utolsók lesztek, hogy tanúi lehessetek a hozzám érkező 

tömegeknek. De mivel azok közé tartoztok, akik először ismertek fel Engem, kötelességetek példát 

mutatni tanításom körül, olyanok vagytok, mint egy bot embertársaitok számára. 

62 Látom, hogy a feladatotok nagyságát tekintve még mindig hiányzik bátorságotok és hitetek 

ahhoz, hogy a harmadik korszak apostolai legyetek. Életetekben még mindig vannak a gyengeség, a 

kétségbeesés és az önmagatokkal való küzdelem pillanatai. Győzzön le minden akadályt. A szívetek már 

megérezte Munkám nagyságát. Úgy találtad, hogy az én szavam bátorító. Tanításom során 

megtanultátok, hogy imádkozzatok, hogy megszabaduljatok a kísértéstől. 

63 A Mester nem akarja, hogy továbbra is vesztegessétek az időtöket. Nézze meg, hogy az emberiség 

bizonyos tekintetben mennyit fejlődött. De azt akarom, hogy a fejlődésük teljes legyen, az emberi és a 

szellemi élet harmóniában legyen. 

64 Ez az élet egy gyönyörű lehetőség a lelketek számára, hogy fejlődjön. Indulj el, növekedj, fejlődj. 

Nézd meg, hogyan fejlődik és alakul át minden a teremtésben. Kezdetben, éretlenségedben olyan voltál, 

mint egy atom; de az intelligencia miatt, amellyel felruháztalak, végül a kezedbe vetted a természet által 

birtokolt anyagokat, hogy felhasználd őket. Már akkor, amikor elkezdtétek lakni a földet, a rátok váró 
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törvény már érvényben volt rajta. Az Atya azóta kinyilatkoztatta nektek a szellemi életet, és útnak 

indított benneteket abba az otthonba, ahová meg kell érkeznetek, hogy a megtisztulásért folytatott 

küzdelem után megpihenjetek és békét élvezzetek. 

65 Mindig hallgassatok lelkiismeretetek szavára, hogy az megmondja nektek, teljesítettétek-e a 

törvényt vagy sem. 

(Példabeszéd) 

66 Figyeljetek: Egy ember egy magas hegyen volt. Ismerte a hegyeket, az erdőket és az ösvényeket, 

amelyeken törzstársainak élelem után kutatva egyre csak haladt. Egy nap, magánya közepette egy hangot 

hallott, amely így szólt: "Figyellek téged, ember, és látom a nehézségeidet. Ezért jövök hozzátok, mert én 

vagyok az élet, amely minden teremtett dologban lüktet. 

De figyeljetek: Keljetek fel, nézzetek körül, és menjetek azokhoz, akik hozzátok tartoznak, és 

mondjátok el nekik, amit hallottatok, és amit éreztetek, de nem láthattatok. Aztán, amikor meggyőződtek 

arról, amit már hisztek, alakítsátok ki velük egy nép magját. Indítsd el őket a számukra készített föld 

ígéretének beteljesedése felé vezető úton." Amikor az a férfi meghallotta ezt a hangot, érezte, hogy a 

szíve megdobban az erőtől, és nem merte felemelni az arcát, hogy ránézzen arra, aki így szólt hozzá. 

Érezte, hogy egy ismeretlen erő hatol be a lényébe, mintha egy mennyei fény árasztotta volna el a lelkét 

életerővel. 

Ahogy ez a hang elhallgatott, érezte, hogy testének fáradtsága elillan, ugyanakkor érezte, hogy a 

lelkére nehezedik a felelősség súlya. 

Ezután elindult az övéihez, hogy tanúságot tegyen a történtekről, és mivel igaz ember volt, mindenki 

hitt a szavának. Az ember így szólt: "Az a hang, amelyet hallottam, egy útról beszélt nekem, de nem 

tudom, hogy melyik az, amelyiket ismerem. Talán van egy, amelyik valami nagy városba vezet, vagy talán 

egy hatalmas szőlőhegyek földjére." 

Egy éjszaka, amikor az ágyán feküdt, egy tiszta hangot hallott a lelkében ─ már nem az érzékszervei 

között ─, amely így szólt hozzá: "A szemed nem ismeri az utat, mert azt csak a lélek ismeri. Ez az én 

törvényem útja." Ezután hallotta annak parancsolatait, amelyek arról szóltak, hogy Istent jobban kell 

szeretni minden teremtett dolognál, hogy nem szabad őt képzelet vagy babona által létrehozott 

entitásokon keresztül imádni; hallotta azt is, hogy egymás szeretetéről szólt. Ez volt az út, a szeretet és a 

jóság útja. 

Amikor a férfi felébredt, megértette, hogy mindez isteni kinyilatkoztatás volt, amelyet a szellemének 

adott. Ismét tanúságot tett családja előtt arról, amit álmában kapott, és hittel és engedelmességgel telve 

egyesítette törzsének minden tagját, hogy egyesülésükkel egy erős és nagy nemzet magvát alkossák. 

(a példabeszéd vége) 

67. Ez az én mai példabeszédem, amelyben Mózesről beszélek nektek, arról a szellemről, amellyel az 

egyházi vezetők ebben az időben 

Az, aki csendben imádkozott és közösséget vállalt az Atyjával; az, aki hosszú útra vezette népét a pusztán 

keresztül; az, aki a tömegek gyengeségével szemben a földre zúzta a törvény tábláit. 

68. Három korszak telt el, és ma megkérdezlek benneteket: Ki ismeri közületek az utat? Ki az, aki 

valóban felkészül arra, hogy meghallja az Örökkévaló hangját? Hol vannak azok, akik képesek lennének 

azt mondani Nekem, ahogyan testvéreid tették volna más időkben: "Uram, ha létem feláldozása 

szükséges a Te műved javára, tedd velem akaratod szerint". 

69. Ma már nem találok senkit, aki így beszélne a Mesterével. Hogyan fogjátok az én igémet a világgal 

megismertetni ebben az időben? Szükséges, hogy egyesüljetek, hogy a szeretet és a tisztaság művét 

elismerjék. Ha ezt rítusok, szimbólumok vagy hitvallások segítségével mutatjátok be, nem fogjátok tudni 

megrendíteni embertársaitok lelkét. Ha viszont cselekedeteiddel a szeretet példáját mutatod, 

törvényemet elismerik és tiszteletben tartják. 
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70. Tanulmányozzátok Igémet, mert abban hallani fogjátok az Atya hangját, amely mindig 

megmutatja nektek az utat a lelkiismereteteken keresztül, és szemlélteti veletek a tökéletességet, 

amelyet fokozatosan eléritek rajta. 

71. Ahogyan tanulmányozzátok az emberi testet, és elámultok a látványától, amely csak az emberi 

lény külső formája, úgy kell elmerülnötök a lélek szemlélésében és tanulmányozásában, mert csak így 

ismerhetitek fel annak nagyságát. 

72. Harcolj, és még ha a harcod heves is, nem szabad belefáradnod abba, hogy az én igazságomról 

tanúskodj. Tegyetek jót, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy fel kell áldoznotok magatokat. Az a 

feladatod, hogy megmentsd embertársaidat. 

73. Áldásomat és megbocsátásomat adom neked. 

Az én békém legyen veletek! 



 

41 

Utasítás 180  
(a második világháború alatt adták) 

1 Világosságot adok nektek, hogy megismerjétek szavamat és megértsétek tanításomat, szeretett 

tanítványok. 

2 A "munkásnak" továbbra is művelnie és szántania kell a mezőt, amelyre hitben és a gazdag aratás 

vágyával kell elvetnie a magot. De a Mester azt mondja nektek: Vigyázzatok, hogy a megfelelő talajt 

válasszátok ki, hogy a mag ne romoljon meg, és mindig olyan gyümölcsöket arassatok, amelyek 

megfelelnek annak a szeretetnek, amellyel a földeteket megműveltétek. 

3 Mindannyian "munkások lehettek az én földjeimen"; de először is szükséges, hogy érezzétek és 

megértsétek ezt a küldetést. Ennek a tanításnak az a célja, hogy levegye a tudatlanok sötét szemkötőjét, 

és járásra késztesse a "bénákat", megmutatva nekik, hogy én vagyok az egyetlen Isten, akit szolgálniuk 

kell. Ezért mondom nektek: Arra készítelek fel benneteket, hogy példaként mutassátok meg magatokat 

másoknak, mivel kinyitottátok szemeteket a Fényre, és alázatosan bevallottátok, hogy tudatlanok 

voltatok. Én is hasonlóan fogok vetni általatok, és learatom kegyelmem gyümölcseit. 

4 Embertársaitok meg fogják kérdezni tőletek, hogyan kaptátok ezt a tanítást, hogyan zajlottak a 

megnyilvánulásaim, és miért követitek ezt az utat. Minden kérdésre abszolút őszintén kell válaszolnia. 

Mert ha nem tartjátok magatokat az igazsághoz, nem lesztek erősek, és vereséget szenvedtek. Akkor a 

mag nem fog kicsírázni. 

5 Nem akarom, hogy akkor üres kézzel legyetek, és azt sem akarom, hogy a küzdelmetek végén 

aratás nélkül maradjatok, miután eltávolítottalak benneteket a világból, hogy kövessétek az utamat, és 

"tanítványaimnak" neveztelek benneteket. Nem lenne igazságos, ha csalódást és keserűséget aratnátok 

csak azért, mert nem tanultátok meg megvédeni Munkámat azáltal, hogy tanulmányozzátok és 

megismeritek azt, hogy elég erőt, lelki békét és tudást szerezzetek ahhoz, hogy ellenálljatok a 

megpróbáltatásoknak. 

6 Az én tanításom egyetlen lecke, amelyet sokféle formában fejezek ki, hogy megértsétek, és 

amelyhez nincs mit hozzátennetek. De bár ez a törvény, nem akarom rátok kényszeríteni, mert akkor 

képmutatásba esnétek, ha külsőleg úgy tennétek, mintha követnétek, miközben a szívetek megszegi azt. 

7 A lelkiismeretet azért helyeztem lényetekbe, hogy minden utatokon jelen legyen, mert a 

lelkiismeret képes megkülönböztetni a jót a rossztól és a jót a rossztól. E fény által vezérelve nem leszel 

képes megtéveszteni, és nem leszel képes arra sem, hogy tudatlanoknak nevezzenek. Hogyan csaphatná 

be a spiritualista a saját felebarátját, vagy hogyan próbálhatná meg becsapni önmagát, amikor a saját 

lényében birtokolja a Teremtő fényét? 

8 Abban az időben egy gazdag ifjú odament Jézushoz, és így szólt hozzá: "Mester, úgy hiszem, 

megérdemlem az általad ígért országot, mert követem a tanítást." Jézus megkérdezte tőle: 

9 "Betartod a törvényt?" És az ifjú így válaszolt: "Igen, Uram, böjtölök, jól bánok embertársaimmal, 

senkinek sem ártok. 

gonoszságot, és vagyonom egy részét a templom támogatására adom." 

Jézus ekkor azt mondta neki: "Ha engem akarsz követni, hagyj hátra mindent, amid van, és kövesd a 

Mestert." De a fiatalembernek annyi minden volt a birtokában a világban, hogy nem akart megválni a 

gazdagságától, és inkább elszakadt az Úrtól. Azt hitte, hogy teljesíti a törvényemet, és becsapta magát. 

10 Hányszor mondtam nektek: gyakoroljátok a tevékeny felebaráti szeretetet, mutassátok meg ezt 

az erényt, de ne dicsekedjetek vele, mert akkor ez már nem irgalom lenne, és becsapnátok magatokat! 

11 Tanítványok: Ha nem akartok hibákat vagy tévedéseket elkövetni, vizsgáljátok meg tetteiteket a 

lelkiismeretetek fényében. És ha van valami, ami elhomályosítja, vizsgáljátok meg magatokat alaposan, 

és fel fogjátok fedezni a foltot, hogy kijavíthassátok. Van bennetek egy tükör, amelyben megnézhetitek 

magatokat, és láthatjátok, hogy tiszták vagytok-e vagy sem. 

12 A spiritualistát a tetteiről kell felismerni, amelyeket, hogy tiszták legyenek, a lelkiismeretnek kell 

diktálnia. Aki így cselekszik, az úgy fogja érezni, hogy joggal nevezheti magát az én tanítványomnak. 
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13 Ki tudna becsapni Engem? ─ Senki. Nem az alapján ítélek meg benneteket, amit tesztek, hanem a 

szándék alapján, amellyel teszitek. Benne vagyok a lelkiismeretedben és azon túl. Hogyan hihetitek, hogy 

nem ismerhetem tetteiteket és azok indítékát? 

14 Készüljetek fel a harcra, hogy Munkámat ne támadják meg rossz cselekedeteitek miatt. Mert sok 

esetben tőletek függ, hogy az emberiség elismeri-e vagy sem Munkámat. 

15 De mi semmisítheti meg a munkámat, hiszen az maga az igazság, hiszen az a szeplőtelen 

tisztaság? Ön azonban nagyon is elszalasztaná az érdemek megszerzésének és a lélek felemelésének 

lehetőségét. 

16 Ha valaki nem ismeri az igazságomat, az azért van, mert nem foglalkozott vele, és ivott ebből a 

forrásból, amely kristálytiszta vizet ont minden szeretetre szomjazó ajkára. 

17 Az igazság, amelyet a pátriárkáknak, a prófétáknak és az igazaknak kinyilatkoztattam, ugyanaz, 

amit ma nektek is kinyilatkoztatok. Mert az Én Tanításom, amelyet ma kaptok, minden idők Törvénye, 

amellyel megmutattam nektek a felemelkedés útját, hogy folytathassátok életutatokat a cél felé. 

Tanításomban soha semmit nem mondtam nektek, amire ne lett volna igaz magyarázat. De ha más és 

bonyolult magyarázatokat adtok, ha megváltoztatjátok a tanításomat, vagy téves értelmezést adtok 

azoknak, akiknek magyarázatra van szükségük, akkor rossz termést fogtok aratni. 

18 Figyeljen arra, hogyan adja tovább és hogyan beszél. Értsétek meg, hogy egy nagyon nagy 

ajándékért vagytok felelősek. 

19 Én vagyok a mag tulajdonosa, ti vagytok a munkások. Ha valaki lusta, és nem teljesíti a feladatát ─ 

ha valaki letér az ösvényről, ne hibáztassatok Engem, aki mindenhová hívlak benneteket. Ismerd fel, hogy 

aki el akarja nyerni az üdvösségét, annak bizonyos erőfeszítéseket kell tennie. 

20 Íme, a szívetek felé fordulok, hogy ti, érezve Engem, azt mondjátok: "Mester, követni foglak." 

21 Figyeljetek jól: az Atya minden időben a hírnökeinek küldött üzeneteken keresztül adta tudtára 

szeretetét az emberiségnek. Ez a szeretet, amelyet mostanáig próbáltok megérteni és érezni, az a 

szeretet, amely mindig is simogatott benneteket. 

22 Azt akarom, hogy töltsétek meg magatokat ezzel a fénnyel, mert szeretet nélkül nem fogtok 

elérni Engem. E nélkül az erő nélkül nem tudjátok felfogni dicsőségemet. 

23 Szavam megérinti szívetek leggyengédebb húrjait, hogy felébredjetek a szeretetre, és 

megértsétek, hogy ha csak azért éltek, hogy a világ gazdagságát megszerezzétek, és nem marad sem 

helyetek, sem időtök a szív és a lélek számára, hogy kifejlessze képességeit, akkor nem fognak 

kibontakozni fejlődésük útján. 

24 Ne legyen elbizakodott a szívetek, mert az örökkévalóság tüzét szimbolizálja Őt, akiből minden 

dolog származik, és ahol minden dolog újjáéled. 

25 A szellem a test segítségével a szívet használja a szeretetre. Ha csak az anyag törvénye szerint 

szeretsz, a szereteted múlandó lesz, mert korlátozott. De ha lelkileg szeretsz, akkor ez az érzés olyan, 

mint az Atyáé, aki örökkévaló, tökéletes és változatlan. 

26 Minden élet és minden teremtett dolog a Lélekhez kapcsolódik, mert az örök életet birtokolja. Ne 

korlátozzátok magatokat, szeressetek Engem és szeressétek magatokat, mert birtokában vagytok a "lét" 

azon isteni szikrájának, amely nem ismer határokat a szeretetben, ami maga Isten. 

27 Értsd meg, hogy minden, ami létezik, érted van, ahogyan minden a rendeltetése szerint 

szüntelenül hódolat és tiszteletadás a Teremtőnek. 

28 Minden lénytől megkapom a gyümölcsüket, de minden tőlem kapja az életadó erőt. 

29 Mindezeket a tanításokat azért magyarázom el nektek, hogy a lelketek ne legyen többé az 

érzékeitek foglya ─ hogy amikor elindultok tanításaim terjesztésére, tudassátok, hogy a lélek, mint 

minden teremtett dolog, az evolúció törvényének van alávetve. 

30 "Fejlődés" ─ egy szó, amely az emberek ajkán lesz, amint a lélekkel foglalkoznak; mert fejlődést, 

felemelkedést, átalakulást és tökéletességet jelent. 

31 Mikor szabadul meg végre az ember az előítéletektől, hogy ne forduljon többé a formák felé, és 

ne lásson mindent, ami körülveszi, nagyobbnak, mint ő maga? Aztán, amikor eléri a lélek szabadságát. 
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32 Most már jól megérthetitek, hogy amikor mindig bölcsességben ismertettem meg magam az 

emberekkel, az azért történt, hogy kiszabadítsam a korlátozott elmék által bebörtönzött lelkeket. 

33 Ebben az időben még mindig vannak korlátozott elméjű és inspiráció nélküli emberek. Bár az 

embereknek a fejlődésüknek köszönhetően már világos és felébredt elmével kellene rendelkezniük, 

sokan még mindig úgy gondolkodnak és élnek, mint a primitív korszakokban. 

Mások nagy előrelépéseket tettek a tudományban, de közben hiúságukban és önzésükben 

elzárkóztak, mert azt hitték, hogy elérték a tudás csúcsát. De megálltak a lelki fejlődésükhöz vezető úton. 

34 Nektek, akik hallottatok Engem ebben az időben, és hallottátok a "szellem" szót állandóan 

ismételgetni tanításomban, azt mondom, hogy a nagyság és a fény, amit ez a szó tartalmaz, meg fogja 

rázni ezt az emberiséget, amint megérti. 

35 Továbbra is tegyétek magatokat méltóvá erre a kegyelemre a helyesen értelmezett alázat által. 

"Az alázat nem jelent szegénységet, sem anyagi szegénységet. 

36 Őrizzétek meg az erkölcsi erőt, mert úgy erősödtetek meg, mint az acél az üllőn, az élet 

szenvedései által. 

37 Látom, hogy egyetértesz a sorsoddal. Ha a múltad fájdalmas volt, ne nézz rá többé. Felejtsd el, és 

élj békésen a jelenben. Ne féljetek a jövőtől, mert a "holnap" Én vagyok. 

38 Minden próféciám valóra fog válni, és ezt a kis nemzeteteket az emberiség az "Ígéret Földjének" 

fogja tekinteni. Gondoskodom róla, hogy a szívek békét érezzenek benne, és a lelkek megvilágosodjanak. 

Más nemzetek magas rangú uralkodói jönnek majd hozzá, és az ő kebelében ihletet kapnak arra, hogy 

szeretettel uralkodjanak. 

39 Izrael "elveszett törzsei" összegyűlnek majd ezen a kegyelmem által előkészített földön, és érezni 

fogják békémet. 

40 Fel kell készülnöd, mert embertársaid hozzád fognak fordulni. Nem tudjátok, hogyan és mikor, de 

a szavam valóra válik. 

41 Ezért arra kérlek benneteket, hogy egyesüljetek, hogy embertársaitok érezhessék, hogy 
megérkeztek az Úr népének kebelére, ahol megkapják azt, amit az Én 

Will az. 

42 Előre tudatosítom bennetek a jövő minden eseményét. Ami azokat a "törzseket" illeti, azt 

mondom nektek, hogy bölcsességem által mozgatva el fognak jönni, hogy megkapják azt az örökséget, 

amit ti kaptatok. Nem véletlenül fognak eljönni; de szükség van arra, hogy egyesüljetek, hogy lássátok 

szavam beteljesedni. 

43 A második korszakban, amikor a császár uralkodott Palesztina felett, az megoszlott egymás 

között. Izrael népe a pogányok rabszolgája volt, és vállukon érezték a zsarnokság igájának terhét. 

44 Pontosan ekkor jött el Isten Fia az emberekhez. 

45 Mennyi fájdalom volt abban a népben, és milyen nagy volt az emberek önzése! De az Én szavam 

meghallgatásra talált, és olyan volt, mint a balzsam annak az elaggott népnek minden sebére. Én 

oltottam a szeretetszomjukat, és ezért azok, akik hittek Bennem, azt mondták: "Csak a Názáreti tudja, 

hogyan kell szeretni". És mégis félreismertek. 

Amikor az emberek áldozatot mutattak be nekem, megkérdezték tőlem: "Jézus, hol vannak azok, akik 

követtek téged?". Abban a pillanatban Jeruzsálemre néztem, és azt mondtam: "Még nincs itt az ideje, 

hogy a mag kicsírázzon. De eljön majd az idő, és az emberiség akkor megismeri a gyümölcsöt." És valóban 

─ távozásom után ─ tanítványaim elindultak, és hírül adták szavamat. 

46 Most elmondom neked: Az 1950-es évben azok, akik nem engedelmeskednek szavamnak, meg 

fognak jelenni, és újra áldozati halált okoznak majd nekem, ami az engedetlenség és a köztetek lévő 

viszálykodás. Akkor azt fogom mondani, ahogyan akkor is mondtam: "Magomat e szívekbe helyeztem, és 

az kivirágzik, és annak gyümölcséből esznek majd a nemzetek, akik megismerik az Írásokban feljegyzett 

Igémet." Ez az, amit akkor mondtam. 

47 Ez az örökség neked szól. Ne feledjétek, hogy mindig a jót kell elvetnetek az utatokon. 
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48 Közelednek azok a napok, amikor a keresztény világ a szívét a Golgotán mintegy kétezer évvel 

ezelőtt lezajlott drámára való emlékezésre összpontosítja. Aztán egyesek elgondolkodnak, hogy 

kiderítsék, életük cselekedetei összhangban vannak-e a lelkiismeretükkel, vagy gyengék voltak a 

kísértéssel szemben. 

49 De ez a nép, amely jelenleg hallgat Engem, úgy érzi, hogy nincs szükségük a Megfeszített képének 

szemlélésére, mert megérti, hogy a Golgotán kiontott Vér még mindig hat az emberek szívében. Ugyanis 

azért "locsolták", hogy megmutassák neki, hogyan kell teljesíteni egy küldetést. 

A spiritualista embereknek nincs szükségük arra, hogy újra átéljék ezt a drámát; megtanultak 

szellemileg szárnyalni, amíg nem érzik és látják a szellemben létező dicsőséget. Aki szereti 

Tamás kételkedett, megengedtem neki, hogy ujjait Jézus sebébe dugja, és hogy lássa Véremet, amely 

még mindig friss, és amely kimeríthetetlen forrásként továbbra is szeretettel és erővel árad minden 

lélekbe. 

50 Elmondtam nektek, hogy olyan közel vagyok hozzátok, hogy még a legtitkosabb gondolataitokat is 

ismerem, hogy mindenhol ott vagyok, ahol ti vagytok, mert mindenütt jelen vagyok. Én vagyok a fény, 

amely inspirációkkal vagy világító gondolatokkal világítja meg elmédet. 

51 Én vagyok bennetek, mert én vagyok a Lélek, amely éltet benneteket, a lelkiismeret, amely 

megítél benneteket. Ott vagyok az érzékeidben és a testedben, mert ott vagyok az egész teremtésben. 

52 Érezz Engem egyre inkább magadban és mindenben, ami körülvesz, hogy amikor eljön a pillanat, 

hogy elhagyd ezt a világot, teljesen beléphess a Lelki Életbe, és ne zavarják lelkedet azok a benyomások, 

amelyeket az érzéki világ hagyhat maga után; és még egy lépéssel közelebb kerülhess Hozzám, aki a 

végtelen tisztaság forrása vagyok, amelyből örökké iszol majd. 

53 Nem tudhatod, mennyi időd van még erre a lépésre. Ezért vigyázzatok, mert a kísértés megpróbál 

majd megbotlásra késztetni benneteket. Felkészítelek benneteket, és megígérem nektek, hogy 

kegyelmem készen áll majd arra, hogy megmentsen benneteket a viharból. Felajánlom nektek a 

segítségemet, amikor a bukás veszélye fenyeget, mert számomra nincs olyan, aki többet érne, sem olyan, 

aki kevesebbet. Én vagyok az Atya, és valahányszor bűnbánóan hozzám jöttök, én befogadlak 

benneteket, és érdemeitek szerint adom meg nektek a jutalmat. 

54 Gondolkodjatok el és vizsgáljátok meg az életeteket. Engedd, hogy szellemed fénye megvilágítson 

téged. Megmutatom nektek a lelki fejlődéseteket. 

55 Értelmezd helyesen a szavamat, tudva, hogy nem a formáját kell megfejtened, hanem a benne 

rejlő jelentést és a célt, amely felé mutat. Hanghordozóim hibázhatnak, de ami Istentől jön, az tiszta, és 

nem lehet beszennyezni. 

56 Olyan magot adtam nektek, amelyből gazdag termést fogtok aratni. Vegyetek példát rólam, és 

terjesszétek a szeretetet és az irgalmasságot embertársaitok között az élet útján. Akkor az emberiség fel 

fogja ismerni az általatok elért hitet és erőt. 

57 Próbáljátok megérteni Munkám jelentését, ahogyan azt azok értették és értelmezték, akik a 

végsőkig követtek Engem. 

58 Amikor a szívedet szentélyként készítetted elő, ahol várakozol Atyád látogatására, hogy érezze 

benne szereteted melegét, akkor mondhatod igazán, hogy "a pacsirta" veled volt. Férfiak, nők és 

gyermekek vesznek körül, és mindannyian olyanok, mint fészekaljak az élet fáján. 

59 Szüntelenül vándoroltál, a földben kerested bizonyos fák gyökereit, hogy megítélhesd a 

gyümölcsüket, és gyakran felfedezted ezekben a gyökerekben a rágó férget. Akkor hegyeken és 

völgyekben kerestetek Engem ─ abban a reményben, hogy egy atyai vagy legalábbis baráti hangot 

hallotok, amely megszabadít benneteket a bizonytalanságtól, és az igazság ösvényére vezet benneteket. 

Most, hogy halljátok az Igémet, megköszönitek Nekem, hogy megadtam nektek, hogy hallgassátok 

tanításomat, amely felkészít benneteket a jelenleginél tökéletesebb szellemi kommunikációra. 

Ma korlátoznom kell a fényemet, hogy ti megértsétek. De eljön majd a pillanat, amikor lelked és 

elméd képes lesz közvetlenül elviselni bölcsességemet. Ma sokaknak elég egy kis fény és béke a szívükben 

─ egy simogatás a gyermekeknek, gyermekeik szerető tekintete a fáradt időseknek; mert ez által egy 
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fénysugarat éreznek fáradt és szomorú szívükben. De utána mindenki elindul egy olyan fény után, amely 

megvilágítja az életútját. 

60 Ha most megkérdeznétek sok gyermekemet, hogy vágynak-e arra, hogy hallják a tanításaimat, azt 

válaszolnák, hogy nem méltóak rá. De mondom nektek, hogy egyik gyermekem sem méltatlan arra, hogy 

meghallgasson Engem. Mindenkinek szüksége van az Én szavamra: az igazaknak, hogy felfrissüljenek 

Istenük meghallgatásában; a tudatlanoknak, hogy tanuljanak és elérjék lelkük fejlődését a Mester 

tanításai által; a bűnösöknek, hogy megújuljanak bűnbánatuk által, amikor az Atyára hallgatnak. 

61 Egy hang jön hozzám, és azt mondja nekem: "Gyere és nézd meg, milyen gyenge vagyok a földön, 

milyen foltos a lelkem. Tudom, hogy szeretsz engem és meg tudsz bocsátani, hogy vezető vagy 

sötétségemben és segítőm magányomban. Jöjj segítségemre, mert ennek az órának a 

megpróbáltatásaiban érzem a halál kínjainak fájdalmát." 

62 Ki beszél így hozzám? Ki engedi, hogy hívásai így jussanak el Hozzám az irgalom iránti vágyban? Ez 

egy szív? Nem, emberek, az emberiség az, aki nem felejtette el, hogy én vagyok a Szeretet. Felismeri 

szégyenletes voltát, és megváltást kér. 

63 Sírtam távozásod miatt attól a pillanattól kezdve, hogy elhagytad a szellemi otthont, hogy a földre 

menj. Azóta az én könnyeim és az én vérem bocsátotta meg bűneidet, és kedves és nyugodt hangom 

folyamatosan tanácsot adott neked életed útján. Az árnyékom követett téged minden utadon. A 

valóságban én hiányoltalak, nem te. Mert amikor elmentél, erősnek érezted magad, és azt hitted, hogy 

már nincs szükséged a segítségemre. Az utad a szabad akarat útja volt, érzékeid kitágultak, hogy 

belélegezz és megérints mindent, ami körülvesz, és nagyon mélyre kellett zuhannod, hogy újra felém 

fordítsd a tekinteted. 

Még akkor is eszedbe jutott, hogy van egy Atyád, akinek az asztalához leültél. Akkor te kiáltottál az 

Uradhoz, de én már korábban hívtalak, és nem hallottam meg a kiáltásodat. 

Jelenlét az asztalomnál. Úgy kerestelek téged, mint egy apa, aki látta, hogy gyermeke kisgyermekként, 

ártatlansággal a szívében és az út ismerete nélkül elmegy. 

64 Ha megismeritek az Igémet, meg fogjátok érteni, hogy az Atya szándéka, amikor elküldött 

benneteket a világba, hogy annak veszélyekkel és kísértésekkel teli ösvényein járjatok, nem az volt, hogy 

eltévedjetek azokon. Hiszen előre megtervezték őket, hogy megkapjátok a lélek fejlődéséhez szükséges 

leckéket, hogy megadják nektek a hiányzó tapasztalatokat, és végül, hogy fényben telve térjetek vissza 

Hozzám. 

Amikor a szellemed kijött belőlem, olyan volt, mint egy szikra, amelyet a szeleknek lánggá kellett 

alakítaniuk, hogy amikor visszatérsz Hozzám, a fényed eggyé váljon az Istenségével. 
65 Az új hegy csúcsáról szólok hozzátok. Ott várlak benneteket, és bizony mondom nektek: 

Érkezésetek napján ünnep lesz ebben a birodalomban. A fájdalom ösvényén fogtok eljutni oda, és ezáltal 

megtisztítjátok vétkeiteket ─ egy olyan ösvényt, amelyet nem Én rajzoltam meg előre, hanem az ember 

teremtett. Te is hagytad, hogy ezen az úton járjak. De azóta az áldozat és a fájdalom útja megdicsőült az 

Én Vérem által. 

66 Halljátok a hangom hangját a végtelenben, ahogyan a harang hangját halljátok. 

67 Ne feledjétek, hogy eljött az ítélet ideje, mert bizony mondom nektek, minden vétket meg kell 

engesztelni. Maga a Föld fogja számon kérni, hogy az ember milyen gonoszul használta ki azt és a 

természet birodalmait. Mindaz, ami elpusztult, számon fogja kérni rajtatok, és ezáltal ráébreszti az 

embereket, hogy a Teremtő szeretetből teremtette őket, és hogy az az Akarat, amely elpusztíthatná őket, 

gondoskodik róluk, megvédi és megáldja őket. 

68 El tud-e egy lélek nyugodtan távozni erről a bolygóról, amikor az, ami megszentségtelenítette és 

elpusztította, számon kéri rajta? Ők azok, akiknek olyan világot kellett teremteniük, amelyben a 

bűntudat, az anyagiasság és a törvényemnek engedetlen élet következményei olyanok, mint a sötét 

ködfelhők, amelyekben fájdalomban bolyonganak, amíg világosság nem lesz bennük, hogy elkezdhessék 

helyreállítani mindazt, amit elpusztítottak. 

69 Hogy segítsek nekik, azt mondom nekik: Íme, itt van a Mester ismét a tanítványai között. 
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70 Ma azért jöttem, hogy hitet ébresszek azokban, akik rövid időre elkeseredtek. 

71 Ha én eljöttem hozzátok, akkor mindazokhoz is el fogok jönni, akik felemelkednek hozzám. 

Szeretetem, fényem mindenkinek szól. 

72 Amikor az Úr megnyilvánulása a tanítványai között történik, végtelen örömöt éreztek a 

lelketekben, és még ha rövid is a megnyilvánulásom, elégedettnek mutatkoztok. 

73 Azt akarom, hogy érezzétek azt a békét és örömöt, amit akkor tapasztalhattok, amikor Engem 

hallgattok, akkor is, amikor imádságban kerestek Engem, hogy amikor eléritek ezt a belső 

emelkedettséget, gondolataitok olyanok legyenek, mint a termékeny harmat, amely a terméketlen 

mezőkre száll. 

74 Miközben a világ zűrzavarban van, a káosz árnyéka telepszik a nemzetekre, és a háború megrázza 

az emberiséget, hallom azokat, akik azt mondják: "Ha Isten számára nincs lehetetlen ─ miért nem állítja 

meg a háborút, és miért nem teremt egy új, békével teli világot?". De mondom nektek, hogy ahogyan 

háború van az emberben, úgy van benne béke is. Minden embernek szigorú és bölcs lelkiismerete van, és 

ennek segítségével képes a számára hasznos utat választani. 

75 Máris új csata tört ki a világban. Egész nemzetek harcolnak azzal a céllal, hogy legyőzzék 

ellenségeiket. Mások azért törekszenek felsőbbrendűségre, hogy leigázzanak népeket és rabszolgákat 

tartsanak, megint mások pedig azért, hogy fajuk bebizonyítsa, hogy az a legmagasabb mind közül; de 

vakságukban nem ismerik fel a mindenkire váró szakadékot. 

76 A sötétség és a zűrzavar eme légkörében gondolataitok úgy hatoljanak át, mint egy fénysugár. 

Ezekkel segítesz embertársaidnak, hogy a megpróbáltatások pillanataiban tisztán tudjanak gondolkodni. 

Így fogjátok teljesíteni a küldetést, amelyet parancsba adtam nektek. 

77 Legyetek erősek, hogy uralkodjatok a szenvedélyeiteken, és ne álljatok egyik vagy másik oldal 

mellé. A szívetek lángoljon fel a mindenki iránti együttérzéstől és testvériségtől, és belsőleg osztozzatok 

az emberiséget sújtó szenvedésekben és megpróbáltatásokban. Így a szíved az enyémmel együtt fog 

dobogni. 

Minden jónak, amit teszel, meglesz a jutalma. Vagy nem gondoljátok, hogy a béke eljövetele az 

emberek között az imáitok jutalma lenne? 

78 Íme, nem áldozatot kérek tőletek. Nem küldelek ki benneteket, hogy prédikáljatok az elszabadult 

tömegek között; nem adlak benneteket a pogányok kezébe. Most már elég, ha megtisztítjátok elméteket, 

hogy azzal megvilágítsátok embertársaitok útját. 

79 Küzdj, imádkozz, figyelj, hogy a kísértés, amelynek megvan a hatalma, hogy a legvonzóbb 

formákba csomagolva mutatkozzon előtted, ne vonja el a figyelmedet jó szándékaidról, és ne 

akadályozzon meg kötelességed teljesítésében. Tanulj meg vele harcolni és legyőzni. Ne aludjatok, mert a 

végsőkig harcolni fog. 

80 Küzdelmetek nagyobb, mint azt el tudjátok képzelni, mert ez az ellenfél láthatatlan. Mert gyakran 

sok helyen keresitek őt, és mégis magatokban, érzéseitekben és szenvedélyeitekben rejtve hordozzátok. 

Nincs jobb fegyver ehhez a harchoz, mint az ima. 

81 Az Atya tanácsot adott nektek. Bár minden tanítói cím más és más, a lényege, értelme és célja 

ugyanaz: hogy szeretetemet adjam nektek, és megmutassam nektek a tökéletességhez vezető utat, 

amely üdvösséget ad nektek. 

82 Az emlékezés napjaiban még a legkeményebb szív is érzi jelenlétemet. A végtelenségben 

szüntelenül visszhangzik az isteni harang hangja, amely ennek az új időnek a megnyilvánulását hirdeti. De 

milyen süket ennek az emberiségnek a szíve! 

83 Amikor az emberek akkor felébrednek, és vágyakozva jönnek az Igém után, már túl késő lesz, 

mert Én már nem leszek ott. Akkor lesznek csak képesek a megnyilvánulásom tanúságtételét befogadni. 

Sokan panaszkodni fognak maguknak, mert nem látogattak meg Engem azokon a helyeken, ahol 

megismertettem magam, és nem hallották meg a hangomat. 

84 Ebben az időben az emberiséget nagy megpróbáltatások sújtják. A világ minden pontján 

siránkozás van. Ennek az az oka, hogy a lelkek azért jöttek a földre, hogy learassák annak gyümölcsét, 
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amit más időkben vetettek; mert senki sem menekül az igazságszolgáltatásom elől. Nem lennék többé 

tökéletes, ha ezt nem tenném világossá számotokra, ha nem hagynám, hogy learassátok munkáitok 

gyümölcsét. De az embereket is felkészítem ennek az üzenetnek a fényén keresztül. 

Minden fülbe eljut majd a hír a visszatérésemről, a tanításokról, amelyeket az emberiség számára 

hagytam. Tanítványaim elindulnak, hogy gyógyító balzsamot vigyenek a betegeknek, ők lesznek a kereszt 

hordozói azoknak, akiket a keresztjük terhe nyomaszt. Gyakran megismétlem nektek ezeket az 

utasításokat, hogy távozásom után ne felejtsétek el őket. 

85 Figyeljetek és imádkozzatok, hogy erősek legyetek. De imádkozzatok lélekkel, hogy elérjétek és 

élvezzétek a tökéletes közösséget az Úrral. Amikor azt látjátok, hogy amit az ima pillanataiban ihletés 

által kaptatok, valósággá vált, az lesz a bizonyíték arra, hogy a Mesterrel való lelki közösség pillanatában 

volt részetek. 

86 Tökéletesítsd az Engem kereső, imádkozó utadat. Ne feledjétek: amikor már nem halljátok az 

Igémet a gyülekezeti termeitekben, a gyülekezetek emberei elindulnak, hogy visszaszerezzenek 

benneteket, megpróbálnak majd visszahódítani benneteket. Képes leszel-e akkor szemet hunyni e fény 

előtt, és félretenni a kapott feladatot, hogy helyette megelégedj egy rítus végrehajtásával? 

87 Ne féljetek, amikor néha arról beszélek, hogy rágalmaznak és üldöznek benneteket. Én csak azt 

mondom nektek, hogy ha teljesítitek Isteni Törvényemet, és ha engedelmeskedtek a földi törvényeknek, 

akkor nincs mitől félnetek. 

88 Bizonyítsátok be már most, hogy nem hiába hallottátok Jézust beszélni ez idő alatt, hogy ─ amikor 

"tanítványoknak" neveztelek benneteket ─ tudjátok, hogyan kell méltósággal viselni ezt a címet. Tetteid 

őszinteségét és tisztaságát látva a legmakacsabbak is meghajolnak. Akkor, amikor a vallási tanok és 

eszmék közötti konfliktus ideje elérkezik a világra, amikor az emberek a legerőteljesebben ellenzik 

szellemi tanításom hirdetését, akkor a csodák, amelyeket nektek adok, a legnagyobbak lesznek, és ezek a 

bizonyítékok megrémítik majd a világot. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 181  
1 Ti, hallgatók sokasága, jöjjetek a fényhez, csukjátok be a test szemeiteket néhány pillanatra, és 

lélekkel nézzétek Jelenlétem ragyogását, amely hozzátok jön. Ez a szeretet és bölcsesség isteni fénye, 

amelyet ruhaként akarok nektek adni. Ez az a fény, amely eloszlatja a tudatlanság, a fanatizmus és a 

rosszindulat sötétségét. 

2 Ezen a napon, amelyet a testi pihenésnek és a lélek gondozásának szenteltetek, útmutatásomat 

adom nektek. Ez a hetedik nap, amikor kipihenitek a hét fáradalmait, amikor learatjátok munkátok 

gyümölcsét, és erőt gyűjtötök az utatok folytatásához. 

3 Vegyétek ezt a napot evolúciótok hetedik szakaszának szimbólumaként - annak, amikor az utolsó 

pecsét megnyílik, amikor megpihenhettek az élet hosszú útja után. 

4 Sokan azt gondolják, hogy fényem csak azokon a helyeken száll alá, ahol szavam megnyilvánul; de 

az igazság az, hogy szellemi jelenlétem mindenkivel együtt van. Ezért neveztem az általam küldött fényt 

Univerzális Sugárnak. Ugyanabban a pillanatban, amikor a hanghordozókon keresztül ragyog, minden 

teremtmény más-más módon érzi azt. Igen, emberek, mivel mindenható és mindenütt jelenlévő vagyok, 

különböző formákban nyilvánulok meg, amelyek mindegyike spirituális. Amikor a Második Korszakban 

emberként láttatok Engem, az azért volt, mert igyekeztem elérni a szíveteket. De most "látjátok", hogy 

szellemileg jövök, mert a lelketek az, amit meg akarok világosítani. 

5 "Megváltónak" hívtatok Engem, és "Megváltónak" fogtok továbbra is hívni, mert én vezetlek el 

benneteket a gonosz utaktól. 

6 Ne átkozd a próbákat, amelyek téged és az egész emberi nemet sújtják. Ne mondjátok, hogy ezek 

Isten büntetése, haragja vagy bosszúja, mert akkor káromlást követtek el. Azt mondom nektek, hogy 

éppen ezek a megpróbáltatások viszik az emberiséget egyre közelebb az üdvösség kikötőjéhez. 

7 Nevezd őket igazságnak, vezeklésnek vagy leckének, és igaz és helyes lesz. A harag és a bosszú 

olyan emberi szenvedélyek, amelyek olyan lényekre jellemzőek, akik még messze vannak az elme 

békéjétől, a harmóniától és a tökéletességtől. Nem elég, hogy az irántad érzett szeretetemet, amely 

minden művemet meghatározza, a "büntetés" közönséges vagy a "bosszú" méltatlan nevével illeted. 

8 Gondoljatok arra, hogy önként indultatok el tövises ösvényeken vagy sötét szakadékokba, és hogy 

nem hallgattatok sem szerető hívásomra, sem lelkiismeretetek hangjára, ezért vált szükségessé, hogy a 

fájdalom segítségetekre jöjjön, hogy felébresszen, megállítson, észhez térítsen és rávegyen benneteket, 

hogy visszatérjetek az igaz útra. 

9 Szükséges volt beismerni, hogy a fájdalom jelen van a sötétségben, és hogy a béke a fényben 

lakozik, hogy önként választhassátok azt a szellemi állapotot, amelyre törekszetek. 

10 Amikor látom, hogy hagyjátok, hogy legyőzzön benneteket a fájdalom, és ahelyett, hogy 

megtanulnátok belőle a leckéket, amelyeket minden megpróbáltatás tartalmaz, megelégedtek azzal, 

hogy sírjatok, átkozódjatok vagy egyszerűen csak várjátok a halált, mint szenvedéseitek végét, akkor 

közeledem hozzátok, hogy szeretettel forduljak a szívetekhez, hogy vigaszt és reményt adjak neki, és 

megerősítsem, hogy legyőzze önmagát, gyengeségét és hitetlenségét, és győzedelmeskedjen a 

megpróbáltatások felett; mert ebben a diadalban béke, fény és lelki boldogság van, ami az igazi 

boldogság. 

11 Azért jöttem, emberek, hogy eltöröljem a végtelen éjszakát, amely beborított benneteket, és 

hogy egy új, ragyogással teli napot adjak nektek. Szavam csodát fog tenni, megolvasztja a szíved jégét, 

hogy az elkezdje érezni a spirituális dolgokat, és lüktetni kezdjen mindenért, ami jó. Az Én Igém felnyitja a 

börtön rácsait, amelyben a lelked bebörtönözve látta magát. De rajtatok múlik a másik csoda: a béke és a 

felemelkedés elérése a műveitek érdemei által. 

12 Milyen messze lesznek akkor azok az ösvények, ahol lábadat megütötted, vér és könnyek nyomát 

hagyva, és ahol a szenvedés poharát a végsőkig kiittad! 

13 Isteni vágyam az, hogy megmentselek benneteket, és elvezesselek benneteket a fény, a szépség 

és a szeretet világába, ahol örömmel fogtok vibrálni a lélek emelkedettsége, az érzések magasztossága, a 
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tökéletesség eszménye miatt. De nem ismered fel atyai szeretetemet ebben az isteni vágyban? 

Kétségtelen, hogy aki ezt nem érti, az vak lehet. 

14 Néhányan azt állítják, hogy az intellektusukkal megragadnak Engem, azt gondolva, hogy így 

megérthetnek Engem. Mások, akik még éretlenebbek és anyagiasabbak, emberi formában akarnak 

Engem látni, hogy higgyenek Bennem, anélkül, hogy arra gondolnának, hogy van egy magasabb értelem a 

lényükben, amelyen keresztül megérthetnek Engem, érezhetik jelenlétemet és szemlélhetnek Engem. Ez 

az értelem azonban csak a hit és a spiritualizáció révén nyilvánulhat meg. 

15 Mennyi örömöt adnak Lelkemnek azok a tanítványok, akik valóban a felemelkedésre törekszenek; 

mert bár a világ szemében jelentéktelenek és ostobák, tudják, hogyan érezzék jelenlétemet a szívükben, 

hogyan értelmezzék vagy értsék sugallataimat, és hogyan értsenek egyet azzal, amit az én Akaratom ad 

nekik. 

16 Legyetek olyanok, mint ők, hogy mindannyian érezhessetek Engem, és élvezhessétek előnyeimet, 

mert Én mindenkiért vagyok. Íme: miután kiköveztem az utat Tanításommal, rátok fordítom 

tekintetemet, ti kisszámú szívek, akik a fiatalabbak közé tartoztok, akiket ez idő tájt arra hívtak, hogy 

kövessétek az én utamat. 

17 Ez a Fény Szava, amelyet átadok nektek, az a szellemi kenyér, amellyel táplállak benneteket a 

Harmadik Korszakban. Minden gyermekem, hitbeli meggyőződésében, erre vágyik. 

Élelmiszer ─ egyesek a külső formájában, mások a jelentésében. Mindenkit szeretettel fogadok, és 

mindenkinek megadom kegyelmemet. 

18 Azt mondtam apostolaimnak az úrvacsora alatt: "Vegyétek a kenyeret, ez az én testem. Vegyétek 

a bort, amely az én vérem, és távozásom után emlékezzetek meg erről az utasításról." 

19 Most azt mondom nektek: Fogadjátok meg az én szavamat, amely az örök élet, és őrizzétek meg 

annak értelmét. Emlékezzetek rá 1950 után, amikor már nem hallatszik, és tápláljátok magatokat vele. 

Ahogyan tanítványaim tudták, hogyan tegyenek rendet életükben tanításom által, és alázatosan 

terjesszék azt, úgy kell nektek is annak lennetek, hogy a lélek e kenyerét elvigyétek mindazoknak, akik 

éhesek. Mert meg van írva, hogy az én igém nem múlik el, és hallani fogják az egész emberiségben. 

20 Azt mondtam nektek: Hallgassátok meg az én igémet, és megtaláljátok benne Isten kegyelmének 

kenyerét. Azt mondtam nektek: Vágyjatok az Atya szeretetére, mert ami a földi életetekhez szükséges, 

azt ráadásul megkapjátok. 

21 Ezzel a maggal kapcsolatban Nekem kell majd felelnetek, mivel mindenkor rátok bíztam. Ki 

mondhatja el magáról, hogy teljesítette feladatát, és hogy mentes minden hibától? 

22 A jótékonyság gyakorlása sorsotok legmagasabb rendű feladata. Terjesszétek művekben, 

szavakban, sőt gondolatokban is, mert a szeretettel küldött gondolat vigaszt nyújt embertársaitoknak. 

23 Szeretném, ha megtanulnál megbocsátani. Meghívlak benneteket, hogy vegyétek fel szeretetem 

keresztjét, és kövessetek engem. Meghallgatom és befogadom azt, aki belsőleg azt mondja Nekem: 

"Uram, követni fogom a te lépteidet". 

24 De ugyanakkor kérdezem is: Ki lesz az, aki elárul Engem ebben a Harmadik Időben? Keressétek 

magatokat, és válaszolni fogtok Nekem, amikor eljön az idő. 

25 Aki nem engedelmeskedik törvényemnek, aki megtagad Engem, aki bármilyen módon 

meggyalázza vagy bemocskolja művemet, az lesz az, aki átad Engem a tömegnek, aki művein keresztül azt 

kiáltja: "Feszítsd meg!". Mert a viselkedésmódja miatt az emberek megkérdezik majd: "Ezek a Mester 

tanítványai? 

Ezek azok, akik hallották az ő szavát?" 

26 Szeressétek az embereket, ne tegyétek ismertté jótetteiteket, ez elég lesz ahhoz, hogy a harmadik 

korszak apostolai legyetek. 

27 Ma a világ előtt állok, jelen vagyok az emberek előtt, és azt mondom nekik: Mivel vádolsz Engem? 

Igazat mondtam, jó tanácsot adtam, teljesítettem a visszatérésre tett ígéretemet. Nem tagadom, amit a 

Másodikban mondtam nektek, mert az őszinteség mintaképe vagyok. Továbbra is cipelem a nehéz 

keresztet, és az ember az, aki fájdalmat okoz a testemnek. 
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28 Emlékezzetek, hogy abban az időben Isten Fia közeledett az emberekhez, és azok nem értették 

Őt. De ma végre megérthettek Engem. 

29 Még mindig keresztre vagyok feszítve, mert mindannyiótok alakjában darabokra vagyok vágva. 

Mondd meg: nem érzem a saját fájdalmadat? Akkor miért nem érzel Engem? 

30 Ismét fel fognak áldozni. Melyek fognak Engem keresztre feszíteni ebben az időben? Melyek 

kiáltanak majd Hozzám: "Gyerünk, folytasd! 
31 A tekintetem átható és ugyanakkor szeretetteljes. Amikor egy könnycsepp hullik belőle, az nem a 

földre hull, hanem a lelketekbe hatol. Mindig veled leszek. A világnak még mindig szüksége van Rám. 

32 Eljön majd az idő, amikor testvériséget fogtok érezni egymás között, amint belépsz a gondolataim 

szentélyébe. 

33 Hogy honnan jövök és hová megyek, azt jelenleg nem tudjátok megmondani. De eljön majd a 

nap, amikor belépsz a jelenlétembe, és felismersz Engem ezen az Igén keresztül. Akkor meglátod a halál 

legyőzőjét, aki az Ő áldozatával örök életet adott neked. Mert én vagyok a Feltámadás és az Élet, én 

vagyok a Vigasztalás, aki felkutatok minden szenvedő lelket, hogy békét adjak neki. 

34 Ez a fény, amelyet most rátok világítok, a béke és az erkölcsiség lesz az eljövendő 

nemzedékekben. 

35 Bizony, még egyszer mondom nektek, én szenvedek mindazokban, akik szenvednek. Az emberek 

szeretetéhsége és szeretetszomja egyben az Én Lelkem éhsége és szomjúsága is. Bennük szenvedek, és 

bennük lyukadok ki. De az Én Szeretetem azt mondja nektek: Tanítványok, legyetek állhatatosak, mert 

képmutatók, farizeusok és pogányok fognak közeledni hozzátok, és megkérdezik tőletek, hogy 

elismertetek-e Engem, és hogy szerettek-e Engem. Ezektől a kérdésektől meg fogtok ijedni, és ha 

gyengék vagytok, azt fogjátok mondani, mint az az apostol: "Soha nem ismertem azt a galileait". 

36 Ne felejtsétek el, hogy a jutalmatok nem ebben a világban van. Ha miattam megsérülsz, ne ess 

kétségbe. Bocsássatok meg és szeressetek, legyetek tanítványaim. 

37 Ne tegyétek a kereszt jelét külsőleg, mert én magam lógok a kereszten bennetek. 

38 Éreztetni fogom magam mindazok lelkiismeretében, akik Isteni Passiómat pogány és világi 

ünnepségekkel ünneplik, és bűnbánatra késztetem őket, szívük pedig lüktetni és sírni fog. Elfogadom a 

bűnbánatukat, mert soha nem lesz túl késő, hogy felnyissam a szemüket az igazságra. 

39 Tisztuljatok meg a bűntől, és szeressétek egymást, hogy Jézus testét levehessétek a keresztről, és 

szívetek az ő sírköpenye legyen. 

40 Ismerjétek meg ígéretem beteljesedését: A "templom" elpusztult, és én három nap alatt 

újjáépítettem. A lelki szentély, amelyben az Úr lakik, már felépült. 

41 Egy jámbor asszonnyal találkoztam, és amikor láttam, hogy sír, megkérdeztem tőle: "Miért 

sírsz?". És ő így válaszolt, mint akkoriban: "Azért sírok, mert a Mester eltűnt. Elmentem megkeresni a 

testét, de nincs ott." Aztán azt mondtam neki: "Nézz fel, és tudd, hogy a Mester veled van." 

42 "Menjetek, és mondjátok meg testvéreiteknek, hogy gyűljetek össze, mert a Mester meg fogja 

lepni őket, és hogy örök életet mutatok annak, aki a hite miatt képes megérezni Engem." 

43 Szeretett tanítványok, ti jelenleg hitetek tekintetével néztek rám, mert én e Szó lényegében, az 

emberi ihletettségben öltöttem formát. De felfedezem azt a Tamást is, aki az ujjait a sebeimbe tette, 

hogy hinni tudjon. Ma nem érhetsz a testemhez, mert érinthetetlen vagyok. Ez már nem az az idő, amikor 

megérinthetsz Engem. 

44 Lélekben jöttem hozzátok, és eljön majd az idő, amikor szívvel és lélekkel fogadjátok el 

tanításomat. Én, az anyag, a kísértés és a halál legyőzője, behatoltam a sötétség barlangjaiba, és fényt 

hoztam azoknak a lelkébe, akik ezen a világon éltek és átmentek a másik életbe. A bűntudat és az önvád 

láncaival megkötözve megismertettem velük dicsőségem fényét, és felszabadítottam őket. Mert bár a 

fényben lakom, a mélységekbe is leereszkedem, ahol a lelkek megtisztulnak, mert én vagyok a 

feltámadás mindenki számára. 

45 Legyetek hűséges tanúi ezeknek a megnyilvánulásoknak. Érezzétek őket, és emlékezzetek rájuk 

odaadással, hogy magvaikat termékeny talajba ültethessétek. 
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46 Bizony mondom nektek, ez a nemzedék nem múlik el anélkül, hogy tanításom ne válna ismertté. 

47 Félre fognak ítélni és megdorgálni benneteket; de én azt mondom nektek: Ne féljetek a 

nevetségessé válástól, még a test halálától sem. Senki sem lesz képes megölni téged, mert én veled 

vagyok. 

E szembesülés után a világ meg fogja ismerni az Atyával való közösség lelki örömét. Béke lesz a 

nemzetek között, mert szívük megváltozásával követni fogják az utasításaimat. Legyetek hűséges 

tanítványok, ne feledjétek, hogy elég időt és lehetőséget adtam nektek, hogy megismerjétek a világot. 

Mit várhatsz tőle? 

48 Ha anyagi értelemben gyengék vagytok, lélekben erősek vagytok. Megértettétek az emberi élet 

értelmét, és most megpróbáljátok megérteni a lelki élet értelmét. Ki az köztetek, aki nem érezte még 

magában az ajándékokat, amelyeket én adtam neki? Higgyetek Bennem, hogy áthatolhassatok a 

láthatatlanon, és megerősödjetek; mert még mindig meg kell küzdenetek önmagatokkal. 

49 Új életre támasztottalak, mert halott voltál. Megnyitottam előtted dicsőségemet, felékesítettem 

lelkedet Igém fényével. Tartsátok meg ezt a kegyelmet, és érezzétek, hogy az igazi élet eljön hozzátok. 

50 Most pedig bocsássatok meg és szeressétek azokat, akik esetleg megsértettek benneteket, és 

gondoljátok azt, hogy a sértés nem benneteket ért, hanem Engem, aki minden egyes gyermekemben 

benne vagyok. Ha én mindenkinek megbocsátok ─ akkor ti miért nem tudtok megbocsátani? A test 

önzése és hiúsága miatt! De hová megy a húsod? Ahol egyesül azokkal az elemekkel, amelyekből 

létrejött, miközben a lélek túléli, hogy feleljen minden tettéért, amelyet testi burka segítségével követett 

el, miközben a Teremtő végtelen fénye várja, hogy a szeretet ölelésében egyesüljön a gyermekkel. 

51 Ki ne akarna abban a pillanatban méltó lenni erre a jutalomra? 

52 Tanítványok, azt akarom, hogy ezekben az időkben érezzétek azt az örömöt, amelyet azok 

tapasztaltak, akik láttak Engem a mennybe felemelkedni. A tanítványok előtt való megjelenésem célja az 

volt, hogy beteljesítsem az ígéretemet, amelyet az áldozati halálom előtti napon tettem nekik. 

Akkor tanítottam őket a lélek életéről és arról, hogy mit jelent a testi halál. Nem értették, és ezért be 

kellett jelentenem nekik, hogy szellemlényként fogok visszatérni, hogy megerősítsem mindazt, amit 

elmondtam nekik. Aztán, amikor a tanítványok között voltam ─ már mint Szellemi Lény ─, és egyikük 

beletette az ujjait a friss sebeimbe, azt mondtam nekik: "Mindig veletek leszek, és a Szentlélek fényeként 

fogok eljönni." A tanítványok között voltam. 

Amikor azok, akik a Mester kebléhez akarták hajtani a fejüket, Jézus alakja eltűnt, mert az a bizonyíték, 

amit az igazságomról adtam nekik, elegendő volt. Megígértem, hogy visszatérek az emberekhez "a 

felhőn", és ezek a tanítványok is tanúi voltak Szavam beteljesedésének szellemi otthonukból, és ti 

láttátok, hogy ez az ígéret valóra vált a ti világotokban. Ez az a feltámadás, amelyet ebben az időben 

kinyilatkoztattam nektek. 

53 Itt hagyom neked a békémet. Tartsátok meg tanításomat, és hagyjátok, hogy vezessen 

benneteket, hogy ne tévedjetek el a sötét árnyékban. 1950 után be fogtok lépni isteni sugallatom 

szentélyébe, hogy elindulhassatok tanítani ezt az Örömhírt, ahogyan testvéreitek, apostolaim tették a 

Második Korszakban. Látni fogjátok tiszta tanításom virágzását, amely mentes a rítusoktól, 

hagyományoktól és hiúságoktól. Mert nem anyagi templomokra vágyom, hanem gyermekeim szívére, 

hogy azt igazi szentéllyé alakítsam át, ahol Jehova szeretete lakozik. 

54 Mit hozol elém ma? Miért sírsz, amikor megadtam neked a békémet, és éreztettem veled 

szeretetemet és gyengédségemet? ─ A kérdésemre hallgatsz. Én kegyelemmel töltöttelek meg, de úgy 

érzed, hogy nem tudod, hogyan használd. Ezért van fájdalom a szívetekben. De mi az, ami 

megakadályozza, hogy teljesítsd a küldetésedet? 

A világ, amelyben éltek, egy próbakő, és minél inkább megtisztítjátok magatokat, annál szabadabbnak 

érzitek magatokat. A múltbeli adósságaitok ezután már nem fogják terhelni a lelketeket, és képesek 

lesztek felfelé fejlődni. 

Ne féljetek a szegénységtől. Amikor a világ megfoszt téged a javaidtól, amikor a javaidat követeli, add 

fel őket, és akkor semmit sem veszítettél. Félj attól, aki meg akar fosztani a békédtől ─ attól, aki ki akarja 
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oltani a hitedet. Mert ezek a javak nemcsak a te kincsed, hanem a rád bízottaké is. Ez az az eszköz, 

amellyel meg fogom adni nektek az üdvösséget, azokéval együtt, akiket rátok bíztam. 

55 Hozzám jön Mária, a szerető és önzetlen Anya közbenjárása, és a Pásztor Illés a szívemre helyezi a 

népet. Az isteni gyengédség, a Pásztor és őrangyalaid szüntelenül könyörögnek érted. De Én, az Atya, 

ismerem és érzem fájdalmadat, és irgalmasságom veled van. Váljatok egésszé, emberek, és mentsétek 

meg az emberiséget. Megmutattam nektek az utat, és ha békét akartok, legyetek jóakaratú emberek, 

űzzétek el az önzést, és adjátok oda, ami a szívetekben van. 

Ma még nem szeretitek egymást lélekben, de eljön majd az idő, amikor minden embertársatokban az 

Én megtestesülésemet, Istenségem képmását fogjátok látni, és ez a szeretet eloszlatja majd a fájdalmat. 

56 Értsétek meg, hogy mindannyian hozzám tartoztok. Megváltásotok ára a Véremmel megjelölt 

példa, az Én szeretetből fakadó áldozati halálom, és szükséges, hogy felismerjétek, hogy a lelketekért 

jöttem, hogy az "Ígéret Földjének" kapujába vigyem. 

Igém nem hagy el benneteket a kijelölt idő előtt, és azután, amikor már felkészültetek, az Örömhír 

általatok és hírnökeim által a különböző nemzetekben is ismertté válik. Az Én Igémet fel fogják fedezni, és 

végül tanulmányozni és megérteni fogják. A 2000. év körül az emberiség szellemi képességei elkezdenek 

megnyilvánulni, tanúságot téve az én Igémről. 

57 Készüljetek fel, és rövid időn belül felismeritek szellemi ajándékaitokat. Mindannyian örökséggel 

rendelkeztek teremtésetek pillanatától fogva. Ezért mindannyian aktívvá válhattok, és a "munkásaim" 

lehettek. 

58 A földek előkészítve várják a magokat és a gondozást. Ne késlekedjetek, kezdjétek el teljesíteni a 

küldetéseteket. Az idő kedvező, és az imádságotok és a törvényben való tevékenységetek békével fogja 

megtölteni a lelketeket. 

59 Csak néhány pillanat telt el azóta, hogy lelkedre összpontosítva emlékeztél arra az órára, amikor 

láttad Isten Fiát keresztre feszítve. 

60 Azért jöttem, hogy elmondjam nektek, hogy az azóta eltelt rövid idő hasznos volt az emberiség 

számára. Azért jöttem, hogy tanúságot tegyek szeretetemről, és nagyon közel leszek hozzátok, hogy 

megismertessem magam minden lélekkel, minden szívvel és minden testtel, mert ez a fény kora, a 

Szentlélek ideje. 

61 Vegyétek a tanításaimat mércének, és valósítsátok meg a gyakorlatban. De ne gondoljátok, hogy 

ez áldozatot jelent számotokra. Ha így lenne, az azt jelezné, hogy a lelked nem készítette fel magát, és 

ezért nem tapasztalja meg a boldogságot. 

62 Ha Jézust akarod követni, szenvedned kell. De ennek a fájdalomnak a mélyén ott lesz a boldogság, 

hogy szenvedhetsz a felebarátodért. Áldozatotok most már nem vérből lesz, mert az idők megváltoztak, 

és az emberiség fejlődött; szeretetből lesz. 

63 Lelked fáradságosan húzza maga után a láncot, amelyet azok az életek hoztak létre, amelyeket én 

adtam neked, mint lehetőséget a tökéletesedésedhez, és amelyeket nem használtál ki. Minden létezés 

egy láncszemet alkot a láncban. De ha tanításaim szerint irányítjátok az életeteket, ha megtartjátok a 

Törvényt, akkor többé nem azért jöttök erre a világra, hogy szenvedjetek. 

64 Ha hagyjátok elmúlni az időt anélkül, hogy tanulmányoznátok az Igét, én, aki az idő vagyok, meg 

foglak lepni benneteket. Tanuljatok, hogy elfoglalhassátok a helyeteket a Munkámban. 

65 Szeretném, ha véget érne a megértés hiánya és az istenségemmel kapcsolatos különböző 

vélemények. Értsétek meg, hogy mindannyian egy Istenből jöttetek létre. 

66 Továbbra is megmutatom nektek az egyetlen utat, amely keblemhez vezet. Széles, durva, 

vérnyomok vannak rajta. De az életút végén finom illatú virágokat és jó ízű gyümölcsöket találsz. 

67 Néhányan gyászoljátok azokat az időket, amikor még boldogok és békések voltatok. Azt mondom 

nektek: ne sóhajtozzatok. Újra boldogságot és békét hoztam nektek, és a kegyelem eme ajándékai az 

örökkévalóságig tartanak. 

68 Amikor azt mondom nektek: "Kérjetek, és adatik nektek", akkor földi dolgokat kértek tőlem. De 

tényleg ─ milyen keveset kérsz tőlem! Kérj tőlem mindenekelőtt mindent, ami a lelked javát szolgálja. Ne 
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gyűjtsetek kincseket a földön, mert itt tolvajok vannak! Gyűjts kincseket az Atya országában, mert ott 

biztonságban lesz a vagyonod, és a lelked boldogságát és békéjét fogja szolgálni. 

69 A föld kincsei a gazdagság, a hatalom és a hamis nagyság címek. A lélek kincsei a jó cselekedetek. 

70 Nem tagadom az emberek által elért tudást és tudományt. Ellenkezőleg, megvilágosítom a tudás 

képességét, hogy a munkájuknak nemes és magas célt szolgáljon. Mert akkor biztosan elérik az igazi 

nagyságot. 

71 A második korszakban megmutattam a világnak, hogy mire képes az ember a hit segítségével. 

Feltámasztottam a halottat, látást adtam a vaknak, megtisztítottam a leprást, járóképessé tettem a 

bénát. 

72 Áldom az ember tudományát, amely meggyógyította és megmentette a haláltól azt, aki a sír 

szélén állt. 

73 Most azért jöttem, hogy még egyszer megmutassam nektek bölcsességemet, amely minden 

tudomány felett áll, és elmondom nektek: A világ meg fogja ismerni a harmadik korszak Vigasztalóját. De 

miközben tudjátok, hogy ismét az emberekkel vagyok, ők még mindig várnak Rám, bár távozásom már 

közel van. 

74 A Második Korszak Szavamban tudattam veletek, hogy újból el fogok jönni hozzátok, hogy 

szellemi seregeim le fognak szállni Velem. De az emberiség nem értette meg és nem értelmezte helyesen 

Szavam jelentését. 

Ezért vár Engem minden vallási közösség a maga körében, ezért várják, hogy halandó szemeikkel 

meglássanak Engem; de azok, akik most így várnak Engem, ugyanazok, akik egykor tagadták, hogy Jézus a 

Messiás, és álmodozónak tartották Őt. 

75 Amíg van hitetek, addig meglátjátok az utatokat megvilágítva. 

76 Azért jöttem ebben az időben, hogy felépítsem a templomomat. Szíved templomát, amelyet 

leromboltál, "három nap alatt" újjáépítem. 

77 Mindannyian megtartjátok a páncélzatotokat, és így mutatkoztok meg előttem. Valahányszor 

megnyitottátok a szíveteket, hogy befogadjátok Szavamat, békét éreztetek. Ki az köztetek, aki szeretettel 

keresett Engem, aki nem folytatott párbeszédet Velem? De ha már elnyertétek ezt a kegyelmet ─ miért 

nem tanítjátok azt embertársaitoknak? Ha a szeretet tevékenységében találod meg az életet, szeress 

önzetlenül. Ha a feladatok teljesítése egészséggel tölt el, dolgozz fáradhatatlanul. 

78 Azt akarom, hogy méltónak találjalak magamhoz. Azt akarom, hogy békét lássak otthonotokban, 

és hogy mindegyikőtök ápolja és támogassa a jóságot, hogy Velem élhessetek, és eggyé válhassatok 

testvéreitekkel. 

(Példabeszéd) 

79 Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szerény mester, aki tanítványait oktatta. Voltak 

közöttük hittel teli szívek, akik buzgón indultak küldetésük teljesítésére. Nem sokkal azután, hogy 

megkapták a Mester tanításait, megkérdezték tőle: "Te, aki bölcs vagy, és a tiszta szeretetet és a lélek 

felszabadítását tanítod ─ mondd meg nekünk: Mikor leszünk képesek kimenni, hogy tanítsuk, amit 

tanultunk, Atyánk nevében? 

De a Mester így válaszolt: "Ó, tanítványok, máris tovább akarjátok adni a tanításomat? Már jóllaktatok 

rajta? Nem félsz a veszélyektől, nem rettegsz a hitetlenségtől? 

nem kapcsolható ki? Elég erős vagy már?" 

De az egyik tanítvány ragaszkodik hozzá: "Adtál nekünk ellenszert, erősnek érezzük magunkat, és a 

gyakorlatba akarjuk ültetni a tanításodat". 

Ez a Mester, tele gyengédséggel és kedvességgel, megáldja a tanítványait, hatalmat ad nekik, és 

útjukra bocsátja őket. És így a tanítvány elindul, a szíveken dolgozik, és átadja nekik ezt a nagyszerű 

tanítást. 

Sokan keresik őt, és amikor meghallják a szavát, megtérnek a tanítására és követik őt. De miután 

felszerelte ezeket az új tanítványokat, a "munkás" azt mondja az őt követő tömegnek: "Meg kell 
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mutatkoznotok Őelőtte, aki utasított engem, hogy megkapjátok az utolsó leckét. Mert a Mester 

hamarosan távozni készül, és bölcsességével telve kíván itt hagyni benneteket. Követni fogsz engem?" 

80. Nagy tömegben mentek ahhoz a Mesterhez, és meglepetten látták, hogy az a Mesterek Mestere, 

a végtelen Isten, minden teremtett dolog Teremtője. Ekkor letérdeltek, mély bűnbánatot éreztek, és a 

lelkük egyesült vele, és a tanítványok szívében béke áradt. 

(a példabeszéd vége) 

81. Ma azt mondom nektek, tanítványaim: Eljön a pillanat, amikor meg fogtok látni Engem teljes 

dicsőségemben. Ekkor a föld és lakói megtisztulnak, és a lélek erénye és szépsége helyreáll. A fájdalom el 

fog tűnni, és minden boldogság lesz, egy végtelen "nap" lesz számotokra vég nélkül. Nem akarod látni 

ezeket a csodákat? Nem akarjátok-e, hogy gyermekeitek közösségben legyenek az én Lelkemmel, és hogy 

a béke világát teremtsék meg, amely mentes a bűntől? 

82. Azért adtam nektek a szellem ajándékait, hogy alkalmazni tudjátok tanításomat. Légy kitartó a 

jóban. Ha nagy az elszántságotok, akkor legyőzzétek a látszólag leküzdhetetlent, és a világ, amely nem 

hitt eljövetelemben ebben az időben, szeretni fog Engem, és megmenekül. 

83. Emberek, örülni fogtok, amikor látjátok, hogy megnyilvánulásaim napról napra spirituálisabbá 

válnak. Jöjjetek hozzám szeretetből, ne félelemből. 

84. Legyetek erősek, mert jönnek a megpróbáltatások, és bizalommal kell legyőznötök őket. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 182  
1 Imádkozzatok inkább az emberiségért, mint magatokért. Olyan, mint egy hajótörött a sötétség és 

a megpróbáltatások tengerének közepén, aki zavarodottságában nem fedezi fel a "jelzőfényt", amelynek 

meg kell világítania őt, hogy megmentse magát. 

2 Mindenki, aki hisz bennem és engedelmeskedik parancsaimnak, üdvözítő bárkában van, bárhol is 

legyen, akár a "szellemi völgyben", akár ezen a világon. Aki lelkileg és igazán szeret, az Velem van. 

Minden emberi teremtménynek megvannak magában az eszközei, hogy megmentse magát, és ezek a 

következők: a lelkiismeret fénye és a lélekben élő jó intuitív ismerete. Ezek olyan tulajdonságok, 

amelyeket én adtam nektek. 

3 Az ima vigaszt és botot jelent a szívnek a megpróbáltatások óráiban. Ahhoz, hogy erősek legyetek, 

egyesülnetek kell a Törvényemben. Akkor, még ha különböző utakon is jártok ─ ha spirituális módon 

követitek a tanításomat ─ végül szeretni és megérteni fogjátok egymást. 

4 Nem mindenki, aki hallotta a szavamat, hisz benne, és nem mindenki, aki azt állítja, hogy szeret 

engem, valóban szeret engem. Ahhoz, hogy tanítványaimnak nevezhessétek magatokat, 

engedelmeskednetek kell törvényemnek és követnetek kell ösvényemet. 

5 Az én szeretetem mindenki számára ugyanaz. Nem láttátok, hogy senkitől sem tagadtam meg a 

fényt, a meleget és a kenyeret? Még ha a lélek megpróbáltatásai nehezek is ─ védelmem soha nem hagy 

el téged. 

6 Akarsz Engem testi formában látni, hogy higgy bennem és érezd a közelségemet? Akkor 

merüljetek el ennek a földgömbnek a lényegében és életében, és látni fogtok Engem, amint 

megnyilatkozom minden lényben, aki ehhez a földgömbhöz tartozik. 

7 Mindnyájatoknak mindennapi kenyeret adtam. Mégis azt látom, hogy egyesek jóllaknak, mások 

pedig éheznek, és ez azért van, mert nem osztjátok meg másokkal a munkátok gyümölcsét vagy az 

otthonotokat. 

8 Fejlődésetek kezdetére helyeztelek benneteket, hogy mindannyian hozzám jöhessetek. 

Szeretetem, amelyet ezekben a megnyilvánulásokban kaptok, minden gyermekemnek szól. Jöjjetek 

hozzám, keressetek engem felkészült lelketekkel, és én veletek leszek. Mindannyian érezhetitek 

Jelenlétemet, és táplálhatjátok magatokat Velem. 

9 A nagy lelki műveket az alázat gyakorlásával, a lélek tisztaságára való odafigyeléssel és az ajkadról 

jövő fényszóval lehet elvégezni. De ne beszéljetek a ti műveitekről, beszéljetek az isteni munkáról, és 

hagyjátok, hogy Én ítélkezzek felettetek, és megjutalmazzam az erőfeszítéseiteket. 

10 Ne felejtsetek el imádkozni a világ békéjéért, mert nagy gonoszság fenyegeti azt. De ne 

merészeljetek beleszólni az Én magasrendű tanácsaimba. Hadd tépjem ki bölcsességgel a rossz fákat 

gyökerestől, és szigorúan sújtsam az intézményeket. 

11 Imádkoznotok kellene, és legalább annyi embernek segítenetek kellene, amennyinek csak lehet. 

Ez az idő közel van, és figyelmeztetlek benneteket, hogy éberen éljetek, és megéljétek e próféciák 

beteljesedését. 

12 Ha egyszer megértettétek az Igémet, mindannyian olyanok lesztek, mint egy nyáj, és Én, a ti 

Istenetek, pásztorként vezetlek benneteket az örök élet forrásához, ahol nem fogtok többé szomjazni. 

13 A Mester köztetek van, és az a vágyam, hogy felkészülten hagyjalak benneteket a megfelelő 

pillanatig. 

14 Ebben a pillanatban tanítalak benneteket, amikor a világ látszólag nyugalomban van. 

15 Az ember átadta magát az anyagelvűségnek, és csak pillanatokra gondol az Isten Fia által rábízott 

példára, hogy aztán rögtön visszaforduljon a világ életéért folytatott küzdelemhez és a tisztán anyagi 

életre vonatkozó dolgokhoz. Nincs felkészülve a spiritualizációra. 

16 Az embernek vannak bizonyos éves dátumai Jézus szenvedésének emlékére. 

emlékezni, és csak akkor képes megmozdítani a szívét. 
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17 De ti, akik hallottátok a szavamat, megértitek, hogy nincsenek meghatározott órák vagy napok, 

amikor emlékeznetek kell azokra a tanításokra, amelyeket az Isteni Mester ad nektek. Végre 

megértetted, hogy minden pillanatban cselekedhetsz felebarátod javára, az isteni szeretet és irgalom 

példája által inspirálva. 

18 Szeretném, ha továbbadnátok ezt a leckét, amit most tanultok, embertársaitoknak. Mindössze 

arra van szükség, hogy a szíved készen álljon a vetésre. Akkor az első termés örömmel és a napi munka 

folytatásának vágyával tölt el. 

19 Amikor szavam eljut minden gyermekemhez, olyan lesz, mint egy fénysugár a meghökkent 

tudósok számára, megvilágítva elméjüket. És amint felfedezik az Isten és az ember között fennálló 

szövetséget, az emberi tudomány és a Teremtés misztériuma közötti kapcsolatot, egy olyan lépést 

tesznek előre, amely az eljövendő nemzedékek javát szolgálja; mert akkor minden tökéletes 

harmóniában fog haladni. Az emberek és az események ezután szünet nélkül fejlődnek a tökéletesség 

felé. 

20 Ebben a században az emberi tudomány nagy fejlődésen ment keresztül, ezért nevezték a fény 

évszázadának, anélkül, hogy megértették volna, hogy ez az idő a lélek számára is a fény idejének 

bizonyult. Nem tudják, hogy a Szentlélek jelenleg kinyilatkoztatja magát és megvilágosít minden embert a 

próféciák beteljesedésével. 

21 A nagy emberi művekben ott van a magas szellemi lények hatása és munkája, akik szüntelenül 

hatnak és sugároznak az elme szervein keresztül, bevezetve vagy feltárva az ismeretlent a megtestesült 

testvéreik számára. 

22 Ezért azt mondom a tudósoknak és a tudósoknak mindenkor: Ne dicsekedjetek azzal, amit 

értetek, és azzal sem, amit csináltok, mert nem minden a ti munkátok. 

Milyen gyakran szolgáljátok azokat a szellemeket, akikről csak mint eszközökről beszélek nektek! Nem 

lepődtél meg gyakran a felfedezéseid eredményén? Nem vallottátok-e be magatoknak gyakran, hogy 

képtelenek és alkalmatlanok vagytok arra, hogy vállaljátok azt, amit már elvégeztetek? Mert itt van a 

válasz. Miért kérkedsz vele? Értsd meg, hogy munkádat magasabb lények irányítják. Soha ne próbáljátok 

megváltoztatni az inspirációikat, mert azok mindig a jó felé irányulnak. 

23 Korlátlan és mély az én tanításom; benne rejlik a lényeg, amelyből minden vallás táplálkozik. 

Tanításomban mindenkit testvérekké teszek, hitvallásra való tekintet nélkül. Soha ne zárkózzatok be egy 

cellába imádkozni, mert ez olyan lenne, mintha elszakadnátok az emberiségtől, és mintha menekülnétek 

a kísértések elől, mert féltek a bukástól. Jézus arra tanított, hogy minden csatával szembenézz. Jézus 

tudta, hogy Ő az Igazság, és hogy a fényhez hasonlóan nem tudja elrejteni magát. Már akkor is 

megtanítottalak titeket arra, hogy kövessétek az utamat. 

24 Elítéltek, megrágalmaztak, de soha nem találtak bennem hibátlanságot. 

Mivel a természet tökéletes, mint a rád bízott mű ─ ki fedezhetne fel hibát vagy tökéletlenséget 

ebben az általam teremtett műben? Ki tudná ezt úgy csinálni, mint ő? 

25 Amikor nem értitek az Igémet, emeljétek fel magatokat imában, mielőtt tévedésbe esnétek. Mert 

hogyan gondolhatod, hogy olyan gondolatot adok neked, amely nem tartalmaz értelmet vagy igazságot? 

Emeljétek fel magatokat, hogy gondolataitok elérjék az isteni ragyogást. 

26 Tanításomat a saját ötleteid hozzáadása nélkül kell hirdetned; mert nem leszel képes senkit sem 

megtéveszteni. A hazugságot előbb-utóbb legyőzi az igazság. 

27 Ha őszinték vagytok magatokhoz, felismeritek az igazságot, mert felfedezitek magatokban és 

embertársaitokban, ha szeretitek őket, ha szívélyes a tekintetetek, ha szavaitokat és tetteiteket a 

szeretet jellemzi. Ne tekintsétek a hitet valami egyszerű dolognak, azzal a megalapozatlan 

meggyőződéssel, hogy a csoda erőszakkal fog megvalósulni. Ne feledjétek, hogy be kell bizonyítanotok, 

hogy méltók vagytok az ilyen előnyökre. 

28 Az Igémbe vetett meggyőződéses bizalom és imátok ereje felkészít benneteket arra, hogy hitet 

nyerjetek és nagy tetteket vigyetek véghez. 
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29 Megadom nektek a fényt és a magyarázatot arra a rejtélyre, amelyben sok prófécia maradt 

évszázadokon át. 

30 Kérjetek fényt, és meg fogjátok kapni. Azt akarom, hogy legyen közösség a te és az én szellemed 

között. 

31 Ez a kegyelem, amelyet minden egyes szavamból árasztok, lesz az, ami megvigasztal titeket, 

amikor már nem az emberi értelem képességen keresztül teszem magam ismertté. E kegyelem által urak 

lesztek embertársaitok között, mert tudni fogjátok, hogyan kell megtartani törvényemet. 

32 Semmi sem fog összezavarni, sem ideológiák, sem tanok nem fognak tévútra vezetni, mert 

minden, amit Tőlem tanultál, tűzzel vésődik majd a lelkedbe. 

33 Minden felekezetben két út áll az ember előtt: az egyik ─ a lélek nyugalmának napja, a másik ─ az 

örök büntetés. Minél többet küzdött az ember a valóság felismeréséért, annál inkább csak rejtélyekkel 

találkozik, amelyekbe az elméje belegabalyodik. 

34 Ti, egyszerű tanítványok azonban, akik nem ismertétek a tudományokat, másfelől megkaptátok 

ihletésemet és bölcs szavamat, amely által a titok fátyla felszakadt, és megtanultátok, hogy eme élet 

után, a harc, a csaták és a megtisztulás után mindnyájatokra vár a béke és a nyugalom, amelyre vágytok. 

35 Ti, akik már ismeritek ezt a valóságot, tudni fogjátok, hogyan fedjétek fel azoknak, akik nem 

ismerik. 

36 Te leszel a próféta, aki hirdeti akaratomat. 

Akkor a körülötted lévők látni fogják, hogy igazat szóltál, mert látni fogják, hogy amit ajkaid hirdettek, 

valóra vált. 

37 A béke nem a nemzetekben van. Minden jel szerint nyugodt bizalom uralkodik az emberek 

fejében, de háború fenyegeti a keletet (Mexikóból, azaz Európából). Valójában háború fog kitörni, és a 

világ sivár helyzetbe kerül. Ez "hamarosan" meg fog történni. 

38 A természeti erőim elszabadulnak, és egész földterületeket pusztítanak el. A tudósok új bolygót 

fedeznek fel, és "csillagzápor" világítja meg a világotokat. De ez nem fog katasztrófát okozni az 

emberiségnek, csupán egy új idő eljövetelét fogja bejelenteni az embereknek. 

39 Azért hozom ezeket a próféciákat tudomásotokra, hogy ne lepjenek meg benneteket, amikor 

bekövetkeznek. 

40 A természet erőivel is harmóniában kell lennetek, mert ők is az én szolgáim és igazságosságom 

eszközei. A világban nagy katasztrófák fognak bekövetkezni, amelyek lekötik majd a tudósokat, akik 

mindennek okát magában a természetben fogják keresni. A tudós az, aki a sejtekben keresi a létezését, 

és ezáltal elkerüli a lényeget, vagyis a szellem birodalmát, az első és egyetlen forrást, amelyből minden 

létező ered. 

41 Sok mindent feltárok nektek, amíg még ezen a világon vagytok. De amikor becsukjátok fizikai 

szemeteket erre az életre, és kinyitjátok a szellem szemeit, hogy a végtelenséget lássátok, rá fogtok jönni, 

hogy a szellem életében több a tisztaság és a fény. Az akarat, az értelem és az értelem nem hagy el 

benneteket, mert ezek a szellem veleszületett képességei. 

42 A vallási közösségekben az emberek felismerik a gonosz hatalmát, és emberi alakban 

megszemélyesítik; hatalmas birodalmat tulajdonítanak neki, és különböző neveket adnak neki. Az 

emberek félelmet éreznek, amikor azt hiszik, hogy közel van, anélkül, hogy megértenék, hogy a kísértés a 

szenvedélyekben, a gyengeségekben gyökerezik, amelyeket a jó és a rossz egyaránt felkavar az 

emberben. ─ Ebben az időben a gonosz uralkodik a világban, és olyan erőt, hatalmat teremtett, amely 

mindenben megnyilvánul. A szellemi térben pedig tökéletlen, zavart, gonoszságra és bosszúra hajlamos 

lelkek légiói élnek, akiknek ereje az emberi gonoszsággal egyesülve alkotja a gonosz királyságát. 

43 Ez a hatalom a második korszakban felkelt Jézus ellen, és megmutatta neki az országát. A 

mindenre érzékeny testem kísértésbe esett, de lelki erőm legyőzte a kísértést. Mert nekem kellett 

legyőznöm a világot, a testet, a kísértést és a halált. Mert én voltam a Mester, aki azért jött le az 

emberekhez, hogy példát mutasson az erőből. 
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44 Miután Jézus kilehelte utolsó leheletét a kereszten, feltámadt a holtak között, leszállt a sötétség 

mélységeibe, ahol a megzavart lelkek laknak, hogy a világosságra vezesse őket, majd szellemben 

visszatért az apostolokhoz, hogy megmutassa nekik a szellem magasabb rendű életét. 

45 Azt mondtam nektek ebben az időben: Ne ragaszkodjatok ahhoz az elképzeléshez, amely az 

emberiség körében létezik a pokolról; mert ebben a világban nincs más pokol, mint az élet, amelyet 

háborúitokkal és ellenségeskedéseitekkel teremtettetek, és a túlvilágon nincs más tűz, mint a lélek 

bűnbánata, amikor a lelkiismeret megmutatja neki vétkeit. 

46 Tanításom a teológushoz, a filozófushoz, a tudóshoz fog szólni, és felfedezik, hogy munkám a 

kinyilatkoztatás kimeríthetetlen forrása. 

47 Megújulása révén az ember eltörli a poklot, és amikor lelke belép a túlvilágra, csak fényt, 

harmóniát és kegyelmet talál. Mert a lélek életvilágában nem lehet az, amit csak az emberi babona 

teremtett. 

48 Készüljetek fel, nyugtassátok meg elméteket, mert most fogadjátok a fényt, amit küldök nektek. 

Tedd befogadóvá a szívedet, és ne csak ajkaddal mondd el nekem, hogy szeretsz Engem. Szeressetek 

Engem igazán, mert azt akarom, hogy harmóniában éljetek Velem. Gondoskodj arról, hogy az a 

tulajdonság, amelyet a lelkedben hordozol, és amelyet elkoptattál, újra felragyogjon. Azt akarom, hogy 

érezzétek, hogy örök ajándékaim tulajdonosai vagytok, és hogy tanúságot tesztek rólam. 

49 Végtelen türelmem volt veled, vártam a felismerésedre, de még mindig azt mondod, hogy ne 

zavarjam meg az álmodat, hogy nem akarsz a valóságban élni. De meg van írva, hogy újra el fogok jönni, 

hogy felemeljem választott népemet, és fegyvereket adjak nekik a sötétség elleni küzdelemhez. Hogy 

lehet, hogy nem veszitek semmibe a fényt, holott az a sorsotok, hogy elhozzátok az emberiségnek? 

Hamarosan a béke, az igazság és a szeretet katonáivá váltok. A megpróbáltatások, amelyeket küldök 

nektek, kisimítják szíveteket és a helyes útra terelik. Hamarosan felveszed a terhet, és elkezded a "napi 

munkát". Mások akkor indulnak el a beteljesedés felé, amikor a szellemben vannak, és az élet más síkjain 

élnek. 

50 Nem akarok olyan tanítványt látni közöttetek, aki elárulja a Mesterét, aki hamis gazdagságra 

cseréli az ajándékait; mert akkor a sebeim újra felnyílnak, és a könyörület és a vér vizei áradnak majd, 

hogy lemossák a szeretett tanítvány foltját. 

51 Legyetek áldottak ─ ti, akik hívásomra ide siettetek. A szeretet nagyszerű bizonyítékait fogjátok 

kapni, és megerősödtek a közelgő küzdelem idejére. Szenvedéseitek enyhülni fognak, és lelki békétek 

lesz. 

52 Amikor megbízásokat kérsz Tőlem, kutasd át a könyvet, amit adok neked, és minden szavamban 

találsz egy megbízást, egy megváltoztathatatlan törvényt, amely a szellemednek szól a világról, amelyet 

meg kell hódítania. Amikor úgy érzitek, hogy eljött a munka órája, meglepődve és örömmel fogjátok látni, 

milyen hatalmasak a rátok bízott földek, és milyen bőséges a mag. 

53 Azt akarom, hogy amit tanítottam nektek, hamisítatlanul adjátok tovább azoknak, akik ebben az 

időben nem fogják hallani szavamat. Életetek erényében megtaláljátok majd azt, ami szükséges ahhoz, 

hogy az embereket irányítsátok, tanácsot adjatok és vigasztaljátok. Arra számítok, hogy ebben az időben 

megkapom az emberi szívektől a megértést, a termést, amit a múlt időkben nem kaptam meg, hogy 

segítsek nektek megmászni a magas hegyet, ahol én vagyok, és ahol minden gyermekemet várom. 

54 Emberiség: Mit tettetek azzal a maggal, amelyet a Második Korszakban a szeretet ajándékaként 

hoztam nektek? Keresztényeknek nevezitek magatokat, de valójában nem vagytok azok, mert nem 

találok sem szeretetet az emberek között, sem irgalmat, sem igazságot. Anélkül, hogy ennek tudatában 

lennétek, egy másik Istent szerettek, és egy másik világot teremtettetek. Ott vannak az érzelmeid, 

ambícióid, vagyonod, eszményeid és gazdagságod; mindezeken túl nincs számodra semmi. Hol van a 

hited? Hol van a tanításaim tényleges követése? Csak az elmédben vannak meg, mint egy újabb 

elméleted. Hányan gondolják közületek, hogy amit mondok, az túlzás, és hányan lesznek felháborodva 

azok közül, akik holnap megismerik ezeket a szavakat. 
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De bizony mondom nektek, Illés be fogja bizonyítani nektek ebben a Harmadik Időben, hogy hamis 

Istent imádtok, noha azt hiszitek, hogy szerettek Engem. Ismét mondom nektek: Ahogyan az Első Időben 

meglepte Izrael népét, amikor Baált imádták, és az Istentől kapott próféta hatalmával próbára tette azt a 

népet, amely sötétségbe esett és tévúton járt ─ ugyanígy ebben az Időben Illés Isten sugarát villantja 

majd a lelkekre, hogy bálványaitok a földre hulljanak. Mik a bálványaid? A világ, a test, a tudomány, a 

vallási fanatizmus, a bűn, a pénz. 

55 Amikor a fény minden lélekben felemelkedik, meg fogjátok érteni, hogy a világ és a tudomány 

nem lehet a cél, amelyre törekszetek, sem a legmagasabb tökéletesség, hanem csak eszközök, amelyeket 

Isten helyezett az utatokra, hogy lépésről lépésre haladhassatok Őhozzá, aki a tökéletes Szellem. 

56 Illés az úttörő, a próféta, a hírnök; én vagyok a világosság, amelyet Illésen keresztül újból be fogok 

bizonyítani az embereknek, akik azt hiszik, hogy a tudományukkal meg tudják mozgatni a világot, és 

mindent meg tudnak tenni. De amikor eljön a megpróbáltatás pillanata, amikor a pusztulás mindenütt 

elterjed, Illés azt fogja mondani a tudósoknak és a tudósoknak: hívjátok segítségül tudományotokat, és 

állítsátok meg az elszabadult elemek előrenyomulását. Használd az erődet, és csendesítsd le a vihar 

dühét. Ha ezt megteszed, elismerem hatalmadat és bölcsességedet. Én azonban egy olyan erővel és 

tudással fogok inspirálni benneteket, amely a tudományotok felett áll, és ez az erő az ima ereje. 

57 Eljött az idő, amikor Illés mutatóujja rátok mutat, emberek, és hangja arra hív benneteket, hogy 

az új tanítványokon keresztül bizonyítsátok be a világnak az ima igazságát és a spiritualizáció erejét. 

58 Lelki értelemben azokat a megpróbáltatásokat fogjátok átélni, amelyeket az ősök, Izrael népe 

kapott. Mert azoknak a leckéknek az értelmét, azoknak a felhívásoknak az okát, amelyeket az Úr a 

gyermekeihez intézett, még mindig nem értelmezték kellőképpen. 

59 Igaz, hogy az emberek meggyőződtek tévedéseikről, és az isteni igazságszolgáltatástól megijedve 

megbánták azokat. De nem jutottak el az igazság magjához, ahol a fény van ─ az egyetlen dolog, ami igazi 

bölcsességet ad a léleknek. 

60 Elmondtam nektek, hogy a fény idején a múlt korok minden isteni kinyilatkoztatása helyesen 

érthető és értelmezhető. Mert az ember lelke, ahogyan végigjárta zarándoklatának hatalmas sivatagát és 

bejárta tapasztalásának számtalan ösvényét, elérte azt az érettséget, hogy kapcsolatba lépjen a szellemi 

dolgokkal, hogy kapcsolatba kerüljön lelkiismeretével a lelkiismeretével. 

hogy harmóniában legyenek, és megértsék létezésük valódi értelmét. 

61 Az ember hamarosan felébred álmából, hogy felkeljen és elvégezze azokat a nagyszerű műveket, 

amelyekre rendeltetett ─ a Lélek által ihletett, a lelkiismeret által diktált és az érzelmekben tükröződő 

műveket. 

62 Amint a spiritualisták nagy száma egységes és erős közösséget alkot, lépéseik a fény nyomát 

fogják hagyni a földön. Olyan lesz az emberiség számára, mint egy nagyobb testvér, aki nagylelkűen 

kinyújtja a kezét, hogy segítsen kisebb testvérének felállni. 

63 Szeretetteljes szavakkal szóltam hozzád, hogy szíved kedves legyen, és jellemed durvasága 

megenyhüljön. Mert holnap nektek kell majd megismertetnetek Munkámat embertársaitokkal. De ha 

meg akarjátok mozgatni e szívek gyengéd húrjait, akkor nagy szívélyességet kell tanúsítanotok, és minden 

munkátokat szeretetnek és irgalmasságnak kell áthatnia. 

64 Tanulj meg kommunikálni Velem szellemtől szellemig, szavak nélküli imával ─ az imával, amely 

gondolat, amely érzés. Ez az, amely a legközelebb visz benneteket Isteni Jelenlétemhez. Ne feledjétek, 

hogy holnap mindezeket a leckéket meg kell tanítanotok, és ezért szükséges, hogy új tanítványaim már 

most gyakorolják azt, amit a Tanításom tanított nekik. Ha műveiddel tanítasz és jó példáddal prédikálsz, 

akkor az emberiség megmozdul, hogy ugyanígy cselekedjen, és felhagy a süket és élet nélküli bálványok 

imádásával, és végre az igaz, élő és örökkévaló Istent keresi, aki csak a szellemiben lakozik. 

65 Az ima minden hajótörött mentőcsónakja e viharos tengeren; mert aki tudja, hogyan kell 

helyesen imádkozni, az megerősíti magát, az eltelik hittel. Úgy érzi, hogy minden megpróbáltatással 

megbirkózik, és bizakodva várja a béke eljövetelét. 
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66 Sok tanításom alapja az, hogy figyelmeztesselek benneteket a veszélyekre, amelyek a legnagyobb 

keserűség idején fenyegetnek benneteket. Mert a fény és béke seregeim részei lesztek, amelyek mindig 

egyesülnek a szellemi lények seregeivel. 

Mindegyikőtök számára lesz egy sereg láthatatlan lény, akik az őrzők és védelmezők lesznek. 

Mindkettőnek az lesz a feladata, hogy egyesüljön a legmagasabb cél, az egyetemes béke elérése 

érdekében. Már ma elmondom nektek, hogy ebből a szellemi harmóniából, amely minden szolgám között 

kialakul, olyan erő fog születni, amely legyőzhetetlenné teszi ezt a közösséget. 

67 A szellemileg szegények ihletet kapnak; a beszédben és értelemben lassúaknak igazsággal és 

élettel átitatott szavak áradata áll majd rendelkezésükre. 

68 Már rámutattam arra, hogy az út során lesznek buktatók. De azt is mondom nektek, hogy aki 

felkészül, az képes lesz elkerülni őket. Csak azok lesznek azok, akik most alszanak, miközben hozzájuk 

beszélek, akik megbotlanak, elesnek és végül visszafordulnak, azt gondolván, hogy az útjukon megjelenő 

sziklák leküzdhetetlenek. 

69 Az ima, a meditáció, a vidámság és a felemelkedés olyan értékek, amelyeknek a mindennapi 

életed szerves részeként kell bekerülniük, hogy semmi sem történhessen veled váratlanul. 

70 Értsétek meg, hogy miért mondtam nektek újra és újra az elmúlt időkben: "Figyeljetek és 

imádkozzatok!". 

71 Jelenleg a kenyeret kínálom nektek, amely táplálni fog benneteket. Savanyúság nélkül van, örök 

élet van benne. 

72 Ahelyett, hogy lelepleznélek téged a tanításaimban, meg akarom gyógyítani a szívedet és 

megkönnyíteni a lelkedet. Meghívlak benneteket, hogy emelkedjetek fel a béke helyére, és ott gyónjátok 

meg nekem minden bűnötöket. Figyelembe veszem a fájdalmadat, és nem fogok szigorúan ítélkezni 

feletted. Ha ezt a fájdalmat a bűntudat okozza, ne aggódj. Azért jöttem ugyanis, hogy pontosan azokat 

keressem közöttetek, akik nem találtak sem kegyelmet, sem megértést embertársaik között. Meg akarlak 

menteni, hogy hamarosan Velem lehess. 

73 Edzem az értelmedet, az ajkadat, hogy ne érezd magad túlságosan kínosnak, hogy beszélj és 

tanúságot tegyél a Munkámról. Ha szeretetet éreztek, akkor tudtok beszélni; ha van hitetek, akkor nagy 

tetteket tudtok cselekedni a nevemben. 

74 Adok nektek egy fehér lapot, hogy írjátok le az életeteket, és a lelkiismeret világosan fog szólni 

hozzátok. Ebből fogjátok tudni, hogy mikor tiszteltétek Atyátokat, és mikor nem engedelmeskedtetek 

neki. 

75 Ma kérdezel Engem; mégis ─ mire van szükséged, amit az Én szeretetem nem adna meg neked? 

De ha keserű poharat iszol vétkeidért, ne engem hibáztass, ne kérdezd, miért nem adtam neked tejjel-

mézzel folyó poharat, hogy igyál, hiszen a választott néphez tartozol. Rajtatok múlik, hogy elérjétek a 

békét. Megadtam nektek az akarat szabadságát, hogy választhassátok az utat, és érdemeitek által 

Hozzám emeljétek magatokat. Miért nem a jó tanítványok a példaképetek? Miért nem éled a pátriárkák 

életét? Mert még nem dicsőítetek meg Engem a cselekedeteitek által. 

76 Adj, mindig van mit adnod. Ne viselkedj úgy, mint a gazdag fösvény. Ne üldözzétek el a betegeket, 

a rászorulókat, mert azt hiszitek, hogy ostobák. Ne nézd le az éhezőket. Ha tudod, hogyan kell beleélni 

magad a szívükbe, akkor felfedezed a fájdalmukat, és együttérzel velük. 

A balzsamot szeretettel adtam nektek, hogy meggyógyítsatok minden szenvedést. Félsz attól, hogy 

kritizálnak, mert amikor irgalmasságot gyakorolsz, akkor hasonlítasz Hozzám? Mitől félsz ettől az 

igazságtalan és önző emberiségtől, amely semmit sem tud rólam? Jöjjetek és tartsátok magatokat a 

megváltoztathatatlan törvényeimhez, igyátok szellemesszenciámat és érezzétek magatokat az igazság 

szellemével telve. 

77 Az igazság a szeretet, a fény és a szeretet királysága. 

Igazságosság ─ egy igazság, amely megtanít benneteket a törvényre, amelyet kinyilatkoztattam nektek. Az 

igazság az Én szeretetem által kijelölt út, hogy végül nagyszerűvé, boldoggá, tökéletessé és halhatatlanná 

válhassatok. 
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Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 183  
1 Tartsátok meg szavamat, tanítványok, mert máris különböző hitvallású emberek közelednek 

ehhez a nemzethez, akik bizonyítékot fognak követelni tőletek, hogy megkaptátok az útmutatásomat. 

2 Jelenleg a szenvedést és a betegséget távolítom el tőletek, hogy megtanuljátok megvigasztalni 

magatokat, és ugyanúgy gyakoroljátok az irgalmasságot embertársaitokkal szemben, ahogyan én teszem 

veletek. 

3 Tanításom örömmel tölti el azokat, akik felkészülten fogadják. Kristálytiszta víz lesz a szomjas 

ajkakon, kenyér az éhezőknek, pihenés és béke a fáradt léleknek, bátorítás és világosság mindenkinek. 

4 Megvilágosítom ezt a népet ─ az uralkodóktól a legjelentéktelenebbekig, hogy kinyissák karjukat e 

csoportok előtt, akik a Mester után vágyakozva jönnek. 

5 Egyesek megtört szívvel, mások félelemmel fognak hozzám jönni, mert a fájdalom eluralkodott a 

legbensőbb lényükben, és a lelkiismeretük beszélni fog, és elmondja nekik, hogy minden lélek számára 

eljött az ítélet. De mindenkinek tartogatok egy új lehetőséget az üdvösségre. A lélek minden 

képességének megerősítését megkapja, és amikor hite felébred, ugyanezen keresztül fel fogja ismerni, 

hogy miért jöttem még egyszer az emberekhez, és mennyire szeretem őket. 

6 Nem azért jöttem az idei szavaimmal, hogy eltöröljem azt, amit a Második Időben mondtam. 

Inkább emlékeztetni akarlak rá, mert elfelejtetted, és elmagyarázni neked, mert nem értetted meg. Csak 

azt tárom fel nektek, amit akkor nem mondtam el nektek, és amit a mostani időre tartogatok nektek, 

amikor a lelketek fejlődik. 

7 Azok, akik szeretettel, vérrel és könnyekkel írták le szavamat, engedelmeskedtek emlékezetüknek 

és ihletésüknek; hűségesen továbbították akaratomat. De aztán jöttek mások, a szavam eltorzult, valódi 

jelentése elveszett az ideológia és a szektás formák alatt, amelyek nem tartoznak a tanításomhoz. De 

ebben az időben a fény minden fátylat átszakít, hogy felfedje igazságom tisztaságát. 

8 Megtanítalak benneteket, hogy ne ítéljétek meg magatokat rosszul az Én Munkám miatt, ne 

vitatkozzatok igazságtalanul. De ugyanígy figyelmeztetlek benneteket ezekkel a kinyilatkoztatásokkal: 

Hamis tanítók és próféták fognak megjelenni, még Izrael népének kebelében is. 

9 Sokan, akik ma az asztalom kenyerét eszik, holnap csak az anyagi jólétüket, az uralmat és a 

dicséretet fogják keresni, és óvakodnotok kell attól, hogy félrevezessenek benneteket. 

10 Nagy a küzdelmetek, hűséges tanítványok, akik vigyázni fogtok erre az ügyre. 

Száznegyvennégyezer felszerelt embert hagyok hátra, akikre ez a felelősség hárul. Közöttük vannak azok, 

akik hátat fordítanak Nekem ─ azok, akik az Én nevemet arra használják, hogy azt mondják: Itt áll 

előttetek a Mester ─ és azok, akik nem oltották szomjukat, és azok is, akik nem hallgattak meg Engem a 

kellő időben. Hozzájuk fordulnak majd azok, akik szomjazzák az igazságot, és félrevezetik őket. 

11 Gyakorold az alázatot, és ne hízelegj embertársaidnak, és ne engedd, hogy ők hízelegjenek neked. 

Forduljatok el azoktól, akik jót akarnak nektek, de hiúságot ébresztenek bennetek és megrontanak 

benneteket. 

12 Ne hallgass a kísértésre. A hatalmat azért adtam nektek, hogy lelki cselekedetekre, a szeretet és 

az irgalmasság cselekedeteire használjátok. 

13 Soha ne gazdagodjatok a tanításommal. 

14 Megvédelek titeket, emberek, elrejtelek benneteket embertársaitok tekintete elől, hogy békében 

hallgathassátok az Én Igémet egészen az 1950-es évig. Ha "szétszakadsz", mert hiszel az Én 

eljövetelemben ebben az időben, megvédelek téged. Ha börtönbe kerülsz, kinyitom a kapukat, és 

megmenekülsz. Csak annyit mondok nektek: teljesítsétek törvényemet, ne essetek haszonlesésbe és 

titoktartásba. Amikor arra hívnak, hogy meggyógyíts egy beteg embert, gyakorold az irgalmasságot, és 

győződj meg arról, hogy cselekedeteid lelki jellegűek. 

15 A Második Időben, távozásom után, Mennyei Édesanyátok hátramaradt, és megerősítette és 

elkísérte tanítványaimat. Ezek a fájdalom és megpróbáltatás után menedéket találtak Mária szerető 

Szívében. Az ő szava továbbra is táplálta őket, és általatok bátorítva, akiket továbbra is oktatott az Isteni 
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Mester nevében, folytatták útjukat. És amikor a nő elhunyt, megkezdődött a harcuk, és mindegyikük azt 

az utat választotta, amelyet mutattak neki. 

Ebben a Harmadik Időben nagyon közel lesz a szívedhez Mária szeretete, amely bátorítja és erősíti 

lelkedet minden megpróbáltatásodban. 

16 Fokozatosan megnyitjátok szíveteket, hogy érezzétek és szeressetek Engem; de én azt mondom 

nektek: Hallgassatok az utasításaimra, és tudjátok, hogyan engedelmeskedjetek nekik. Ne csak Engem 

szeressetek, hanem szeressétek embertársaitokat is. Ne ítélkezzetek egymás felett igazságtalanul. 

Minden igazságos vagy igazságtalan ügyet bízzatok az Én igazságosságomra, mert egyedül Én ismerem az 

okát, és egyedül Nekem kell ítélkeznem. Azokat, akik nem teljesítették törvényemet, meghívom, hogy 

lépjenek erre az útra. Hamarosan eljönnek majd hozzám, és azt fogom mondani nekik: "Ez nem egy új 

törvény, amit most mutatok be nektek. Ez ugyanaz, mint amit az első ember lelkiismeretébe írtam, és 

amit később világosan és pontosan ismertettem Mózes által. 

17 Ne hagyjátok, hogy embertársaitok szava vezéreljen benneteket, ha az nem az Én törvényemen 

alapul, és ezért a sötétség útjára léptek abban a hitben, hogy a világosság útján jártok. A nagyképű 

kifejezés nem az, ami Nekem tetszik. Mindig egyszerűen beszéltem veled. De ha igazságot fedezel fel 

ezekben a szavakban, vedd ki belőlük azt, ami igaz. 

a lényeget, ─ azt, amit tartalmaznak a szeretetről, irgalomról és békéről, ami az enyém, és aztán a 

megfelelő módon használhatjátok és értelmezhetitek. 

Adtam nektek egy bírót, aki soha nem hazudik, és ő bennetek van; ez a lelkiismeret. Ahhoz, hogy 

meghalljátok a hangját, be kell hatolnotok magatokba, imádkoznotok és meditálnotok kell; akkor igazi 

bölcsességgel és emelkedettséggel fog szólni hozzátok. 

18 A világ csalódást okozott nektek, és ma, amikor ilyen jelentéktelen teremtményeken keresztül, 

egyszerű gyülekezeti termekben halljátok az Igémet, rájöttök, hogy nem kell palotákat építenetek, hogy 

szellemi imádatnak szenteljétek, hogy nem kell korlátoznotok tanításomat, és nem szabad anyagi 

képekkel ábrázolnotok azt. 

19 Annak érdekében, hogy ezt a küldetést a harmadik korszakban a világ elé vigyétek, azt a 

parancsot kaptátok, hogy újra megtestesüljetek, mint a fény hatalommal teli szellemei, és e kegyelmi 

ajándékokért embertársaitok félreismertek benneteket. Rossz szemmel nézték a hiteteket és a belém 

vetett bizalmatokat, anélkül, hogy megértették volna, hogy senkit sem részesítettem előnyben, és hogy 

mindenkit tisztelek és védelmezek. 

De ti, akik bűnbánattal telve jöttök hozzám ─ milyen közel vagyok hozzátok, és bűnbánatotok révén 

méltóak vagytok arra, hogy szeretetem és irgalmasságom ajándékát elvigyétek a betegeknek, a lelki 

szegényeknek. A hitetek beszélni fog, és energiával fogja megtölteni azokat, akik elgyengültek, és a lelkük 

új életre fog emelkedni. Sok "tékozló fiú" fog a keblemre térni ebben az időben, és ünnepelni fogok a 

visszatérésük miatt, és az izraelita család szíve szárnyalni fog, és továbbra is vonzza a szíveket. 

20 Ha azt látjátok, hogy valamelyik tanítványom bölcsességben gyarapszik az irántam való odaadása 

miatt, ne irigyeljétek, segítsétek őt még jobban, mert rajta keresztül csodákat fogok tenni, és 

mindannyiótoknak hasznára válik. 

21 A harag beszennyezi a szívet és megbetegíti a lelket. Az az akaratom, hogy mindannyian felfelé 

fejlődjetek, és tökéletes közösségben legyetek Velem, és harmóniában éljetek. 

22 Használja az eszét, hogy megértse, hogyan 

sok igazságosság rejlik minden teremtmény sorsában. 

23 Nem éltek haszontalanul; még a legkisebb és legkülönösebb megpróbáltatásoknak is megvan a 

célja, amit én határoztam meg. 

24 Gondolkodjatok a törvényemről és tanulmányozzátok. Hagyja, hogy a 

lelket, hogy elérjen Hozzám az ima által, hogy gyógyító erőmmel teljen meg, amikor meghallja Szavamat, 

és megkapja a gyógyító balzsamot, hogy meggyógyítsa beteg testeteket. 
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25 Ha felkészültök, a világ új utakat fog járni. A háború veszélye el fog tűnni, és béke lesz. De ha 

rosszul viselkedtek, akkor ez a gonoszság visszhangra talál bennetek. Még egyszer mondom nektek: 

"Azzal a mércével, amivel méritek, azzal mérnek meg benneteket". 

26 Jöjjetek, és táplálkozzatok Igém eledelével, és amikor ettetek, ne feledkezzetek meg az éhezőkről, 

és hozzátok el nekik az ételt. Tanuljátok meg átvenni szavam lényegét, és használjátok fel, erősítsétek 

meg magatokat, és osszátok meg testvéreitekkel és nővéreitekkel. 

27 Földi világodból megérzed a béke helyét, amelyet megígértem neked. Folyamatosan arra kérsz 

Engem, hogy engedjem meglátni az "Ígéret Földjének" fényeit. De mondom nektek, hogy nem vagytok 

messze tőle, hogy már az oda vezető úton vagytok, és hogy nem sok idő fog eltelni, amíg bekopogtattok a 

kapuján. 

28 Az út az én törvényem. Ha követed, biztos lehetsz benne, hogy megérkezel az Ígéretes Városba, 

és ott megtalálod mindazt, amit felajánlottam neked. Legyetek bátrak és erényesek ezen az úton, 

világosodjatok meg a hit által, hogy boldoggá és elviselhetővé tegyétek életutatok. 

29 Megismerted a sors csapásait. Néha reszketsz a hidegtől, amikor érzed az emberek önzését és 

szeretetlenségét, és megmutatod Nekem fedetlen lelkedet. De nem esel kétségbe, bízol, mert tudod, 

hogy én vigyázok rád, és hogy Mária, az Édesanyád egy csillag az éjszakában, amelyen keresztülmész, és 

ezért bátorítást érzel. 

30 Az áldozás e pillanatában csendben Nekem ajánljátok a békére szoruló, szenvedő gyermekeitek 

szívét, és Én jótéteményeim gondviselőivé teszlek benneteket, hogy elvigyétek szeretteiteknek, minden 

embertársatoknak, hogy megtanuljatok adni, mert ti vagytok az Én hírnökeim és felebarátotok 

közbenjárói. 

31 Ha embertársaid befogadnak, és elfogadják az ajándékodat, áldd meg őket. Ha nem tudják, 

hogyan használják fel, amit küldök nekik, áldjátok meg őket is, és bízzátok rám, hogy végtelen 

türelemmel simítsam és ébresszem fel lelküket, amíg át nem alakítom őket égő és hívő szívekké. Ez az én 

akaratom. 

32 Üdvözöljétek azokat, akik hisznek jelenlétemben; üdvözöljétek azokat is, akik kételkednek, mert 

ők a saját lelkük által hajtva jöttek; mert a hit bennük is meglesz. 

33 Jaj azoknak, akik nem küzdenek azért, hogy meggyújtsák lámpásukat ebben az időben, mert 

elpusztulnak. Nézzétek, bár ez a fény ideje, még mindig mindenütt árnyékok uralkodnak. 

Tudjátok az Igém által, hogy ezt a nemzetet választottam ki, hogy harmadik eljövetelemkor 

megismertessem magam, de nem tudjátok az okát. A Mester, aki nem akar titkokat a tanítványai előtt, 

titok volt előttetek. Mindent feltárok neked, amit tudnod kell, hogy bizonyossággal válaszolhass azoknak, 

akik kérdeznek téged. 

Láttam, hogy a föld e szegletének lakói mindig is kerestek Engem és szerettek Engem, és bár imádatuk 

módja nem mindig volt tökéletes, szándékukat és szeretetüket úgy fogadtam, mint az ártatlanság, az 

áldozat és a fájdalom virágát. Istenségem oltárán ez az illatos virág mindig is jelen volt. 

Felkészültetek arra, hogy teljesítsétek ezt a nagyszerű küldetést ebben a Harmadik Korszakban. Ma 

már tudjátok, hogy Izrael népét köztetek reinkarnáltam, mert kinyilatkoztattam őket nektek. 

Tudjátok, hogy a lényetekben élő mag és a belső fény, amely vezérel benneteket, ugyanaz, mint amit 

leküldtem Jákob házához az Első Korszakban. 

34. Lélekben izraeliták vagytok, szellemileg Ábrahám, Izsák és Jákob magvát birtokoljátok. Annak az 

áldott fának az ágai vagytok, amely árnyékot és gyümölcsöt ad az emberiségnek. 

35. Ez az oka annak, hogy elsőszülöttnek nevezlek benneteket, és hogy miért kerestelek fel 

benneteket ebben az időben, hogy a világ tudomására hozzam harmadik kinyilatkoztatásomat 

közöttetek. ─ Az az Én Akaratom, hogy "Izrael népe" szellemileg feltámadjon az emberiség között, hogy 

megismerhessék az igazi "testben való feltámadást". 

36. Igen, tanítványok, a lélek nem hal meg, csak elrepül a túlvilágra, az űrbe, amikor a teste számára 

eljött a vég. A "hús" sem pusztul el, hanem bomlik és összekeveredik a 

a természet elemei, amelyekből újjáteremtem és lélekkel ruházom fel. 
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37. Így támad fel a test, így jelennek meg a megtestesült lelkek a földön, emberré válva, így fogom 

Izraelt újjáteremteni a földön. De nem fogok földeket felajánlani neki ezen a világon, és nem fogom 

törzsekre osztani. Ellenkezőleg, egyetlen családot fogok létrehozni annak minden tagjából, hogy 

megszüntessem a családon belüli öröklött megosztottságot. Házasságokat és családokat kötök a Rúben 

fiai közül, a Júda fiai közül, az Aser és Zebulon fiai közül, a Naftali vagy Benjámin fiai közül. Így eltüntetek 

minden különállást, mert ez nem Istentől származó mag. 

38. Ki tudná ezeket a munkákat elvégezni, ha nem Én? Kire lehetett volna bízni azt a feladatot, hogy 

meggyőzze az Úr választott népét arról, hogy Kánaán nem az örök haza, hanem csak annak jelképe? ─ 

Csak Én, hiszen Én voltam az, aki elrejtette a lelkedet egy másik fajban vagy földön ─ Én, aki azt mondtam 

neked: "Ti vagytok azok. "De ha újra kiküldtelek, akkor azért tettem, hogy a földön befejezd azt a nagy és 

nehéz feladatot, amelyet kezdettől fogva rád bíztam. Ez a ti keresztetek. 

39. Azért is visszatértetek, hogy lemossátok a foltokat, hogy jóvá tegyétek a hibákat és kifizessétek az 

adósságokat. Nem fogtok többé gyarlóságokba vagy bálványimádásba esni, mint a múltban, noha ti 

vagytok az a nép, amely ismerte az igaz Istent és rendelkezett a törvénnyel. De a fájdalom arra késztetett, 

hogy a fényt és a békét keressétek. 

Hasonlóképpen, azokban az első napokban, amikor hiány volt búzából és így kenyérből is a 

földeteken, kivándoroltatok a gazdag Egyiptomba. Később a fáraó rabszolgáiként elindultatok, dacoltatok 

a sivatag viszontagságaival, és kerestétek az "ígéret földjét", mert szabadságra vágytatok. A jelenben 

dacoltatok embertársaitok gúnyolódásával és haragjával, mert ebben a formában kerestek Engem; mert 

lelketek emelkedettségre és spiritualizálódásra szomjazik. 

40. Te vagy "a tékozló fiú", aki, amikor visszatér apja házába, apja karjait kitárva találja, hogy átölelje, 

és az asztalt megterítve, hogy helyet foglaljon a lakomaasztalnál. 

41. Fáradtan érkeztél a hosszú utazástól, lelked foltos volt, tested gyenge. De meglepődve láttátok 

messziről, hogy "a város kapui" nyitva vannak, és várják, hogy megérkezzetek, hogy átadjam nektek 

szeretetemet, tanításaimat és új eljövetelem áldását. 

42. Nem az volt az akaratom, hogy most kinyilatkoztassam magam Kánaánban, amely a ti hazátok 

volt a múlt időkben; mert ez már nem Mózes és nem Krisztus ideje: ez már a Szentlélek kora. 

Halljátok Isteni Szavamat, és valóban azt mondom nektek: Az a manna az Első Korszakból, amely 

meggyújtotta a belém vetett hiteteket, és az a kenyér, amelyet a Második Korszakban adtam nektek az 

asztalnál, amellyel megmutattam nektek az üdvösségetekhez vezető utat, az a táplálék, amelyet ebben az 

időben is felajánlok, hogy lelketek elnyerje az örök békét és világosságot, és soha többé ne érezzen 

éhséget. 

43. Az általatok megőrzött lelki egyszerűséget felhasználva választom ki közületek hanghordozóimat, 

új prófétáimat és tanítványaimat, ahogyan egy másik időben ebből a népből emeltem pátriárkákat, 

prófétákat, küldötteket és apostolokat. Ma a Törvényemet a Tanításom segítségével magyarázom el 

nektek. Megtanítalak titeket, hogyan imádkozzatok ebben az időben, hogyan szolgáljatok Engem, és 

hogyan éljetek, hogy igazi embertestvérek és Isten gyermekei legyetek. 

44. Akkor, amikor új tanítványaim erősek lesznek, országom Új Jeruzsáleme leszáll az emberek elé, és 

elpusztíthatatlan falain a gonoszság, a bálványimádás, a hazugság és minden sötétség, amely az emberi 

elméből és szívből fakadt, összetörik. 

45. Emlékezzetek arra, hogy Atyátok egy álomban megígérte Jákobnak, hogy gyermekeiben megáld 

minden nemzetet. Ismerd fel, hogy ha ebből a gyökérből származol, akkor az a sorsod, hogy elhozd a 

békémet, és elvigyed azt embertársaid szívébe. 

46. Emberek: Ebben az időben vannak, akik még mindig a mózesi törvényt követik, és vannak, akik a 

keresztény korszak szerint élnek. Nem mindegyikük gyanítja vagy vágyik egy új korszak eljövetelére. 

Ennek oka az, hogy nem mindenki fejlődik és fejlődik egyformán. Ezért mondom nektek: tanuljátok meg 

ezeket a tanításokat, hogy jó munkások legyetek, akik olyanok, mint a jó pásztor és a jó vetés. Nézzétek 

azokat, akik a földet művelik: Az én nevemben vetnek. Ha a termesztési időszak jó volt, és a vetőmagjuk 

jól termett, elmondják imáikat, és hálát adnak a Teremtőnek. Ha az időjárás zord volt, és a mag 
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megromlott, várakozással várják a következő évet, hogy ugyanolyan buzgalommal újra elvethessék, amíg 

az előző magot ki nem cserélik és meg nem sokszorozzák. Ha kihasználjátok ezt az időt, és reménységgel 

és hittel telve elindultok, hogy az emberek szívébe vessenek, akkor kegyelmem harmata az én hatalmam 

által termékennyé teszi a földeket, a meddő mezőket, és a szeretettel és jóakarattal elvetett magotok 

kicsírázik. Megvédem a vetéseteket, és Lelkem ragyogó napfénye meg fogja aranyozni a füleiteket, hogy 

az aratásotok dicsőítő és dicsőítő énekekkel szálljon be Uratoknak. 

47. Legyetek tudatában annak, hogy Én vagyok az, aki vigyázok erre a nemzetre, hogy megvédjem a 

viharoktól. Békében tartom őket, mert magasrendű tanácsaimban arra rendeltem őket, hogy ebben az 

időben nagy küldetést teljesítsenek emberi és szellemi értelemben. 

48. Káosz lesz, mert amíg uralkodók és birodalmak léteznek a földön, addig hatalmi igények, 

ellenségeskedések és háborúk is lesznek, és nem lesz béke. 

49. Nincs szeretet az emberek között, törvényemet nem tartják be. Nincsenek igazi testvérek, sem 

szülők, sem gyermekek, és ezért káosz fenyegeti az emberiséget. 

50. Ezt csak nektek jelentem be, mert semmi rossz nem származhat belőlem. A káosz az ember belső 

felkészültségének hiányából ered, aki nem hallgatott a lelkiismeretére, és hagyta, hogy rossz suttogások 

irányítsák. De ti ─ várjátok, hogy mindezek a megpróbáltatások megtörténjenek, hogy kemény szívetek 

megrendüljön? ─ Nem, gyermekeim, imádkozzatok, dolgozzatok fáradhatatlanul most is, szerezzetek 

érdemeket és újuljatok meg. Ez az Ön feladata. "Figyeljetek a világ békéjére, imáitokkal vonzzátok 

áldásomat, és maradjatok hűségesek törvényemhez, példaként embertársaitok számára. 

51. Mindenki, aki hajlandó követni Engem, osztozni fog tanításaimban, és tanítványnak fog 

neveztetni. 

52. Az Engem körülvevő lelkek összessége Izrael népének részét képezi. Az ő engedelmességüktől 

függ az erények újjáéledése az emberiségben. Ma ezt a népet használtam szócsövemként, hogy szóljak az 

emberekhez, és megkaptam tőlük a kötelességteljesítésük első gyümölcseit. 

53. Ti vagytok az elsők, akiket harcosokká képeztem ki Munkámhoz ─ azok, akiknek lelkesen kell 

dolgozniuk, hogy a "Nagy Város" első köveit szilárd talajra helyezzék. Meg kell erősítenetek magatokat a 

hitben és a belém vetett bizalomban. 1950 utolsó napjáig fáradhatatlanul szólni fogok hozzátok 

hanghordozóimon keresztül, és azután az emberiség között maradtok, hogy tanúbizonyságot tegyetek 

tekintélyetekről. 

54. Elküldöm hozzátok azokat a tudósokat, akik a szellemi élet rejtelmeibe való behatolás vágyában 

fáradoztak, anélkül, hogy elérték volna azt. Fel fognak keresni téged, mert tudják, hogy te ennek a 

nemzetnek a szülötte vagy, hogy birtokában vagy a kinyilatkoztatásaimnak, és hogy fel vagy "kenve" 

általam. Veletek együtt buzgón fogják befogadni az Igémet, és intuitív módon tudni fogjátok, hogyan kell 

viselkedni velük szemben ─ büszkeség nélkül, szelíden, ahogyan az tanítványaimhoz illik, ahogyan Péter 

prédikált, vagy ahogyan János beszélt. Hasonlóképpen, ti is beszélni fogtok, amikor felkészültök, és 

amikor felfelé fordultok a segítségem iránti vágyakozással, rajtatok keresztül fogok beszélni, és el fogom 

érni a szívüket. A vágyukban, hogy megismerjék azokat a helyeket és személyeket, akik Engem szolgáltak, 

fel fognak keresni téged; de te csak a Tanításom lényegét ismertesd meg velük. Sokan közülük meg 

fognak térni, és szavaid igazsága által e nép részévé válnak. 

55. Ennek a népnek hosszú volt az útja. Közéjük mindig erős, buzgó lelkeket küldtem, hogy a cél felé 

mutassanak és a Törvény védelmezői legyenek. De ez a nép, amely három időben, megpróbáltatások, 

látogatások és küzdelmek során alakult ki, néha erős és néha gyenge, néha szabad és néha bebörtönzött, 

néha értetlenül, majd szeretve és elismerve, mindig is rendelkezett az Én előjogaimmal. 

56. Egyedül én szolgáltattam nektek igazságot. A Golgotán megkaptátok a szeretet legmagasztosabb 

bizonyítékát, de igazságosságom szigorúságát is, ha megérdemeltétek volna. Az volt a sorsotok, hogy a 

Három Időben befogadjatok Engem. Ma is, mint a Második Időben, felkerestem az alázatosokat, az 

elesetteket és az igazságosságra éhezőket, és felemeltem a lelküket, hogy a tanítvány vagy az apostol 

helyére kerüljenek. 
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57. Olyan korban éltek, amikor az ember anyagilag fejlődik, dicsekszik a tudásával, és nem ismer 

Engem. Elfelejti szellemi küldetését, és megveti a természetet, amelyet én a szolgálatába állítottam, az 

értelmének tapasztalati szférájába, a teste élete és felfrissülése, valamint a lelke felemelkedése 

érdekében. Nem ismeri fel azt, ami a legnagyobb értéket képviseli benne, és amiért mindig is jöttem, ami 

az ő lelke, amely Hozzám tartozik. De ahogyan a föld arca is megváltozik, az ember is fel fog ismerni 

Engem. Ideáljai, amelyek ma még anyagiak, spirituális célokká fognak változni. Minden ember ki van téve 

próbáknak, és ezekben a lélek megtisztul és meghajlik. 

58. 1866 óta az emberiség egy új korszakba lépett, amelyre fokozatosan készítettem fel a 

kiválasztottakat. Ez a nép megbízásokat kapott, megerősítettem nekik a szellemi ajándékaikat. Minden 

egyes teremtménynek feltártam, hogy melyik törzshez tartozik, és mi az ő különleges feladata. 

Egyesítettem szellemi seregeimet ─ egyeseket testben, másokat pedig szellemben, ahogy meg van írva. 

59. Vezetőket neveztem ki, hogy minden közösségnek legyen egy-egy vezetője. 

képviselője ott lesz, és bejelentettem nekik, hogy az az akaratom, hogy mindenki egyesüljön egymás 

között, hogy a nép erős legyen. 

60. Az általam kiképzett teremtményeknek adtam a hanghordozók feladatát, hogy emberi szavakkal 

kinyilatkoztassanak Engem az emberiségnek, és megsokszoroztam a számukat, hogy tanításom 

elterjedjen. Azért hoztam létre a Munkások Testét, hogy a Szellemi Világ kommunikáljon az 

emberiséggel, és a gyógyításban és a tanácsadásban kinyilvánítsa kegyelmét. 

61. Az volt az akaratom, hogy elhívjam azt az egy "alapkövet", akinek a vezető támasza, közvetítője a 

vezető és a parancsot kapók között, és a nép bizalmasa kell, hogy legyen minden gyülekezési helyen. 

62. Látnokokat neveztem ki, és kiképeztem őket, hogy látomásokat kapjanak, amelyeket az emberek 

értelmezzenek, hogy ébren maradjanak. 

63. Azoknak, akik írni akartak, az "aranytollak" rendjét adtam. Képeztem az elméjüket, és védelmükre 

küldtem szellemeket, akik máskor is vigyáztak az írásokra, hogy az én szavam kinyomtassék és 

megmaradjon minden időkre. 

64. "Őröket" képeztem ki, hogy felügyeljék a közösség rendjét, és "oszlopoknak" neveztem őket. 

65. Mindezeket a teremtményeket megvilágosítottam, és ihletem kiárad rájuk. Most megkérdezem 

mindazokat, akik megkapták ezeket a hivatalokat, hogy megértették-e, mit tartalmaznak. 

66. Még három évet adok neked a felszerelésedre. Ezután ezek a szolgálatok eggyé válnak, és 

mindannyian "munkásoknak neveztetek majd az isteni mezőn", és rátok bízom mindazokat, akik nem 

hallották szavamat, hogy tanítsátok őket. Többé nem tanítványok, hanem mesterek lesztek. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 184  
1 Emberiség, sötétségbe merültetek. De eljött az óra, hogy felemelkedjetek a fénybe. 

2 Elküldöm nektek Illést, hogy felébresszen benneteket letargiából. Hogyan éreznéd a jelenlétemet, 

ha nem lennél ébren? 

3 Ne várjátok, hogy emberként jöjjek a világotokba; ez a lecke már véget ért. Mindazonáltal, bár 

csak szellemben vagyok veletek, be fogom bizonyítani nektek, hogy ez a kinyilatkoztatás magasabb 

formája, mint az, amelyen keresztül eddig kinyilatkoztattam magam. Ez a bizonyíték arra, hogy 

szellemileg alkalmasabbnak tartalak benneteket, mint a múlt embereit. 

4 Nem lesz szükségem testre ahhoz, hogy köztetek lakjak, és nem lesz feltétlenül szükséges, hogy 

hangom emberi hanggá váljon, hogy meghalljátok. Mindazonáltal fenntartás nélkül veletek leszek, mint 

Mester, mint Bíró, mint Orvos. 

5 Lelkednek sok képessége és érzéke van, hogy ezeken keresztül fogadhasd üzeneteimet. De mivel 

a mai napig nem ismeritek ezeket a lényetekben létező képességeket, azt hiszitek, hogy csak a test 

szemével láthattok Engem, és a fületekkel hallhattok Engem. Most bebizonyítom nektek e vélemény 

tarthatatlanságát, amikor érezni fogjátok jelenlétemet alvószobátok csendjében, és úgy érzitek, hogy az 

ihlet fénye árasztja el magatokat imádságotok pillanataiban. 

6 Ti még mindig fény nélküli lelkek vagytok, de én a fény szikráit fogom kiváltani belőletek 

inspirációk, magas eszmék, nemes érzések és jó cselekedetek formájában. 

7 Olyanok vagytok, mint Lázár a sírban, halottak a lelki élet számára. De hívásomra fel fogtok kelni, 

hogy kövessetek engem, és tanúságot tegyetek az igazságomról. 

8 Azok az események, amelyek naponta megrázzák a föld népeit, az igazságosság hívásai, amelyek 

bűnbánatra, imára, emlékezésre és megtisztulásra szólítanak benneteket. De a próbatételnek ez az 

időszaka addig fog tartani, amíg az emberek makacssága és ostobasága nem enged, amíg fel nem adják 

gőgjüket és istentelenségüket. 

A földön nem mindig az igazságosságra való felhívások fognak elhangzani; mert később, amikor az 

emberiség megtisztul, egészen más események fogják izgatni az embereket. Ezek isteni sugallatok és 

szellemi megnyilvánulások lesznek, a természet kinyilatkoztatásai. Néhányat a lelked tökéletességéért, 

másokat a világban való életed javára. 

9 Tudjátok, mi az az ajándék vagy erény, amely által az emberek több kegyelmet kaphatnak? ─ 

Jótékonyság. Mert ez nemesíti a szívüket, lehetőséget ad a léleknek, hogy odaadja magát 

embertársainak, és ez lesz az, ami a legtöbbet arat a hit magvaiból. Mert a "mezők" és a "földek" tele 

vannak nyomorúsággal, fájdalommal, szegénységgel és betegséggel ─ mezők, amelyek szeretetre 

éheznek, és csak egy magra és egy kis esőre várnak, hogy kivirágozzanak. 

10 Ha jelenleg lehetetlennek tűnik is azok számára, akik a földön hirdetik Igémet, hogy megállítsák a 

bűn előretörését, az ellenségeskedések és szenvedélyek elburjánzását, az emberek visszatérése a 

jósághoz és az igazságossághoz számomra nem lehetetlen, sőt még csak nem is nehéz. 

11 Látod azokat az embereket, akik nagy nemzetek felett uralkodnak? Ismeritek a törvényeik és 

tanításaik erejét? Látja, hogy a tudósok meggondolatlanul és elhamarkodottan hatolnak be a természet 

titkaiba? Bizony mondom nektek, még alázatosan leborulnak előttem minden gőgjükkel, ügyességükkel 

és minden tudásukkal együtt. Mert az ember minden műve végül eléri a határát, ahol az embernek 

magától fel kell nyitnia a szemét a valóságra, és fel kell ismernie minden egyes művének hatókörét, 

vétkeinek súlyosságát és tévelygéseinek mértékét. 

12 Nem azt akarom mondani, hogy minden, amit tettek, tökéletlen ─ nem. De olyan kevés jót 

tesznek embertársaikért, olyan kevés jót tesznek, hogy jobb, ha az én törvényem az igazságtalanságot és 

a rosszat ítéli meg, ami nehezebben nyomja az igazságosság mérlegét. 

13 Az emberiségnek még rövid idő áll rendelkezésére, hogy befejezze a munkáját, és felelni tudjon az 

isteni bíró előtt, amikor az számon kéri. 

14 Eközben fényem előrehalad, terjed és behatol mindenhová és minden lélekbe. 
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15 Az volt az akaratom, hogy amint eljön megnyilvánulásaimnak ez az ideje, minden megjelöltem 

már felkészült legyen, figyeljen és imádkozzon, várva eljövetelem óráját, és egy testet és egy akaratot 

alkotva hallgassa meg, mit fogok kinyilatkoztatni nektek. De nem találtam igazi testvériséget köztetek. 

16 Ez a nép, amely megkapta a tanításomat, kiképzi embertársait, és urakká teszi őket. 

17 De őszintén mondom nektek, nem csak azért jöttem, hogy megvilágosítsalak benneteket, akik a 

földön éltek, hanem minden olyan lelket is hívtam, akik eltévedtek az élet más, számotokra ismeretlen 

világaiban. 

18 Micsoda önfeladást láttam a szellemi lényekben, hogy teljesítsék parancsaimat! A testtől 

megszabadult lelkük ilyenkor könnyebben felkészült arra, hogy betöltse feladatát. 

19 Hányan várták el, hogy Én hibátlan vagyok és 

vétkek, hosszú vezeklés után. És amikor kinyilatkoztattam nekik a Hét Pecsét Könyvének azt a részét, 

amely a hatodik időszaknak felel meg, lelkük felemelkedett, és felemelkedésükben ösztönöztek 

benneteket, elhárították az akadályokat az utatokról, és tiszteletreméltó helyet jelöltek ki nektek 

tanítványokként. 

20 Az isteni tanítások megértéséhez meg kell újulni és kutatni kell a törvényt. 

Ezáltal megértitek majd az Igémet, és olyan nagyszerű kinyilatkoztatásokat kaptok, amelyeket emberi 

tudományok által nem érhettek el. 

Eljön majd a nap, amikor az ember meghajol a nyakán, és olyan tisztelettel és szeretettel fogja 

szeretni az Atyját, amilyet én kérek tőletek. 

Megnyilvánulásom mindenki számára érthető. A te agyad kapacitása szerint beszéltem, mert nem 

tudtad felfogni minden bölcsességemet. Ehhez az egyszerű szóhoz, amellyel tanításaimat 

megismertettem veletek, nem szabad hozzátennetek semmit, ami az értelmetekből származik, és ha 

lefordítjátok más nyelvekre, vigyázzatok, hogy isteni jelentése érintetlen maradjon. 

21 Készüljetek fel, hogy agyatok olyan legyen, mint egy tiszta tükör, amely teljes tisztaságában 

visszatükrözi fényemet, amikor e nehéz küldetésen dolgoztok. 

22 Élj közel hozzám. Én vagyok minden teremtett dolog élete, kezdete és vége. Ha olyan feladatot 

bíztam rád, mint az enyém, az azért van, mert szeretlek, és azt akarom, hogy példát vegyél rólam. 

23 Mentsétek meg a szíveket, tegyetek csodákat, szeressétek egymást. 

24 Ha érzed magadban a szükséges hitet és lelki erőt, hogy felvegyed a keresztet, menj el az 

otthonokba és vidd az igémet, menj át a széles földön és hajózz a tengereken. Előtte megyek és 

előkészítem az utat. 

25 Legyetek éberek, mert sok báránybőrbe bújt farkas fog hozzátok jönni, és meg akarnak téveszteni 

benneteket, hogy tévútra vezessenek. De figyeljetek, és meg fogjátok ismerni a szívük szándékait. 

26 Amikor embertársaid szenvedve jönnek és 

Ha meg akarod állítani a könnyeiket, tedd meg. Adjatok minden jót, ami bennetek van, akkor később, a 

túlvilágon nagyobb kegyelmet kaptok, mint amit ezen a világon mutattatok. 

27 Szeretett népem, imádságotok felemelkedik Hozzám, ahogyan az első alkalommal zsoltáraitok 

felemelkedtek Hozzám a Templomban. De ez az idő eltelt, és a lelketek fejlődött. A jeruzsálemi nagy 

templom már nem létezik, mert az Én Igém beteljesedett, és az anyagi tervéből egyetlen kő sem maradt 

meg a másikra. 

28 Nincs a frigyláda, sem a törvény táblái a 

oltáron többé. Szellemed az igazságot keresi, túl azokon az ábrákon és szimbólumokon, amelyek 

korábban arra szolgáltak, hogy higgyen és megértsen, és amelyek megtanították, hogy imádjon Engem. 

Ma azonban megérti, hogy ezeknek már nincs létjogosultságuk, mivel értelmüket a szellem megértette. A 

szimbólumok csak anyagi tárgyak voltak, amelyeket az Úr arra használt, hogy elmagyarázza az 

embereknek az isteni tanításokat. 

29 Amikor tehát a tanítvány megértette az alapvető tanítást, el kell felejtenie az imádat régi formáit, 

hogy a magasabb inspirációk és a lelki imádat iránti vágyban felemelkedjen. 
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30 Ne feledjétek, amíg valamilyen szimbólumot kell a szemetek előtt tartanotok, amely Engem 

testesít meg, addig nem tudtok közvetlenül kapcsolatba lépni az Isteni Szellemmel. Tudatosítsátok 

azonban, hogy mindannyian arra vagytok hivatottak, hogy használjátok ezt a szellem és szellem közötti 

párbeszédet. 

31 Minden, ami ebben az életben körülvesz és átölel benneteket, az örök élet tükörképe, egy mély 

tanítás, amelyet anyagi formákon és tárgyakon keresztül magyaráznak el, hogy megérthető legyen. 

32 Még nem jutottatok el e csodálatos lecke lényegéhez, és az ember újra és újra tévedett, mert a 

földi életet úgy képzelte el, mintha az az örökkévalóság lenne. Megelégedett a külső formáival, és 

elutasította mindazt, amit az isteni kinyilatkoztatásból tartalmaz ─ azt, ami az egész teremtésben benne 

foglalt lényeg és igazság. 

33 Amikor ez a "könyv" elhagyta fényét a lelkekben, és az utolsó oldalig megértették, az ember 

elhagyja a földet, és lelke új hazába költözik, ahol megismeri és hasznosítja mindazt, amit az emberi élet 

útközben megtanított neki. Akkor képes lesz megérteni sok olyan tanítást, amely az anyagban való élet 

során tárult fel előtte. 

34 Tanulmányozzátok ezeket a szavakat, amelyeket Mesteretek oly sok szeretettel szentelt nektek, 

hogy a fényük alapján ítéljétek meg cselekedeteiteket. És amikor rájössz, hogy megálltál, derítsd ki, hogy 

mik voltak az okok, amelyek ezt okozták, hogy a jövőben elkerülhesd őket, és mindig haladj előre a 

fejlődésed útján. 

35 A küldetés, amelyet népemnek a földön parancsoltam, nagy és nagyon kényes. Ezért kerestem fel 

minden korban, hogy Igémmel inspiráljam, és hogy a Törvény tartalmából még többet tárjak fel neki. 

36 A szeretet, a jóság és az igazságosság törvénye volt az a szellemi örökség, amelyet az idők 

folyamán ránk hagytam. Leckéről leckére vezettem az emberiséget ahhoz a megértéshez, hogy a Törvény 

egyetlen parancsolatban foglalható össze: a szeretetben. Szeressétek az Atyát, aki az élet szerzője, 

szeressétek embertársaitokat, akik az Atya részei, szeressetek mindent, amit az Úr teremtett és 

parancsolt. 

37 A szeretet a bölcsesség, a nagyság, a hatalom, a magasztosság és az élet eredete, kezdete, csírája. 

Ez az igazi út, amelyet a Teremtő jelölt ki a lélek számára, hogy lépésről lépésre és otthonról otthonra 

egyre inkább érezze a hozzám való közeledést. 

38 Ha az ember az idők kezdetétől fogva kultuszt csinált volna a szellemi szeretetből, ahelyett, hogy 

bálványimádó rítusokba és vallási fanatizmusba esett volna, akkor ez a világ, amely ma az emberek 

félelme és nyomorúsága miatt a könnyek völgyévé vált, a béke völgye lenne, ahová a lelkek azért 

jönnének, hogy érdemeket szerezzenek, hogy ezen élet után elérjék azokat a szellemi otthonokat, ahová 

a léleknek utazása során be kell lépnie. 

39 Bizony mondom nektek, az emberi élet egyetlen korszakában sem hiányzott az embernek az Én 

Törvényem ismerete. Mert az isteni szikrából, amely a szellemét alkotja, soha nem hiányzott a lelkéből 

egy fényszikra, az elméjéből egy megérzés, vagy a szívéből egy sejtés. Mindazonáltal a lelked sötét 

kötéssel a szeme előtt tért vissza a túlvilágra, és mondom neked, hogy aki nem használja ki a leckét, amit 

az élet ebben a világban, a megpróbáltatások völgyében tartalmaz, annak vissza kell térnie oda, hogy 

befejezze a jóvátételt, és mindenekelőtt, hogy tanuljon. 

40 Téves az az elképzelésetek arról, hogy mit jelent a földi élet, mi a lélek, és mi a szellemvilág. 

A hívők többsége úgy gondolja, hogy ha bizonyos igazságossággal él, vagy ha élete utolsó pillanatában 

megbánja az elkövetett vétkeit, akkor a mennyország biztos a lelke számára. 

De ez a téves elképzelés, amely nagyon tetszik az embernek, az oka annak, hogy egész életében nem 

tartja be kitartóan a törvényt, és így a lelke, amikor elhagyja ezt a világot és belép a Szellemi Világba, azt 

tapasztalja, hogy olyan helyre érkezett, ahol nem látja azokat a csodákat, amelyeket elképzelt, és nem 

érzi azt a legfőbb boldogságot, amelyre azt hitte, hogy jogosult. 

41 Tudjátok, mi történik azokkal a lényekkel, akik biztosak voltak abban, hogy a mennybe jutnak, de 

ehelyett csak zűrzavart találtak? Mivel már nem voltak otthon a földön, mert nem volt meg a testi burok 

támasza, és nem tudtak felemelkedni azokba a magasságokba, ahol a szellemi fény szférái találhatók, 
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megteremtettek maguknak ─ anélkül, hogy ennek tudatában lettek volna ─ egy olyan világot, amely nem 

emberi és nem mélyen szellemi. 

Ekkor a lelkek elkezdik kérdezni maguktól: Ez a mennyország? 

Ez az az otthon, amelyet Isten a lelkeknek szánt, miután oly sokáig vándoroltak a földön? 

42 Nem ─ mondják mások ─ ez nem lehet az "Úr méhe", ahol csak fény, szeretet és tisztaság 

létezhet. 

43 A lélek fokozatosan, az elmélkedés és a fájdalom révén jut el a megértéshez. Megérti az isteni 

igazságosságot, és szellemének fényétől megvilágosodva megítéli múltbeli cselekedeteit, és felfedezi, 

hogy azok szegényesek és tökéletlenek voltak, hogy nem voltak méltóak ahhoz, amit hitt. 

Ezután, ennek az önvizsgálatnak köszönhetően megjelenik az alázat, és felmerül a vágy, hogy 

visszatérjen azokhoz az utakhoz, amelyeket maga mögött hagyott, hogy eltörölje a foltokat, hogy jóvá 

tegye a hibákat, és hogy valami igazán érdemdúsat tegyen az Atya előtt. 

44 Fel kell világosítani az emberiséget ezekről a misztériumokról, hogy megértse, hogy az anyagban 

való élet egy lehetőség az ember számára, hogy érdemeket szerezzen a lelke számára ─ érdemeket, 

amelyek felemelik azt, amíg megérdemli, hogy a magasabb szellemivé válás szférájában éljen, ahol újra 

és újra érdemeket kell szereznie, hogy ne maradjon le, és hogy szintről szintre emelkedjen; mert "az Atya 

házában sok lakóház van". 

45 Ezeket az érdemeket a szeretet által fogjátok megszerezni, ahogyan az Atya örök törvénye 

tanított benneteket. És így a lelketek lépésről lépésre halad a tökéletességhez vezető létrán, és ezáltal 

megismeri a keskeny ösvényt, amely a Mennyek Országába vezet ─ az igazi Mennyországba, amely a lélek 

tökéletessége. 

46 Üdvözöllek benneteket, akik hozzám jöttök, hogy megtaláljátok a béke és a szeretet útjait. Ezeket 

az embereket üdvözlöm, és megértetem velük, hogy szellemi feladat vár rájuk. 

47 Tanítványok, Velem fogtok küzdeni, Mesteretek közelében fogtok dolgozni, és így fogunk 

végigmenni azon az úton, amely a hegy tetejére vezet benneteket. Alázattal fogtok hozzám jönni, anélkül, 

hogy kérnétek Atyátokat, hogy adjon nektek ezt vagy azt az ajándékot, hanem hogy készségesen 

fogadjátok el azt, amit Ő minden egyes gyermeke számára biztosított. 

48 Fény van a lelketekben, ráadásul már messzire haladtatok a próbák útján, ami gyümölcsözővé 

tette a tapasztalataitokat, és ezért már nem engeditek, hogy a hiúság uralkodjon rajtatok, hogy nagyok 

akartok lenni, hogy csodáljanak és szolgáljanak benneteket. 

49 Ki más, ha nem én tudnék uralkodni a lelkeken és irányítani a sorsukat? ─ Senki. Ezért, aki urának 

helyét akarta elfoglalni, mert uralkodni akart, az a saját hajlamai, preferenciái, hatalmi igényei és hiúsága 

szerinti királyságot teremtett magának ─ az anyag, az alantas szenvedélyek és a nemtelen érzelmek 

királyságát. 

50 A szellemet nem lehet leigázni, mert benne van a tökéletes igazságosság. A lelkekben csak a 

tisztaságnak van hatalma a nemes érzések felett, csak a jóság mozgatja őket ─ egyszóval, a lélek csak az 

igazságból és a jóságból táplálkozik. 

51 Ezért, ó tanítványok ─ bár bőségesen felruházva látjátok magatokat ajándékokkal, és megértitek, 

hogy olyan jóval rendelkeztek, amivel nem mindenki rendelkezik, ne érezzétek magatokat senki fölött 

állónak. Tegyetek mindeneteket Ügyem szolgálatába, mert azt a szeretet jellemzi, és egész életeteket 

ennek kell szentelnetek, hogy ily módon hasznosak lehessetek embertársaitok számára. 

52 Pusztítsd el a hiúságok birodalmát, amelyet te hoztál létre. Uralkodj az emberi szenvedélyeken, és 

hagyd, hogy lelked a legbelsőbb magjában mutatkozzon meg, tele szeretettel és fénnyel, ami 

bölcsességet ad neked. 

Próbáld meg Jézust példaképül venni életed minden cselekedetében. Nem azért küldték a földre, 

hogy vezekeljen egy bűnért, vagy hogy Atyja ítéletét átvegye. Krisztus, aki ma ismét szól hozzátok, azért 

jött le az emberek szívébe, hogy megalapítsa bennük a szeretet, az igazságosság és az igazság országát. 

Nem hozott az embereknek materialista tanokat, sem igazságtalan törvényeket. Nem azért jött, hogy 
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felkeltse az emberek kapzsiságát, sem azért, hogy táplálja szenvedélyeiket. A szeretet tanítását hozta, 

amely a lélek erkölcsisége. Ezért mondta a sokaságnak: "Az én országom nem e világból való". 

53 Szíved mélyén azt kérdezed Tőlem, hogyan lehetséges, hogy nagy szellemi lények lázadnak és 

Isten ellen akarnak dolgozni. Ezt mondom neked: Azok, akik ellenem lázadnak, még nem igazán nagyok. 

Tökéletlen szellemi lények, akik képességeik egy részét képesek voltak fejleszteni, a többit pedig 

elhanyagolták. Az intelligenciájuk fejlett, de a lelkük nemes érzései nem. 

54 Ez az oka annak, hogy akkoriban rámutattam nektek, hogy az ember nem csak kenyérrel él. Mert 

a földi tanításokon kívül, amelyeket a föld közvetít neki, a teljes tökéletességhez szüksége van a szellem 

fényére, amelyet csak az én tanításaimban kaphat meg. 

55 Ti emberek: Sok évszázadon át vándoroltatok a földön, mindig szenvedélyeitek terhei 

nyomasztottak benneteket. De eljött a vég, már a szellemi felszabadulásotok korszakában vagytok, 

amelyben a lélek uralkodni fog a testben, amely a szolgája lesz, és amelyben a végtelenség lesz az 

otthona. 

56 Hamarosan tudni fogjátok, honnan jöttetek és hová tartotok, hogy tudjátok, hogyan osszátok ki a 

világnak azt a helyet, amelyet az életetekben kell elfoglalnia, és hogyan adjátok meg a léleknek azt a 

helyet, amelyet a létezésetekben kell elfoglalnia. 

57 Ezek a szavak, amelyeket most átadok nektek, prófétai jellegűek, hogy ösztönözzenek benneteket 

arra, hogy megerőltessétek magatokat, és számítsatok a remény fényére a jövőtökben. 

58 Azok, akik könnyeket hullatva járják a világot a fájdalmaik miatt, ne gondolják, hogy elhagytam 

őket. Türelmüket teszem próbára, és csak arra várok, hogy elérjék a megtisztulásukat, hogy aztán 

növelhessék követőim számát. 

59 A spiritualizáció el fog jönni az emberekhez, eloszlatja a kétségeiket, visszavezeti őket a 

biztonságos útra, és meglátják az igazság fényét. Akkor az emberek azt fogják mondani: "Az Úr szava 

valóra vált, amikor azt mondta nekünk: "Minden szem engem lát"." 

60 Tudnotok kell, hogy a fájdalom ebben az időben nagyon nagy, mert az emberi lélek most törleszti 

az adósságokat, amelyeket a szívetek nem ismer, és hogy eltörölje azokat a foltokat, amelyek már régóta 

bennetek vannak. Nem tudod, hogy ki vagy és milyenek voltak a munkáid a hosszú úton, amelyet 

bejártál. De most nektek, akik ismeritek ezt a kinyilatkoztatást, türelemmel és önátadással kell 

felvérteznetek magatokat. Mert ez felemel benneteket, és segít nektek a megtisztulásban. 

61 Biztosíthatlak, hogy egyelőre nem szükséges ismerned a múltadat; elég, ha van egy megérzésed 

vagy sejtésed arról, hogy máskor hibákat követtél el, amelyeket most jóvá kell tenned. Másrészt azt 

akarom, hogy sokat tudjatok a jövőtökről az Igém által, mert ez a világosság megteremti a reményt a 

szívetekben, hogy elérjétek a béke és a fény életét, amelyben a lélek és a test felfelé fejlődik. Mert 

eljönnek majd az idők, amikor harmónia fog uralkodni a fizikai és a szellemi között. 

62 Fényem minden utat megvilágít, és a szekták és vallások egyetlen utat látnak majd maguk előtt, 

egyetlen törvényt: az Isteni Szellem Szeretet Törvényét. Ez lesz az a világot átfogó tanítás, amely minden 

lelket egyesíteni fog. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 185  
1 Megáldalak benneteket, mert hiszitek, hogy az én Lelkem az, aki ezt a tanítást adja nektek, bár 

tanításaimat az emberi értelem segítségével halljátok. 

2 Figyelmen kívül hagyjátok a hanghordozó tökéletlenségeit, csak az isteni jelentés megértése 

érdekel benneteket. Azok, akik így tanulmányozzák az Igét, azok fedezik fel az igazságot. Ők lesznek azok 

a tanítványok, akik holnap elindulnak, hogy elmagyarázzák tanításomat az embereknek. Meg fogják 

értetni azokkal, akik tévedtek az elmúlt idők szentírásainak értelmezésében. Ahhoz ugyanis, hogy 

felfedezzük kinyilatkoztatásaim igazságát, nem a szavak anyagi jelentéséhez kell ragaszkodni, hanem a 

szellemi jelentést kell keresni, amely a lényeg, ami az igazság és az élet. 

3 Ezért alávetettem ezt a népet egy olyan vizsgálatnak, amely egyúttal mélyreható tanítás is, mivel 

az emberi értelem közvetítésével adtam át Igémet, és arra utasítottam őket, hogy ne az Ige külső 

formájával foglalkozzanak, hanem hatoljanak a lényegébe, hogy felfedezzék annak jelentését. Ezzel az 

utasítással ez a nép képes lesz elmagyarázni azoknak, akik korábbi üzeneteim értelmezését keresik, a 

módját annak, hogy mentálisan felfedezzék bármely tanítás, szakasz vagy bármely más tanítás 

jelentéstartalmát. 

A példázat felfedezi ─ az igazságot, amely egy. 

4 Látom azokat is e nép között, akik fokozatosan megértették, hogy minél jobban felkészültek 

lelkük és testük számára, annál bőségesebb és világosabb lesz a hanghordozón keresztül történő 

tanításom. Ó, bárcsak mindezek a sokaságok valóban arra az útra törekednének, hogy méltónak 

bizonyuljanak kegyelmemre ─ milyen nagyszerű és tökéletes lenne a megnyilvánulásom! 

Mégis azt látom, hogy sok szív külső imádatot keres, hogy hinni tudjon Jelenlétemben, anélkül, hogy 

felismernék, hogy ahelyett, hogy lelküknek megengednék, hogy szabadon emelkedjen, inkább 

visszatartják azt egy anyagi oltárnál, haszontalan szertartásokkal szórják szét, és a megszokott 

hagyományokkal fárasztják. Bizony, mondom nektek, ez az idő már elmúlt számotokra. 

Hosszú időn át felfrissítetted érzékedet a templomok pompájában, hosszú időn át csodáltad 

embertársaid művészeti alkotásait. Most mindezt magad mögött kell hagynod, hogy lelked elérje a 

számára rendelt csodálatos életet, telítődhessen fénnyel az Őbenne való imádság pillanataiban, és 

átadhassa testének mindazokat az örömöket és sugallatokat, amelyeket az elragadtatás során kap. Ekkor 

tudatosul bennetek, hogy milyen szegényes és ügyetlen formák voltak azok, amelyekkel a világ az isteni 

megjelenítésére törekedett. 

5 Lelked a gyermekkorból a serdülőkorba lépett, ezért változásnak kell bekövetkeznie az életében. 

6 A múltban elfogadtam a szellemedtől minden felajánlást, amit nekem tett, még akkor is, ha sok 

tudatlanságot és tökéletlenséget tartalmazott. Ma csak az fog eljutni hozzám, ami tiszta, őszinte, igaz. 

7 Látjátok, milyen gyönyörűek azok a virágok a kertetekből, amelyeket néha felajánlotok Nekem? 

Bizony mondom nektek, még ezt az ajándékot sem fogadhatom el most, mert azok a virágok nem a ti 

munkátok, hanem az enyémek; de amit Nekem kell felajánlanotok, azok a szívetek lelki virágai, vagyis jó 

cselekedeteitek, tiszta imáitok, erényeitek. 

8 Ne csapjátok be többé magatokat, ne próbáljátok többé külsőségekkel helyettesíteni azt, aminek 

mélyen lelki eredetűnek kell lennie. Ne féljetek lerombolni a korlátokat, ne féljetek szembenézni az 

igazsággal. A mennyország csak a bátraké és a lelkeseké. 

9 Ha egyszer megszüntettek minden fanatizmust és bálványimádást a szívetekben, és megtanultok 

lélektől lélekig imádkozni, akkor elérkeztek az Úr igazi oltárához ─ ami nem e világból való. Ezen az 

oltáron felajánlhatjátok majd áldozatotokat, amely a jótéteményeitek áldozata lesz, és amely szebb lesz a 

szememben, mint kertetek virágai. Mert lelked jó cselekedetei soha nem hervadnak el. 

10 Ti emberek sokasága: Nyissátok meg szíveteket, hogy kegyelmem harmata áramolhasson beléjük. 

Azt akarom, hogy ez a nép olyan legyen, mint egy hatalmas kert, amelyben a gondolat, a szív és a lélek 

legszebb virágai nyílnak, és ezeket fogom megbecsülni. 



U 185 

74 

11 Emberek: Amikor az áhítatokról és az áldozatokról beszélek nektek azzal a világossággal, amellyel 

Igémet hirdetem, fájdalmat éreztek, mert eltávolítalak benneteket korábbi meggyőződéseitektől? Nem, 

Mester - mondod Nekem. 

12 Ennek az az oka, hogy az én szavamban balzsam és világosság van, amely nem engedi, hogy 

bármilyen kétértelműség felmerüljön bármely elmében, és egyetlen szív sem szomorkodik. 

13 Szeretném, ha ugyanígy beszélnétek embertársaitokhoz, amikor megpróbáljátok felnyitni a 

szemüket a fényre. Tegyétek ezt azzal a tisztasággal és szeretettel, amit én használtam veletek, és nem 

fogtok fájdalmat hagyni a szívükben, hanem békét és fényt. 

14 Egy isteni ígéret beteljesedéseként ebben az időben megismertettem magam veletek. E szó 

magjában rejlő jelentésben teljesen és maradéktalanul veletek voltam. Aki megtalálta ezt az értelmet, az 

megérezte Engem. Másrészt, azok, akik azzal töltötték idejüket, hogy megnyilvánulásom külső 

megjelenését bírálják, nem voltak képesek felfedezni az igazságomat. 

15 Míg egyesek a legnagyobb csodálkozással hallották Szavamat, mások a legcsekélyebb borzongást 

sem érezték, és nem is tudatosult bennük jelenlétem és az, hogy hallottak Engem. 

16 Ha egyszer az Én Szavam már nem hallatszik ezeken a hanghordozókon keresztül, sok szív fog sírni 

ennek az időnek a végét, ahogyan azok is lesznek, akik ─ bár hallottak Engem ─ nem lesznek tudatában 

annak a jónak, amivel rendelkeztek, és amit elvesztettek, mert nem tudták, hogyan kell használni. 

17 Eljönnek majd az idők, amikor ez a szó sokfelé elterjed. De akkor azok tanúságtételén keresztül, 

akik hallották, megértették és hittek benne, és tanúi lesztek annak, hogy sokan azok közül, akiknek soha 

nem volt kegyelmük hallani tanításaimat, képesek lesznek felfedezni az isteni értelmet, amelyet ezek 

kincsként őriznek, és meggyőződéssel és hittel kiáltják majd: "Ez a Mester szava!". 

18 Látni fogjátok embertársaitokat, akik boldogságtól sírva fakadnak, belsőleg felkavarva az 

üzenetem által, és látni fogjátok őket, amint azon siránkoznak, hogy nem tartoztak az Én kiválasztottjaim 

közé. Akkor bűntudatot fogsz érezni, hogy ─ bár oly sokáig voltam veled ─ a szíved nem mutatta meg azt 

a hitet és szeretetet, amelyet csak a te tanúságtételed által fogsz látni bimbózni embertársaidban. 

19 E sokaság között felfedezhetitek azokat, akik megérzik a szellemi dolgokat, az ihletetteket, azokat, 

akik előre látják a szellem és a szellem párbeszédét, a látnokokat és azokat, akik a szellem adottságait és 

képességeit teljes kibontakozásban birtokolják. 

20 Azt hiszitek, hogy a világ minden népének átadom az Igémet? ─ Nem, ez az új kinyilatkoztatásom 

is olyan, mint a korábbi időkben, amikor csak egy népnek nyilatkoztam meg, de nekik az volt a feladatuk, 

hogy elmenjenek és terjesszék az örömhírt, és elvetették az üzenetemben kapott magot. 

21 Emlékezzetek arra, hogy más országokban magvaim a legnagyobb erővel csak apostolaim 

tanúságtétele által csíráztak ki. 

22 Ne feledjétek, szeretett emberek: Ha más népek elhitték ezeket a bizonyságtételeket, az azért 

volt, mert azok, akik ezeket adták, tudták, hogyan kell ezt tenni minden szeretettel és őszinteséggel, 

amire a szívük képes volt. Azért mondom ezt nektek, mert ha azt akarjátok, hogy a világ rajtatok keresztül 

higgyen nekem, akkor fel kell készülnötök arra, hogy olyanok legyetek, mint azok az apostolok 
szeretetükben, alázatukban, lelkiségükben és hitükben. Akkor a világ ezt a tanítást igazságnak fogja 

tekinteni, és az Én Igém szent lesz az emberek számára. Akkor látni fogjátok, hogy embertársaitok buzgón 
olvassák az Igém által létrehozott írásokat, és látni fogjátok, hogy lefordítják azokat különböző nyelvekre, 

hogy minden nép megismerhesse őket. 
23 Látni fogjátok, hogy ez a szó, amelyhez ez a nép itt annyira hozzászokott, amelyet azok, akik a 

legtöbbet hallották, annyira lealacsonyítottak, holnap oázisként fog szolgálni azoknak, akik sokat 

szenvednek a földön. Meglátjátok majd, hogy balzsam és élet, táplálék és fény lesz azok életében, akik 

éheznek és szomjaznak az igazságra, szeretetre és igazságosságra. 

24 Férfiak és nők, akik már régóta hallották szavamat, és akik feladatokat is vállaltak e munkában: 

engedjétek, hogy szavaim megmozgassák szíveteket, engedjétek, hogy a szellem megszólaljon lényetek 

legbelsőbb részében. Sokat ettetek az élet fájának gyümölcséből, de mit tettetek a maggal? Miért nem 

abból a magból, amit én adtam nektek, származik minden, amit vetettetek? Látom, hogy ti is használjátok 
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a saját magotokat, amelyet hozzáadtok ahhoz, amit a gondjaitokra bíztam. Ki az köztetek, aki nem érti, 

mit mondok nektek ezekben a pillanatokban? 

25 Nem helytelenítem minden munkádat. Azt mondom nektek, hogy ne tegyetek hozzá semmiféle 

becstelenséget a jóhoz, amit tesztek, mert akkor már nem úgy vetitek el az igazságomat, ahogyan azt 

kinyilatkoztattam nektek, és holnap, amikor eljön az óra, hogy szellemetek learassa vetésének 

gyümölcsét, természetesen azt fogja találni, hogy ez a gyümölcs pontosan megfelel annak, amit életútján 

vetett. 

26 Én vagyok a lényege mindannak, ami létrejön. Minden az én végtelen hatalmam által él. Minden 

testben és minden formában jelen vagyok. Mindannyiótokban ott vagyok, de szükséges, hogy 

felkészüljetek és befogadóvá tegyétek magatokat, hogy érezhessetek és megtalálhassatok Engem. 

27 Én vagyok az élet lehellete minden lény számára, mert én vagyok az Élet. Ezért megértettem 

veletek, hogy ha minden művetekben szemetek előtt tartotok Engem, nem szükséges, hogy agyagban 

vagy márványban ábrázoljátok képmásomat, hogy imádjatok Engem, vagy hogy közel érezzétek 

magatokhoz. A megértésnek ez a hiánya csak arra szolgált, hogy az emberiséget bálványimádásba 

vezesse. 

28 Az Én Szavamnak köszönhetően megérzitek az Atya és minden teremtett dolog között fennálló 

harmóniát, megértitek, hogy Én vagyok az a lényeg, amely minden lényt táplál, és hogy ti is részei 

vagytok Nekem. 

29 Amilyen mértékben megérted életed értelmét, a lélek sorsát és a fejlődés célját, olyan mértékben 

lépsz be a spirituális életbe. Ily módon elfelejtitek azokat a formákat, amelyeket nekem adtatok, 

amelyekben engem kerestetek, és fokozatosan kioltjátok azokat a tévhiteket és tévképzeteket, 

amelyekben ez az emberiség oly sok évszázadon át csapdába esett. 

30 A lélek képességei alapján fejlődhet, amíg el nem éri a tökéletességet. De én vagyok a Mester, aki 

mindig mellettetek állt a fejlődésetek útján, hogy életetek ne legyen terméketlen. 

31 Ha jóakaratú emberekké váltok, életetek összhangba kerül az egész teremtés tökéletességével. El 

fogjátok érni az igaz tudás fényét, és munkáitok gyümölcse örök békét fog adni nektek. Fizikai részetek 

anyag, amely a Teremtésben atomokká fog feloldódni. 

Ezt ti megértettétek, de sokak számára a lélek halhatatlan élete érthetetlen. Csak azt értik, amit a 

szemük lát, vagy amit a tudományuk bizonyít. Hol vannak azok, akik veled laktak ebben a földi életben? ─ 

Nem tudod. Csak elképzelni lehet, hogy a fény világában élnek. Erre a Mester azt mondja nektek: Sokan 

vannak körülöttetek. A lélek egyszerre képes elfoglalni azt a helyet, amelyet az Atya kijelölt számára a 

túlvilágon, és ugyanakkor egy feladatot is elvégezni veletek. Ilyen a szellemi lélek ereje. 

32 Még nem értettétek meg ezeket a tanításokat. De ahhoz, hogy elérjétek e képesség kifejlődését, 

szükséges lenne, hogy teljesítsétek azt, amit a Második Korszakban mondtam nektek: Az embernek, hogy 

elérje kegyelmemet, tisztaságában egy gyermekhez kell hasonlítania. 

33 De többé nem szabad elhagyatottnak érezned magad. Minden munkában, amelyet az ember 

végez, ott van a fény szellemének hatása. A szellemi világ befolyásolja és irányítja az emberi elme 

szerveit. Az a világ nagyobb és szebb, mint amit a szemeddel látsz. Ez a világ a fény és a tökéletes 

harmónia világa. Lakói Velem vannak; vigyáznak a teremtésre, velem egyesülve. 

34 De tudsz-e, bár ismered és hiszel ezekben a tanításokban, továbbra is panaszkodni, hogy azok az 

emberek, akiket szerettél a világban, átmentek a túlvilágra, tudva, hogy vigyáznak rád? Miért gondolsz 

rájuk emberi formájukban, amikor most már tisztán szellemi formában vannak? 

35 Ma arról beszéltem nektek, amit ti a másik élet misztériumának neveztek. 

36 Egyedül én tudom nektek feltárni ezeket a tanításokat. Az emberek nem tudnak, mert nem 

hatoltak be a rejtett bölcsességbe. 

37 Fel kellett készülnöm arra, hogy belépjetek a szentélyembe, hogy meghallgassátok egy másik 

tanításomat. Mert látom, hogy először az érzékeidet kellett lenyűgöznöd, hogy a lelked 

felemelkedhessen. Szemed azt a képet kereste, amely az Én Jelenlétemről beszélhetett neked, füled a 

himnuszok zenei hangjait várta, hogy megtisztítsa szívedet a földi gondoktól, és még a tömjén és a 
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virágok illata is szükséges volt ahhoz, hogy képes legyél Rám gondolni, még ha csak néhány pillanatra is. 

Mivel azonban mindezeket a liturgikus elemeket csak az erre a szolgálatra szentelt templomokban 

találtátok meg, nem voltatok képesek felfogni vagy akár csak érezni jelenlétemet rajtuk kívül. Ma viszont 

ahelyett, hogy a test érzékeit fejlesztenétek, a szellemi felkészülésetek elkezdte felébreszteni a 

lelketeket, hogy figyelmen kívül hagyjátok azt, ami a fizikai érzékekre vonatkozik. 

38 A szemed már nem keres olyan képet, amely az istenséget képviselheti számodra; a füled már 

nem követeli azokat a hangokat, amelyekre szükséged volt, hogy egy rövid időre elfelejtsd a világ 

ösztönzőit. Többé nem várjátok meg, hogy részt vegyetek egy istentisztelet ünneplésén, hogy 

elhiggyétek, hogy csak azon a cselekményen és azon a helyen vagyok jelen. 

39 Az egyetlen dolog, ami ma a szívedben van, az az, hogyan tisztítsd meg elmédet, hogyan tisztítsd 

meg szívedet, hogy képes legyél befogadni, érezni és megérteni Szavam isteni jelentését; és tudod, hogy 

erre nincs jobb eszköz, mint az elmélkedés és az ima. 

40 Ma minden, ami a szemed elé kerülhet, megzavarná a figyelmedet, és a legjobb zene is 

csekélynek tűnne az én Igém mennyei koncertje mellett. És ahelyett, hogy ezek a dolgok segítenének 

nektek az odaadásban, végül zavarhatnak benneteket. Nincs szükségetek vagy szükségetek semmiféle 

külső dologra; ezért megszoktátok, hogy becsukjátok a szemeteket, amíg az igehirdetésemet fogadjátok. 

A lélek ugyanis a felemelkedés iránti legfőbb vágyában meg akar szabadulni az anyaggal való minden 

kapcsolatától. 

41 A múltban az oltár, amelyet istenségemnek emeltetek, távol volt tőletek; ma a szívetekben 

állítottátok fel. Felajánlásotok, amely hosszú ideig anyagi volt, most egy szellemi megnyilvánulással 

helyettesítettétek. Tudod, hogy az én szememben a te szereteted szebb, mint kerted legszebb virága, és 

hogy a megbocsátás, amit egy embertársadnak adsz, az a 

Többet érek, mint a bűnbánat, amellyel egykor azt hitted, hogy lemoshatod a foltjaidat. 

42 Csendben hallgattalak meg, Számomra nem szükséges, hogy mozdítsd a szádat. Nem vagyok 

bűnös, aki egy másik bűnöst hallgat. Én a Lélekben vagyok, és a lelked az, amit hallok, és az az, ami 

megpróbál felemelkedni és kommunikálni Velem. 

43 Sokan hallották szavamat ez idő alatt, de nem mindenki vette azt igazságként. Természetesen 

nem mindenki jutott el arra az időre, hogy megértse ezt a tanítást. Minden időkben sokan voltak 

elhívottak, de végül csak kevesen lettek kiválasztva ─ azért, amire ma emlékeztetlek benneteket: Azért, 

mert csak azok vannak azok között, akik megértik, érzik vagy hisznek az időben, akik megmaradtak és 

készülnek arra, hogy kövessenek Engem. 

Néha azt látjátok, hogy embertársaitok a látszatát keltik annak, hogy spirituálisan nagyon fejlettek, és 

megértik Szeretet-tanomat. Utána láthatjátok, hogy nem fogadták el igazságként azt, amit az Én 

szavamban kaptak, és ez azért van, mert nem elsősorban az emberi értelem képes felfedezni Engem ─ 

hanem a szellem, ha a szeretet jelen van benne. Ne keverjük össze egyiket a másikkal. 

Másrészt, látod, hogy néhány embertársad eljön a megnyilvánulásomra, akik tanulatlannak és 

túlságosan materializáltnak tűnnek, akiktől még csak távolról sem várod el, hogy képesek legyenek 

érzelmileg felfogni a szavaimat, és megdöbbentett az érzékenységük és a megértésük, amit nyilvánvalóan 

elértek. Ennek az az oka, hogy külsőleg, emberségükben esetlenek, de belsőleg nagyon nagy szellemi 

fejlődést értek el. 

44 Akik hittek, nem mindig ébredtek rá a hitre az első pillanattól kezdve. Szinte mindegyikük belsőleg 

küzdött. A szívükben a következő ─ vagy hasonló ─ kérdéseket fedeztem fel: "Ez az igazság? Lehetséges, 

hogy itt az Úr jelenlétével találkozom? Lehetséges, hogy itt gyógyulást találok a szenvedéseimre, 

amelyekről oly sokáig azt hittem, hogy gyógyíthatatlanok?" Mégis, amikor megkapták a csodát, néhányan 

még mindig megkérdezték Tőlem: "Ő az, aki meggyógyított engem?". 

De sokan voltak olyanok is, akik az első pillanattól kezdve hittek, amikor meghallották a hangomat, sőt 

voltak olyanok is, akik már azelőtt hittek, hogy hallották volna a szavamat. 

45 Ami sok ember elméjét leginkább meggyötörte, az a nyomorúság, a nyomorúság, amelyben 

kinyilatkoztattam magam. Megszokták ugyanis a szertartások hivalkodását és az anyagi egyházak pazarló 
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gazdagságát. De mondom nektek, hogy ahogy egykor az emberek hiúságát ítéltem meg azzal, hogy 

megmutattam nekik egyszerűségemet, úgy ma is kerülöm a hamis magamutogatást, és nemcsak a 

szegények, hanem még a bűnösök között is meg akartam jelenni. 

46 Ha holnap az emberek nyugodtan tanulmányozzák megnyilvánulásom módját, és összehasonlítják 

azt a Szentírásban foglalt próféciákkal, és közelebbről megvizsgálják a tevékenységi kört, amelyben 

megmutattam magam, és amelyben megnyilvánulásom kibontakozott ─ a nemzetet, amelyet 

kiválasztottam, és a népet, amelyet elhívtam ─, arra a feltétlen következtetésre jutnak, hogy minden 

tökéletesen történt, és hogy a próféciák egésze hűen beteljesedett. 

47 Itt újból szólok az emberekhez, Isteni lényegemmel beszélek hozzájuk, de olyan szavakkal és 

fogalmakkal, amelyek felfoghatóak számukra. De míg egyesek kizárólag az isteni lényeg miatt hisznek 

Bennem, amit az Igémben találnak, másoknak szükségük van arra, amit ti csodáknak neveztek, hogy 

higgyenek. Ezért mondom nektek, hogy ugyanazok vagytok, mint a Második Korszak emberei, akik az 

emberek számára gyógyíthatatlan betegeket hozták hozzám, hogy próbára tegyék az erőmet. 

48 Van, aki vak, van, aki sánta, sokan leprásak, és vannak, akiket zavaros szellemek szálltak meg. 

Mindnyájatokat meggyógyítalak, és igazat mondok nektek, hogy senki sem fog elpusztulni. De arra is fel 

kell hívnom a figyelmeteket, hogy fel kell készülnötök, mert az ez idő csodáit inkább a felemelt 

lelketekben fogom végrehajtani, mint a testetekben. 

49 Nem Lázár lesz az egyetlen, akin keresztül megismertetem veletek a feltámadást. Feltámasztom 

az összes "halottat". 

50 Ti sokaság, itt van nektek az én szavam. Hihetsz nekem vagy nem hihetsz, szerethetsz vagy nem 

szerethetsz. De valóban, mondom nektek, ez az idő nem fog újra eljönni, a bölcsesség eme leckéit, ezeket 

az isteni beszédeket nem fogjátok többé ebben a formában hallani. Ha 1950 után akarsz Engem hallani, 

lélekben kell belépned a túlvilágra. Emlékezzetek, hogy azt mondtam nektek: "Az én országom nem e 

világból való." 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 186  
1 Üdvözlöm mindazokat a tanítványokat, akik közelednek hozzám, hogy gyarapítsák tudásukat. 

Boldogok és áldottak legyenek mindazok, akik világosan fel akarják ismerni tanításaim igazságát. 

Jól teszitek, ha le akarjátok tépni a fátylat, amely a lelki szemeteket takarja. Súlyos felelősség terheli 

mindazokat, akik nem tesznek erőfeszítést, hogy mélyebbre hatoljanak rejtett bölcsességem titkaiba. 

2 Mikor fognak végre belefáradni a test által nyújtott élvezetekbe? Mikor fognak rájönni, hogy ezek 

az élvezetek megakadályozták őket abban, hogy élvezzék a lélek felfrissülését? A bűn országának 

hűbéresei, szenvedélyeik rabszolgái, és úgy járnak a világban, mint a süketek, vakok, bénák és leprások, 

nem tudva tévelygéseikről. Amikor az ember végül rájön, hogy a lelke beteg, nem tudja, hogyan keresse 

az orvosságot a Lelkemből sugárzó fényben. 

3 A vakok vezetik a vakokat: Így látom a világ sok nemzetét, a föld népei közül többet, mint 

amennyi elég. Az erény gyengévé vált, és a jó érzések elvesztek. Az emberi szív, amelynek minden nemes 

érzést és minden felemelő gondolatot magában kellene foglalnia, ma az önzés, a gonoszságok és az 

eltévelyedések forrásává vált. 

4 Mi a furcsa abban, hogy Uratok, aki végtelenül szeret benneteket, ma eljön hozzátok, hogy 

fegyvereket adjon nektek, amelyekkel harcolhattok a gonosz ellen, amely minden emberben uralkodik? 

5 Igaz, hogy a tanításom egy fegyver, egy fénykard, amely a szívet és a test legérzékenyebb részét 

sújtja. 

megérinti az embereket. A gonosz legyőzéséhez szükséges akaratra van szükségetek, és ezt az erőt a 

lelketek számára az én Igém adja meg nektek. A legnagyobb és legnemesebb csata, amelyben győztesnek 

akarlak látni benneteket, az a harc, amelyet saját magatok ellen vívtok, hogy uralkodjatok 

szenvedélyeiteken, önzéseteken és érzékiségeteken. Minden alkalommal engedd, hogy ez a nagy csata 

kitörjön benned. 

6 Az egyik oldalon a jóakarat, az értelem, az igazságosság és a szeretet, a másikon a romlott, emberi 

szenvedélyek emelkednek fel. De a fény győzni fog a sötétség felett. Ha tudnám, hogy nem így lesz, nem 

engedném, hogy haszontalan és eredménytelen harcot folytassatok a lelketekért. 

7 Amikor a pátriárkákra, a prófétákra vagy az apostolaimra gondoltok, ne úgy gondoljatok rájuk, 

mint kivételes emberekre; mert mindannyian ugyanabból a lényegből lettek teremtve, amellyel ti is 

teremtettek. De azok az emberek, akik igyekeztek a fény útján maradni, ragaszkodtak az igazsághoz, 

mindig betartották törvényemet és jóságban éltek. Akaratuk nem gyengült, ezért olyan műveket hagytak 

hátra, amelyek példát mutatnak emberi testvéreiknek. 

8 Felismered azokat az embereket, akik az élvezetek, a kényelem vagy csak a mindennapi kenyér 

után futnak, közömbösek a Lélek ajándékaival szemben, és nem fogékonyak azokra az igazságokra, 

amelyek az örök életet tárják eléd? Később látni fogjátok őket, amint buzgón futnak a szellemi 

szentélybe, hogy az igaz Egyház munkatársai legyenek. 

9 Isteni Igémben az emberek megtalálják a fényt, amely megtanítja őket arra, hogy használják a 

lélekben rejlő erőt, és megtanítja őket arra, hogy szilárdan járjanak a megpróbáltatások útján, amely az 

élet. Aki látja az én világosságomat, az nem lép félre, és nem botlik meg. 

10 Meg kell vizsgálnotok a szavamat, mert ha nem teszitek, akkor olyan titkokat fogtok látni, 

amelyekben a Mester világosan és tökéletesen szólt hozzátok. Istennek nincsenek titkai az ember előtt. A 

helyzet az, hogy egyszer nem akartatok behatolni a Fénybe, máskor pedig idő előtt akartátok megismerni 

a kinyilatkoztatásokat. A mocsok, amelybe az ember beleesett, az oka annak, hogy sok tanításomat nem 

értette meg helyesen, pedig már itt lenne az ideje, hogy megértse őket. 

11 Mit tanultál a vallásaidból? Mi haszna annak, ha azt mondod, hogy hiszel ebben vagy abban, ha az 

életed nem engedelmeskedik azoknak az elveknek a betartásának, amelyeket ajánlanak, és nem is 

törekszel arra, hogy ezeken keresztül közelebb kerülj hozzám? 

12 Ha tudni akarjátok, hogy teljesítitek-e az isteni törvényt, kérdezzétek meg magatokat, hogy a 

szeretet termését kapjátok-e a világban. 
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13 Sok mindent kell mondanom nektek ebben az időben, hogy megértsétek, készen állok arra, hogy 

átadjam nektek Mennyei Királyságomat. De ehhez fel kell szabadítanod a szellemi lelkedet, mert az lesz 

az, amelyik befogad Engem. Akkor látni és érezni fogtok Engem. 

14 Békeszövetség lesz a jóakaratú emberek között. De felhívom a figyelmedet arra, hogy ne várj 

addig, amíg a lelki otthonodban nem kötsz ilyen szövetséget. Az érdem az, hogy itt, ahol a világ megkapta 

a Bárány Vérét, mint a Szeretet Magját, ti a hála háláját és legjobb felajánlásotokat ajánljátok fel az 

Atyának: engedelmességeteket azáltal, hogy szeretitek egymást. 

15 Higgy a lélek halhatatlanságában. Azért mondom ezt nektek, mert egyesek azt hiszik, hogy a halál 

elpusztítja azoknak a létét, akik kitartanak a bűnben, és kizárja őket az Örök Életből, ehelyett örök 

büntetésnek lesznek kitéve. 

16 Azok, akik elfogadják ezt az elképzelést, félreértelmezték néhány kinyilatkoztatásomat, és 

félreértelmezték jelentésüket. Ha ez helyes és lehetséges lenne, akkor ez olyan lenne, mintha a szeretet, 

a jóság és az igazságosság vereségét magyaráznánk. Akkor mi lett volna az emberré válásom értelme ─ a 

szenvedésem, a halálom és az emberként való jelenlétem közöttetek? Ne felejtsétek el, hogy a bűnösök, 

a betegek, a rabszolgák, az éhezők, az elveszettek kedvéért jöttem. 

17 Szellemed-lelked birtokában van az Isteni Szellem által adományozott Örök Élet, és az egyetlen 

dolog, ami meghal az emberből, az a burok, a hús, amit a lélek hátrahagy, hogy szárnyalhasson. Azt is 

látni fogja, hogy a bűn elmúlik, ha van benne bűn, és a tudatlanság sötét kötése lehull róla, mint egy 

elszáradt gyümölcs. De a lélek erősebb, tudatosabb, fényesebb és tisztább lesz minden ilyen "halál" után, 

amelyet önmagában fog átélni anélkül, hogy meghalna. 

18 Tapasztaltál-e már életedben olyan fizikai szenvedélyt, amely az egész lényedet hatalmába 

kerítette, és lehetetlenné tette számodra, hogy meghalld a lelkiismeret, az erkölcs és az értelem hangját? 

Ez akkor történt, amikor a lélek mélyre süllyedt, mert a kísértések és a gonosz fenevad hatalma, 

amely a testben lakozik, legyőzte azt. 

És nem igaz-e, hogy mély boldogság- és békeérzetet tapasztaltatok, amikor sikerült 

megszabadulnotok ettől a szenvedélytől, és legyőznötök annak befolyását? 

19 Ez a béke és öröm a léleknek a test felett aratott győzelmének köszönhető ─ egy hatalmas 

küzdelem, egy "véres" belső harc során elért győzelemnek. De elég volt, hogy a lélek új erőt merített, és a 

lelkiismeret ösztönzésére és tanácsára felemelkedett, és máris legyőzte a test ösztönzéseit, és 

megszabadult attól, hogy még jobban a romlásba rántsák. 

Ebben a küzdelemben, ebben a lemondásban, ebben az önmagatokkal vívott harcban láttatok 

meghalni valamit, ami bennetek lakozott, anélkül, hogy az életetek lett volna. Ez csak egy értelmetlen 

szenvedély volt. 

20 Értsétek meg tehát, hogy amikor az ember hagyja magát a lelkiismeret sugallatától vezetni, és 

minden cselekedetét aláveti a magasabb parancsolatnak, akkor olyan, mintha egy új ember születne 

benne ─ az, akinek nincs halál. Mert a testet csak a lélek szükséges burkának fogja tekinteni; és amikor ez 

utóbbi elindul az igazi otthonába, a testnek le kell majd süllyednie a föld méhébe, hogy feloldódjon 

benne. 

21 Én mondom nektek, hogy nincs "örök halál", és még kevésbé lehet örökkévaló engesztelés. Csak 

az hal meg, ami káros ─ a haszontalan, a rossz, és a vezeklésnek véget kell vetni, amikor a megtisztulás 

megtörténik. Már akkor azt mondtam nektek, hogy semmi sem fog elpusztulni a munkámban. Azt is 

megmondtam nektek, hogy egyetlen gyermekem sem fog elpusztulni, sőt, a lélek halhatatlanságát is 

felfedtem előttetek, amikor azt mondtam nektek: "Én vagyok az Élet, aki hisz bennem, soha meg nem 

hal.". 

22 Szeretett emberek: Csukjátok be emberi szemeteket, és érezzétek jelenlétemet "a felhőn". 

Emberi hangot hallotok, ezt a hanghordozó közvetíti, akit arra használok, hogy átadjam nektek mentális 

rezgésemet. De ha szellemileg felemelitek magatokat, érezni fogjátok szellemi jelenlétemet. Ó, áldott 

Harmadik Idő, amikor minden szem képes lesz meglátni Urát! A bálványimádás a földre fog hullani, és az 

emberek teljesen megismerik az igazságot. 
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23 Ennek az időszaknak a bevezetéseként a saját elméteken keresztül akartam kommunikálni 

magamat, hogy közelebb érezzétek magatokat hozzám, hogy közelebb érezzétek magatokat, hogy 

bensőségesebbé váljak, hogy jobban hozzátok tartozzam. A Második Korszakban is közelebb kerültem az 

emberekhez azáltal, hogy közéjük születtem, mellettük éltem, a szemük láttára osztoztam fájdalmaikban 

és szenvedéseikben. 

24 Ma, az új szavamra a sokaság felébred, és közösséget alkot egymással. Többségük a föld 

szegényei, azok, akiket ti "kitagadottaknak" neveztek, de akik valójában nem nélkülözik a Szentlélek által 

nektek adott ajándékokat. Tanításomnak köszönhetően ezek az emberek felébredtek letargiájukból, és 

tudatára ébredtek mindannak, amit magukban hordoznak. Ennek eredményeképpen lelki kibontakozás 

kezdődött bennük, és az esetlenségük fokozatosan eltűnt. Az intuíció beindult és megvilágosította 

lényüket, az ihlet megsimogatta elméjüket, a látás ajándéka megvilágította tekintetüket imádságuk 

közben, elhúzta a fátylat a spirituálisról, és felfedett számukra valamit abból is, amit a jövő tartogat. A 

gyógyítás ajándéka ─ akár egyszerű szóval, akár a "felkenés", vagy akár gondolat útján ─ szívük legbelsőbb 

mélységeiből fakadt, és sok más képesség is láthatóvá vált e Munka alázatos tanítványaiban. 

25 Ennek az az oka, hogy ők, akiknek a földön semmijük sem volt ─ amikor érezték, hogy örökséget 

kaptak az Atyától, egész szívüket és lelkesedésüket ennek az ügynek a szolgálatába állították, és így 

fedezték fel a kegyelem sok olyan ajándékát, amelyet lényük magában hordozott, és amelyről nem is 

tudtak. 

26 Hogyan fedezhették volna fel az emberek a lelkükben rejlő ajándékokat, hiszen a szívük csak a 

földi gazdagság birtoklására vágyott? 

27 Ha az emberek tudták volna, hogyan kell imádkozni, ha megértették volna, hogy ismerem a szív 

nyelvét, hogy értem a lelkük szükségleteit, hogy megértem a legapróbb vágyaikat is, hogy tudom, hogyan 

kell értelmezni a gondolataikat, bármennyire is úgy tűnik, hogy azok, akkor felküldték volna imájukat a 

Teremtőhöz. De az ember világi, és anyagiasította Isten imádatát és lelki fejlődését. De hogyan lehet 

megértetni az emberiséggel a hibáikat? Azzal, hogy egy olyan népet küldök oda, amely szellemivé vált, 

amelynek gyermekei abban a magasabb erkölcsiségben élnek, amelyet az én Tanításom tanít. 

28 Az emberiség kihívta az isteni igazságosságot a tudományával, a bűnével, a háborúival, a tanaival 

és a materializmusával, és mivel a vétkei nagyon nagyok voltak, csak büntetésre számíthatott. De 

nézzétek meg, hogyan reagáltam, amikor elküldtem az embereknek Isteni Fényemet, ami vigasztalás, 

kinyilatkoztatás, megbocsátás és béke, hogy megvilágosítsa őket, és segítse őket fejlődésükben. 

29 Az ember keserűséggel töltötte meg azt a poharat, amelyet később ki kell majd innia. De valóban, 

mondom nektek, ezen a fájdalmon keresztül el fogja kapni a fényt. De olyan fényt hozok a szívetekbe, 

amely szelíden elér benneteket, amely a szeretet és az igaz bölcsesség által meggyőzi a szellemeteket. 

30 Ti, akik most halljátok ezt a hangot, örüljetek a gondolatnak, hogy arra rendeltettetek, hogy 

meglássátok a fényemet a nagy szellemi harcok idején. 

31 Ne aludjatok, mert nem csak ezeken a hanghordozókon keresztül beszélek hozzátok. Bármelyik 

pillanatban szólok hozzátok, amikor a lelketek békében van, és fel tud emelkedni, hogy kommunikáljon 

Velem. 

32 Annak érdekében, hogy a szíveteket útmutatóként használhassátok, engedjétek meg, hogy 

először én simítsam meg, hogy érzései által isteni inspirációt kaphassatok. 

33 Nemcsak ti hívtok Engem, hanem testvéreitek és nővéreitek is, a különböző vallások szerint, az ő 

Istenüket hívják. Én nem csak hozzátok jövök, én, a Vigasztaló Lélek, békét adok minden nyomorúságos 

szívnek és szellemnek. 

34 Az ember képzeletben megalkotta Jézus szeretetének képét, és azt vászonra vitte, emberi formát 

adva neki, mivel a Teremtő szellemét nem tudta megjeleníteni. 

35 Minden embertől, minden népektől, minden idők minden népétől mindig elfogadtam az 

imádatukat, égőáldozataikat, rítusaikat és áldozataikat; mert számomra a jó szándék számít, nem pedig a 

tett. 
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36 Igaz, hogy az emberek által rólam alkotott képek tökéletlenek; de nem állok meg, hogy 

szemléljem a kép alkotását, amelyben felismernek Engem, hanem szándékuk jó szándéka az, ami eljut 

Hozzám. 

37 Mégis ─ mennyire tetszeni fog az Atyának, amikor látja, hogy az emberiség úgy gyakorolja a 

spiritualizációt, mint ez az ember, aki elkezdi megtenni az első lépéseket, elvetve a felszínes és 

külsődleges dolgokat, hogy érezzék, hogy valóban a szívükben hordoznak Engem, hogy Én vagyok a 

szándékukban, amikor jó munkát akarnak végezni, hogy Én vagyok a gondolataikban, amikor a Velem 

való közösségre törekszenek. 

38 Ki kételkedhetne e hang hallatán abban, hogy Isten dicsősége az emberi test nyomorúságában 

nyilvánul meg? Vajon jobban tetszik-e Istennek, hogy egy élettelen kenyérben nyilvánítsa ki magát, mint 

saját gyermekein, az emberen keresztül, akit az Ő képére és hasonlatosságára teremtett, és a teremtés 

legtökéletesebb lényének tekint? Miért ne nyilvánulhatna meg a Fény, az Isteni Szellem az Ő képére és 

hasonlatosságára teremtett kiváltságos teremtményen keresztül? Semmi különös nincs abban a tényben, 

hogy Isten az emberi elme szervén keresztül képes megismertetni magát. De ez az emberiség hitetlen és 

gyanakvó, mert már sokszor megbántották legszentebb érzéseiben. Ezért csak hall, de nem figyel. 

39 Az emberi szívet újra meg kell dolgozni a szeretet vésőjével, hogy a testvériség és a nemesség 

érzései fakadjanak belőle. 

40 Az emberi szív olyan mértékben megkeményedett, hogy érzéketlen marad egy embertárs 

fájdalmával vagy szerencsétlenségével szemben. De meg kell éreznie az idegen fájdalmat, és meg kell 

értenie annak okát, hogy az ember haladhasson a fejlődés útján. 

41 Ha az ember megelégszik azzal, hogy ítélkezik felebarátja felett, akkor csak rossz ítéleteket fog 

hozni. De ha megpróbálja megérteni fájdalmának okát, azzal a nemes szándékkal, hogy segítsen rajta, 

akkor feltárul előtte a fájdalom rejtett eredete, amit aztán enyhíteni tud. 

42 Hányan teszik elviselhetetlenné az életüket a szellemi hit hiánya miatt, mert azt hiszik, hogy csak 

a fizikai világ létezik, és kételkednek a szellem létezésében, mert számukra semmi sem bizonyítja ezt. 

Ezek és más szomorú gondolatok kétségbeesésbe taszítják őket, és akár a halálba is kergetik őket. 

43 Az első lecke, amelyet leendő tanítványaidnak adsz, ezen az utasításon kell alapulnia. Meg kell 

adnotok nekik a lehetőséget, hogy felemelkedjenek fejlődésük útjának első lépcsőfokáról. Feltárjátok 

előttük, hogy az Atya végtelen szeretetében és tökéletes igazságosságában minden léleknek annyi anyagi 

életet ad, amennyire a tökéletességéhez szüksége van; hogy egyes fizikai lények többet szenvednek, mint 

mások, hogy vannak jólétben gazdag életek, és vannak keserűséggel és vezekléssel teli életek. 

44 A fájdalom és nagy megpróbáltatások nélkül élő földlakók azok, akik miatt sok tudatlan és 

elégedetlen ember igazságtalannak nevez Engem. 

45 Több mint elég ilyen eset lesz az utatokon, és ti lesztek azok, akiknek magyarázatot kell adniuk. 

Meg fogják kérdezni, hogy biztos-e, hogy lesz-e jutalom vagy büntetés ezen élet után. Erre azt fogjátok 

válaszolni, hogy amíg a lélek nem érte el a fejlődés szükséges szintjét ahhoz, hogy (örökre) a Szellemi 

Völgyben éljen, addig ezen a földön kell inkarnálódnia, és minden egyes földi életet az előző élet 

fejlődésének megfelelően kell megélnie. Néha azért, hogy jó termést arassunk, máskor azért, hogy 

valamilyen adósságot törlesszünk, vagy hogy befejezzünk egy megkezdett munkát. 

46 Amikor a lélek már végigjárta azt az utat, amelyet a földi sorsaként jelöltek ki számára, képes lesz 

felemelkedni a szellemi otthonba, ahol megtalálja annak az útnak a folytatását, amely az örök 

boldogságba, az Úr kebelébe vezet. 

47 Ne hagyjon sötét vagy homályos pontokat. Nem fogsz mindenkit meggyőzni, de még a hitetlenek 

kételyein keresztül is előbbre jutsz azáltal, hogy megismered a gondolataikat, hogy meggyőzz másokat, 

akikkel később a szavak háborújában találkozol. 

48 Bizony mondom nektek, tanításom olyan lesz az emberiség számára, mint az ébredés egy tavaszi 

reggelen, mint a harmat, amely termékennyé teszi a földeket ─ ma, amikor a világ a halál mezeje, száraz 

és száraz. 
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49 Menjetek mindenkihez az én nevemben. Ki tagadhatná meg Jézus szerető nevét, hiszen az én 

áldozatom mindenkiért volt? 

50 Éreztessétek társaitokkal, hogy jelenleg a hegy lábánál álltok, és a Mesteretek gyorsító 

útmutatására vártok. Mert az én szavam élet a ti lelketeknek. 

51 Fehér terítőkkel terítettem meg az asztalt, és az élet fájának gyümölcseit tettem rá, hogy lelked 

megerősödjön. 

52 A Szentlélek világossága megszabadítja lelkedet a sötétségtől; mert eltévedtél, eltévedtél az 

utadról, és halott vagy a kegyelem életének. 

53 Bálványimádásba estetek, szeretett népem, engedetlenségbe és hálátlanságba. Elhagytátok a 

fényt, és a sötétség felé fordultatok, eldobtátok a fehér köntöst, és kristálytiszta víz helyett zavaros vizet 

ittatok, és megmérgeztétek magatokat vele. 

54 Azért lettem emberré a Második Korszakban, hogy megtanítsalak benneteket szeretni és 

megbocsátani, azért jöttem, hogy példát adjak az alázatosságra és a szelídségre, Mesterként adtam 

nektek a tanításomat. De teltek az idők, és ti tévedésbe estetek. 

55 Ó nép, akit kiválasztottam minden ember közül! Kerestelek és megtaláltalak a katakombákban, 

megtaláltalak a sivatagban, ahol a hét bűnt tápláltad. Ma jó pásztorként jövök, és minden úton és 

ösvényen megkereslek, és megmentelek a mélységből. Hallgattál és éreztél Engem, és megkaptad Tőlem 

mindazt, ami a lelkednek hiányzik. A szeretet bizonyítékait adtam nektek, megvilágosítottalak 

benneteket, és bőségesen adtam nektek tanításaim könyvéből. 

56 Jöjjetek, népem, másszátok meg a hegyet lépésről lépésre. Ahogy másztok, úgy fogjátok érezni, 

hogy közösségben vagytok Atyátokkal, és élvezni fogjátok az élet fájának gyümölcsét. A hegy tetejéről 

kristálytiszta vízzel teli forrás csordogál lefelé, hogy oltsa szomját. 

57 A harmadik korszak Izraelének: Hallgattok a Mesteretekre, aki tanít titeket és prófétál. Milyen 

célból, szeretett emberek? ─ Hogy isteni kegyelmem által felébredhessetek a letargiából, amelyben 

találtátok magatokat. 

58 Akinek szeme van, az lát, akinek agya van, az gondolkodik, és akinek füle van, az hallja Mesterét. 

Ti vagytok azok, akiket mutatóujjam megjelölt ─ a halottak, akiknek életet adtam ─ a vakok, akiknek 

visszaadom a látásukat ─ az eltévedtek, akiket világosságommal vezetek, és a hajótöröttek, akiknek 

megmutattam a mentőcsónakot. 

59 Gondoljunk csak arra a lakomára, amelyet az Atya készített a "tékozló fiúnak", aki elpusztult, akit 

örvények korbácsoltak fel, és aki a keserűség poharát itta. 

60 Érezzetek Engem, és hagyjátok, hogy a szívetekben lakozzam, és azt mondjam nektek, amit 

tanítványaimnak mondtam a Második Korszakban: "Vegyétek és egyétek, ez az én testem." Ez az én 

testem. Hasonlóképpen mondom nektek ebben a Harmadik Időben: "Vegyétek és egyétek, ez az én 

Igém." 

61 Szeretett tanítványok, közeledik az 1950-es év, amikor megszűnök ebben a formában beszélni 

hozzátok. De ennek fényében azt mondom nektek, hogy bőségesen megkapjátok majd az Igémet, és úgy 

fogtok elindulni, mint a Mesteretek. Olyanok lesztek, mint egy világítótorony az emberiség számára, és 

bőséges szeretetet árasztotok embertársaitokra. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 187  
1 Gyertek, és egyétek az örök élet kenyerét a Mester asztalánál. Az angyalok elkészítették a 

lakomát, és Atyátok mindannyiótokat fogad. Egyetek és igyatok, de értékeljétek ennek az ételnek a 

mennyei ízét, és ne viselkedjetek úgy, mint egyesek, akik leülnek az asztalomhoz, esznek, isznak, majd 

távoznak anélkül, hogy felfognák, kivel voltak. 

2 A kenyér, amelyet ma felajánlok nektek, ugyanaz a kenyér, amelyet a második korszakban hoztam 

nektek. Keressétek a jelentést mindkettőben, és rá fogtok jönni, hogy az ugyanaz ─ az én Isteni 

Szeretetem jelentése. 

3 Azért jöttem, hogy megváltsalak benneteket, ahogyan azt a Második Korszakban tettem, és 

mindazoknak, akik követni akarnak Engem, azt mondom: "Vegyétek fel kereszteteket és kövessetek 

nyomdokaimban". Jól tudjátok, hogy a kereszt alázatból, szeretetből, irgalomból, lemondásból és 

áldozatból áll. Azok, akik felvállalják, már tudják, hogy milyen utat kell követniük. Senkit sem 

tévesztettem meg azzal, hogy azt mondtam neki, hogy az utam rózsákkal van tele. Mert azt akarom, hogy 

katonáim szeretetből és hitből kövessenek Engem. 

4 Tudom, hogy miután megmutattam gyermekeimnek tanításom igazságát, azok, akik követnek 

Engem, hűségesek és őszinték lesznek életük minden cselekedetében. Híveim között nem lesznek fizetett 

szolgák, hanem csak lelkes tanítványok és önzetlen követők. 

5 Ha valaki félreértelmezi ezt a művet, és tisztességtelen célokra használja fel, akkor az "áruló" 

nevet kapja, és a lelkiismerete lesz a saját bírája. 

6 Már volt egy fájdalmas és szomorú példátok a Második Korszak egyik tanítványomban, hogy 

elkerüljétek azt, és ne próbáljátok meg utánozni semmilyen okból. Mert nem helyes, hogy valakinek, aki 

hűséges gyermekeim közé tartozott, el kelljen távoznia, hogy elrejtse bűnét, amely megfertőzte őt ─ 

ahogy Júdás tette, amikor elment az utolsó vacsoráról, mert megértette, hogy nem méltó arra, hogy egy 

pillanatig is tovább maradjon azok között, akik hamarosan életüket adják, hogy tanúságot tegyenek az 

isteni Mester által kinyilatkoztatott igazságról. 

Azok, akik akkoriban követtek Engem, az Ügyem iránti szeretetből tették ezt. Ma azt akarom, hogy ti, 

akik tanításom iránti vágyakozással jöttök ide, szintén kövessetek Engem ─ de ne az emberi érdekek vagy 

az igazságosságomtól való félelem félreértett félelem vezéreljen benneteket. Azt akarom, hogy csak a 

felebarátotok iránti szeretet ösztönözzön benneteket erre, mert bennük szeretitek és dicsőítitek 

Atyátokat és Teremtőtöket. 

7 Ha azt akarnám, hogy a félelem meggyőzzön benneteket, csak kívánnom kellene, és a természet 

erői elszabadulnának, és így megmutatnám nektek, hogy én vagyok az egyetlen hatalmas. De azt akarom, 

hogy mindannyiótokban felhalmozódjanak azok az érdemek, amelyeket az alázat, a hit és a szeretet által 

szereztek. 

8 Most új idő van, és ez az oka annak, hogy most új tanításokat kaptok. Mert a korábbi idők 

eseményei, ahogyan azok az emberiségre várnak, nem ismétlődnek meg ebben a korban. Ez olyan lenne, 

mintha megállt volna az idő, és az emberiség ugyanazt a leckét ismételgetné. 

9 Jézus katonái ─ így hívlak benneteket, mert rátok bízom az Ügyemet: Vizsgáljátok meg 

tanításomat, hogy biztosak lehessetek ebben az igazságban. Aztán, ha már bizalmat nyertetek, nem 

szabad visszasüllyednetek az álomba, és a teológusok nem fognak zavarba hozni benneteket a 

kérdéseikkel, bár amit ma bemutattam nektek, nem rejtélyes. A titkos kincstár megnyílt a lelked előtt, 

hogy egyre jobban megismerd Atyádat. Mi értelme lenne, ha titkokkal fordulnék hozzád? Nevezhetjük 

ezeket a titkokat kinyilatkoztatásoknak? 

10 Megígértem nektek az Igazság Lelkét, aki eljön hozzátok, hogy elmagyarázza korábbi tanításaimat; 

és most elmondhatom nektek, hogy ebben az Igében elhoztam mindazt, ami erre az időre van rendelve. 

11 Értsétek meg, hogyan legyetek tanítványaim azáltal, hogy figyelmesen hallgatjátok tanításaimat, 

alaposan átgondoljátok őket, és később alkalmazzátok őket. 
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12 Gyermekeim: Míg ti a szavaimról ismertek meg Engem, addig Én a tetteitekről ismerlek meg 

benneteket. 

13 Együtt jobban meg fogjátok tanulni a leckémet. A tanítás részletes, tele van világossággal, mert 

magának az Atyának a szeretete árad ki az igéből. Ezért minden akaratotokat latba kell vetnetek, hogy jó 

tanítványoknak bizonyuljatok. 

14 A te világod sivatag, én vagyok az oázis. Szomjas vándorok vagytok, akik hozzám kiáltottatok, és 

megmutattátok nekem az igazságosság és a szeretet iránti szomjúságotokat. Úgy küldtem nektek az 

Igémet, mint tiszta és kristálytiszta vizet. Időnként olyan volt, mint a manna, de mindig olyan táplálék 

volt, amely megerősítette a lelket a hosszú és nehéz sivatagi átkelésen. 

15 Amikor eljön az idő, te leszel az oázis, amely árnyékot, vizet és felfrissülést ad a szenvedő 

vándornak. Veled együtt a szenvedők meggyógyítják a szívüket, mert jelenleg gyógyító balzsammá 

alakítalak át téged. 

16 Most van a fény ideje, mindannyian fel vagytok öltözve vele. Ez a fény megérteti az emberrel, 

hogy létezik benne az istenség egy atomja, amely a lélek, amelynek a lelkiismeret által vezetett 

intelligenciája a békéhez vezeti őt. 

17 Ezek az ajándékok megszabadítják őt a szomorú jóvátételtől, és lehetővé teszik számára, hogy 

felemelkedjen a tökéletes bölcsesség birodalmába. 

18 Az idők során sok gyermekemet láttam, akik elutasították a világ nyújtotta örömöket, és a 

Törvényem útját választották, hogy spirituális példákat és inspirációt hagyjanak az emberiség számára. 

Ezek a teremtmények, ezek az emberek, akik hozzátok hasonlóan a földön éltek, és csak azért jöttek, 

hogy elhozzák a szeretet és a vigasztalás üzenetét, most a szellemi világban élnek és élvezik az igazi 

békét. 

19 Nem azt kérem, hogy minden időtöket Nekem szenteljétek, mert feladatokat és felelősséget 

adtam nektek a földön. De meg kell értenetek, hogy az emberi test, amelyet annyira szerettek, csak a 

lélek köpenye vagy burka. Ez az a test, amelyben minden szenvedés felébred. 

20 Hagytátok, hogy ez a test tele legyen tökéletlenségekkel és kísértésekkel, amelyeket az elmétek 

hoz létre, amikor nem figyeltek és nem imádkoztok. 

21 Tudom: Amíg ebben a világban vagytok, addig a szívetek és az érzékeitek hajlani fognak hozzá. De 

harcoljatok minden káros, értelmetlen és erkölcstelen dolog ellen. Nem tanácsolom nektek, hogy 

zárkózzatok be kolostorokba, és vetkezzetek meg a világ és a szomszédaitokkal való kapcsolat 

megvetésével, mert ez félreértése lenne az én Istenségem iránti szereteteteknek és szolgálatotoknak. Ne 

törekedjetek arra, hogy puritánok legyetek, elfelejtve, hogy a természet törvényeit is teljesíteni kell. 

22 Teljesítsétek a törvényeket, amelyeknek a Teremtő alávetett benneteket. Némelyik a lélekre 

vonatkozik, mások a testre, és én csak azt parancsolom, hogy utasítsátok el, ami káros, az arroganciát és 

a képmutatást. 

23 Ó, szeretett tanítványok, akik a Mester tanítását hallgatjátok: Nézzétek, hogy az én Igém hogyan 

ébreszti fel a bennetek szunnyadó képességeket. 

24 Joggal mondhatjátok, hogy ezek már az utolsó pillanatok, amikor ebben a formában jelen vagyok 

közöttetek. Értékes pillanatok ezek, mert amikor távozásom után emlékeztek rájuk, azt mondhatjátok: 

"Micsoda kegyelmet adott nekünk az Úr!". 

25 Tehát, szeretett tanítványok, óvakodjatok a kísértéstől. Ne foglalkozzatok olyan dolgokkal, 

amelyek nem tartoznak rátok. 

Győződjetek meg arról, hogy a spiritualizáció tükröződik bennetek. Tudom, hogy a ti küzdelmetek forró, 

hogy jót tenni néha nehéz és keserves. Ezért először arra tanítalak benneteket, hogy szeressétek és 

bocsássatok meg szeretteiteknek, majd küldjétek el magatokat az emberiség közé. 

26 Ne fáradjatok el, mert a lélekért végzett munka soha nem ér véget. Amit jelenleg jutalomnak vagy 

büntetésnek látszik számodra, azt a lelked, ha felfelé törekszik, jutalomként fogja megkapni; mert soha 

nem fog elfáradni a jó szeretetében és vetésében. 
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27 Áldott a felkészült szív, mert hasonlít az illatos rózsához, amely illatát árasztja. Áldott az az emberi 

gondolat, amely képes volt felemelkedni Hozzám, mert meglátja a szellemi szépségeket. Aki tudja, 

hogyan kell felemelni a lelkét, az nagy tetteket fog véghezvinni, és az elméje felfogja és megteremti a 

jobb világot. 

28 Felszereltelek benneteket, hogy elindulhassatok egy olyan világot építeni, amelyben a jó 

uralkodik. Mert a mai kor emberei így vagy úgy, de bűneikkel hozzájárultak a legnemesebb és 

legmagasabb rendű dolog elpusztításához, ami az ember szívében létezhet ─ a lelki szeretet. 

29 Ne törekedjetek annyira a kényelemre. Adja fel azt a vágyat, hogy biztosítsa a jövőjét. Ne legyetek 

többé elégedetlenek. Mit kívánsz vagy vársz ettől a világtól? Voltak már megtiszteltetéseitek, örömeitek, 

dicséretek. Néhányan mindent megkaptak, mások sokat. Mégis úgy találom, hogy mindannyian jó 

cselekedetek nélkül vagytok. 

30 Kérdezzétek meg magatokat, hogy igazságosak voltatok-e önmagatokkal. Rendelkezel 

intelligenciával, ésszel és szabad akarattal. Jelenleg halljátok a szavamat, nem nevezhetitek magatokat 

tudatlanoknak. Megtanultatok Engem a végtelenben keresni, ahol nincsenek formák, mert mint Istennek, 

Nekem nincsenek formáim. 

31 Bennetek vagyok. Miért kell az embereknek mindig abban a kékben keresniük Engem, amit ők 

"mennyországnak" neveznek? Ezt is elmondhatom nektek: túl vagyok azon a mennyországon. Keressetek 

Engem alázattal és tisztelettel, és megengedem nektek, hogy mélyen behatoljatok bölcsességembe. De 

melyik ember jutott el gondolkodásában oda, ahol Isten ereje van? ─ Senki. Mert senki sem ismeri az utat 

vagy a létrát, hogy elérjen Hozzám, mert az ember nem hallgatott a lelkiismeret szavára. 

32 Az ember még nem ismeri világát, a Földet, amelynek természete még sok meglepetést tartogat 

számára. És még mindig sok olyan világ van, mint az, amelyik körülvesz téged. De ha a teremtés, amely 

csak egy része az Én művemnek, nem ismert ─ miért vannak azok, akik azt állítják, hogy tudományuk 

révén ismernek Engem? 

33 A lélekhez beszélek, aki egy nap majd bejárja az igaz utat, amely Hozzám vezet, és meglátja isteni 

dicsőségemet. 

34 Legyetek alázatos, megértéssel teli emberek. Legyetek a béke emberei. 

35 Arra kérsz Engem, hogy árasszam rád kegyelmemet, mert tudod, hogy az Én Igém az egyetlen 

táplálék lelked számára. Mert az élet, amit élsz, időnként elesést okoz. Keserű íz van a szátokban; ezért 

közeledem hozzátok, hogy édességet és gyengédséget adjak nektek az Igémben, és hogy szomjamatokat 

csillapítsam mindent betöltő szeretetemmel. De vannak nálad végtelenül éhesebb emberek is. Ezért 

hagyom rátok kinyilatkoztatásaim gondviselőit, hogy megoszthassátok kegyelmi ajándékaimat ezekkel az 

emberekkel. 

36 Mesterekké kell válnotok; de az utolsó leckéimet egymás után kell a szívetekbe vésnetek. Még 

nem vagytok felkészülve. Ha ebben a pillanatban a Mester felszólítaná a leghaladóbbat, hogy foglalja el a 

helyét, és beszéljen az ő nevében, ő nem érezné magát képesnek erre, és a félelem nem hagyná el, és az 

ajkai sem nyílnának ki. 

37 De hamarosan így kell majd beszélnetek ─ 1950 után, amikor visszavontam a szavamat. Akkor le 

kell győznöd minden félelmedet, és igénybe kell venned az Én erőmet, hogy teljesen belevágj a feladatod 

teljesítésébe. Ez már nem egészen ugyanaz az elragadtatás lesz, amit eddig ismertetek, és amin keresztül 

beszéltem hozzátok ebben az időben. Elég, ha hittel telve felemelkedtek Hozzám, és meghalljátok 

szellemetek hangját, akkor az ihlet az értelmetekben lesz. 

38 Utasítani fogod a sokaságot, hogy támogassanak téged gondolataikkal, odaadásukkal és 

felszerelésükkel. Akkor gondoskodni fogsz arról, hogy a szavad valóban az isteni ihletet hozza. 

39 Lássátok, hogyan változik meg (a kiáltványok) formája, és hogyan lesz minden egyszerűbb, hogy 

az emberek jobban megértsék. Az ember ugyanis tisztánlátásra vágyik, nem akarja tovább fárasztani az 

értelmét az általa tisztázatlannak tartott leckék megfejtésével. Ezért igehirdetésem utolsó időszakában 

könnyebben érthetővé teszem Igémet, hogy ne kövessetek el hibákat. 
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40 A Mester a Második Időben is világosabbá tette a tanítását az utolsó időszakokban (a 

tanításában), mert ezek az utolsó leckék az összes korábbi tanítást érthetővé tették. 

41 Nektek azt mondom: azt akarom, hogy minden cselekedetetek az igazság szikrája legyen. Mert a 

Tan, amit adtam nektek, olyan, mint a kristálytiszta víz. Ne mutassatok meg semmit az embereknek a 

munkámból félrevezető módon, mert mindennek van egy hihető magyarázata és létjogosultsága. 

Mindenben, amit továbbadsz, nem szabad félned a világtól. Ily módon mindazok, akik tisztességtelen 

hirdetésekkel megtévesztették embertársaikat, felismerik tévedésüket, és csak azok maradnak 

szolgálatomban, akik jó szándékkal és jó felkészültséggel készek arra, hogy igazságomat, szeretetemet és 

békémet elvigyék az embereknek. Bizony mondom nektek, a szívekben növekvő gyomokat eltávolítják a 

termékeny földekről. Az emberiség csak így fogja felismerni a Szentlélek igazi munkáját. 

42 Minden tanítványomat szétszórva találjátok majd a földön. Mert mindenki, aki spirituális 

életmódot folytat és imád Engem, az spirituális. 

43 A vallások egyesülése akkor fog bekövetkezni, amikor az emberi szellem felülemelkedik az 

anyagiasságon, a hagyományokon, az előítéleteken és a fanatizmuson. Akkor az emberek lelkileg 

egyetlen istentiszteletben fognak egyesülni: az Isten és a felebarát iránti szeretetből fakadó jóságban. 

Amikor ez megtörténik, az emberiség a tökéletesség időszakába lép. Ezért követelem meg tőletek, hogy 

jó és egyenes magatartással mutassátok meg munkámat. 

Ne aggódjatok amiatt, hogy nem éritek meg mindezek megvalósulását. De mindenképpen meglesz az 

az elégedettség, hogy a magoddal hozzájárultál a Béke Országának megalapításához ─ egy olyan maghoz, 

amely gyümölcsöt fog teremni az eljövendő nemzedékek szívében. 

44 Készüljetek fel, vetők az én mezőmön, mert a mezők készen állnak arra, hogy befogadják 

tanításom magját. 

45 Nincs már messze a nap, amikor emberek tömegeit fogjátok látni, akik keresni fognak titeket, 

átkelve a tengereken, hogy megkívánják azt, amit a Mester átadott nektek értük. 

Ez a kontinens testvériséggel és békével fogadja őket. A fajok keveredni fognak, ez az emberek 

egyesülése lesz, mert szokásaik és eszméik összefonódnak; és ez valódi és tartós békét fog hozni. Lesz egy 

új világ. Amit most éltek át, az erre való felkészülés. 

A harcot el kell húzni, hogy időt nyerjünk, mert a ma uralkodó eszméket nem lehet egy pillanat alatt 

eltörölni. E két világ között bizonyos időre van szükség: Azt, amelyet most élsz, és amelynek el kell tűnnie, 

és a holnapit, amely a helyébe lép. 

46 Még mindig a küzdelem legnehezebb időszakában vagytok. Azért jöttem, hogy vezesselek 

benneteket, hogy meglássátok a holnap világát. Megadom nektek a szükséges hatalmat, hogy 

véghezvigyétek elhatározásotokat, és megáldom az emberiséget. 

47 Legyetek áldottak, mert igyekeztek növelni tudásotokat, hogy felfedezzétek a legmagasabbat, és 

tisztán látni vágytok, amikor a szellemi ösvényre léptek. De addig nem fogjátok tudni teljesen felismerni a 

tanításomat, amíg olyan messzire nem jutottatok, hogy a szemeteket eltakaró kötés leesik. 

48 Az ember felelős a saját szellemi elmaradottságáért. Mert bár fel van ruházva értelemmel és 

szellemmel, mégsem tesz erőfeszítést, hogy felemelkedjen az életnek arra a szintjére, amely az övé. 

Elengedi magát, és élvezi a test örömeit, megöli a lelkét, megbetegszik, és "bénaként" vonszolja magát, 

anélkül, hogy a legcsekélyebb vágya lenne, hogy meggyógyuljon szenvedéséből. 

49 Tanításaim és áldozatos halálom nagyon keveset értek el. Mert az évszázadok végén szomorúan 

látom, hogy (még mindig) a vakok vezetik a vakokat, és a bénák akarják járásra bírni a bénákat. Látom, 

hogy az emberek többsége gyarló, de gyenge teremtmény, és ez azért van, mert nem akarnak úgy élni, 

ahogyan én tanítottam őket. Hagyjátok, hogy a szenvedélyek uralkodjanak rajtatok, hogy a szívetekben 

csírázzanak és kárt okozzanak nektek. 

50 Nagyszerű tulajdonságokkal vagytok felruházva, de mégsem használjátok ki őket. Az értelmet és 

az akaratot a szellem szolgálatára rendeltem, hogy a cselekedetek, az életetek urai és jó törvényhozók 

legyetek, hogy győztesek legyetek és megnyerjétek a csatát abban a küzdelemben, amelyet a szellem és 

a test között vívtok. Ha ezt eléritek, akkor jó próféták lesztek, akik vezetni fogják a sokaságot ─ a 
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jóakaratú embereket. Akkor nem fogtok félni a csatától, mert legyőztétek magatokat. Erősnek fogjátok 

érezni magatokat, és tisztelettel és szeretettel fogtok egymásra nézni ─ még az alárendelt lényekre is, a 

kis testvéreitekre, akik aztán a barátaitok lesznek. 

51 Ne gondoljátok, hogy az ókor prófétái, akiket ti "nagy embereknek" neveztek, és akik elérték a 

felszabadulást, csak azért voltak erősek és emelkedettek, mert az volt a sorsuk. Azért voltak azok, mert 

harcoltak és építették a béke és a szeretet igazi templomát. De azok, akik a legnagyobb erőfeszítéseket 

teszik az igazság elérésére, szintén veszélyben vannak, hogy tévedésbe esnek. De szellemi 

emelkedettségük révén megkülönböztették a jót a rossztól, és elutasítottak minden ellenséget, így 

elérve, hogy a bennük lévő világosság győzedelmeskedjen. 

52 Az életnek ez a bennetek lévő elve ─ ez a fény az én Isteni Szellememtől származik, és minden 

ember birtokolja anélkül, hogy megértené, mit ér. Ezért megvetette ezt a kincset, és bár nagyszerű 

tulajdonságokkal van felruházva, hogy halhatatlan legyen, megfosztja magát tőlük, önként megöli magát, 

és elveszíti erejét. Hagyom, hogy érezze és megismerje tévedésének következményeit, hogy azután 

erőfeszítései és tapasztalatai révén visszanyerje méltóságát, és a beteljesülést és a szellem örömeit 

keresse, örökre maga mögött hagyva a múló örömöket. 

53 Mi szükséges ahhoz, hogy mindig az én törvényeim szerint éljünk? Hogy felhasználjátok az 

erőtöket és energiátokat, hogy igaz tanítványaimként dolgozzatok a világot uraló sötét erők legyőzésén. 

54 Azt akarom, hogy megértsétek az igazságomat, és hogy megértsétek, hogy nincsenek rejtélyeim 

vagy titkaim számotokra ─ ha felkészültök ebben az időben, akkor el fogtok jutni az Istenségem igazi 

imádatának gyakorlására. 

Azt mondjátok, hogy engedelmeskedtek a törvénynek és hisztek Bennem, de a cselekedeteitek ennek 

az ellenkezőjéről árulkodnak. Ma még csak az akaratomat és az utasításaimat tanuljátok, de eljön majd a 

nap, amikor fel lesztek szerelve. Akkor dicsőségem részeseivé teszlek benneteket, szövetséget kötök 

veletek, és béke lesz ezen a világon. 

55 Akkor majd elismeritek, hogy Én vagyok az egyetlen Úr, és úgy fogjátok szeretni egymást, mint 

testvéreket, mindenféle kivételezés nélkül. De ha ma igazi tanítványaim akartok lenni, nem lesz 

szükségetek arra, hogy elhagyjátok a földet, hogy erősnek és tisztának érezzétek magatokat. Már ebben a 

világban, amelyben éltek, látni fogjátok, hogy ígéreteim valóra válnak; mert minden meg fog valósulni. 

56 Az asztal megterítve. Üljetek le, foglaljátok el a helyeteket, hagyjátok, hogy vezesselek és 

szolgáljalak benneteket. Vegyetek Velem együtt az igazság kenyeréből, hagyjátok, hogy 

megvilágosodjatok a szeretet fényétől, és énekeljetek dicséretet a ti Isteneteknek. 

57 Halljátok, milyen gyönyörű harmónia szól. Hadd szóljon szereteted himnusza a mennyben, és az 

angyalok hangja egyesüljön a tiéddel. 

58 Add át nekem szenvedéseidet, add át nekem gondjaidat, és ne szokj hozzá többé. 

59 Ahogyan ebben a pillanatban Velem vagytok, úgy fog az emberiség az Én Akaratom szerint 

hozzám jönni; várom őket. Legyetek őszinték, bárhová mentek, hogy Tanításomat ne támadják, hanem 

mindenki elismerje a gyümölcsökért, amelyeket kínál. 

60 Isteni szavam még erősebben visszhangzik a lelketekben, mint a hallásotokban. Azért adom át 

nektek a tanításomat, hogy holnap mesterek lehessetek. De ahhoz, hogy beszélhessetek róla, ismernetek 

kell tanításom alapelvét, és ez az alapelv a szeretet. Sőt, azt mondom nektek, hogy nem elég csak ismerni 

ezt az alapelvet ─ birtokolni kell, érezni kell. Hogyan beszélhetsz szeretetről, ha nem érzed azt 

embertársaid iránt? 

61 Ha tanításaimban gyakran ismétlem a "szeretet" szót, az azért van, mert jogom van hozzá, mert 

valóban szeretlek benneteket. 

62 Azt mondtam nektek, tanítványok, hogy holnap mesterek lesztek. Ez akkor fog megtörténni, ha 

szereted felebarátodat. 

Nézzétek, hogy az én szavam hogyan simít el titeket apránként, mint egy finom véső ─ egyszer 

megérinti az érzékeléseteket, máskor a szívetek húrjait, vagy a lelketek felett, hogy fénye megvilágítson 

benneteket. 
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63 Így szólok emberi lényetekhez, hogy engedelmessé és odaadóvá tegyem azt szellemetek iránt, 

amelynek valójában az emberi lény földi lépéseit kellene irányítania. Ő az, aki rendelkezik az erővel és a 

fénnyel, hogy ezt megtegye. 

64 Ma azt látom, hogy az ember megáll a spirituális úton. A tudomány, a hatalom és a szenvedélyek 

útját járta be. Gondolod, hogy ─ ha nem állt volna meg a lelki fejlődésben, vagyis a szeretethez, jósághoz 

és igazsághoz való közeledésben ─ ő is meggyújtotta volna a háború máglyáját? 

65 Eljött a spiritualizáció ideje, és ha az emberek ellenállnának a fényem szemlélésének, tévedésbe 

esnének, mert még a természet is olyan megnyilvánulásokat hozna, amelyeket akkor nem lennének 

képesek megérteni. 

66 Ne az igazságosságomtól való félelemből vagy kötelességtudatból kövessetek Engem. Milyen 

érdeme lenne a munkádnak, ha nem önként csinálnád? Tudjátok, hogy hozzám a saját érdeketek által 

kell jönnötök. Ismerted már a világot és annak örömeit, és ezek csak gyengévé tettek és beárnyékolták a 

lelkedet. De ne tévedjetek, ha azt gondoljátok, hogy megtagadom tőletek a jó és igaz cselekedeteket is, 

amelyekre a földön kötelesek vagytok, és amelyekre állandóan szükségetek van. 

67 Mindannyiótokat szeretlek, és nem osztalak titeket fajokra. De mindaddig, amíg az ember nem 

szellemléleknek, hanem csak emberi lénynek tekinti magát, addig magasabbnak fogja magát tartani 

embertársainál, és viszály és háború lesz. 

68 Szavam egyetemes nyelvét, amelynek lényege a szeretet, minden ember meg fogja hallani, és ez 

lesz az, ami egyesíti őket egymás között és Atyjukkal. 

69 Ébredjetek fel, ó nép, mert harcotok az 1950-es év után kezdődik, amikor az én Igém e 

hanghordozókon keresztül véget ér. De ti és a gyermekeitek és később az ő gyermekeik kitörölhetetlenné 

teszik tanításomat az emberiség szívében. 

Az én békém legyen veletek! 



 

89 

Utasítás 188  
1 Gyertek, szeretett tanítványok, itt van a Mester. Ti az Igém jelentése alapján ismertek meg 

Engem, Én pedig a tetteitek alapján ismerlek titeket. 

2 A világban a tanítványaimat cselekedeteik tisztaságáról fogják felismerni; és amikor a 

jelenlétembe lépnek, miután jól teljesítették kötelességeiket, azt fogom mondani nekik: Ti valóban az én 

tanítványaim vagytok, mert azt tettétek, amit tanítottam nektek. 

3 Törekedjetek a spiritualizáció elérésére, mert ez a lélek felszabadulását jelenti. Alkalmazkodjatok 

törvényeimhez, amelyek szeretetteljesek és tévedhetetlenek, és ezek fogják irányítani életeteket; mert 

minden, ami körülvesz benneteket, legyen az anyagi vagy szellemi, az én törvényeim keretein belül él. 

4 Az embernek, aki a teremtés tökéletes alkotása, a Teremtő által beléje helyezett kegyelem szerint 

kell élnie. 

5 Nem azt mondom nektek, hogy forduljatok el a világ kötelességeitől, amelyeket Én a ti 

megőrzésetek, megelégedésetek és tökéletességetek érdekében hoztam létre. Légy kiegyensúlyozott és 

igazságos, és add meg lelkednek és testednek, ami szükséges. 

6 Az embert kezdettől fogva szabadnak teremtettem, de szabadságát mindig a lelkiismeret fénye 

kísérte. Mégsem hallgatott belső bírája szavára, és letért a törvény útjáról, míg végül létrehozta azokat a 

gyilkos, véres és szörnyűséges háborúkat, amelyekben a gyermek fellázadt az apa ellen, mert az elfordult 

az emberség, az irgalom, a tisztelet és a spiritualitás minden érzésétől. 

7 Az embereknek már régen el kellett volna kerülniük a pusztítást és a háborúkat, hogy 

megkíméljék magukat a vezeklés szomorú kötelességétől. Tudjátok meg, hogy ha nem sikerül 

megtisztulniuk a jóban, mielőtt hozzám érkeznek, akkor újra el kell küldenem őket a könnyek és a vér 

völgyébe. Mert azok, akik a tökéletességgel ellentétes értelemben élnek, nem lesznek képesek eljönni 

hozzám. 

8 Hogyan juthatott el ez az Ige az emberiséghez? ─ Úgy, ahogyan a múltban is tettem: küldöttek, 

próféták és tanítványok által. 

9 Ebben az időben arra készítelek fel benneteket, hogy tanításaim és kinyilatkoztatásaim 

eljuthassanak a Föld minden pontjára. 

10 Ha ma még ismeretlenek vagytok, holnap már ismertek lesztek. Az új apostolok feladata az lesz, 

hogy helyreállítsák az erkölcsöt ebben az emberiségben. Ez a csata ádáz lesz. 

11 Imádkozzatok mindig, hogy erőt nyerjetek. Legyetek energikusak, hogy elérjétek a tökéletességet. 

Vigyázzatok, mert a gonosz fenevad ezerféle formában leselkedik a lélekre. 

12 Szavaimat harmatcseppként cseppentem a szívedbe, amelyek életet adnak neki. De ha mindent 

megértenétek, amit mondok nektek ─ milyen világosan felismernétek az utat! Engedem, hogy a béke és 

az Én fényem áramoljon a gondolataitokba, mert ezeken keresztül ti is el fogtok érni Engem. 

13 Hallgasd meg a tanítást, amelyet a Mester spirituális nyelven ad neked, a szeretet egyetemes 

nyelvén, amely közelebb hozza az embereket a Teremtőjükhöz. 

14 Szavam olyan, mint a béke új hajnala a lelked számára, mint egy fénysugár, amely megvilágítja 

utadat. Sokszor hallottad már ezt a hangot, és apránként megérted, hogy mit mond. 

15 Jelenleg kinyilatkoztatom magam az egész emberiségben, mert most van az az idő, amikor az 

egész világ megismeri a spiritualizációt, a szellemi közösség idejét. A szeretet Krisztusa most kiárasztja 

magát gyermekeibe, hogy azok elérjék üdvösségüket. 

16 Sokan vannak, akik ─ anélkül, hogy hallottak volna Engem, mint ti ebben az időben ─ ugyanazt a 

célt követik, ami felé ti is töreksztek, mert úgy érzik, hogy eljött a szellem ideje, hogy küzdjön a Mennyei 

Atyával való közösségért. 

A Második Korszakban megértettem veletek, hogy eljön az az időszak, amikor az ember megismeri és 

fejleszti a mentális párbeszédet, és intuíció és inspiráció révén megkapja bölcsességemet. Abban az 

időben egy farizeus odajött hozzám, és azt mondta nekem: "Ha Te vagy az Isten Fia, mondd, ahogyan Ő 
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van; ha az Atya küldött, mondd, ahogyan az Atya van". Én azonban így válaszoltam neki: "Aki ismeri a 

Fiút, az ismeri az Atyát, mert én tőle származom." 

17 Valóban, mindig is férfi voltam. De ahhoz, hogy érezzétek Engem, nem szabad hagynotok, hogy a 

test ösztönei vezessenek benneteket. Amikor az ember felébred, és elindul, hogy felfedezze, amit 

kinyilatkoztattam neki, fel fogja ismerni az élet értelmét és a benne rejlő küldetést. Csak ekkor nem érez 

többé fájdalmat és látogatásokat, mert képességeit és érzékeit a szellem szolgálatába állította. 

18 Mivel Jézus, a názáreti Jézus életét mindenki ismeri, van egy példaképetek, hogy olyan utat 

kövessetek, amelyen soha nem fogtok elveszni. "Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet, én vagyok a világ 

szövete, amelyben élsz, és a levegő, amelyet belélegzel. Én vagyok az az erő, amely az embert egy 

magasabb életbe emeli, ahonnan mindent lát, megért és érez, ami körülveszi. Mert ez a világ nem csak a 

könnyek völgye, hanem - bár csak átmenetileg - az a hely is, ahol kielégülést, örömöt és békét találhattok. 

19 Ismerjetek meg Engem, és megismeritek magatokat. 

20 Látjátok, hogy az emberek hogyan járták végig ezt a világot, mindig a fájdalom által megtisztulva. 

Ez azért van, mert nem tudtátok, hogyan kerüljetek közelebb hozzám, annak ellenére, hogy mindig is 

megvolt a fényem, amely ennek az életnek a mulandóságáról és a lélek halhatatlanságáról beszél nektek. 

Ezért ma szellemi nyelven beszélek hozzátok, emberi nyelveteket használva, hogy megértessem magam. 

21 Hallgatóként megértettétek és előreléptetek, mert halljátok ezeket a megnyilvánulásokat, és már 

nem csak a földi létrészetekben, azaz külsőleg tapasztaljátok meg őket, hanem a lényegük iránti 

vágyakozásban föltárjátok őket. Már nem érzékelitek hallásotokban annak a hangját, akin keresztül 

beszélek hozzátok, mert Szavam isteni hangja visszhangra talált lelketek és szívetek legbelsőbb részében. 

Ez az Istenségem egy újabb átlényegülése; mert Én, az Atya "Igéje", azáltal, hogy ilyen módon nyilvánulok 

meg, a ti elméteket, amely korlátozott, arra késztetem, hogy kommunikáljon az Atya korlátlan elméjével. 

22 A lelked, amely megtiszteltetéssel fogadja kegyelmemet, mondd Nekem: "Uram, a szeretet igazi 

leheleteként érkezel szívünkbe". 

23 Bizony mondom nektek, ha egyszer megértitek és így éltek a tanításomban, akkor eléritek a 

spiritualitást, mert lemondtok a hiúságokról és az értelmetlen kielégülésekről, hogy meghallgassátok a 

Mennyei Koncertet. 

24 Gondolja át alaposan mindazt, amire felhívom a figyelmét. Gondoljunk csak arra, hogy a tudósok, 

amikor az emberi testet tanulmányozták, csodálkoztak annak tökéletességén. De ha ez a test, amely 

ebben az életben mulandó lény, ilyen csodálatos tökéletességgel bír ─ el tudjátok képzelni a szellem-lélek 

dicsőségét, amelynek természete halhatatlan? 

25 Csodálkozzatok csak a tenger mérhetetlenségén, bolygótok méretein, hogy mindezen csodáknál 

jobban értékeljétek lényetek jelentőségét, mert olyan lélekkel rendelkeztek, amely egy pillanat alatt túl 

tud vinni benneteket ezeken a határokon, és amelynek, ha megtisztul és az Atya birodalmában lakik, 

minden világ megmutatkozik. 

26 Aki meghallgatott Engem, elveszíti a félelmet, hogy visszatérjen eredetéhez; és még ha csak egy 

atomnak tartja is magát a teremtés közepén, érzi a létezés belső boldogságát, mert a Mennyei Atya 

gyermeke. 

27 Amikor elhagyjátok ezt a világot, olyanok lesztek, mint egy harmatcsepp, amely tovább élteti 

mindazt, amit teremtettek. Mondom nektek: Isten, a Végtelen, az Örökkévaló, ott van minden 

teremtésben, ő az a lényeg, amely mindent megelevenít. A teremtményekben látja művének minden 

szépségét, és megtapasztalja azt a boldogságot, amely az Ő ihletésének gyümölcseiben rejlik; mert 

minden róla beszél, minden Őt dicsőíti és hódol neki. 

28 Ő ott van az élet minden megnyilvánulásában, mert Ő a létrehozója mindannak, ami létezik. 

Gondolkodjatok el ezen, és meg fogjátok érteni, hogy nincs halál. 

29 Ez a mai nap leckéje ─ egy lecke, amely, mint mindazok, amelyeket adtam nektek, akaratom 

szerint le lesz írva abba a könyvbe, amely az eljövendő nemzedékek öröksége lesz: A harmadik 

testamentum. 
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30 Most harmadszorra teszel egy lépést előre. Vége annak az időnek, amikor szimbólumok 

segítségével kerestetek Engem. Most egy új korszak kezdődik a szemetek előtt, de nem egy új út. Nem 

azért jöttem, hogy elpusztítsam a magotokat, és nem azért, hogy idegen szavakkal összezavarjalak 

benneteket. Nem azt mondom nektek, hogy tagadjátok meg azt a szellemi üzenetet, amelyet a múltban 

hagytam nektek. Én csak folytatom azt a tanítást, amelyet elkezdtem és a második részben hagytam 

abba. 

31 Amikor Krisztus megjelent emberi élete teljességében, hogy hirdesse az embereknek Isten 

Országának eljövetelét, meglepte azt a népet, amely a rítusokat és szertartásokat ünnepelte, ezért 

mondta nekik, hogy ne felejtsék el a törvényt, hogy a hagyományokat kövessék. De azután szavaimmal és 

cselekedeteimmel elutasítottam az imádat minden felesleges formáját, hogy csak az Isteni Törvényt 

hagyjam meg a szívükben. 

Senki sem mondhatja, hogy Jézus megtagadta a mózesi törvényt, mert az Életemmel, a Műveimmel és 

a Véremmel megtanítottalak titeket, hogy beteljesítsétek azt. De új leckéket is tanítottam nektek, 

amelyek megfeleltek annak az időnek, amikor jöttem, és amelyek összhangban voltak a szellemi 

fejlődésetekkel. Ez volt a bölcsességem nagy könyvének második része. Megtanítottalak benneteket az 

imádság tisztább formájára, hogy az Isten és a felebarát iránti szereteteteket virágba borítsa. 

32 Abban az időben felismertetek Engem, mint Szeretetet. Megismertettem veletek eljövetelem 

okát, felfedtem előttetek a szellemi életet, bejelentettem nektek Második Eljövetelemet, az új időt, és 

felkészülten hagytalak benneteket, hogy amikor eljön az idő, megkapjátok harmadik leckémet, annak a 

könyvnek a harmadik részét, amely ma a szellemetek előtt van megnyitva. 

33 Visszatértem az emberekhez a háborús hírek, események és jelek közepette, amelyekkel 

megjövendöltem eljövetelemet. Az emberek mégsem éreztek Engem. 

34 E csend, e szegénység, a földnek e szeglete közepette jelenleg az emberi értelmen keresztül 

hangoztatom Igémet, hívom az embereket, új életre ébresztem őket, megújítom őket meggyőző és 

szeretetteljes tanításom által, felébresztem bennük szunnyadó képességeiket, hogy a Mesterük 

követésének útjára emeljem őket. 

35 El kell mondanom nektek, hogy ebben az időben úgy találtam, hogy jobban belegabalyodtatok a 

vallási fanatizmusba és bálványimádásba, mint bármely korábbi időszakban, és ugyanakkor a lelketek 

erényekben szegényebb, mint valaha. Most pedig megkérdezem tőletek, miután évről évre hallottatok 

Engem ezen az igehirdetésen keresztül: ki érzi úgy, hogy leromboltam az életelveit? Ki érzi magát 

zavarodottnak, vagy látja keresztény hitét megsemmisülni? Bizony mondom nektek, csak azért 

emlékeztettelek benneteket arra, amit a múltban kinyilatkoztattam nektek, mert elfelejtettétek vagy 

eltorzítottátok. Amit az emberek elrejtettek előletek, azt én felszínre hoztam, és amit titkos 

kincstáramban őriztem, azt én felfedtem előttetek. Ez a kor a szellemi szabadság kora. Az embereket 

megvilágosítja a szellemük, és tudni fogják, hogyan válasszák a biztonságos utat. 

36 Sugárzásom és szellemi hírnökeim behatoltak egy olyan légkörbe, amelyben az anyagiasság és a 

bűn sötét fátylai sodródnak. 

37 Ezekben a pillanatokban elgondolkodtatok, és elismeritek, hogy valóban nem imádtok más Istent, 

mint akit korábban imádtatok ─ hogy senki sem zárta el szívetek ajtaját Mária, a Szűz és Egyetemes Anya 

előtt ─ hogy ez a tanítás megerősítette hiteteket és növelte tudásotokat a szellemi lélek örök életéről, és 

hogy Igém fényével a lelketekbe írtam azokat a legfőbb parancsolatokat, hogy szeressétek 

felebarátotokat, mint önmagatokat, és hogy szeressétek egymást. 

38 Csak azért jöttem, hogy eltávolítsam a szívetekből azt, ami káros ─ ami nem teszi lehetővé, hogy 

fejlődjetek. Ezért újra és újra elmondom nektek, hogy szellemi szabadságot adtam nektek, hogy minden 

pillanatban és minden helyen megtaláljatok és érezzetek Engem, és ahelyett, hogy a világtól kérdeznétek, 

amire az nem tud válaszolni nektek, lelkileg kérdezzétek Atyátokat, és az Ő kegyelméből kapjátok meg a 

Lélek kenyerét. Ha tehát megsértetted Istenedet a testvéred személyében, akkor bocsáss meg neki, ha ő 

megsértett téged, vagy kérj tőle bocsánatot, ha te sértetted meg őt, és én megbocsátok neked. Mert akit 

nem sértettél meg, az nem tud megbocsátani neked a gonoszságért, amit másnak tettél. 
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39 Tanítványok: Mivel már nem vagytok meglepve, hogy ebben az időben jöttem hozzátok, nem 

vagytok meglepve azon sem, hogy a szellemi világ ismertté teszi magát köztetek. 

40 Az emberiség fejlődésének kezdetétől fogva az Atya megígérte a szellemi lények 

megnyilvánulását, mint annak a világnak, annak az életnek a létezésének bizonyítékát és 

kinyilatkoztatását. Bizony mondom nektek, hogy az a világ mindig is az Én akaratom szerint volt 

egységben az emberrel. 

Evolúciótok kezdetén megtiltottam az embereknek, hogy megszólítsák a szellemlényeket, mert még 

nem jött el az idő. Sem a megtestesült, sem a testetlen nem volt felkészülve erre a kommunikációra. 

41 Illés ebben a Harmadik Korszakban, eljövetelem előfutára, ő az, akinek kulcsot adtam, hogy 

kinyissa a fény szellemi világának ajtaját, hogy lakói bejuthassanak az anyagi világba, ahogyan az 

embereknek is megengedtem, hogy belépjenek a túlvilágra, és így a kettő között közeledés, harmónia és 

szeretet legyen. 

42 Még mielőtt hangom meghatározta volna e kommunikáció idejét, voltak engedetlenek, kíváncsiak 

és türelmetlenek a földön, akik a tiltást figyelmen kívül hagyva úttörői lettek egy másfajta 

kommunikációnak, amelyben sötét és zavaros lények adtak hírt magukról, mert istenségem nem erre 

rendelt. 

43 Az én cselekedetem más; csak akkor hoztam el nektek ezt a nagyszerű tanítást ─ az egyik 

legnagyobbat, amit e világnak adtam, hogy a szellem segítségével megtanuljatok látni, kérdezni, 

megérteni és felfedezni. De amikor megnyitottam nektek ezt a látóhatárt, megtanítottam nektek egy 

törvényt, amely megtiltja, hogy ezekkel az ajándékokkal dicsekedjetek, és hogy üzletet kössetek velük, 

vagy visszaéljetek velük. 

Ebben az időben, amikor behatoltatok a tanításomba, egyesek félelmet, mások gyanakvást, sőt, 

némelyek megdöbbenést éreztek, és voltak olyanok is, akik rettegést éreztek a "szellem" szó hallatán, 

anélkül, hogy figyelembe vették volna, hogy bennük van egy, a Teremtőtől kapott, aki szintén szellem. Ki 

ültette beléd ezt a félelmet? Ki váltott ki benned ellenszenvet a szellem iránt? Nem gondoltál arra, hogy 

az a test vagy az anyaméh, amelyet annyira szeretsz, csak por, amely visszatér a földre, és te csak 

lélekben élsz tovább az örökkévalóságban? Mit fogtok tenni, ha ebben az állapotban találjátok 

magatokat? Akkor elmenekültök magatok elől? 

44 Hogy segítselek benneteket küldetésetekben, megadom nektek a tanulmányaitokhoz szükséges 

időt; és hogy megkönnyítselek benneteket a megélhetésben és a nehézségekben, szellemi szolgákat 

küldök nektek, az irgalom, a fény és a béke igazi angyalait. Bízzatok abban, hogy ez a kommunikáció nem 

emberi akarat, hanem isteni sugallat által történik. 

45 Ne keverjük össze ezt a kommunikációt azzal, amit az emberek szabad akaratukból hoznak létre ─ 

egyeseket a tudomány, másokat a kíváncsiság, megint másokat a babonás elképzelések vezérelnek. 

46 Ha erre fordítjuk figyelmünket, felfedezhetjük, hogy ez a kétféle inspiráció jelen van az 

emberiségben az első embertől kezdve, aki Urának hangja mellett, amely megmutatta neki a 

világossághoz vezető utat, egy másik hangot is hallott, amely engedetlenségre és gőgre ösztönözte. 

Ismerjétek fel ettől kezdve az ember küzdelmét e két erő, a jó és a rossz hatására. Ahogy az ember azóta 

ismeri a természet törvényét, és érzi, hogy a szellem fénye megvilágosítja őt, úgy érzi azóta is a kísértés 

kihívását. 

47 Ezt azért mondom nektek, hogy megerősítsem hiteteket és tudásotokat. Ne legyetek híján a 

tiszteletnek szellemi követeim vagy követeim iránt; mert ha láthatnátok azt a magasztos kegyelmet, 

amellyel fel vannak öltözve, akkor beismernétek, hogy még Salamon sem rendelkezett trónjának 

pompájában e szolgák fenségével. 

48 Mit szólnának a dögvészben és éhínségben elvérző és pusztuló nemzetek, ha a béke és irgalom 

világa megmutatkozna közöttük, és hallhatnák a vigasztalás és szeretet hangját? 

49 "Folyadéknak" nevezitek azt az erőt, amellyel ezek a lények meggyógyítják a fizikai vagy erkölcsi 

gyengeségeiteket. És valóban, ebben a folyadékban van a gyógyító erő. Ez ugyanaz, amivel Jézus 
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visszaadta a vakoknak a látást, a bénáknak a mozgást, a némáknak a beszédet. Ezzel gyógyította meg a 

leprást és támasztotta fel a halottakat. 

50 Senki (közületek) nem jön a jelenlétembe. De ha valaki tisztán jött volna, nem hagyná el ezt az 

utat foltosan. 

Abban az időben, amikor Illés isteni parancsra megnyitotta a túlvilág kapuit az emberek előtt, 

megértetni fogom az emberiséggel, hogy ez a kommunikáció nem aljasság volt azok részéről, akik 

gyakorolták, hanem az Atya által az akkori embereknek szánt kegyelem, amely az 1950-es év után, amikor 

ez a kegyelem ismét megvonatik tőletek, a szellemtől a szellemig tartó párbeszéd előfutára lesz. 

51 Gyakoroljátok magatokat, hogy később ne essetek áldozatul a megtévesztésnek, a 

félrevezetésnek; mert még sok leckét kell megtanulnotok, amelyeknek az a sorsom, hogy feltárjam 

előttetek. Ne engedjétek, hogy a képzeletetek hamis kinyilatkoztatásokat vagy inspirációkat hozzon létre. 

A mennyből a világosság eljön a felkészült emberhez, hogy az az igazságommal beszélhessen a 

felebarátjának. 

52 Közeledik az idő, amikor az emberek elvetik a fegyvereket, a hatalomra való törekvést és az 

ellenségeskedést, és a szellemi felé törekednek, és apostolok jelennek meg a tömegek között, akiknek a 

szavát meghallják, és akiknek a nyomába erednek. Ez az ideológiák, vallások és világnézetek háborújának 

idején lesz. 

53 Ez a csata hatalmas lesz, sokkal szörnyűbb, mint a földi hatalomra való törekvések által okozott 

csaták. Mert a béke el fog tűnni a szívekből, a gondolkodást elsötétíti a fanatizmus sötétsége, és a 

lelkiismeret és az értelem hangja nem lesz többé hallható. A fanatizmus a mélybe fog hágni, és 

megsokszorozza erőit, templomokat emel, és megmutatja magát. Néhányan elpusztulnak, mert 

bálványaikhoz ragaszkodnak, mások azonban kinyitják szemüket a fényre, és megmenekülnek ebből a 

mélységből. 

54 Ma mindezek a próféciák távolinak tűnnek számotokra; beteljesedésük azonban közel van. Az 

emberek szemei látni fogják a bálványokat, a hamis isteneket és a nagy egyházi épületeket, amelyek az 

egyházak büszkeségei és pompája voltak, ledöntve talapzatukról. De nem ti lesztek azok, akik nyilvánosan 

leleplezik azokat, akik hazudnak; ezt a feladatot mások fogják ellátni. Fel kell készülnötök a szóval, a 

szívvel és az elmével, hogy szellemetek igaz szeretettel dolgozzon az emberiség üdvösségéért. 

55 Az elszabadult forgószéllel szemben ne meneküljetek, és ne keressetek katakombákat, hogy 

elrejtőzzetek; inkább maradjatok nyugodtak a hurrikán közepén. Akkor látni fogjátok, hogy az emberek 

felébrednek letargiájukból, és összehasonlításokat végeznek a különböző vallási közösségek között. És 

akkor, amikor felfedezik az emberi tökéletlenséget mindenben, megkérdezik: "Mi a spiritualizmus?". 

Akkor hagyjátok, hogy küldötteim és apostolaim, mindenféle felfuvalkodottság és káromlás nélkül, 

mindenféle dicsekvés nélkül rámutassanak e tanítás őszinteségére, egyszerűségére és világosságára, és a 

világ meg fog hajolni, meggyőződve annak igazságáról. 

56 Súlyos viták lesznek, üldözni és rágalmazni fognak benneteket. Mindenhol ellenállással fogsz 

találkozni, és néha komoly és megalapozott érvekkel is. De nem szabad hagynotok, hogy az emberek 

szavai lenyűgözzenek benneteket. Mert ha nem az igazság cselekedetein alapulnak, akkor csak üres 

szavak maradnak. 

57 Ha bíztok bennem és felkészültök, nem hagylak magatokra benneteket. A te szádon keresztül 

fogok beszélni, és a te közvetítésed által fogsz tudomást szerezni azokról a cselekedeteimről, amelyeket 

véghezviszek. 

58 Az emberiség elkezdi megérezni az igaz utat, és keresni fog Engem, ahogyan azt vártam ─ a 

szellemmel. Aki felismeri, hogy az Atyát a saját szívében hordozza, az azonnal megszűnik a saját testvére 

és felebarátja ellensége lenni. Akkor a megbocsátás, a kiengesztelődés, a szeretet és a testvériség fog 

érvényesülni. 

59 Akkor az emberek elmondhatják majd, hogy látták Jézust, hogy leszállt a keresztjéről, hogy azt 

mondja a világnak: A vér, amelyet a ti megváltásotokért ontottam, már nem folyik tovább. Itt vagyok, 

veled örökké. 
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60 Emberek, megnyilvánulásomban jó és megátalkodott, mindenféle embereket fogadtam ─ 

olyanokat, akik szeretnek Engem, és olyanokat, akik hátat fordítottak Nekem. Mert mindenki az Én 

gyermekem, mindenkit egyformán szeretek, és mindenki hasonlóképpen fog szeretni és szolgálni Engem. 

61 Ma azért jöttem, hogy egyesítselek benneteket, mivel a Második Korszakban kiontott Vérem nem 

volt elég nektek. Mert nem voltatok képesek befejezni a testvériség és a szeretet munkáját, amelyet a 

Tanításom tanított nektek. 

62 Mikor fogtok meggyőződni arról, hogy csak törvényem teljesítésében találhattok egészséget, 

boldogságot és életet? Felismeritek, hogy az anyagi életben vannak olyan elvek, amelyeknek meg kell 

felelnetek a túlélés érdekében. De elfelejtettétek, hogy a szellemi világban is vannak törvények, 

amelyeket tiszteletben kell tartani, hogy az ember élvezhesse az örök élet forrását, amely az isteniben 

létezik. 

63 Abban az időben a gőgösöknek és az ostobáknak, az anyagiasultaknak és a hitetleneknek meg kell 

majd hallgatniuk Engem, és újra elvetem a szívükben, amely olyan volt, mint a meddő föld az Én magom 

számára, amíg a sziklákból ki nem hajtanak a virágok. 

64 Minden lélekre kiöntöm kegyelmem forrását, amíg meg nem tisztul. De ez már nem a Jordán vize 

lesz, hanem az Én kegyelmem, az Én igazságosságom fénye, amely, amikor megérinti azt a lelket, 

felébreszti, hogy meghallja lelkiismerete hangját, amely imádságra, bűnbánatra és megújulásra készteti. 

65 Most teljesítem, amit a Második Korszakban ígértem nektek. Bejelentettem nektek, amikor 

megértettem veletek az Igém által, hogy eljön a béke és a spiritualizáció ideje. Most abban a korszakban 

éltek, amikor a hagyományok, rítusok, szertartások, szimbólumok és képek eltörlődnek, és (emberi) 

szellemetek megszabadul az előítéletektől, a fanatizmustól és a bálványimádástól, hogy helyette Isten 

igazi imádatát fogadjátok el. 

66 Amikor ezek a szavak eljutnak a materialisták fülébe, hitetlenkedve fognak mosolyogni 

tanításomon és próféciáimon. De az emberek kétkedése soha nem ártott Nekem. 

67 A második korszakban történt, hogy amikor a tanításomról szóló örömhír eljutott a nagy 

városokba és az olyan nagy birodalmakba, mint Róma, az emberek is mosolyogtak, amikor megtudták, 

hogy Jézus egy szegény galileai volt, akit néhány halász követett, akik ugyanolyan szegények és szerények 

voltak, mint Ő maga. Gúnyolódásuk nem talált meg Engem, mert tudtam, hogy nem ismernek Engem. 

Nem értették meg, hogy hatalmam pontosan ebben az alázatban gyökerezik, és hogy hatalmam abban a 

szeretettel és igazságossággal teli Igében van, amely sokak számára felfoghatatlannak tűnt, és amelyet 

mások lehetetlennek tartottak megvalósítani. 

68 Amikor megtudták, hogy Jézus meghalt, keresztre feszítették, mint egy gonosztevőt, és hogy ez a 

halál elrettentő példaként szolgál tanítványai és követői számára, nem számítottak arra, hogy az a vér 

arra szolgál majd, hogy gyümölcsöt teremjen a csak kevesekben elvetett mag. 

69 A kételkedők között hit támadt, a hívők között áldozatvállalás mutatkozott, a rabszolgák és az 

elnyomottak között felragyogott a remény fénye, és mindenütt a Megváltó isteni tanításai hallatszottak 

az igazságosságra hívó és szeretetről beszélő emberek ajkán. A hívő emberek lelkét egy felsőbb erő ölelte 

körül, és ez a kiáradó erő olyan volt, mint a fehér víz, amelyet semmilyen emberi erő nem tudott 

megállítani. 

70 Ez egy áradat volt, amely városról városra és vidékről vidékre áramlott, lefelé gördült a völgyekbe 

és fel a hegyekbe. Nem volt olyan otthon ─ legyen az kunyhó vagy palota ─, ahová ez a hatás ne ért volna 

el. Az élet folyója volt az, amely a holt mezőkre ömlött, Atyátok örökké szerető igazságossága volt az, 

amely eljött az emberekhez, hogy megtisztítsa lelküket és megítélje tetteiket. Amikor ez az áradás 

megszűnt, egy új világ látott napvilágot, egy új emberiség jelent meg a földön, és mégis ugyanaz volt. 

71 Egy új tanítás fénye ébresztette fel letargiájából, hogy segítse őt a szellemi fejlődésben, közelebb 

hozva őt ahhoz a tökéletes lényhez, akit ti Istennek és Atyának neveztek. 

Ezért azt mondom most nektek, szkeptikus és materialista embereknek: Ha halljátok a 

híreszteléseket, hogy az emberek között jártam, és az értelmükön keresztül közöltem magam velük, és ha 

ismereteket szereztetek a Tanításomban foglalt tanításokról, ne gúnyolódjatok, és ne tekintsétek 
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lehetetlennek az emberek számára a Munkám tanításainak megvalósítását ─ azt a Munkát, amelyet most 

elétek tárok ─. Mert később bánni fogod, hogy nem voltál hajlandó meghallani, amikor tanúja leszel a 

virágzásának. Ezért, ha érzed, hogy a vízözön erőszakosan zörgeti az ajtódat, nyisd ki, és engedd be. 

Biztosíthatlak, hogy csak a tisztátalan dolgokat mossa le, mert Ő nem fogja megérinteni a jót, ami az 

életedben van. 

72 Ezzel megértetem veletek, hogy meg kell tanulnotok megfejteni ennek az Igének a jelentését, 

hogy fokozatosan megismerjétek az igazságomat, amint elmerültök benne. Mert ebben a 

szemlélődésben végül arra a meggyőződésre fogtok jutni, hogy a múlt időkben adott próféciák közül 

soknak a megvalósulása most valóban bekövetkezik, csakúgy, mint sok prófécia esetében, amelyeket 

hírnökeim hoztak nektek, amikor bejelentették nektek az Igazság Lelkének, a Vigasztalás Lelkének 

eljövetelét. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 189  
1 emberiség, azért jöttem, hogy egyesítselek benneteket. Úgy látlak benneteket, mintha egyetlen 

nép lennétek, amely szétszóródott a világban, és úgy akarlak látni benneteket, mint egy gyermeket. Itt 

van egy új oldal az Élet Könyvében, amely még ismeretlen a tanítványaim előtt. 

2 Népem: Illés, akinek szelleme hanghordozóimon keresztül nyilvánul meg, és aki fényben és 

próféciában gazdag szavakkal szól hozzátok, ugyanaz, aki az Első Korszakban hatalmával ámulatba ejtette 

a világot, és ne lepődjetek meg, amikor azt is felfedem előttetek, hogy a Második Korszakban is az 

emberek között volt, amelyben akkor Keresztelő János néven ismerték. Mondom nektek, hogy ne 

csodálkozzatok ezen, mert nem csak ma jelentettem ki nektek ezeket a tanításokat, hanem ezek már le 

lettek írva. 

3 Ennek bizonyítéka, hogy a próféták azt mondták, hogy Illés Krisztus előtt jön el, hogy előkészítse 

az utat az Úrnak, és ez a prófécia valóra vált. De aztán Jézus kijelentette, hogy amikor az Ő második 

eljövetele a világba megtörténik, Illés fog először eljönni, hogy mindent helyrehozzon. Ez az ígéret 

szükségszerűen beteljesedett közöttetek. 

4 Ha ezt a Kinyilatkoztatást holnap tanulmányozzák azok az emberek, akik sokat küzdöttek a 

Szentírással, akkor képesek lesznek látni, hogy Illés Lelke ebben az időben azért jött el, hogy ugyanazt a 

küldetést teljesítse, amelyet a második korszakban bíztak rá ─ azt, hogy előkészítse az Úr útjait azáltal, 

hogy megtisztítja azokat, akik később a Szentlélek tanítványai lesznek. 

5 Ma nem azért jöttem, hogy szenvedjek a földön, mint a múltban, amikor el kellett viselnem a 

pogányok gúnyolódását, az üldöztetés keserűségét, és később a halált is el kellett szenvednem. Mert Illés 

szájából jött a prófétai szó, amely ítéletet hirdetett minden gonosztevőnek. 

6 Ma lélekben jött el, és ezért emberi kéz nem fogja tudni megérinteni vagy bántani őt. Ennek 

ellenére ez a nép itt adta neki, hogy igyon a hálátlanság szenvedésének poharából. 

7 Illés egy pásztor, aki szeretettel keresi elveszett juhait. Időnként sikerült összegyűjtenie a 

kilencvenkilenc juhot. De észrevette, hogy hiányzik egy ember, hogy kiegészítse a nyáját alkotó 

létszámot. És ez a kis juh siránkozik, amikor látja, hogy a sziklaszirtek tövises sövényébe tévedt. Illés 

azonban sietve elindul, hogy megtalálja őt. Micsoda öröm járja át lelkét, amikor sikerül megmenteni a 

veszélytől. Milyen szeretettel akarja visszahozni a szeretett bárányt a fajtársai közé. De milyen nagy a 

fájdalma, amikor a juhok karámjába visszatérve azt látja, hogy sokan mások is kiugrottak a karámból és 

elmentek, mert szabad akaratuk késztetését követték. 

8 Azok a sokaságok, akik tanúi voltak Illés jelenlétének, és akik látták az általa meghirdetett mű 

virágzását, nem azok lesznek, akik a leginkább elmélyednek az Uruk által adott kinyilatkoztatások 

tanulmányozásában. Holnap olyan emberek jönnek majd, akiknek e nép tanúságtételeinek 

tanulmányozása elegendő lesz ahhoz, hogy meggyőződéssel harsogják a négy szél felé, hogy ez a mű az 

igazság, hogy az Úr máskor is az emberekkel volt, és hogy Illés ismét az ő előfutára volt. 

9 Jöjjetek, hogy megpihenjetek és hallgassatok rám. Igém táplálni akar benneteket, vigaszt és 

megbocsátást akar adni, hogy bátorítást érezhessetek, és betölthessétek az általam rátok bízott 

küldetést. 

10 Ne hozzatok olyan elhatározásokat, hogy csak akkor kövessetek Engem, amikor Engem hallgattok; 

érezzetek Engem életetek minden pillanatában. 

11 Nagyon nagy az erkölcsi és szellemi elmaradottság, amelyben az emberiség van! Milyen nagy a 

felelőssége azoknak, akik ebben az időben megkapták Igém kegyelmét és világosságát! 

12 Tanítványok, váljatok mesterekké, űzzétek ki szívetekből az emberektől való félelmet, 

szabaduljatok meg a közömbösségtől és a tétlenségtől, ismerjétek fel, hogy valóban egy mennyei üzenet 

hordozói vagytok. Nektek kell magyarázatot adnotok mindenkinek arra, ami ebben az időben történik, 

nektek kell küzdenetek azért, hogy tanítsátok Tanításom azon alapelveit, amelyeket az emberiség 

elfelejtett. 
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13 Nemcsak az Én Igémet kell átadnotok az embereknek, ahogyan azt mondtam nektek. Képezzétek 

magatokat, hogy tudjátok, hogyan kell értelmezni. Ne keresse a szavakat, hogy meglepje csiszolt 

ékesszólásával. Beszéljetek egyszerű módon, ami a legjobban kifejezi a szellem igazságát. 

14 Honnan tudhatod, hogy mikor te beszélsz, és mikor én beszélek a szádon keresztül? Amikor 

megfeledkeztek magatokról, amikor testvéretek fájdalmára gondoltok, és alantasnak, méltatlannak 

érzitek magatokat arra, hogy megérdemeljétek kegyelmemet ─ ez lesz az a pillanat, amikor isteni 

sugallatom leszáll elmétekre. Mert abban a pillanatban egész lényedet átjárja az Atya és a testvéred 

iránti szeretet. 

15 Ha az én nevemben végzel egy munkát, tudd, hogyan kell használni, de soha ne beszélj róla ok 

nélkül. 

16 Minden munkámban van igazságos ellentételezés. Aki ad, az kap. Aki ezt megtagadja, az végül el 

fog pusztulni a szükség miatt. Azt akarom, hogy megértsétek tanításomat, amelynek alapja az irgalom és 

a szeretet. 

17 A jóságnak kell szentelnetek magatokat, ez a feladatotok. De amíg a testi természetetek ellenáll, 

addig méltatlannak érzitek magatokat arra, hogy a tanítványaim legyetek. Akkor azt gondolod, hogy 

sokan vannak, akik jobbak nálad, és mégsem kaptak elhívást. Azt mondom neked: Ennek oka az, hogy a 

legnagyobb szükségben voltatok, mert a szívetekből hiányzott a béke, mert az utatok tele volt 

buktatókkal, és a lábatok be volt szennyezve e világ mocsarával. 

18 Még a Második Korszak tanítványaim sem voltak "igazak", amikor kiválasztottam őket. De ők a 

cselekedeteik által méltóvá tették magukat, és magasabb szellemi szintet értek el azáltal, hogy követték 

az utasításaimat. Azt akarom, hogy ugyanígy változzatok meg, és tegyétek magatokat méltóvá, hogy 

műveitek felemeljenek benneteket, és közelebb hozzanak hozzám. 

19 Ha megkérdezném tőled: "Mit tanultál abból a sok dologból, amit tanítottam neked?". Akkor be 

kell vallania, hogy nagyon keveset használt belőle. Mégsem ítéllek el, hanem megbocsátok nektek. Mert 

a ti adósságotok az egész emberiség adóssága. Ezért, amikor hozzátok beszélek, minden gyermekemhez 

beszélek. 

20 Hírnökeimnek hívlak titeket. Meg kell találnod a helyes utat az embertársaiddal való 

bánásmódhoz. Ha meggyőző szavakkal és cselekedetekkel legyőzöd a hitetlenségüket, az nagy érdem lesz 

számodra. Vigyázzatok arra, hogy tökéletesen adjátok elő a tanúságtételeteket, hogy soha ne hiúsítsátok 

meg a tanításaim célját. 

21 Mindig törekedjetek a lelki és az anyagi harmóniára. Ez azt jelenti, hogy meg kell tanulnotok 

Istennek adni, ami Istené, és a világnak, ami az övé. 

22 Így adom át magam nektek az Igémben. Használd ki a lényegét, ami a bölcsesség, és mindazt, ami 

jó és tökéletes, amit igyekezned kell benne megtalálni, ha az az eszményképed, hogy a kezed később 

bőkezű legyen embertársaid felé. 

23 Itt az idő, használjátok ki, mert közeleg a nap, amikor ezt a szót már nem fogják többé hallani. Az 

akaratomnak teljesülnie kell. Az Isten és az ember közötti szellemi párbeszéd korszaka már közel van. 

Akkor az emberi értelmi képességre többé nem lesz szükség, mint akaratom hanghordozójára vagy 

közvetítőjére. 

24 Ebben az időben, amikor fényteljes szavakban nyilvánulok meg, megadtam ennek az 

emberiségnek, hogy tanításomat a megfelelő módon továbbítsa. 

25 Ma azt látom, hogy a Mester körül összegyűlt tanítványaim mindegyike másként értelmezi az 

Igémet, és amikor megosztják egymással a saját értelmezésüket, vitákba és kritikákba bocsátkoznak, 

holott a gondolkodás egységét akarom népemben. Ehhez szeretetre van szükség, toleranciára és arra, 

hogy kivárjátok a megfelelő pillanatot, amikor megszólalhattok. 

26 Ma még különböző elképzeléseitek vannak a tanításaimról, de végül mindannyian ugyanarra a 

megértésre és felismerésre fogtok jutni. Ez bátorítani fog benneteket a küzdelemben, mert ha 

mindannyian összefogtok, erősebbnek fogjátok érezni magatokat. 
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27 Mindig is mondtam nektek: Ne alkossatok elméleteket tanításaimból és kinyilatkoztatásaimból, 

mert ezek megfosztanák az igazságot, amellyel felruháztalak benneteket az erejétől. 

28 Fedezzétek fel tanításomban azt a szabadságot, amelyről beszélek nektek, hogy erre alapozzátok 

magatokat, és mindent tisztábban ismerjetek fel. 

29 Minden alkalommal, amikor eljöttem hozzátok, megtanítottalak benneteket arra, hogyan 

érhetitek el a közösséget az Atyátokkal. Arra tanítottalak benneteket, hogy az igazságot magatokban 

találjátok meg, hogy ne olyan tanításokban keressétek, amelyek csak gátolják a szellemet. Az emberiség a 

gyermekkorból a fény eme korszakába lépett, amelyben a szellem és az emberi elme megtapasztalta, 

hogy a végtelenség megnyílik előtte. 

30 Ahhoz, hogy az ezt az időt megvilágító fényt minden szem láthassa, szükséges, hogy letépjétek a 

vallási fanatizmus szemkötőjét. Ezért hagytam nektek megírva a törvény tábláin, amelyeket Mózesnek 

adtam: "Ne imádjátok semmilyen teremtmény képmását, sem anyagi dolgokat, mintha azok lennének a ti 

Istenetek. Őt szeresd teljes szívedből és lelkedből, jobban, mint bármi mást, amit teremtettél." 

31 De azt kérdezitek Tőlem: Miért esett a világ a fanatizmusba és az istentisztelet külsődleges 

formáiba? ─ Mert ahelyett, hogy Jézushoz hasonlóan elutasították volna a kitüntetéseket, ünnepi ruhákat 

és hiúságokat, azok, akik az Én Törvényemnek szentelték magukat, elfogadták a gazdagságot, a címeket 

és a földi keretek csillogását, megfosztva ezzel a lelket minden szabadságától. És az elmék e zűrzavarában 

még mindig vannak olyanok, akik tévedhetetlennek érzik magukat, holott csak egy tévedhetetlen, aki a ti 

Mennyei Atyátok. 

32 Tehát, ha javulást akartok elérni a lelketekben, intelligenciával és szellemiséggel akarjátok 

leküzdeni életetek küzdelmét, legyetek jóakaratú és alázatos szívű emberek. Így fogsz haladni, ami a 

lelkedet az üdvösséghez vezeti. 

33 Hagyom, hogy érezd a szeretetemet, most eltávolítom a sziklákat az utadról, hogy kevésbé legyen 

nehéz a kereszted. 

34 Látom szíved belsejét, és azt mondom neked: eddzétek elméteket, növeljétek gondolkodási 

képességeteket, és egyesítsétek érzéseiteket, hogy meghalljátok és megértsétek szavamat. 

35 Imádkozzatok és javítsátok meg utatokat, mert a világ békéje a ti fejlődéseteken is múlik. 

Imádkoznotok kell, mert a világot háború fenyegeti, és törekednetek kell a béke elérésére. Ti vagytok 

azok, akik megismertétek az ima erejét, hatását és fényét. 

36 Mindenki egy fényes horizontot keres, és nem találja, mert nincs testvériség az emberek között, 

és amikor látják a panorámát, amelyet beárnyékolnak a nemzetek, amelyekben háborút szabadítanak el, 

csak az a sejtés bátorítja őket, hogy valahol a földön lennie kell egy békés saroknak. Az a sarok lesz az a 

nemzet, amelyet messziről látni fognak, mint egy fénylő csillagot. 

37 Ez ennek az itteni népnek a felelőssége, amelynek lelkileg és fizikailag fel kell készülnie arra, hogy 

példát mutasson a testvériségből, a belső felemelkedésből és a szeretetből, legyen szó akár a betegek 

gyógyításáról, akár az ellenség kezének megszorításáról a megbocsátás jeleként. 

38 Legyetek szorgalmasak a földjeimen, és mindent, ami körülvesz benneteket, nagyobb szépségbe 

öltöztetve fogtok látni, mert akkor megtaláltátok létetek értelmét. Aki stagnálásba és rutinba esik, az 

nem engedi a lelkének, hogy felemelkedjen, hogy meglássa a dicsőséget, amit az élet tartalmaz, ha az én 

törvényem szerint éltek. 

39 Figyeljétek meg magatokat, hogy felfedezzétek, mikor válik haszontalanná a létezésetek, mert 

engeditek, hogy a test hajlamaitok magatokkal rángassanak benneteket. Azt akarom, hogy gyümölcsöt 

hagyjatok hátra, de ez a gyümölcs a béke gyümölcse lesz a gyermekeitek számára. Mert akkor a szívetek 

kivirágzik, és ezek a gyümölcsök lesznek a ti műveitek. 

40 Rajtatok keresztül fogom megismertetni a világgal a mostani Igémet, amely az 1950-es év után 

lesz ismert. 

41 Ezek a kinyilatkoztatások az egész emberiséget el fogják érni. Erre képeztem ki azokat, akiket 

"aranytollaknak" nevezek, hogy buzgón dolgozzanak Munkámért, és kövessék lelkiismeretük hívását, 
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hogy Szavam írásban megmaradjon. Ezek az írások nem csak a jelen generációknak szólnak, hanem az 

eljövendő generációknak is. 

42 Szavam fenségessége, mint mindig, most is az egyszerűségén és a jelentésén nyugszik. Azt 

akarom, hogy a ti nyelvetek is ilyen legyen, amikor a Munkámról beszéltek. Ne felejtsük el, hogy nemcsak 

az ember beszél, hanem a szív is. Legyen tisztaságotok a cselekvésetekben. 

43 Minden pillanatban megkapjátok tőlem az erőt, a fényt és a békét, amire életutatokon 

szükségetek van. Fogadjátok áldásomat is. 

44 Ebben a harmadik időben az egész emberiséget tanítványaimmá teszem. Ennek elérése 

érdekében most minden emberi lénybe beengedem fényemet. Utána hagyom, hogy a szavam elérje 

őket, az a szó, amit ma adok nektek. A tanúságtételek, az átiratok és az Én népem példája országról 

országra és nemzetről nemzetre ismertté fog válni, fel fogja ébreszteni a szíveket és újraéleszteni a 

lelkeket a lelkiismeretük fényében. 

45 Ma sok ember céltalanul bolyong, és gyakran kérdezi Tőlem: "Uram, hová megyünk? Hová visz 

minket ez az élet, és mi az a cél, ami vár ránk?" 

46 Ők rémült lelkek, akik így kérdeznek Engem. Gyötrelmek között élnek egy olyan világban, amely 

elérte a romlottság és az anyagiasság csúcsát. Nekik küldöm fényemet, mint a remény sugarát, hogy 

továbbra is figyeljenek és imádkozzanak, amíg a vihar el nem múlik, és a béke el nem költözik a szívükbe. 

47 Itt, a földnek ebben a szegletében engedem, hogy hangom hallhatóvá váljon, emberivé a 

megvilágosodottak által, akiket kiválasztottam, hogy felhasználjanak Engem erre a hirdetésre. És amikor 

itt e sokasághoz szólok, szavaim egy részét a gyermekeimnek ajánlom, akiket arra buzdítok, hogy 

erősödjenek meg az erényben, és meneküljenek a romlás áradata elől, amely oly sok szívet sodort a 

pusztulásba. 

48 Azt akarom, hogy ezek a teremtmények már gyermekkoruktól kezdve teljes mértékben tisztában 

legyenek azzal a feladattal, amelyet a jövő szánt nekik. Közvetlenül a fiatalokkal is beszéltem, hogy 

útmutatást adjak nekik a bizonytalan életútjukon. Mert úgy tekintek rájuk, mint egy törékeny csónakra a 

háborgó tenger közepén, és hogy mellettük álljak, szemük elé állítottam világítótoronyként munkámat, 

hogy a megmentő kikötőbe vezessem őket. A fiatalok vannak a legtávolabb Tőlem. 

49 Amíg az ember még gyermek, addig imádkozik és gondol Istenre. Ugyanez történik akkor is, 

amikor már túljutott élete hegycsúcsán, és kezd lenyugodni, mint a nap naplementekor a nap. De amíg 

szíve olyan, mint a madár, amely repülni akar, és teste remeg a világ kísértéseivel való érintkezéstől, és 

erősnek érzi magát, addig távolodik az isteni tanításoktól, mert nem akarja, hogy azok alázatra, szeretetre 

és áldozatra vonatkozó tanítása minden lépésénél szemrehányássá tegye műveit, szavait és gondolatait. 

50 Csak amikor az emberi szív úgy érzi, hogy hajótörést szenvedett szenvedélyeinek tengerén, akkor 

fordítja felfelé tekintetét, vágyakozva az isteni világítótorony után, amelynek fénye megmutatja neki az 

utat, amely az üdvösség kikötőjébe vezet. 

51 Hallottam az özvegyek szívét, akik azt mondják Nekem: "Atyám, nézz ránk, olyanok vagyunk, mint 

a lehullott levelek a fáról, amelyeket a szél fúj körbe." ─ Azért fordultam hozzájuk, hogy elmondjam 

nekik, hogy nincsenek egyedül, hogy Ő, aki szellemi vándorláson eltávozott egy másik világba, onnan látja 

őket, segíti és védi őket, és hogy Ő csak rövid ideig ment előttük, hogy előkészítse az utat minden rábízott 

lény számára. 

52 De ha nem vagytok képesek érezni őt, ha a jelenléte nem érzékelhető az életetekben, akkor 

imádkozzatok, intézzétek hozzám a kéréseiteket, mert én fogom elérni, hogy érezzétek a jelenlétét. 

Egyesek számára ő lesz a bot, mások számára a támasz, megint mások számára pedig a szerető társ, aki 

vezeti és segíti őket életük útján. 

53 Amikor az erdők vadállatai, a madarak a levegőben és a virágok a réteken minden pillanatban 

Atyjuk szeretetének és életének sugárzását kapják ─ hogyan is gondolhatnátok, hogy akár csak egy 

másodpercre is megtagadom tőletek isteni szeretetem kegyelmét, noha lényetekben ott van saját 

istenségem egy részecskéje? 
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54 A családapa hozzám fordult, hogy elmondja nekem szükségleteit és aggodalmait. Gyermekei 

semmibe veszik tekintélyét, hátat fordítanak neki, és apjuk tanácsának ellenségeivé válnak. 

55 Fel kell hívnom a figyelmedet arra, hogy küldetésed nagyon nehéz, és kereszted nehéz. De ha 

képesek vagytok hittel és türelemmel meginni a szenvedés poharát, és tudjátok, hogyan kell szeretni 

embertársaitokat és gyermekeiteket, akkor életutatokon példát fogtok venni rólam, és gyermekeitek 

nem fognak elpusztulni. 

56 Emberek: Ha azt akarjátok, hogy munkámat széles körben ismerjék az egész földön, éljetek 

tanításommal, alkalmazzátok útmutatásaimat minden munkátokban, szenteljétek meg otthonotokat az e 

szóból áradó erővel. Értsd meg, hogy a múltad egy lepecsételt könyv, és hogy az élet most egy új, a 

szemed számára ismeretlen útként mutatkozik be, egy útként, amelyet végig kell járnod. 

Ma nyugodt vagy, csak azt vedd el szavamból, amit akarsz, és használd fel tanításomat, amikor 

akarod. De eljön majd az idő, amikor számon fogom kérni ezt a népet, az elsőtől az utolsó szavaimig, 

amelyekkel tanítottam őket. 

57 Ne felejtsétek el, hogy ez a nemzet már régóta szellemi küldetést teljesít a földön, és arra 

hivatott, hogy betöltsön egy magas rendeltetést az emberiség körében. Ha az Úr kegyelme arra rendelt, 

hogy benne éljetek, vessétek el benne a magotokat, még ha csak egyetlen mag is az; de ez a mag 

szeretetből, békéből és lelkesítésből álljon. Így a földi utatok nem lesz terméketlen. 

Még most is fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy ─ bármennyire is nagy a nemzet sorsa ─ nem 

szabad azt az "Ígéret Földjének" vagy az "Új Jeruzsálemnek" tekinteni. Ne zavarjatok össze senkit, és ne 

zavarodjatok össze magatok sem. Az Úr tanítványainak, a spiritisztáknak az Atya nem adhatott anyagi 

javakat örökségül. Mivel e földnek nagy a küldetése, mivel e nemzetnek magas fejlettségi szintet kell 

elérnie, legyenek lakói azok, akik jelenlétemet hirdetik a világnak, és azok, akik példájukkal és 

cselekedeteikkel tanításom nagyságáról és igazságáról tanúskodnak. 

58 Hirdetésemnek ragyogó nyomát hagyom közöttetek, amellyel képesek lesztek megrázni a világot. 

Ez az én szavam, amelyet isteni diktátum alapján írtam le. 

59 Először anyagi könyvekben lesz leírva, ahol az emberek megközelíthetik titkos kincstáram és 

behatolhatnak bölcsességembe. Akkor, amikor ezt a lényeget tanítványaim szívében őrzik, az Úr népének 

elméjében megjelenik az igazi könyv. 

60 A kegyelem ajándékaival árasztottalak el benneteket, ahogy a hanghordozókon keresztül 

hangoztattam Szavam rezgését. Azért küldtem nektek a szellemvilágomat, hogy elmagyarázzátok és 

értelmezzétek az üzeneteimet. Csodákkal szórtam meg az utatokat, és megengedtem, hogy szemetek 

megdöbbenjen a spirituális látomások szemlélésében. De nem ti vagytok az egyetlenek, akik élvezik és 

élvezni fogják ezeket a megnyilvánulásokat. Mert bejelentettem nektek, hogy "minden szem meglát 

engem". És valóban, a világ meg fog látni Engem, és a szellemi világ is meg fog nyilvánulni, és mindezek a 

megnyilvánulások a világban végül a leghitetlenebb szíveket is megremegésre késztetik. 

61 Az emberek azzal a vággyal jöttek, hogy a spirituális materializálódjon, és az isteni 

humanizálódjon, hogy hinni tudjanak. És ezt a kegyelmet megadtam néhányaknak. 

62 Emberek, ismerjétek fel mélyen a sorsotokat a föld összes népe között, hogy betölthessétek 

küldetéseteket ─ most, hogy az idő kedvező. 

63 Előkészítem a szíveteket, hogy bennük lakozzatok. A világ is fel fog készülni. A béke magja ki fog 

csírázni az emberek elméjében, és ti, akik szétszórtátok a föld minden sarkába, boldogok lesztek, amikor 

meglátjátok munkátok gyümölcsét. Mert azzal, hogy a Mestert vettétek példaképül az utatokon, 

megmutattátok, hogyan kell igazságosan élni, és imádkoztatok mindenkiért. 

64 Minden nemzetben a megbékélésről, a testvériségről és a békéről fognak beszélni, és ez lesz az 

egyesülés kezdete. 

65 Felkészítettelek és megkérdeztem tőled, hogy készen állsz-e már arra, hogy a nyughatatlan 

vándorokhoz, embertársaidhoz menj, hogy megmutasd nekik azt a bölcsességet, amelyet ihletett 

igehirdetésként adtam neked, és hogy kielégítően válaszolj a kérdéseikre. Senki ne találja lehetetlennek e 
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küldetés teljesítését. Ismerjétek fel, hogy az általam adott tudás lehetővé teszi számotokra, hogy 

megértsétek a küldetéseteket. 

66 Nem lesz szükség arra, hogy minden gyermekem eljusson az általatok külföldinek nevezett 

helyekre. Gyakran elég, ha gondolatban imádkoznak, és megtisztítják a szívüket, hogy a szellemük 

bármilyen távolságban megnyilvánuljon embertársaik előtt, és eggyé váljon velük. És ezeket a 

szellemvilág fogja felébreszteni. 

67 Egyesüljetek a szellemi világgal, és alkossatok vele egy védőfalat, amely megakadályozza az új 

háborúkat és az új szenvedéseket. Továbbra is imádkoznotok kell azokért, akik úgy tesznek, mintha 

erőszakkal akarnák megvalósítani a szellemi uralmat. Meg fogtok lepődni, és a világ is meg fog lepődni, 

amikor az emberek meglátják, hogy nem a hatalom uralkodik az ész, a testvériség és az igazságosság 

felett. 

68 Óvakodjatok attól, hogy látszólagos jótékonyságot tegyetek, miközben a szívetekben önzésnek 

hódoltok. Tegyen annyi jót, amennyit csak tud, de anélkül, hogy személyes előnyökre törekedne. 

Tegyétek ezt szeretetből, ami az a törvény, amelyre tanítottalak benneteket, és érdemeket szereztek 

lelketek fejlődéséért. Tegyétek ismertté tanításomat, ahogyan én adtam nektek. Ez ugyanaz, mint amit 

más idők prófétáimnak és apostolaimnak is megismertettem. 

69 Az ember a maga materializmusában előnyösnek találta, hogy elferdítse Szavamat, amelyet 

mindenkor továbbítottam. De az Én Munkám tökéletes, és nem anyagi szavakon alapul. Készüljetek fel, 

és mindig meg fogjátok találni az igazságomat. Akkor majd felfedezitek, hogy magvaimat mindig 

nagylelkűen adtam nektek, hogy ti is ugyanilyen szeretettel és irgalommal adjátok tovább. 

70 Nem lesz szükségetek arra, hogy rítusok vagy külső formák használatával bárkit is lenyűgözzetek. 

Szíved temploma láthatóvá válik, és benne embertársaid meglátják örök fényét és oltárát. 

71 Tanulj meg most is érezni Engem ─ mind a jó cselekedeteidben, mind pedig akkor, amikor 

küzdesz, hogy elhagyd a sárgödröt, amelybe beleestél. 

72 Arra tanítottalak benneteket, hogy az igazságot egyszerűségben keressétek. Milyen szegényes 

még mindig az emberi elme, amikor az igazságot a saját maga által létrehozott bonyolult tudományokban 

keresi! Miért keressetek Engem olyan messze, bár magatokban hordoztok Engem? Ki ne tudná, hogy az 

Atya képmására teremtetett, olyan isteni tulajdonságokkal felruházva, mint a szellem, az értelem és az 

akarat? 

73 A második korszakban együtt éltem az emberekkel, osztoztam a kenyereteken és az 

otthonotokon; de Krisztus nagysága az ő alázatosságában gyökerezik. 

74 Ezt azért tanítom nektek, hogy tudjátok, hogyan válasszátok el magatokat az anyagiaktól a 

felebarátotok iránti szeretet érdekében. De mindenekelőtt meg kell tisztítanotok magatokat, mert az a 

törvény, hogy fejlődjetek. És ha az a törvény, hogy mindennek fejlődnie kell, akkor a még valóra nem váló 

próféciáknak nem szabad megdöbbenteniük titeket. Amit a szemed láthat, az csak akkor tölt el örömmel, 

ha felismered, hogy mindent a legtökéletesebb törvény szabályoz, és hogy ami ma történik a lelkeddel, az 

nem történhetett volna meg vele korábban, mert minden a maga idejében fog feltárulni, amíg el nem éri 

a tökéletességet. 

75 Nemcsak a földön küzdünk az emberiség fejlődéséért; más világokból a szellemi világ is küzd az 

emberiség megmentéséért és fejlődéséért. Ezért mondom nektek, hogy a spiritualista mag minden vallási 

közösség kebelében gyümölcsöt fog teremni. A nagy viták után, és amikor az emberek azt mondják, hogy 

ez egy új vallás, amely viszályt szít, azt fogjátok válaszolni, hogy a spiritizmus egy új vallás. 

Ez az a tanítás, amelyet először adtak az embereknek, és az egyetlen, amely a lelkeket irányította. De ez a 

hang a szívedből fog jönni, ahol az érzéseid lakoznak, amelyek megmutatkoznak, amikor sírsz más 

fájdalma miatt, vagy akár amikor örömödben sírsz a felebarátod fájdalmán. Mert azt tanítottam nektek 

mindig, hogy szeressétek egymást. 

76 Az emberi értelem segítségével beszélek hozzátok. Fényem és kegyelmem átáramlik rajta, és 

szavakká válik ─ az a szó, amely az egyetlen utat jelzi, amelyen elérhetsz Hozzám: az érzések tisztaságát 

és az alázatot. 
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Az én békém legyen veletek! 



 

103 

Utasítás 190  
1 Emberek, emberiség: Illés jelenléte ezekben az időkben mindenkivel együtt van. 

2 Ti, emberek sokasága, akik élvezitek ezt a megnyilvánulást: Halljátok Illés hangját, akinek neve 

alig maradt meg az emberiség tudatában, noha a Tábor-hegyen megismertettem veletek küldetésének 

jelentőségét; de ti nem akartátok megérteni ezt a kinyilatkoztatást. Most, hogy hallottátok Illés hangját, 

érzitek a jelenlétét, és úgy tűnik számotokra, mintha hallanátok a tüzes szekere érkezését. 

3 Illés az a fénysugár, amelyet mindig is küldtem nektek, hogy megvilágítsa utatokat. Ő az, aki 

megvilágította a földet, hogy megtaláljátok és kövessétek azt az utat, amely közelebb visz titeket ahhoz a 

ponthoz, ahol Atyátok vár titeket. Ő a lélek nagy misztériumainak közvetítője, amelyeket most 

elmagyarázott nektek, hogy jobban megértsétek Atyátokat. Ma is hasonló feladatot lát el, mint az első 

korszakban: letaszítja a bálványokat oltáraikról, hogy megtanítsa a világot Isten igazi szellemi imádatára. 

4 Illésben megtalálod a reinkarnáció törvényének magyarázatát és bizonyítását, ami ellen az 

emberek manapság oly sokat küzdenek. Benne is felfedezhetsz egy útmutatást és egy megvilágosítást 

arról, hogy mi az emberi elmén keresztül történő megnyilvánulás, amikor Elizeus próféta száján és 

elméjén keresztül szellemileg megnyilvánult. 

5 Nézd meg, hogy Illés mennyi és milyen nagyszerű tanítást hozott neked mindig, hogyan tanította 

a szellemedet. Nézzétek, hogy minden időben nagy kinyilatkoztatásokat tett közzé nektek, amelyeket 

nehéz megmagyarázni nektek. De mindazt a tudást, amit a múltban nem kellett volna megértenetek, 

most, ebben a Harmadik Korszakban fogja elmagyarázni nektek ugyanaz az Illés, aki azzal a küldetéssel 

jön, hogy mindent visszaállítson a valódi értelmébe. 

6 Boldogok mindazok a világon, akik, amikor érzik, hogy lelkük fénye kezd felgyorsulni, azt mondják: 

"Illés eljött", majd hozzáteszik: "Közeledik az Úr második eljövetele". ─ Éppen úgy, mint azokban a 

második időkben, amikor az emberek felismerték, hogy János prófétált és a mennyek országának 

csodáiról beszélt, és azt kérdezték: "Ez Illés?". 

7 A nagy próféta, az előfutár, a hírnök köztetek van. De most már nem emberré lett, hanem a 

szellemiben van, és a fénysugár, amellyel kinyilatkoztatta magát, ugyanaz, mint amellyel elpusztította a 

hamis isteneket, és amellyel meggyújtotta az Úr népének szívében az igaz hitet. 

8 Lelkek, kövessétek őt! Emberiség, hallgassatok rá! Ő a pásztor, aki elvezet benneteket az én 

keblemhez, ő a világítótorony, amely megvilágítja és jelzi az utat, amelyen elérhetitek az üdvösség 

kikötőjét. 

9 Értsétek meg, hogy az idő fogy, és közeledik a nap, amikor már nem fogok többé ezeken a 

hanghordozókon keresztül szólni hozzátok. Azok, akik használták a tanításomat, békében lesznek. De sok 

"árva" lesz, akik hiába keresik jelenlétemet ebben a formában. Én azonban nem fogom magamat 

eltávolítani, nagyon közel leszek hozzátok, és mindenkin keresztül fogok beszélni, aki szellemtől szellemig 

felkészül. 

10 Eljön majd az idő, amikor különböző szekták és vallási közösségek fogják hirdetni az Úr 

eljövetelét, és azt mondják, hogy minden előjel beteljesedett, és hogy most eljött ez az idő. Ti, akik 

ismeritek az igazságot, mondjátok el nekik, amit rólam tudtok. Az 1866-os év óta megjelentem, mint a 

Vigasztaló Lélek, és megkerestem az enyéimet ─ azokat, akik által megismertetem az Örömhírt, ó, 

emberiség! 

11 Ne érezzétek magatokat távol azoktól, akik ─ bár vártak Engem ─ nem tudták időben felfedezni a 

megelőző jeleket, és túl későn értették meg azt, amit az ő 

előérzet. Ne ítéljétek meg magatokat rosszul e különbségek miatt. Mivel nem lehettek tanúi 

Jelenlétemnek, megvilágosítottam a lelküket, és jó úton járnak. Mindannyian egyesülni fogtok az 

eszményben. 

12 Az általam kiválasztottakat a fa különböző ágain találjuk. Sokan eljönnek még az 1950-es év előtt, 

hogy tanúi legyenek a kihirdetésemnek, másoknak pedig idő kell hozzá. Boldogok azok, akik egy 
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hanghordozón keresztül hallják Szavamat, mert érzik majd magukban, hogy már ismerik ezt a hangot, 

hogy az nem emberi, hanem Tőlem származik. 

13 Azért jöttem, hogy elmondjam nektek, hogy a lelkiismeretetek vezessen benneteket, hogy 

szabaddá tegyétek magatokat, és ne váljatok ismét azok rabszolgáivá, akik tökéletlen kultuszformáknak, 

előítéleteknek és dogmáknak akarnak alávetni benneteket. 

14 Mindannyian a "munkásaim", tanításom nagykövetei lehettek. Küzdelmetekben nem fogjátok 

magatokat elhagyatottnak érezni; keblemnél biztonságban lesztek, és nincs mitől félnetek. 

15 Én, aki minden teremtés felett állok, és mégis benne pulzálok, az emberen, az általam kedvelt 

teremtményen keresztül szólalok meg. Ne lepődjetek meg azon, hogy a kevéssé tisztelt, műveletlen 

embereken keresztül teszem magam ismertté, és hogy a szegénység és a nyomorúság helyein 

mutatkozom meg. Biztosíthatlak benneteket, hogy ami nektek palota, az Nekem nem az. Másrészt, ahol 

csak szegénységet és nyomorúságot látsz, ott lehetséges, hogy valódi szellemi ragyogás van belül. 

16 Azért mondom ezt nektek, mert sokan voltak, akik csodálkoztak magukban, hogy miért nem 

teszem magam ismertté a nagy zsinagógákban vagy a csodálatos templomokban. Akkoriban is sokan 

csodálkoztak azon, hogy a Messiás miért nem a Sion templomának árnyékában született és nőtt fel. 

17 Ma is, mint akkor, azt tanítom nektek, hogy ami közvetlenül az Atyához jut el, az a szívetek 

őszintesége. Mert minden egyes csapása a ti jó cselekedeteitekről beszél Nekem. 

18 Lásd az alázatot, amellyel mindig is hozzád jöttem. Gondoljatok arra, hogy minden időben trónok, 

jogarok és paloták nélkül jöttem, mindig egyszerűségbe és szelídségbe burkolózva. Mit gondolnának 

rólam a szegények, a páriák, a kitaszítottak, ha látnák, hogy pompával és luxussal körülvéve jövök 

hozzájuk? Megalázottnak, méltatlannak éreznék magukat Hozzám. Az urak, a gazdagok, a föld nagyjai 

viszont társadalmi osztályuk és státuszuk Istenének neveznének Engem. 

19 Amikor a világ szegényei meglátnak Engem mezítláb, lihegve és vérzőn a kereszt súlya alatt, 

megremegnek a szánalomtól Uruk alázatossága láttán, és egynek érzik magukat Vele. A gazdagok viszont 

─ bár a valóságban nem azok ─, akiknek ugyanazokkal az érzésekkel kellene rendelkezniük, mint az 

egyszerű embereknek, nem tudnak megérteni Engem a szegénységben. Aztán bíborral, arannyal, 

selyemmel és az általuk drágaköveknek nevezett drágakövekkel borítanak be egy képi ábrázolást, 

amellyel úgy tesznek, mintha Engem ábrázolnának. Azért teszik ezt, mert elfelejtették tanításomat, és 

ezért akartak körülvenni Engem mindazzal, ami a leginkább ellenkezik tanításommal: a hiúsággal. 

20 Ismét el kell mondanom nektek, hogy nem beszélek egyik egyház ellen sem, mert mind áldottak 

bennem. De azt is meg kell értenetek, hogy nekem, mint Mesternek, meg kell neveznem az ember által 

elkövetett hibákat, hogy egy nap eltörölhessétek őket. Mert ha nem segítek neked felfedezni az 

igazságot: Mikor találnád meg magadtól? 

21 Engedjétek meg, hogy igazságom fényt és szeretetet teremtsen, hogy elérjen minden embert, 

minden vallási közösséget és minden népet, ahogy én is megengedem, hogy igazságotok, vagy amit 

igazságként állítottatok be, elérjen Engem. Mi ez a te igazságod, amit mindenkitől megkapok? Ez a ti 

imátok, hitetek és reményetek. 

22 Ez a fény, amely minden lélekben létezik, amikor felemelkedik Hozzám, amikor hozzám szól, 

megszabadítja magát minden sötétségtől és hazugságtól, hogy csak azt mutassa meg Nekem, amit 

igazságként magában hordoz. Mert még a gonosz is, amikor bevallja nekem, megmutatja nekem 

szégyenfoltjait, anélkül, hogy megpróbálna becsapni Engem. 

23 Az ember feladata, hogy tökéletesítse önmagát, hogy javítsa földi életét, anélkül, hogy elítélné azt 

a módot, ahogyan mások keresnek Engem. Én vagyok az egyetlen, aki képes megítélni a műveid 

igazságtartalmát. 

24 A bálványimádótól a spiritualistáig mindannyian az Én fényem és tekintetem alatt állnak. Ahogyan 

én gyakran kapok nagyszerű bizonyítékokat a felemelkedésről azoktól, akiket ti spirituálisan 

elmaradottnak tartotok, úgy biztosíthatlak benneteket arról is, hogy én is gyakran kapok bizonyítékokat a 

nagyfokú elmaradottságról azoktól, akik a spiritualitás bajnokainak tartják magukat. 
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25 Csak egyetlen hívő nép fogadott be Engem ebben az időben, és rájuk bíztam bölcsességem e 

könyvlapját. De ezen a szeretetemmel teli könyvoldalon van egy üzenet a földön létező összes vallás 

számára. 

26 Fényem mindenkit felébreszt, mint egy isteni, egyetemes hajnal, és amikor az ember felkel, hogy 

átélje az új napot, érzékei megtapasztalják az isteni közelségét. 

27 Most el kell mondanom nektek, hogy nem a Mennyek Országa száll le az emberre, hanem az 

ember lelke emelkedik fel Mennyei Atyja Országába. 

28 Miért adsz mindig okot arra, hogy szemrehányásokkal forduljak hozzád? Szeretetből jövök 

hozzád, mert látom, hogy fájdalmat hordozol a szívedben, és meg akarlak vigasztalni. Mert azt akarom, 

hogy békességem legyen a lelketekben. 

29 Néha úgy mutatkozom meg nektek, mint Bíró, néha úgy, mint Atya, és mindig úgy mutatkozom 

meg, mint Mester. Ebben a három megnyilvánulásban van meg az isteni lényeg, amely egy: a Törvény, a 

Szeretet és a Bölcsesség. Ez az a Szentháromság, amely az Én Lelkemben létezik. 

30 Csukd be a szemed, és engedd el a lelket, hogy intenzíven megtapasztalhassa a Mesterével való 

kapcsolat e pillanatait. Engedd meg, hogy közel érezd magad az Úrhoz ─ mint azok, akik a Második 

Korszakban követték a Mestert ösvényeken, völgyeken, falvakon, folyókon és sivatagokon keresztül, hogy 

ne maradjanak le egyetlen tanításáról sem. Akkor képesek lesztek megérteni azt a képletes értelmet, 

amellyel néha beszélek, amikor a földi javakat használom arra, hogy a szellemi dolgokat ábrázoljam 

számotokra, és kézzelfoghatóvá tegyem számotokra. Meg fogjátok tapasztalni, hogy az Én Igém hogyan 

hozza közelebb a lelketeket a Mennyei Királysághoz. 

31 Jöjjetek, emberek, hogy tanítsalak benneteket. Vagy azt akarjátok, hogy fájdalom legyen, amely 

egész életetekben tanít benneteket? 

32 Gyertek a birtokomra, hogy testvériesen bevethessük a földeket. Biztosíthatom Önöket, hogy ez a 

mű nem fog csalódást okozni, mint a világ. 

33 Itt, közvetlenül a lelked előtt van az út, amely arra hív, hogy lépj rá, és soha ne állj meg. Mert 

minden egyes lépés, amit megteszel rajta, közelebb viszi a lelkedet a tökéletes otthonhoz, amely vár rá. 

34 Már most is nagyon rövid az az idő, amíg veletek leszek, hogy ebben a formában adjam át nektek 

a tanításomat, és azt akarom, hogy megtanuljátok kiérdemelni az érdemeket, hogy Szavam bőségesen 

visszhangozzon ezeken a hanghordozókon keresztül ezekben az utolsó években. 

35 Mit kell tennetek ahhoz, hogy az isteni ajándékok olyanok legyenek, mintha érdemeitek jutalma 

lennének? Fejlesszétek hiteteket, buzgóságotokat és lelkiségeteket. A szeretetnek kell uralkodnia az 

emberek kebelében, aktív szeretetet kell gyakorolni, szeretni kell az igazságot. 

36 Bizony mondom nektek, ha nem egyesültök, ahogyan az az Én akaratom, az emberiség szétszór 

benneteket, és elűz benneteket a közegéből, ha látják, hogy életetek távolodik attól, amit prédikáltok. 

37 Mi történne, ha az emberek felfedeznék, hogy minden közösségben más-más módon imádják 

Istent, és más-más módon gyakorolják tanításomat? Nem lennének képesek megérteni, hogy én voltam 

az, aki tanított téged. 

38 Megnyilvánulásom utolsó három évét arra bízom rátok, hogy dolgozzatok e nép egyesítésén ─ egy 

olyan egyesülésen, amely magában foglalja a spirituális és a külső dolgokat, hogy harmóniával és 

egyetértéssel teli munkátok a legjobb bizonyítéka legyen annak, hogy mindannyiótokat ─ különböző 

közösségekben és különböző tartományokban ─ egyetlen Mester tanított: Istenem. 

39 Nem mindannyian láttátok a szellem szemével azokat az időket, amelyek az emberiség számára 

közelednek. Nem mindenki érezte át a fájdalmukat. De jelenleg számos embert formálok veletek, és 

szorgalmas munkássá teszem őket, akik kezdenek szeretni Engem, és akik most már buzgón dolgoznak 

azon, hogy az emberi szíveket gyümölcsözővé tegyék. 

40 Szavam vetői: Amikor eljön a földeken való munka ideje, keljetek fel teljes hittel, amelyre 

tanítottalak benneteket. Ne félj sem a gúnytól, sem a megvetéstől. Vessetek termékeny földre, ne 

sziklára, se futóhomokra, mert ott a mag nem hoz gyümölcsöt. Láthatnád, hogy kihajt és növekszik, de 

nem hozna gyümölcsöt. Ha tövises sövények és gyomok közé veted, akkor sem fog gyümölcsöt hozni. 
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Ezért imádkoznotok kell, hogy megkapjátok az inspirációmat, és akkor meg fogjátok érteni, hogyan 

válasszátok a felkészített földet. Én, a földek Tulajdonosa, nagyszerűt fogok adni nektek. 

Adjon területeket a művelésre. Legyen tele nagy munkakedvvel. Vessetek és aratni fogtok. És eljön majd 

a nap, amikor kenyeret készítesz a táplálékodhoz az aratásod búzájából. Ne feledjétek, hogy képletesen 

beszélek hozzátok, és nem tudjátok, hogy nem fogjátok-e learatni ezt a termést a túlvilágon. 

41 Mert ma azt mondom nektek: nagyszerű az a teljesítmény, amelyet a rátok bízott test 

segítségével kell elérnetek. Ez az Ön támogatása, és bölcsen kell irányítania. 

42 A világot csapások és szerencsétlenségek sújtják, amelyeket én jelentettem be neki. Lassan félni 

kezd, megpróbál felemelkedni, és keres egy mentő kezet, egy bátorító szót, és te vagy a megváltás. 

43 Tengereken kell átkelni és hegyeket megmászni, hogy más földekre vagy nemzetekhez menjetek, 

hogy elmenjetek ahhoz, aki szenved. Ne félj az úttól, menj egyszerű ruhákban, anélkül, hogy egy második 

nadrágot húznál. 

44 Amikor megmutattam nektek a feladatotokat, azt mondtam nektek: "Vedd fel a keresztedet, és 

kövess engem!". Miért félsz attól, hogy elveszíted a földi kényelmet? Azt mondod nekem, hogy szereted 

a világot, és hogy nem tudod meghozni azt az áldozatot és fizikai lemondást, amit ez a küldetés 

megkövetel. De én eléd állok, és azt mondom neked: Bármilyen korban, bármilyen állapotban vagy 

állapotban is vagytok, szerethettek Engem és szolgálhattok Engem anélkül, hogy megszűnnétek 

teljesíteni a kötelességeiteket. 

45 Alakítsátok át a világot a példátok által, szüntessétek meg a gonosz előítéleteket, és tegyétek azt 

paradicsommá, ne pedig a könnyek völgyévé. 

46 Rövid időt adok nektek a földi feladatotok teljesítésére. 

47 Ne feledjétek, hogy a spiritualitás örökségét kell gyermekeitekre hagynotok, mert az ő 

leszármazottaiktól származnak majd azok az áldott nemzedékek, amelyeken keresztül kinyilatkoztatom 

magam. E lelkek között lesznek a próféták, Szavam tolmácsolói, a nagy hitűek, akik megmutatják az 

emberiségnek az utat. 

48 Az Én Igém szerint akarsz élni? Megáldalak benneteket, mert hallottatok Engem, és követni 

akartok Engem. A szíved túlcsordul a kegyelemtől. Adja oda mindenkinek, aki kéri. 

49 Ebben az időben azért jöttök, hogy tanításomat fogadjátok ─ egyesek tanítványként, mások 

kezdőként, megint mások pedig kíváncsiságtól hajtva. De mindannyian békére, nyugalomra és az erre az 

időre vonatkozó próféciák beteljesedésére vágytok. 

50 A szektákban és egyházakban nem találtátok meg visszatérésem teljes bizonyosságát. Rajtuk kívül 

küldtem hírnököt, hogy elhozza nektek ezt a jó hírt. Azért jöttem, hogy megítéljek minden lelket, és 

lerakjam egy új élet, egy új szellemi rend alapjait az emberiség számára. Ha felkészültök, a ti világotokból 

láthatjátok majd a "Szellemi Völgy" tökéletességét, ahol az igazak lelkei laknak ─ azok, akik érdemeik 

révén képesek voltak felemelkedni, és akik ma Velem egyesülve dolgoznak a ti üdvösségetekért. 

Mindazt, amit ma még nem érthettetek meg, fel fogjátok ismerni ennek az egyszerű népnek a 

kebelében, mert az én világosságom kiáradt, és a szemeteket eltakaró fátyol szétszakadt. A lélek 

szeméről beszélek, amely bezárta magát a spirituális és az isteni előtt. Visszanyertétek ezt a fényt, és Én 

vezetlek benneteket. Maradjon továbbra is ébren. Amikor a testet és a lelket uralva, szelídséggel telve 

követitek lépteimet, az a fény ünnepi ruhaként fog betakarni benneteket, és embertársaitok felismerik, 

hogy az Én kiválasztottjaim közé tartoztok, és az emberek szeretni és tisztelni fognak benneteket. 

51 Ti a jó katonái vagytok. Azért adtam nektek fegyvereket, hogy harcolhassatok a bűn ellen, de ne 

embertársaitok ellen. Nem akarom, hogy az ember úgy szülessen, nőjön fel és haljon meg a bűnben, hogy 

nem ismeri azt az áldott feladatot, amelyet a földre hozott. Ha átveszitek a tanításomat, erősek és 

legyőzhetetlenek lesztek. Nem lesz kísértés, amely lealacsonyítana benneteket, és így felkészülve 

felemelkedtek, és többé váltok, mint emberek ─ megtestesült angyalok lesztek az emberiség javára. 

52 Sokan vannak elhívva, de kevesen vannak kiválasztva, és még kevesebben vannak közöttük a 

kiváltságosok. De jaj nekik, ha felmagasztalják magukat! Nem lesznek olyanok, mint Salamon, akibe 

bölcsességet, kegyelmet és hatalmat helyeztem, és akire egy népet bíztam, hogy kormányozza őket. De a 
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szellemi nagyság időszakát követően, amelyben tanúbizonyságot tett magasrendű szelleméről, megszűnt 

figyelni, a test uralkodott el rajta, és minden szeretet és igazságosság által ihletett munkáját 

elhomályosították önelégült és testi cselekedetei. 

Ne essetek gőgbe, még akkor sem, ha látjátok, hogy nagy előnyöket osztogatok rajtatok keresztül. Ha 

kiválasztalak téged egy körzet vagy egy nemzet kormányzására, és te, általam inspirálva, igazságos 

törvényeket hoznál, ne légy elbizakodott, ahogyan az az emberekkel történik. Akkor emeld fel a lelkedet, 

és hajolj meg előttem. 

53 Sokan fognak eljönni erre az általam kiválasztott földre, és látni fogják a lakosai által 

visszatükröződő fényemet, és boldognak fogják érezni magukat, amikor megismernek titeket, és 

belépnek erre a földre, ahol egyesítettem népemet, hogy tanítsam őket a Harmadik Korszakban. Azok, 

akik 1950 után érkeznek, vágyni fognak a Szentírásra, és amikor megismerik kinyilatkoztatásaimat, érezni 

fogják a tanításomból származó erőt, áldani fognak téged és szeretni fognak Engem. Hányan tartoznak 

közülük "Izrael népéhez", a 144000 megjelölthez, akik csatlakoznak hozzátok, hogy kövessék 

parancsaimat. 

54 Ma a nemzeteket átjárja az anyagiasodás és a tájékozatlanság. Szellemileg beszéltem hozzájuk, és 

magvaim el vannak vetve választottjaim szívébe, hogy mindenhová szétszóródjanak. Tegyetek meg 

mindent, amit csak tudtok a nemzetetekből, hogy segítsetek mindenkinek a spirituális úton. 

55 Kevesen vannak tanítványaim, akik ebben a pillanatban körülvesznek Engem. De az én Igém el fog 

terjedni a világ végéig. Tele szeretettel, eléri mindazok szívét, akik szeretetért kiáltanak. 

56 Most van itt az ideje, hogy megismerjétek a küldetést, amelyet az emberiség felé kell 

teljesítenetek. Felkészítettelek benneteket arra, hogy megértsétek, miként hajtsátok végre 

küldetéseteket ebben a világban, és hogy tudjátok, mi vár rátok az anyagi részen túl, ahol a szellemi élet 

kezdődik. Segítettem nektek, hogy spirituálisan kibontakoztassátok magatokat, hogy magatokból 

megérthessétek, miért történnek olyan események, amelyeket az elme nem képes felfogni. 

57 Amíg a lélek összeolvad a testtel, addig nem veszi észre, és nem is ismerheti meg az előző 

életeiben elért érdemeit. De most már tudja, hogy az élete az örökkévalóság, egy szakadatlan magasabb 

fejlődés a legmagasabb pont elérésére irányuló törekvésben. De ma még nem tudod, milyen magasra 

jutottál. 

58 Figyeltelek, mióta elkezdted az életutadat, zavaros elmével, ügyetlen aggyal. Láttam, hogy 

fokozatosan felébredtek és fejlődtetek, amíg a valóságról világosabb elképzeléseket szereztetek. Láttam, 

hogy küzdöttél a csapásokkal, próbákkal és kísértésekkel. És amikor végre felfedezted a szellemi élet 

értékét, mert magasabbra fejlődtél, láttam a lelked mosolyát. Ez a mosoly békét, elégedettséget és 

reményt fejezett ki. De azt is láttam, hogy visszahullott, bemocskolta magát a világban. Akkor siránkozott, 

és meg kellett tisztulnia, hogy elnyerje kegyelmemet. De még a bukásában is talált egy fényt, a 

tapasztalat fényét. 

59 Most felkínálom nektek a lehetőséget, hogy ne tévesszétek meg többé magatokat, mert 

letéptétek a szemkötőt, amely az igazság tisztaságát fátyolozta el az én fényemmel, és megláttátok a 

hatalmas horizontot, hogy biztos léptekkel haladjatok előre. 

60 Az a fény, amely megvilágítja az utat, világos. Nem tévedhetsz többé, hacsak nem akarsz felkelni 

maga ellen az igazság ellen, elcsábítva a földi örömök és javak hamis csillogásától. 

61 Azt sem mondhatom nektek, hogy éljetek önmagatokban bízva, és azt sem, hogy szabadok 

vagytok minden kísértéskeltő impulzustól. Mert vannak erők, amelyek azért küzdenek, hogy lerombolják 

azt, amit most építettem veletek ─ erők, amelyek elrejtik sötét természetüket, és vonzónak mutatják 

magukat. Erre figyelmeztetlek benneteket, hogy hitetek erejével megvédhessétek magatokat. 

62 Az ember sorsa, akinek én teremtettem mindent, ami létezik, az igazság megismerése és a felfelé 

való fejlődés. De az ösvény széles, hogy minden képességedet kibontakoztathasd rajta, hogy láss engem, 

érezz engem és szeress engem. Az út tövises, sziklás, és próbára teszi az erőt és a hitet, amellyel 

választottátok. Miután bejártátok, a lélek megtisztul. 
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63 A másik út a kitérők és kerülőutak útja, amely azonban ─ mivel örömöket nyújt és nyilvánvaló 

vonzerőket tartalmaz ─ anélkül állítja meg lépteidet, hogy észrevennéd, hogy késlekedsz, mert élvezed az 

életet. De akit ezen az úton a halál órája meglep, az megtapasztalja a végtelen szenvedést, amikor rájön, 

hogy semmit sem tett a lelke javára. 

64 Sorolhatnám nektek egymás után az utakat, amelyek az ember tekintete elé tárulnak. Mivel sok 

van belőlük, nehéznek tűnik kiválasztani a legmegfelelőbbet. 

65 A lélek, amikor a földön való lakozásra érkezett, kibontakozásának és tökéletesedésének 

lehetőségeként egy olyan anyagot vagy emberi testet kapott, amelynek csodálatos és tökéletes 

kialakítása lehetővé teszi számára, hogy lelkének képességeinek megfelelően érezzen, gondolkodjon és 

akaratlagosan mozogjon rajta keresztül. 

66 A lélek részt vesz a test elégtételében, ahogyan a szenvedésekben is próbára teszik. De az ember 

is fogékony a lélek örömeire és szenvedéseire. Mindkettő, amíg összekapcsolódik, egyetlen lényt alkot. 

67 Az emberi teremtményben van tökéletesség. Ezért lett Krisztus, "az Ige", emberré a tiétekhez 

hasonló emberi testben. De nem a saját tökéletlenségei miatt szenvedett, hanem az emberekért, akiket 

fájdalma, áldozata és Igéje által felemelt, mert nagyon mélyre süllyedtek. 

68 Amikor a lélek, minden erejével, le kell győzni a hajthatatlanságot és 

Ha a test nem tudja legyőzni lázadását, akkor a lelket és a testet teremtő Atya irgalmas szeretete 

segítségére siet, hogy megmentsen, mint a jó pásztor az elveszett juhot. Mert egyik gyermekem sem 

veszhet el. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 191  
1 Asztalom kenyerében és borában az örök élet magja van. Gyertek hozzá, egyetek és igyatok. Ne 

sírjatok többé éhség és szomjúság miatt, nem hallgatom meg többé panaszotokat és zokogásotokat. 

Örömöt és békét akarok látni gyermekeimben. Atyaként csupa Szeretet vagyok, Mesterként továbbra is 

Szeretet maradok, és ha könyörtelen Bírónak mutatkoznék, még ebben az igazságosságban is ott lenne a 

Szeretetem. 

2 Ennek oka az, hogy a szellemem lényege a szeretet. Ebben van a kezdet és a vég. Jöjjetek 

közelebb, tanítványok, és üljetek a Mester köré, ahogy akkor tettétek, amikor emberként köztetek 

voltam. Hagyd, hogy lelked emlékezzen az Isteni Mester szerető hangjára, aki Jézus volt. Emlékezzetek 

azokra az alkalmakra, amikor követtetek Engem a völgyekbe, a folyók partjára, a sivatagba és a hegyekbe, 

hogy meghallgassátok az Igémet. 

3 A lelketek a Mennyek Országába került, miközben annak a Mesternek a szavát hallgattátok, aki a 

földi alakokat és teremtményeket használta fel arra, hogy példázatokat alkosson, és hogy az embereknek 

képet adjon arról, hogy mi a Mennyek Országa. De míg egyesek hittek, mások kételkedtek. De minden 

szívet elárasztott a béke, és minden beteg meggyógyult. Azt akarom, hogy úgy érezzétek magatokat 

Velem, mint egy völgy magányában. Hagyd, hogy a tárgyalóterem falai és a szimbólumok eltűnjenek a 

szemed elől, hogy semmi akadály ne akadályozza meg lelkedet abban, hogy felemelkedjen Hozzám. 

4 Tanítványok: Ha én Isten népének, szeretett és választott népnek neveztelek titeket, ne 

gondoljátok tehát, hogy a föld többi közösségét kevésbé szeretem. Ha egyszer mindenki felismert Engem, 

egy olyan szellemi családot fogok belőlük alkotni, amelyben mindenkit egyformán szeretnek. 

5 Ne tekintsétek magatokat szellemileg alacsonyabb rendűnek egyetlen népnél vagy fajnál sem. Ha 

azt gondoljátok, hogy ti vagytok az egyedüli kiváltságosok, akkor megmondom nektek az igazat, hogy 

amikor isteni kinyilatkoztatásokat és próféciákat adtam nektek a legkorábbi idők óta, az nem azért 

történt, mert ti vagytok a legkedvesebbek, hanem mert szellemi értelemben ti vagytok az elsőszülöttek 

az emberiség között. Ismerd fel, hogy a hiúság helyett érezned kell a felelősségedet. 

6 Nézzétek meg Izrael történetét, és látni fogjátok, hogy soha nem engedte meg a többi 

nemzetnek, hogy részesüljenek abból az örökségből és kegyelemből, amellyel az Atya megkülönböztette. 

Azért, mert az ellenkezőjét tette annak, amit törvényem és tanításom előírt számára, elszigetelte magát 

önzésében, és saját magának használta ajándékait. 

7 Ez idő alatt újból felkészítettem a lelkedet, megvilágosítottam, hogy újból arra az útra vezessem, 

amelyen betöltheti a sorsát, hogy figyelmeztesse, megáldja és megmentse embertársait. 

8 Hamarosan nem halljátok többé ezt a szót. De ne gondoljátok, hogy eltávolodtam, hogy 

magatokra hagytalak benneteket, mint árvákat és azokat, akik letértek a fejlődés útjáról. Isteni Lelkem 

felkészülten hagy el benneteket, és ezután is vigyázni fog rátok. Mint egy isteni árnyék, követni fogom 

lépteidet. Továbbra is inspirálni foglak titeket, hogy a szátokon keresztül szóljak, hogy a ti közvetítésetek 

által meggyógyítsam a betegeket, és hogy a ti hangotokon keresztül feltámasszam a "halottakat", és 

amikor egyesültök, akkor létrehozom bennetek az igazi szentélyemet. 

9 Ebben az időben az ember szívét minden korábbinál kopárabbnak találtam, mint egy kőföldet, 

egy megkövesedett földet, amelyet gyomok, csalánok és tüskék borítanak. Mindenütt gyomok nőnek és 

mérgező gyümölcsű fák. A vizek szennyezettek, a források kiszáradtak, a kutak zavarosak, a folyók pedig 

már nem folynak. A kertekben nincsenek virágok, és ha találnak is néhányat, azok elszáradtak. A fákon 

nincsenek fészkek és madarak. A csapások mindent felfalnak, és a rágó féreg mindent elpusztít. Ez az a 

kép, amelyet az emberiség jelenleg a szemem elé tár. Mégis azért jöttem, hogy vetőmagot, vizet és 

földművelő eszközöket hozzak nektek, hogy megkeressétek a nektek kijelölt földeket, hogy 

megműveljétek azokat. 

10 Ne mondd, hogy túl korán hagylak el. Ne feledjétek, hogy ezúttal nem csak három éve beszéltem 

hozzátok, mint a Második Korszakban. Abban az időben három év elég volt ahhoz, hogy csodáim híre 

áthaladjon Júdea határain, és királyságokat és birodalmakat rázzon meg. Ez alatt a három év alatt a 
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tanítványaim mesterekké váltak. Felébresztettem őket a szeretetre, megmutattam nekik, hogy az 

emberiség hálátlan, de e hálátlanság ellenére nemességgel rendelkezik, és ez a nemesség az isteni 

szeretet szikrája, amelyet minden ember magában hordoz, mert az én Istenségem gyermeke. 

11 Jézus tanítása az emberi szív legmélyebb gyökereit rázta meg. Ott építettem templomot, 

amelyben ma is lakom. De az ember a hatalom, a gazdagság, az emberi dicsőség és az élvezetek iránti 

mohóságában megváltoztatta az életet, a szokásokat, a törvényeket és az elveket, és ezért szükséges, 

hogy Krisztus visszatérjen a földi emberekhez, hogy felébressze őket mély álmukból és újra megmutassa 

nekik az utat. Itt vagyok, 1866-tól a mai napig beszélek hozzátok, sok egymást követő hanghordozó 

száján keresztül, mindig ugyanaz a szó, ugyanaz a lényeg, ugyanazok a kinyilatkoztatások és próféciák. 

12 Nem három éve, hogy ezúttal beszéltem. Szükséges volt meghosszabbítani prédikálásom idejét, 

hogy tanításomat sokféleképpen elmagyarázzam, hogy végül megértsétek. Milyen gyakran fordul elő, 

hogy tanítványaim közül bárki, miután megvallotta, hogy szeret Engem és hisz Bennem, távozik és 

megtagad Engem, miután megkapta igazságom megnyilvánulásait és bizonyítékait. De aztán, amikor 

tönkremegy, sír, megbánja, és azt mondja Nekem: "Te vagy a Mester, segíts rajtam". Én, aki végtelen 

szeretet és türelem vagyok, felveszem őt, magamhoz vonzom, a legjobb helyre ültetem az asztalomnál, 

és elmondom neki, hogy ő a "tékozló fiú". Lakomát rendezek, ő vidám, és amikor mindenki ─ nem annyira 

a Mester ─ azt hiszi, hogy az illető örökre megbánta, újra kísértésbe esik. Hányszor láttam már sokakat 

elbukni, felemelkedni és visszatérni Hozzám. Ezért hosszabbítottam meg 1950-ig a számotokra való 

megnyilvánulásom idejét, hogy először, másodszor és harmadszor is fogadhassalak benneteket, és végre 

erősek lehessetek az életben. 

13 Milyen új ingereket és tapasztalatokat kínálhat már most a világ? Milyen kellemes 

meglepetéseket tartogathat már a tudomány, vagy milyen új élvezetekkel ajándékozhat meg a test? Mit 

tanulhatsz a bűn és a bűn útjain? Ha új kielégülésekre vágysz és igazi örömökre vágysz, ha tanításra és 

békére vágysz, gyere a birtokomra, járj az én utamon, tanulj meg az én magvaimat vetni, és többet 

találsz, mint amire vágyakozhatsz. 

14 Aki nem ítéli ezt a művet tisztának, tökéletesnek és határtalannak, az azért teszi, mert nem 

élesítette a tekintetét, hogy felismerje az igazságot, hogy megközelítse az igazi bölcsesség kincsestárát. 

Mert nagyon éretlen, és nem engedte, hogy még mindig a szeme elé tárjam azt, amit ki kell neki tárnom. 

15 Közeledik a rally utolsó három éve. Ők fogják képviselni azt a hármat, amelyben a Második 

Korszakban prédikáltam. 

16 Reformokat fogok végrehajtani ─ nem a törvényeimet, hanem az istentiszteleti cselekedeteket. 

Már régóta vártam, hogy véghezvigyétek őket magatokból, de nem tettétek meg ezt a lépést. 

Bejelentettem nektek, hogy 1950-ben távozom. Akkor hanghordozóim és szellemileg 

megajándékozottjaim agya le lesz zárva e megnyilvánulások előtt. Elmondtam nektek, hogy akkor 

kezdődik a szellemtől a szellemig tartó párbeszéd. De mit fognak tenni azok, akik nem készülnek fel? ─ 

Továbbra is hívni fogják Isteni Sugárzásomat, de az már nem fog leszállni, és akkor úgy fognak beszélni, 

mintha még mindig az elméjükön keresztül nyilvánulnék meg. A látóik tanúsítani fogják, hogy én ott 

vagyok, a gyógyítók pedig elragadtatásba esnek, és azt mondják, hogy a szellemvilág beszél. Akkor azok 

gúnyolódni fognak azokon, akik engedelmeskedtek Akaratomnak. Azt fogják mondani, hogy ezeket a 

kegyelmeket az Atya megvonta tőlük, és nagy lesz a zűrzavar. 

17 Gondolkodjatok el: Ha előfutáraiként és hírnökeiként indultak el a nemzetek felé ─ mi mást 

tehettek volna? Tévedésekkel és csalással teleszórt mezőkre bukkannátok. Még van időtök elgondolkodni 

és felkészülni arra az időre, amikor a világ megkérdőjelez benneteket. Mert nem elégszik meg azzal, hogy 

megvizsgálja az Igémet, mert mindig tisztának fogja találni, hanem megvizsgálja a gyümölcsöket, 

amelyeket e nép körében hozott. Ezután embertársaitok megpróbálják majd megvizsgálni életeteket, 

tetteiteket és istentiszteleti cselekedeteiteket, hogy megtalálják tanításaim és kinyilatkoztatásaim 

megerősítését. 

Ha egyedül az Igém ismerete által tudnátok megmenteni magatokat, akkor az emberiség Mózes óta a 

Törvény kinyilatkoztatása által mentette volna meg magát. Mindazonáltal, miután Krisztus a Mesterré 
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vált, el kellett jönnie. És még ma is azért jövök a Lélekben, hogy fáradhatatlanul beszéljek hozzátok, és 

megértessem veletek, hogy ami megment benneteket és jobb kezemhez visz, az a szeretet, az alázat és az 

irgalom cselekedetei lesznek. Nem emlékeztek az akkori apostolaimra, akik nem elégedtek meg azzal, 

hogy szavakkal tegyenek bizonyságot, hanem tettekkel, saját életükkel és vérükkel pecsételték meg azt? 

18 Ma csak azt akarom, hogy szívetek ajtajai megnyíljanak a felebarátotok iránti együttérzéssel, hogy 

az emberiség, új tanítványaim erénye miatt, hálát adjon az Égnek, hogy ez a Munka nem csak egy újabb 

tanítás vagy új elmélet, hogy nem emberi fantázia, nem egy zavaros elme terméke, hanem annak az 

útnak a folytatása, amelyet Isten az idők kezdete óta kijelölt az emberiség számára, és amellyel Jézus 

bejelentései és próféciái beteljesednek. Hogy ugyanaz a Krisztus az, aki a második korszakban működött, 

aki most hozzátok szól. 

19 Miközben a világ arra készül, hogy kiürítse a szenvedés poharát, amelyet a háború kínál, én mézet 

adok nektek, hogy olyanok legyetek, mint a földön a jó íz. Ha az ember elméjében felragyogó fény arra 

készteti, hogy nagyszerű cselekedeteket végezzen az emberiség javára, és az emberi életet 

megváltoztatja és fejleszti ─ hogyan alakítja át Isteni Bölcsességem fénye az emberek szokásait, hogy 

felkészítse őket a Szellemi Életre? 

20 Az isteni fény, a bölcsesség, amely az én Szellememtől ragyog le rátok, a képességeteknek 

megfelelően korlátozva magát, olyan belső megvilágosodással lát el benneteket, amely eloszlat minden 

sötétséget. Gondolkodjatok, és rá fogtok jönni, hogy mielőtt felismertétek ezt az igazságot, aminek ma 

birtokában vagytok, annak az időnek köszönhetően, amit az Igém hallgatásával töltöttetek, életetek 

világában minden bizonytalan volt, és nem tudtátok elképzelni, hogy annyi titok megvilágosodását 

kapjátok meg, amit az értelmetek nem tudott felfogni. 

21 Ma eltávolítom ezt a sötétséget az emberi elméből, úgy nevelem az embert, hogy többé ne 

kételkedhessen a magában hordozott igazságban. 

22 Amíg vannak kétségek és gyengeségek, amelyek megpróbálnak legyőzni benneteket, addig nem 

lesz közöttetek igazi hit. A hitet érezni kell, ez az a késztetés, amely arra késztet, hogy egy ötletet a 

kudarctól való félelem nélkül valósítsunk meg. A spirituális tekintet az, amely képes meglátni az 

igazságot, az út végső célját. 

23 Hagyjátok, hogy a hit gyökeret eresszen bennetek, mert nem mindannyian rendelkeztek vele. 

Amikor lángra lobban, megküzd a kísértés ellenállásával, amely rád leselkedik. Ahhoz, hogy el tudjátok 

utasítani a gonoszt, ügyelnetek kell arra, hogy az én Igém értelmében fegyvereket találjatok ellene. De 

azok, akik nem biztosak jelenlétemben és közbenjárásomban, megítélik, amit látnak és hallanak, anélkül, 

hogy lelkük képes lenne felemelkedni Hozzám, mert még mindig szükségük van a liturgikus pompára, 

amely hízeleg az érzékeknek, azt gondolván, hogy így érzik majd azt, amit ti inspirációnak vagy a lélek 

felemelkedésének neveztek. 

24 Megtanítom nektek, hogy a lelketeknek már nem szükséges, hogy a szíveteket a hangjegyek 

hangján keresztül mozdítsátok meg. Tanítványaim a Második Korszakban befelé emelkedtek, amíg meg 

nem érezték a túlvilág szellemi békéjét, és csak az égbolt volt a fejük felett. Felemelkedtek, mert a 

szívükben érezték a Mester hangját. 

25 Ebben az időben kedvemre való volt, hogy az emberi megértés képességén keresztül ismertessem 

meg magam veletek. Mi más módon érthetnétek meg Engem jobban, ha nem így, ahol a saját elméteket 

és nyelveteket használom? 

26 E tanítás által fogtok felemelkedést elérni, mert minden arra van tervezve, hogy fejlődjön. Értsd 

meg, hogy mindennek egyetlen elve van: a jó hatalma. Fejleszd erényeidet az élet azon körén belül, 

amelyben élsz. Az én fényemet kapjátok, hogy lerakjátok az alapokat, amelyekre a holnap világát fogjátok 

építeni. 

27 Kézzelfogható bizonyítékaid vannak a spirituális fejlődésedről. Ma már nem tudsz úgy 

gondolkodni, mint régen. Te különbözöl a szüleidtől, és a gyermekeid is különbözni fognak tőled. Ezt nem 

tudod elkerülni, ez egy magasabb erő, ami hajt téged. Bizony mondom nektek, a gonosz nem fog 
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győzedelmeskedni, hanem az erény. Mert aki a szeretetet gyakorolja, nem lehet önző, aki szeretetet 

érez, nem gyűlölhet, a fény nem engedi meg a sötétséget. 

28 Azt akarom, hogy biztonságosan járjatok az általam mutatott ösvényen, hogy aztán a 

gyermekeiteket is megtaníthassátok arra, hogy járjanak rajta. A tanácsotoknak mindig őszintének kell 

lennie, akkor az Én Szavam időben eljut annak a szívéhez, akinek szüksége van rá. 

29 Lesznek olyanok, akik saját romlottságuk miatt harcolni fognak önmaguk ellen; de szükségük lesz 

az én világosságomra, hogy felismerjék hibáikat és szeressék felebarátjukat, mint saját testvérüket. 

30 Előttetek megyek, emberek, és eltávolítok minden akadályt az utatokról, hogy előre 

haladhassatok. 

31 Gyertek ma az ünnepre, szeretett emberek, ahol egy rövid időre élvezhetitek Mesteretek 

jelenlétét. 

32 Jöjj, és töltsd be a szívedet az én békémmel ─ azzal a békével, amely bennem van, és amely 

annyira hiányzik neked a földön. 

33 Nekem elég, ha néhányan meghallgatnak Engem, mert holnap ők viszik majd a bizonyságot 

embertársaiknak. 

Tudom, hogy ha mindenkit felhívnék, a többség nem jönne el, mert a világ dolgaival vannak elfoglalva. 

Elutasítanának Engem, és megakadályoznák, hogy a jóakaratú emberek eljöjjenek, hogy meghallgassanak 

Engem. 

34 Itt, ezeknek az egyszerű helyeknek a magányában, ahol megismertetem magamat, csírázni 

hagyom magvaimat. Csoportokba gyűjtöm az egyszerű elméket, és amikor távol vannak az anyagias élet 

zajától, a szeretetről, az örökkévalóságról, a lélekről, az igazi emberi és szellemi értékekről beszélek 

nekik, arra késztetve őket, hogy az életet a szellem és nem az érzékek segítségével szemléljék. 

35 Ezeket az újonnan érkezetteket tanítványoknak nevezem, és akik soha semmit nem birtokoltak, 

akiket soha nem vett észre a szomszédjuk, elégedettséggel töltötte el őket, amikor látták, hogy Én hívom 

őket, és új életre keltek. Azzal a meggyőződéssel és örömmel távoztak, hogy hasznára lehetnek 

felebarátaiknak. Mert az Úr beléjük helyezte kinyilatkoztatásait, és megmutatta nekik a szeretet útját. 

36 Néhányan elutasítják és kigúnyolják őket, mert Jézus tanítványainak nevezik magukat. De bizony 

mondom nektek, hogy bár megtagadják tőlük ezt a kegyelmet, továbbra is az én tanítványaim maradnak. 

37 Az ember azt hiszi, hogy a menny olyan messze és magasan van, hogy nagyon nehéz, amikor 

megismertetem magam ezekkel a kisgyerekekkel, és ez azért van, mert csak homályos elképzelésük van 

arról, hogy mi az a "menny" és mit jelent a "menny" szó. Nem tudják, hogy a "mennyország" a lélek 

számára a tökéletesség, a tisztaság és a fény állapotát jelenti, amelyet minden léleknek el kell érnie, nem 

pedig egy adott helyet a térben. 

38 Ahogy a lélek emelkedik, úgy tágítja egyre inkább azt a világot vagy otthont, amelyben lakik. 

Ezért, amikor eléri a tökéletességét, uralni fogja a végtelenséget, képes lesz mindenhová eljutni, minden 

benne lesz fény, harmónia az Atyával és mindennel. Ez lesz az ő mennyországa, ez lesz az ő 

mennyországa. 

Mi mást láthat a lélek, mint az örök békét, a bölcsességet, a szeretet és a szeretve lenni boldogságát? 

39 Körülbelül kétezer éve, hogy az emberek között éltem. A mai emberek számára ez az idő olyan 

hosszúnak tűnt, hogy most a fantázia szemüvegén keresztül látják tetteim történetét és szavaim emlékét, 

mintha minden, ami abban az időben körülvett Engem, természetfeletti lett volna. De tudniuk kell, hogy 

az akkori föld és az akkori emberek ugyanolyan természetesek voltak, mint a maiak. Ha azt gondoljátok, 

hogy csak azok voltak méltók Jelenlétem kegyelmére, akkor tévedtek. Mert mindig is az ember szívében 

laktam, és időről időre kinyilatkoztatom magam neki, akár emberként, mint abban a Második 

Korszakban, akár szellemben, mint ma. 

40 Szükséges, hogy az ember megismerjen Engem, hogy világos elképzelése legyen az igazságról. 

Mert aki ismeri az igazságot, az nem térhet le a törvény útjáról, mert akkor képes meghallani 

lelkiismerete szavát. 
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41 Aki nem ismeri az igazságot, az vak ember, aki nem találja meg az igaz utat. Ő egy süket ember, 

aki nem hallja a belső hangot, amely Istentől jön. Ezért jöttem el újra a világba, hogy felfedjem az 

igazságot, amelyet eddig eltitkoltak előle, és hogy új fényeket tárjak elé, amelyek felemelik a világot 

abból a szomorú és nyomorúságos helyzetből, amelyben szellemileg él. 

42 Tudni fogom, hogyan ébresszem fel az emberben a nemes törekvést, hogy a jóság útján 

felemelkedjen Hozzám. Feltárom neki az igazi mennyország, az új "Ígéret Földje" létezését, és 

bebizonyítom neki, hogy nem vagyok távoli ─ egyszerűen azért, mert ha távoli lennék az emberiségtől, 

akkor az ember egyáltalán nem létezne. 

43 Tanítványok, őrizzétek meg szívetekben e szavak emlékét, hogy elmélkedésetekben és 

elmélkedésetekben gyönyörködhessetek törvényemben. 

44 Értsétek meg, hogy én vagyok a szeretet forrása. Jöjjetek hozzám, és ki fogjátok elégíteni az 

együttérzés és a szeretet iránti vágyatokat. Lássátok meg Lelkem fényét, amely megvilágít minden elmét, 

és emelkedjetek hasznos és gyümölcsöző életre. A múltban még a saját lépteidet sem tudtad irányítani, 

ma pedig tömegeket vezetsz. 

45 Sokan elindultak a szakadék felé, de meghallották a hangomat, és visszafordultak, és ma már 

azért küzdenek, hogy megmásszák a hegyet. Most, hogy tanítványaim vagytok, azt mondom nektek: 

Mivel közösséget alkottam veletek, csak akkor fogadlak be benneteket, ha egy akaratban egyesülve 

jöttök hozzám. 

46 Ebben a közösségben sok mindent nem értenek, és sok a félreértelmezés; innen a megosztottság 

és a különbségek. Mondom nektek, még mindig van idő tanulmányozni tanításomat, hogy kijavítsuk 

ezeket a tévedéseket, és gyökerestül kiirtjuk a hívők sokaságának szívéből mindazt, ami káros 

növényként kihajtott. Azok a legfelelősebbek ezért, akik elsőként kapták meg a parancsot, mert ők 

hallottak Engem a leghosszabb ideig. Azoknak, akik elsőként jöttek, azt mondom: töltsétek meg 

szíveteket szeretettel, és az utolsókban lássátok meg kistestvéreiteket és nővéreiteket. Példád, életed és 

szavaid mutassák meg a hívők sokaságának Munkám tökéletességét, nagyságát és kiválóságát. 

47 Szükséges, hogy az egyházi vezetők erőfeszítéseket tegyenek tanításaim és parancsolataim 

tanulmányozására, hogy figyeljenek és imádkozzanak egyháztagjaikért, hogy az emberek meghallgassák 

őket, és engedelmeskedjenek nekik, és az emberek prófétáknak tekintsék őket. 

48 Minden alkalommal, amikor az Atya igazságos hangon szól hozzád, megrázkódsz. De aztán a 

gyengeséged újra lefelé visz, és a "sivatag próbatételeibe" esel, amelyek arra szolgálnak, hogy lelkedet 

megerősítsék. 

49 Mikor fog e nép minden gyermeke egyesülni veletek, akik ma szétszóródtak a nemzetek között? 

Szívek, amelyek csak arra várnak, hogy az "Ígéret Földje" felé tartó, nehézségek árán útra kelő sokaság 

híre elinduljon és csatlakozzon hozzájuk. Nem lesz szükség arra, hogy anyagilag egyesüljenek, mert az út 

a szívben van, és az "Ígéret Földje" a lélek békéjében van. 

50 Mindenki megkapja a maga helyén az Atya sugallatát és a testvérek gondolatait, hogy vigasztalva 

érezze magát. Az én új "Izrael népem" a föld minden pontján meg fog jelenni, és igaz őszinteséggel fogja 

tanítani a spiritualizáció tanát. 

51 Hogy gondolhatjátok, emberek, hogy azért, mert különböző gyülekezési helyeken jöttök össze, ez 

ok arra, hogy távol legyetek egymástól. Csak a tudatlanság akadályozhat meg benneteket abban, hogy 

megismerjétek azokat a lelki kötelékeket, amelyek az Úr minden gyermekét összekötik. 

52 Engedjétek, hogy szellemetek ajándékai megnyilvánuljanak, hogy az intuíció és a kinyilatkoztatás 

vezesse lépteiteket, és ne szentségtelenítsétek vagy szennyezzétek be a rátok bízott ajándékokat. 

53 Ez az idő egy új lehetőség isteni ajándékát hozta lelkednek, hogy felemeljen téged Atyádhoz. 

54 Ő az, aki Messiásként jött, aki a földön járt, és szavával és cselekedeteivel megmutatta az 

embereknek az üdvösséghez vezető utat ─ ő az, aki ma a Lélekben jön, és a lelkiismereten keresztül 

hallatja az igazság hangját. 

55 Sokakat hívtam, hogy jöjjenek el, vegyenek részt ezen a megnyilvánuláson, és hallják ezt az Igét. 

De nem mindegyik hívott sietett. 
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56 Azok a tömegek, akik követnek Engem, azok, akik lelkükben érezték a vágyat, hogy eljöjjenek és 

élvezzék a hatalmas fa árnyékát, és örökségként megkapják azt a magot, amelyet később az egész világra 

elvisznek. Hallották Uruk hangját, és olyan vetők akartak lenni, mint Ő. Fokozatosan tanítványokká 

válnak, akik tudják, hogy holnap elhagyják atyai otthonuk melegét, hogy ajándékot vigyenek 

mindazoknak, akik szeretetre, igazságra vagy igazságosságra éheznek vagy szomjaznak. 

57 Hatalmas erővel hirdettem meg szavamat, hogy ez a nép ne legyen félénk a tanultakkal szemben. 

Mert bizony mondom nektek, hogy a kijelölt tudósok közül sokan eltévedtek a saját tudományuktól. 

58 Művek, szavak, ima ─ ez az a küldetés, amellyel ennek a népnek oktatnia kell embertársait. A 

legszeretőbb Anya védőköpenye alatt kell legyőznie a távolságokat, bízva abban, hogy az isteni kegyelem 

nem válik el tőle. 

59 Gyakran fogtok beszélni Mária létezéséről és szeretetéről, és azt fogjátok tapasztalni, hogy a 

szíveket nem hatja meg. Más esetekben elutasítanak, mert az ő nevét hirdeted és a benne való hitet 

tanítod. De nyugodjatok meg, emlékezzetek arra, hogy miközben Jézus haldoklott a kereszten, egy 

fájdalommal átitatott asszony érezte magát haldokolni a kereszt lábánál. Mária, az Anya volt az, aki 

átérezte e világ minden fájdalmát. Vajon a nézők tömege felfigyelt a nő jelenlétére? Nem, emberek. De 

telt-múlt az idő, és őt, akinek még a nevét sem ismerték, emberi értelemben a Megváltó anyjának, 

szellemi értelemben pedig az emberiség anyjának tekintették. Az emberek szívében oltárt emeltek annak 

a mennyei anyai szeretetnek, amely Mária által láthatóvá vált a világ számára. 

60 Mint az, aki vizet merít a kútból, hogy megöntözze a földjeit, úgy jönnek az emberek az Igém 

megnyilvánulásához. Mindenkinek van néhány embere, egy családja vagy egy közössége, akik lelkileg 

táplálják, és tudja, hogy csak nálam találhatja meg azt a kristálytiszta vizet, amely kellőképpen virágzóvá 

és gyümölcsöt hozóvá teheti a földjeit. 

61 Mesterként szívem meghatódva fogadja azokat a küldötteket, akik távoli helyekről érkeznek egy 

népcsoport nevében. Békeüzenetemet és bölcsességem tanítását küldöm ezekbe a szívekbe rajtuk 

keresztül. 

62 Jól teszed, ha azok kebelében keresel Engem, akik a leghosszabb ideig hallottak Engem, mert ők 

sokat tanultak. De ne felejtsétek el, hogy nem szükséges anyagi távolságokat utazni, hogy megtaláljatok 

Engem, mert Én mindenhol ott vagyok. Az egyetlen távolság, amit meg kell tennetek ahhoz, hogy 

érezzétek jelenlétemet, az a távolság, ami a materializációtok és a szellemi javak között van. 

63 Térjen vissza békében az otthonába, a szomszédságába vagy a közössége kebelébe. De előbb 

öltözzetek fel buzgalommal, igazságossággal és energiával, hogy a hozzátok tartozókat a helyes útra 

tereljétek, hogy ne engedjétek meg senkinek, hogy cselekedeteivel lealacsonyítsa ezt a tanítást, hogy 

gyógyító balzsamot hozzatok szívetekbe, hogy felszárítsátok embertársaitok könnyeit, akik nap mint nap 

kopogtatnak ajtótokon kegyelmetekre vágyva. Gondoskodjatok arról, hogy tanításom a műveiteken 

keresztül annak mutatkozzon, ami: a szeretet, a megbocsátás és az üdvösség igazi forrásának. 

64 Gondolkodjatok el a múltatokon, szemléljétek a jeleneteket, és arra a következtetésre fogtok 

jutni, hogy valóban azért küldtek titeket erre a földre, hogy beteljesítsétek ezt a küldetést. Nem emberi 

szavak fognak meggyőzni benneteket erről az igazságról, hanem azok a bizonyítékok, amelyeket életetek 

útján küldtem nektek. Meggyőződve e tanítások igazságáról, szenteljétek magatokat küldetésetek 

teljesítésének minden buzgalommal és szeretettel, amire csak képesek vagytok. 

65 A Mester azt mondja neked: Ne korlátozzátok ezt a munkát a dolgok megszokott menetére, 

bármennyire is zajosnak tűnik nektek, és ne mondjátok: "Uram, milyen tökéletes a te munkád". Mert 

azon túl, amit láttok, van valami magasabb, amit holnap fogtok elérni. Így örökké egyik szintről a másikra 

fogtok haladni anélkül, hogy valaha is megpillantanátok bölcsességem határait, mert annak nincsenek 

határai. 

66 Ne álljon meg, de ne is sétáljon túl gyorsan. Mérjétek meg lépteiteket, és mindenki legyen biztos 

bennük tanulmányozás és elmélkedés által. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 192  
1 Legyetek üdvözölve ezen az emléknapon, amikor megemlékeztek arról a pillanatról, amikor az 

emberiség először hallotta Igémet az emberi értelem szervén keresztül. Teltek az évek, és látom, hogy 

azok szellemi képességei, akiket használtam, valamint azoké, akik hallgattak rám, fejlődtek. Ők már nem 

"gyermekek" szellemi értelemben, és nem is tudatlanok az Istenség megnyilvánulásával szemben. Az 

általuk elért belső emelkedettség révén elérték, hogy a Mester fénye megnyilvánuljon az emberiség 

között, hogy tökéletesítse a spirituális életeteket. 

2 A szellemi igazságokkal kapcsolatos tudatlanságot, amelyben az emberiség találta magát, az én 

fényem megszüntette, és az ember megértette, hogy a Mindenható hatalma a szeretet aktusában 

korlátozta magát, hogy gyermekein keresztül hallassa és érezze magát. 

3 Azóta egy új korszak köszöntött az emberekre, akiket ma már semmi sem akadályoz abban, hogy 

a lelküket e mű kegyelme által gyönyörködtessék és felfrissítsék. 

4 Azóta minden tanítványom megszabadult attól a hamis hittől, hogy az örök kárhozatba, amikor 

bűnben halnak meg, vagy az örökké tartó boldogságba, amikor a halál minden hibától mentesen meglepi 

őket. Felébredtetek és megsejtettétek a fejlődés útját, amelyet a lélek a reinkarnációkon keresztül követ, 

amíg el nem éri a tökéletességet, hogy a spirituális életben élhessen anélkül, hogy tovább kellene élnie a 

földön. Megértettétek a jóvátétel okát és a megpróbáltatások értelmét. 

5 Azok a bűnösök, akik hozzám jöttek, megértették, hogy nincs örök kárhozat, és reménykedve és 

hittel telve elindultak, hogy a lélek javáért dolgozzanak. 

6 Új elképzelés alakult ki az elméjükben arról, hogy mi a szellemi élet, és aki hit által halott volt, az 

újjászületett erre az életre. Ez a csoda az emberi értelem segítségével történt az én igehirdetésem által. 

7 Kezdetben megengedtem nektek, hogy megtartsátok vallási szokásaitokat és gyakorlatotokat, 

mert a lelketek át volt itatva velük, és az érzékeitek hozzászoktak. De amilyen mértékben az Én tanításom 

fényt hozott a lelketekbe, olyan mértékben tűntek el fokozatosan ezek a rítusok és istentiszteleti 

cselekmények. A hit által elért csodák által ösztönözve elértétek annak megismétlését, amit Jézus a 

második korszakban mondott nektek: a hit csodákat művel. 

8 Amit 1866-ban adtam nektek, az a Törvényre emlékeztetett benneteket, amelyet már Mózes 

megismertetett veletek, és Jézus, az "Egyszülött Fiú" szavára, aki a Második Korszakban tanított 

benneteket. 

9 Szükséges volt, hogy ebben a jelen korban emlékeztessenek benneteket arra, hogy a Törvényt 

már az első korszakban kihirdették. 

10 A törvényemnek való megfelelésnek nincsenek határai. Ma az egyik formában, holnap a 

másikban, mindig a jót kell keresned embertársaid számára. Az én törvényem nem egy erőszakkal 

kikényszerített parancsolat, hanem örökkévaló felhívás a jóra. Nem fogom rátok erőltetni a jóságot, 

hanem belétek nevelem, és gondoskodom róla, hogy érezzétek, hogy amikor ezt megteszitek, érezni 

fogjátok, hogy teljesítettétek Isten törvényét. 

11 Az ember minden időben megalkotta elméjében Isten képét, amely szerint kereste és imádta Őt. 

De mivel a hiedelmek gyakorlatában tévedések voltak, az Atya küldötteket és követeket választott ─ az 

Istenségem által megvilágosított embereket ─, akik kijavították a téves elképzeléseket. Közöttük vannak a 

hanghordozóim, akiket arra készítettem fel, hogy közvetítésükön keresztül hallhassátok a fény szavát. 

Míg egyesek érdeklődéssel hallgatták az isteni üzeneteket, mások, felismerve, hogy szilárdan gyökerező 

szokásaik ellenkeznek, ellenszenvet éreztek hírnökeim hívása iránt. 

12 Istenségem minden küldöttjének gúnyt kellett elszenvednie, mindannyian megtapasztalták az 

emberek kegyetlenségét és hálátlanságát. Úttörőim minden korszakban azt hirdették és tették, amit 

rájuk bíztam, mindig az emberiség szellemi fejlődésével összhangban. 

13 Mindig is feltártam nektek létezésemet, mint a Világegyetem Teremtőjét, és kezdettől fogva 

megértettem veletek, hogy a világban való békés élet alapvető feltétele a szeretet és az irgalom. Aztán 

felfedezted, hogy van valami a lényedben, ami nem a testhez tartozik. Ahogy ez a sejtés formát öltött a 
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szívedben, felfedte előtted a lélek létezését és azt a meggyőződést, hogy e lélek számára eme élet után 

egy másik következik: az örökkévalóság. 

14 Amikor Jézus emberként lakott veletek, megismertette veletek az Ő mindig új és örökké érvényes 

tanítását, amely megmutatta nektek az utat, amelyet követnetek kell ahhoz, hogy újra megtaláljátok. És a 

Harmadik Időben újra hallottatok Engem, most már Szentlélekként, az emberi értelem által. 

15 Minden alkalommal, amikor eljöttem hozzátok, elfordítottalak benneteket a hamis istenek 

imádatától, hogy az igaz útra vezesselek benneteket. Az Isteni Lélek valóban leszállt rátok, és megmutatta 

a világnak, hogy az Ő Igéje, mint a szeretet magja, az élet, amely megszületik, növekszik és tökéletesedik. 

Amikor Krisztus befejezte a munkáját, azt mondta: "Minden beteljesedett", vagyis a feladat véget ért. 

Mindazonáltal előre megígérte, hogy visszatér a néphez, mert még mindig új leckéket tartogatott 

számukra. 

16 És itt van veletek a Mester, aki feltárja előttetek az új 

tanításokat, és emlékezzetek az elfelejtettekre, hogy mindig jelen legyetek szellem-lelketek feladatainak 

teljesítésében, amely a Teremtő hű képmása kell, hogy legyen, mind az Atya, mind embertársaitok 

szemében. 

17 Miután Jézusként léteztem az emberek között, mindig elküldtem azokat, akik "katonákként" vagy 

apostolokként jöttek, hogy műveikkel megerősítsék tanításomat, és megakadályozzák, hogy az emberiség 

eltorzítsa tanításaimat. De sok "süket" és "vak", akik tökéletlenül értelmezték Szavamat, megosztottá 

váltak, és így létrehozták a szekták sokféleségét. De ha az emberek ilyenkor szellemileg megosztottak ─ 

hogyan szerethetnék egymást törvényem legfőbb parancsa szerint? 

Ezért mondom nektek, hogy ez a civilizáció csak látszat, mert az emberek maguk pusztítják el. Amíg az 

emberiség nem épít világot az igazságosság és szeretet törvényem alapjaira, addig nem lesz képes a 

szellem békéjére és fényére, amelynek erényeire támaszkodva megteremtené és alakítaná a felfelé ívelő 

fejlődés igazi világát, mind a szellemi, mind a tudományos és erkölcsi fejlődés terén. 

18 Ha már képesek lennétek a lelkiismeretetek parancsai szerint irányítani az életeteket, akkor az 

Istenségnek nem kellene anyagilag hallatnia magát, hogy emlékeztessen benneteket a kötelességeitekre. 

Ha már megértettétek volna, hogy a tökéletes ember, Jézus vére azért kiontatott, hogy megmutassa 

nektek az üdvösségetekhez vezető utat, akkor szüntelenül keresnétek Engem ezen az úton; de nem 

értitek. De szeretlek benneteket, és keresem azokat, akik elfelejtettek Engem, hogy megújítsam 

számukra ígéretemet, és elmondjam nekik, hogy a Mennyek Országa még mindig vár rájuk. Nem új 

tanítást hozok nektek, sem új törvényt, hanem sok új kinyilatkoztatást. De mindaz, amit tanítok nektek, 

arra fog késztetni benneteket, hogy teljesítsétek azt a legfőbb parancsolatot, amely azt mondja nektek: 

"Szeressétek egymást". 

19 Minél tovább hallgatjátok tanításaimat, és minél többet tanultok Tőlem, annál inkább 

megvilágosodik a szellemetek. Akkor hiába próbáljátok majd becsapni magatokat, mert Ő, mint Bíró, 

számon fogja kérni rajtatok. Hiába próbálod majd igazolni rossz tetteidet, mert a lelkiismeret 

könyörtelenül rámutat a hibáidra, amíg ki nem javítod azokat. Ti magatok lesztek a bíráitok. Mert én nem 

hozok ítéletet, és nem jelölöm ki nektek azt a helyet, amelyet e világ után a szellem világában fogtok 

elfoglalni. Én csak arra utasítalak benneteket, hogy dolgozzátok ki magatoknak a fényt és a békét a 

túlvilágra. Hasonlóképpen megmutatom nektek, hogy Isten és az ember között bensőséges kapcsolat 

van. Szeressetek Engem, még akkor is, ha nem tudjátok elképzelni, milyen vagyok. Nincs formám, 

egyszerűen csak szeretet, erő, bölcsesség, minden, ami létezik. De ha nem tudjátok felfogni mindezeket a 

tulajdonságokat, akkor lássatok Engem, és képzeljetek el Engem Jézuson keresztül. És ne feledjétek, hogy 

Ő mondta nektek: "Aki ismeri a Fiút, az ismeri az Atyát". 

20 Ha szeretsz, ha úgy érzed, hogy jótékonykodnod kell, ha meg kell bocsátanod, mutasd be magad 

Jézusnak. Érezd Őt, engedd, hogy a szívedben éljen. Akkor igazából "szomszédok" lesztek Atyátok 

számára, mind szeretetben, mind abban a tényben, hogy szellemileg nincs formátok, mert világosság 

vagytok. 
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21 Szeretett emberek, látom, hogy megfáradtatok és kimerültetek vétkeitek terhétől. Gyógyító 

balzsamot kérsz tőlem, amely meggyógyítja a lelkedet és a testedet. De én azt mondom nektek: 

Kezdjetek harcba önmagatokkal, fedezzétek fel belső éneteket és ismerjétek meg magatokat. Ítéljétek 

meg magatokat a lelkiismeretetek fényében, hogy tudjátok, miért szenvedtek most. Így, a törvényemnek 

való engedelmesség szilárd elhatározásával eltöltve, ki tudjátok gyökereztetni a gonoszság magvát, és 

egészségesek lesztek. A gyomokat gyökerestől ki kell tépni, és a tűzbe kell dobni. Nem az ember az a gaz, 

amely a földön nő, hanem a bűn, a tudatlanság, amely elszaporodott és behatol a szívekbe. De az Én 

Igém megvilágosítja az emberi lelket, az Én sugallataim és kinyilatkoztatásaim megállítják a gonosz 

előretörését, és az ember szívét termékeny földdé változtatják, és ezeken a földeken elvetem magvaimat, 

amíg azok bőséges gyümölcsöt nem teremnek. 

22 Én vagyok az orvos, aki meglátogatja a betegeket. Ha belefáradtál a szenvedésbe, és nem találsz 

egy könyörületes kezet, amely meggyógyítana, gyere hozzám, imádkozz és egyesülj Velem, és én 

megadom a vigaszt, amire szükséged van. Nem ítélem el a múltatokat, a törvény teljesítésének útjára 

vezetlek benneteket, és lépésről lépésre jóakaratú emberré alakítalak benneteket. 

23 Fogadjátok meg magatoknak, hogy megjavultok. Ne esküdjetek előttem, mert a test gyenge, és 

hátba szúrhat benneteket. 

24 Ha kedvezőtlen idők járnak, ne essetek kétségbe, ne káromkodjatok. Álljatok ellen a viharoknak, 

fogadjátok el a megpróbáltatásokat, és a lelketek megtisztul és eléri a tökéletességet. 

25 Véget vetek az ember hatalomra való törekvésének. A pusztításnak lesz határa, és a próféták által 

nektek megmondott nap után, amikor az emberi gőg el lesz vetve, minden teremtménynek békét adok 

érdemei szerint, és egy új hajnal fog felragyogni erre a világra. Ki hatolhat be magas tanácsomba? Ki meri 

majd elpusztítani azt, amit én teremtettem bennetek? A lélek sérthetetlen. Ha elpusztítják a testet, a 

lélek megmarad, amelynek lényege halhatatlan. És a szellem, mint egy törvény, továbbra is irányítani 

fogja lépteit, amíg el nem ér Hozzám. 

26 Mindenki, aki meghajol az isteni ítélet előtt, megtalálja azt az irányt, amely a tökéletességhez 

vezet. Minden lélek sorsát én jegyeztem fel, a kezdete és a vége bennem van. Útja során nagyszerű 

gratulációk várnak rá. Egyik csatát a másik után fogja megvívni, de minden útjában meg fog találni 

Engem, és szeretetem erőssé teszi őt. Az Atya nem válik el a gyermektől, és amikor a gyermek visszatér 

az isteni kebelbe, ünnep lesz a mennyben és öröm ezen a világon. Akkor a Mester és a tanítvány képes 

lesz arra, hogy egységben találkozzon egymással. 

27 Bizony mondom nektek, nem csak ebben a világban vannak tanítványok. A lelkek a túlvilágon is 

megkapják tanításomat, és ugyanazt a szót hallják, amit ti hallotok. Még azok is, akik emelkedettségük és 

tudásuk révén mesterek, közelednek, hogy meghallgassák az Isteni Mester szavát. Ahogyan a ti 

világotokban is különböző fizikai természetűek vannak, a lélek érettségének megfelelően, amivel 

mindenki rendelkezik, úgy a szellemi világban is sok lépcsőfok van a tökéletességhez vezető létrán. 

28 Ahogyan ti is azért jöttök, hogy meghallgassatok Engem, hogy megtanuljátok, hogyan hajtsátok 

végre küldetéseteket, a fény lényei is készen állnak arra, hogy meghallgassanak Engem, hogy egyre 

jobban szolgálhassák Atyjukat. Ezért van az, hogy mindig angyalok seregei vesznek körül, amikor hozzátok 

beszélek. Abban az órában a szeretet isteni kötelékei által egyesülnek veletek. 

29 A "Szellemi Völgyben" az emberek nem távolodnak el egymástól, senki sincs kizárva. Mindenki 

között nagy a vonzalom és az együttérzés. Ezt kell tennie a spiritualista közösségnek a nemzetek, 

egyházak és szekták között, amíg el nem éri az emberek közötti testvériséget. 

30 Az új tanítványok látni fogják a próféciák beteljesedését, amelyek Krisztus uralmát hirdették a 

világegyetemben. 

31 Tudjátok, hogy azok, akik más világokon élnek, onnan szolgálnak Engem, és onnan kapják 

parancsaimat. Segítőként és társként jönnek majd hozzátok, megmutatva erejüket és fényüket az 

utatokon. A prófécia ajándéka által fognak szólni hozzátok. Hasonlóképpen, a jövő nemzedékei, akik egy 

lépéssel tovább fognak jutni nálatok, a nagy szellemek fényét fogják megkapni elméjükben. 
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32 Ismerjétek fel mindazokon keresztül, amiket kinyilatkoztatok nektek, hogy nem minden, ami a 

világotokban történik, az emberek műve. Értsd meg, hogy felfedezd a spirituális világ befolyását az 

életedre. 

33 Tanításom elég tudást adott nektek ahhoz, hogy letörjétek a fanatizmus és a tudatlanság 

szemkötőit ─ azokat a szemkötőket, amelyek megakadályozzák, hogy meglássátok az igazságot. 

34 Engedd el a lelkedet, amely előtt végtelen terek nyílnak meg. 

Ne kényszerítsd őt arra, hogy csak a képzeleted által kreált formákban higgyen. Engedd meg neki, hogy 

tanításaim inspirálják, hogy felfedezéseket tegyen és lásson. Így fogja elérni a bölcsességet. Ha a lélek 

nagyságát akarjátok, segítsétek kibontakozását, ne tartsátok vissza fanatizmusban. Minden fejlődik, 

minden változik és tökéletesedik. Csak az én Törvényem változatlan és mozdíthatatlan, mert mindig is 

tökéletes volt és tökéletes. Ez a világ útmutatója, ez az isteni tanács, a jóságot inspiráló fény. 

35 Holnap az én ihletésemmel fogtok beszélni, és amíg ez az idő el nem jön, a szellemvilág behatol az 

emberiség szívébe, hogy az emberiséget arra az útra vezesse, amely a béke országába vezeti őket. 

36 Akaratom a bűnösöket választotta, mert nem kívántam az igazakat, hiszen ők már üdvözültek. De 

most kegyelmem kiválasztott téged. Mutassátok meg életeteket embertársaitoknak tükörként, példaként 

és a megújulás bizonyítékaként. 

37 Ismerem a saját lelkedben lévő küzdelmeket, a szíved gyengeségeit, hogy néha nem találod az 

erőt, hogy győzedelmeskedj a próbákban. Akkor könyörögsz a Mesterhez, és arra kéred, hogy jöjjön 

segítségedre, majd megvallod előtte, hogy nem vagy méltó ajándékaimra és kegyelmeimre. 

38 Ezért közeledtem hozzátok, és ezért mondtam nektek: Igyatok az Igém lényegéből, mert ez az én 

vérem, amely tisztára mos és megvált benneteket. 

39 A lelkek elragadtatnak, amikor meghallanak Engem, a szívek gyorsabban dobognak, amikor 

befogadják Szavam fényét, az ajkak elkezdik dadogni a spiritualizáció első kifejezéseit. Ők azok az új 

tanítványok, akik az igaz életre születtek. 

40 Láttam nyomorúságodat és szegénységedet, de ugyanakkor nagy alázatot és önátadást a 

lelkedben, és amikor eljött a megfelelő pillanat, eljöttem és elhoztam neked az örökségedet. 

41 Amikor a tömegek elkezdtek jönni azokra a helyekre, ahol az Igém megnyilvánul, csak elárvult 

szíveket láttam. Akkor hallottátok az Igémet, amelynek lényege, mint egy erős gyógyító balzsam, csodát 

tett, és feltámasztott benneteket az életre. 

42 Egyedül az én szavam, egyedül ez a tanítás tudna téged arra utasítani, hogy keresd lényedben a 

lelked létezését, képességeit, tulajdonságait, feladatait. 

43 Most, hogy kezditek megismerni magatokat, apránként megtapasztaljátok az életbe vetett nagy 

bizalmat, a valódi és igaz hitet Bennem, egy olyan békét, amelyet korábban nem ismertetek. 

44 Nem gondolod, hogy a lelkednek helyes, ha tudja, milyen utat kell járnia? Ezt akartam, amikor az 

utasításaimat adtam nektek. Emlékezzetek arra, hogy annak idején azt mondtam nektek: "Én vagyok az 

út, aki azon jár, nem bukik el. 

45 Nem csak azok lesznek bölcsek, akik e hanghordozók értelmén keresztül hallanak Engem. Nem, 

mindent előkészítek, hogy az Én Igém, még azután is, hogy már nem ezeken az adókon keresztül válik 

ismertté, mindenhová eljusson a földön. Mert az én üzenetem az emberiséget alkotó összes népnek szól. 

46 Emberek, akik betegen jöttetek ide, és meggyógyultatok az Igém gyógyító balzsamjával: értsétek 

meg, hogy nem csak azért jöttetek, hogy meggyógyuljatok a betegségből, amely gyötört benneteket. 

Értsétek meg, hogy hívásom valódi célja az volt, hogy felfedjem előttetek azt a spirituális küldetést, 

amelyet embertársaitok felé kell teljesítenetek. 

47 Ne elégedjetek meg azzal, hogy örüljetek, mert visszanyertétek a békéteket. Törekedjetek 

lelketek számára is arra az örömre, amelyet az irgalmasság cselekedetei adnak. A bizonyságtételednek 

nem szabad arra korlátozódnia, hogy azt mondod: "A Mester meggyógyított engem", hanem ezen felül 

ugyanezt kell tenned a felebarátoddal is. Mert akkor valóban igazságot fogtok tenni Nekem és nekik, 

tanúságot tesztek Atyátok szeretetéről. 



U 192 

119 

48 Aki nem érez együttérzést a rászorulók iránt, aki nem érzi a szívében az idegen fájdalmat, az nem 

tette meg azt a lépést, amelyet az én utamon kell megtenni ahhoz, hogy Krisztus tanítványának 

nevezhesse magát. 

49 Megkeményedettnek, közömbösnek és önzőnek találtalak titeket másokkal szemben, és 

elkezdtem kiárasztani rátok jótéteményeimet, így szeretetté téve szíveteket és felébresztve 

együttérzéseteket, hogy később mások felé fordíthassátok figyelmeteket, és elfeledkezhessetek 

magatokról. 

50 Ma a világ nem tudja, hogy olyan népet gyűjtök össze, amelynek a hangját egy napon mindenütt 

hallani fogják. Kiküldöm az új tanítványokat, hogy prédikáljanak. De ez csak akkor fog megtörténni, ha 

felkészültek, ha képesek lesznek szembenézni a harccal, és az emberek nem tudják elhallgattatni őket, 

mert korábban már adtak nekik markáns bizonyítékot az igazságomról. 

51 Az emberiség semmit sem tud azokról az ajándékokról, amelyeket jelenleg kinyilatkoztatok ennek 

a népnek, amelyek azok a szellemi ajándékok, amelyekkel minden ember és minden lélek rendelkezik. 

Amikor tanítványaim kifejlesztették ezeket a képességeket és felkészültek, képesek lesznek teljes és igaz 

tanúságot tenni embertársaiknak. 

52 Ennek a népnek még keményen meg kell küzdenie azért, hogy felszereltségét és szellemivé 

válását elérje. Sok megpróbáltatáson kell keresztülmennie, hogy megtisztuljon a még rajta lévő foltoktól. 

De az ezekben az időkben kimondott szavam be fog következni, ahogyan az is be fog következni, amit a 

múlt időkben kinyilatkoztattam az emberiségnek, és látni fogjátok, hogy a szellemi magok szétterjednek a 

föld minden ösvényén, mint a kristálytiszta víz megállíthatatlan áradata, amely megtisztít, megtisztít, 

elsöpör minden rosszat, amely termékennyé teszi a földeket, és életet és igazságot hoz minden földre. 

53 Mit jelent a nép ereje az én hatalmamhoz képest? Mit tehet a materialista népek ellenállása a 

spiritualizáció végtelen erejével szemben? Semmi! 

Hagytam, hogy az ember hatalomvágyának határáig és gőgjének csúcsáig menjen, hogy saját maga 

fedezze fel, hogy a szabad akarat ajándéka, amellyel az Atya felruházta, igazság. De amikor elérte a 

határt, kinyitja szemét a fény és a szeretet felé, és meghajol Jelenlétem előtt, legyőzve az egyetlen 

abszolút hatalom és az egyetlen egyetemes bölcsesség által, amely a ti Istenetek. 

54 Harcoljatok és álljatok szilárdan, emberek, és bizony mondom nektek, megadom nektek, hogy 

megtapasztaljátok Szavam beteljesülését. 

55 Érezzétek, szeretett tanítványok, hogyan nyilatkozik meg az Isteni Szeretet, amikor megbánjátok 

vétkeiteket. Lelkem akkor örömmel lakik az emberek között. 

56 Az emberi értelem segítségével, az emberi értelem, van 

Tapasztaljatok meg Engem megértő és jóságos Atyaként, aki bölcsességgel és végtelen türelemmel 

korrigálta tökéletlenségeiteket. 

57 Ezúttal egyszerű szavakkal hagyom itt nektek annak legmagasztosabb ábrázolását, hogy mi is a 

spiritualizáció. Megtanítalak benneteket a feladatotok elvégzésének legpraktikusabb módjára, hogy e 

Munka tanítványa botlás nélkül járhasson azon az úton, amelyet Atyai szeretetem az örökkévalóságtól 

fogva kijelölt. 

58 A spiritualizmus nem hoz létre új törvényeket, csak feltárja előttetek az utat, hogy megállás nélkül 

emelkedjetek felfelé, és kövessétek az utatokat minden idők törvénye szerint. 

59 A lélek eredetileg tiszta; de ha a világban szennyeződések fertőzték meg, először önmagát kell 

megtisztítania, amíg el nem éri a győzelmet ebben a rábízott dologban. 

60 A spiritualistának meggyőződésből ki kell iktatnia magából mindent, amit regressziónak tart a 

számára. Mert az én szavamat nem félelemmel kell erőltetni, hanem az igazságának és szeretetének 

kézzelfoghatóvá tételével kell megtérítenie és meggyőznie, ahogy Krisztus tanítását sem erőltették a 

második korszakban. 

61 Ma Krisztus, a Mester azt mondja nektek: Ez a csoda, hogy az én Igém által átalakultatok, hit által 

történik. 
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62 Ki kételkedik jelenlétemben ebben az időben? Ki korlátozhatja a cselekvés lehetőségeit, amelyek 

révén én mindenre képes vagyok? Ki akadályozhatja meg a Mestert abban, hogy egy olyan emberi 

teremtményen keresztül nyilvánítsa ki magát, amely az Ő mesterműve, a Lélek képére és 

hasonlatosságára teremtve? 

63 Használjátok e kijelentés jelentését fegyverként, hogy holnap megmagyarázzátok ezeket a 

megnyilvánulásokat a hitetleneknek. 

64 A tudatlanok és az Ügy ellenségei kérdésekkel fogják ostromolni magukat. De ne aggódjatok, én 

veletek leszek. Előtte megismertetem veletek az utakat, a buktatókat és a veszélyeket, hogy a jót és a 

rosszat ismerve mindig képesek legyetek felfedezni a helyes utat, amely visszavezet benneteket 

eredetetekhez, annak az Atyának a kebelébe, akitől eredtetek. 

65 Az ember az Atya akaratából lakja a földet, általa lélegzik és él. És a ti Uratok azért vette fel ezt az 

emberi formát, hogy a világban éljen, és hogy a jó és a rossz közel kerüljön hozzá, és hogy 

alázatosságában próbára tegye magát. Mivel szeretetből lettem emberré, hogy köztetek éljek, miért ne 

tenném magamat ismertté az ember értelmén keresztül, akit annyira szeretek, és akit azért keresek, hogy 

segítsek neki megtalálni az üdvösséget? 

66 Minden ember érzi, hogy saját lelke benne él, és időnként vágyakozik egy láthatatlan kéz után, 

amely feléje nyúl. Amikor a fájdalom átjárja a szívét, az ég felé fordítja tekintetét, hogy megadja magát, 

és szíve mélyéről kiáltja, hogy meghallgassák. Hogyan gondolhatja, hogy hangja eljut a Teremtőhöz, és 

hogy hosszútűrő arcát Ő látja? Hogyan gondolhat arra, hogy az ő Ura ismeri őt? ─ Mert vannak olyan 

képességek a lelkében, amelyek istenivé teszik, és ismerik az Atyát, hogy aztán könyöröghessen hozzá, 

amikor nem találja meg a földön, amire vágyik. Ha apránként megérted a tanításaimat ─ miért ne 

hihetnéd, hogy Isten az ember tulajdonságain keresztül ismertté teheti magát, hiszen ő maga is Isten 

része? 

67 Az ember, bármennyire is materialista, meg fog érezni egy olyan erőt, amely mindenek felett áll, 

és ez az érzés vagy a létezésem felismerése meg fogja győzni arról, hogy ezek a megnyilvánulások az 

igazság, az igazságosság és a szeretet elvét követik. 

68 Természetesen szükséges volt, hogy az erre a szolgálatra megajándékozott személynek elegendő 

meggyőződéssel rendelkezzen egy ilyen kényes küldetés végrehajtásához, és ha nem volt képes időben 

elvetni a gyengeségeket és az anyagiakra való hajlamot, hogy befogadja Isteni sugaramat, akkor a 

megnyilvánulás nem rendelkezett azzal a külső ragyogással, amelyre a hallgatók mindig is vágytak, bár a 

nyelvi kifejezés tökéletlensége mögött az Isteni Szellem lényege és igazsága mindig is jelen volt. 

69 Ha az Igém tanulmányozása során kifejezésbeli különbségeket találtok, ez ne zavarjon meg 

benneteket, mert nincs jelentősége. Az ihlet minden hanghordozóhoz eljut, és ők nyelvi formát adnak 

neki a nyelvileg elért tökéletességüknek megfelelően. 

70 Ragaszkodj a jelentéshez, mert azt kell magaddal vinned. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 193  
1 A lelked szeretné megkapni a tanításaimat, és én szívesen fogadom. 

2 Tanítványok, ébren kell lennetek, mert emberek fognak elindulni, hogy megvizsgálják a 

munkámat, amelyről egyesek azt gondolják, hogy földi tudományokon alapul. Akkor majd úgy fogjátok 

megismertetni, mint a szellemi tanítást, amely átalakítja a világot. 

3 Nem arról van szó, hogy a tudomány ellenzőjeként jöttem, hiszen a tudomány tudás, ismeret, 

fény. Tanításom inkább minden emberi tudás felett áll. Munkámban elmagyarázom nektek a 

spiritualizmust, vagyis a szellemi, az Isteni ismeretét, egy magasabb élet ismeretét, amely túl van az 

anyagon. Igazság szerint áldom a tudományt, amelyet az emberek az emberiség javára fejlesztettek ki. 

4 Most van az az idő, amikor sok szó esik majd a lélekről és a tudományról. A tudomány nem csak 

azok kiváltsága, akik fizikailag felkészülnek a megismerésére, mert a fény a szellemtől származik, amely 

Istentől kapja. 

5 Az én isteni tanításom egy magasabb rendű tudomány, amely megtanít téged arra, hogy 

tökéletesítsd a lelkedet. Azért adtam nektek az agyat és a szívet is, hogy ott irányíthassátok 

gondolataitokat és érzéseiteket. 

6 A tudás, amit most átadok nektek, nem ismer határokat, mindenre kiterjed, határtalan. Ebben 

megtaláljátok a lelki élet és az anyagi élet igazi tudását. 

7 Most már látom, hogy képes vagy megérteni a tanításomat és behatolni a titkaiba. Az anyaggal 

kapcsolatos tudomány segítségével ismered azokat a törvényeket, amelyek a teremtés egészét irányítják, 

és hogy ez a saját testedben sűrűsödik össze. És amikor már sokat tanultatok és megismertétek azokat a 

törvényeket, amelyek korábban rejtélyesek voltak számotokra, a túlvilág küszöbén találjátok magatokat, 

ahol az Atya szíve vár rátok, és minden pillanatban kommunikálni akar veletek. Mi lehet ismeretlen 

számodra, ha ismered a tanításomat? 

8 Ezért mondom nektek, hogy egyszerű tanításom megadja nektek a magasabb szintű tudást, amely 

megakadályozza, hogy szívetek elgyengüljön e világ tudósai előtt. 

9 Ahhoz, hogy a természetben vagy az életedben bekövetkező minden esemény értelmét felfedd, 

nem kell a tudomány könyveihez fordulnod, hogy konzultálj velük. Elég lesz, ha gyakorlod az 

érzékelésedet és megtisztítod a szívedet, hogy az ihlet áradjon az ajkadról. 

10 Ha, bár a Munkámon belül vagytok, mégis alacsonyabb rendűnek érzitek magatokat, és 

elutasítjátok a segítséget, amit az imátok által kaphattok, akkor ostobának és tudatlanoknak fognak 

titulálni benneteket. 

11 Értsétek meg, hogy amikor azt mondtam nektek, hogy ebben az időben tudatlan emberek 

elméjén keresztül fogok megnyilvánulni nektek, világossá akartam tenni számotokra, hogy nem azokat 

választottam megnyilvánulásomra, akiket ti tudósoknak vagy filozófusoknak neveztek. Mindazonáltal, egy 

olyan agy, amely közvetíti az inspirációmat, fényt tár fel a lélekben, és a fény a bölcsesség. 

12 Ismét mondom nektek: harcoljatok, mert amíg a lélek a fejlődés útján jár, ki lesz téve a 

kísértéseknek. Ezért tanítalak benneteket és adok erőt, hogy legyőzhessétek rossz hajlamaitokat. Ha a 

lélek erős, akkor erőt ad az elmének és szilárd akaratot a szívnek, hogy legyőzze a test kívánságait. Ha az 

emberből hiányzik a fény, a lelke nem fejlődik. Ilyenkor az élet viszontagságai erőteljesen hatnak a 

szívére, és olyan lesz, mint egy csónak, amely felborul a vihar közepén. 

13 Amikor az ember lelkileg felkészült, olyan, mintha elpusztíthatatlan páncélt viselne a kísértésekkel 

szemben. 

14 Azért nyilatkoztattam ki nektek ezeket a tanításokat, hogy amikor egy pillanatra megbotlasz vagy 

elesel az ösvényen, felismerd a vétkedést, és keressétek a javuláshoz vezető utat. 

15 Ha alázatosan viselkedsz, a rád váró életben növekedni fog a lelki gazdagságod. Akkor békétek 

lesz, ami a létezésetek legszebb érzését fogja adni nektek. Lelkedben ott lesz a vágy, hogy az Atyát 

szolgáld azáltal, hogy hűséges őrzője vagy annak, amit Ő teremtett, hogy vigaszt nyújts annak, aki 

szenved, és békét annak, akinek nincs lelki békéje. 
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16 Nemcsak az én szavam jelenti nektek jelenlétemet ezekben a pillanatokban, hanem a saját 

lelketek is mélyen érez engem. 

17 Üdvözlöm önöket. Itt a lényege az én 

Szó, amely táplálja a szívet, hogy érzései harmóniában legyenek a lélekkel. A tudományok vagy filozófiák 

ismerete nélkül jutsz el a bölcsességre. Látók vagytok, és rendelkeztek az intuíció és a jóslás 

adományaival, amelyek révén megkapjátok az inspirációmat. 

18 Mielőtt az emberek egyesülnének a törvényemben, háborúról fognak szólni a hírek. Az emberiség 

meg fog tisztulni, és akkor eljön a Szentlélek országa. 

19 A ti dolgotok az, hogy az emberi elmén keresztül értelmezzétek azt az igét, amelyet a Mester 

adott nektek. Ne alkossatok olyan tanokat, amelyek elválasztanak benneteket isteni tanításomtól, mert 

ez az egyetemes tanítás az, ami mindannyiótokat egyesíteni fog. 

20 Értsd meg, hogy képes vagy meghajlítani a tested ellenszegülését, hogy alkalmazd a leckéimet. 

hozza. A szeretet és az irgalom vetésével jót fogsz tenni, és ezáltal fényt és fejlődést adsz a lelkednek. 

21 Úgy hagylak itt benneteket, mint akik felelősek vagytok ezért az igéért, amelyet hallottatok, és 

amelyet azzal az őszinteséggel kell továbbadnotok, amellyel kaptátok. 

22 Az én eljövetelem ebben az időben egy új meghívás a törvény útjára, és ennek a szónak az egész 

jelentése abban az életszabályban foglalható össze, amelyet egykor tanítottam nektek: "Szeressétek 

egymást". 

23 Legyen egyetértésben a vizsgálatokkal. Ismerjétek fel, hogy ti nem egy kitagadott nép vagytok, 

hanem azok, akik így vagy úgy, de mindig is élvezték a juttatásaimat. 

24 Mária, a szerető Anya, szintén anyai szeretetét adja nektek a megértés emberi képességén 

keresztül, és örömmel teli bátorsággal tölt el benneteket, hogy életetekben ne érjen benneteket 

csüggedés. 

25 Áldott a lélek, amint az Atya arcát látja. Boldogok vagytok, akik elérték a gondolkodás 

szabadságát, és elutasították a kultikus formákat és dogmákat, hogy Engem keressenek. Tanításom 

megvilágosította ismereteidet, és most már tudod, hogy a cselekedetek, az érzések és a szív tisztasága a 

legjobb módja annak, hogy imádd az Atyát és beteljesítsd az Ő törvényét. Így jut el az ember a 

Teremtőjével való tökéletes közösséghez, a szellemi közösséghez, amelyben a gyermek mondhatja: 

"Atyám, munkáld bennem akaratodat", és az Atya válaszolhat neki: "Szeressétek egymást, ahogy én 

szeretlek titeket". Ez a hang visszhangzik majd mindazok lelkében, akik belsőleg felemelkednek. Ez a hang 

fogja formálni annak a szívét és lelkét, aki hozzám közeledik. Ez az együttlét olyan lesz, mint egy balzsam 

a lélek számára, amely ebben az életben megtisztítja és megtisztítja magát az anyagon keresztül, hogy 

bölcsességre jusson és megismerje Teremtőjét. 

26 Ezért mondtam nektek, hogy amit ezen a világon tanultok, az szolgálni fog titeket azon az úton, 

amely a lelket az örök életbe vezeti. Ha teljesítitek feladatotokat ebben az életben, és hasznosítjátok 

annak leckéit, amikor elhagyjátok a testet, hasonlóak lesztek a virágokból áradó illathoz, mert jóságot 

csepegtettek a szívekbe. 

27 Érezd Uradat a lelkedben, és érezd a benne való lakozás legfőbb örömét. Mert Jehova, a Teremtő, 

mindenben ott van, és ez az öröm fokozódni fog bennetek annak fényében, hogy újra eljöttem, és az 

emberi elmén keresztül nyilvánulok meg, hogy folytassam tanításaim átadását nektek. Egyesítsétek 

örömötöket azzal, ami az én szellemi világomból árad. Ezek a lények azt üzenik nektek, hogy az ő világuk, 

bár végtelenül nagyobb, mint a tiétek, mégis csak egy atomja a tökéletesség világának. 

28 A Velem töltött órákat nem pazaroltad el, ezek fényt jelentenek lelked számára, mert a Mester 

bölcsessége megvilágosítja. Amikor lényed mélyéről felcsendül egy hang: "Mester, hiszek benned, mert 

szavad által nemcsak bölcsességet, hanem erőt és reményt is adsz a lelkünknek, hogy elviseljük ennek az 

életnek a szenvedéseit" ─ valóban, a te lelked szólt. 

29 Ma megtanuljátok, hogyan beszélgessetek Velem, és hogyan telítődjetek tanításom spirituális 

jelentésével. 
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30 Ebben az időben, amely a kegyelem utolsó ideje, arra kérlek benneteket, hogy 

engedelmeskedjetek parancsaimnak. Rátok hagyom a szeretet örökségét, amely által az emberek 

egyesülnek egymással, és mindenki egyesül az Úrral. 

31 A szívetek így szól hozzám: "Mester, 1950 után kihez fogunk ragaszkodni?" Válaszolok neked: Az 

Én Igémre, amelyet végrendeletként hagyok rátok, és amelyet ki fogok nyomtatni. 

32 Még egy rövid ideig a földön maradtok, hogy teljesítsétek parancsaimat, és amikor bejelentem 

nektek közelgő távozásomat, azt fogom mondani nektek, ahogy annak idején az apostoloknak is: "Ahová 

én megyek, oda most nem mehettek. De eljön majd az idő, amikor te is oda mész, ahová én most 

megyek." 

33 Hogy segítsek nektek felemelkedni, vigasztaló szavaim szállnak le hozzátok. Mindegyikük egy-egy 

fénysugár, amely megvilágítja elméteket, hogy megértsétek az Atyátokhoz és önmagatokhoz méltó 

érzéseket és eszméket. 

34 A spiritiszta felismerhető a szavaiból, amelyek egyszerűek és egyszerűek a kifejezésükben, de 

mély értelmükben mélyek. 

35 A spiritualista nem a saját javát keresi, hanem tudja, hogyan adja magát teljesen másoknak. Ez a 

tanítvány egy űrt fog betölteni az emberek szívében. Segíteni fogja embertársait abban, hogy 

tökéletesítsék Istenről alkotott elképzelésüket. Az igazság az, hogy könnyű szolgálni és harmóniában élni 

másokkal. 

36 E tanítás apostolai megértetik a világgal, hogy nem szükséges gyülekezési helyeket vagy 

fényűzéssel teli templomokat felajánlani Nekem, hogy kiengeszteljenek Engem az Atyával vagy 

embertársaikkal szemben elkövetett bűnök miatt. 

37 Amikor az ember tudja, hogy több szellem, mint anyag, akkor felajánlja Urának lénye örök 

részének virágait: a szellem-lelkét. 

38 A spiritualitás kibontakozását ellentétes erők fogják ellenezni. Mert egyesek nem akarják, hogy 

az, amiben hittek és amit gyakoroltak, és ami évszázadokon át uralkodott, leomoljon. 

39 Isteni tanításom nem kényszerít senkire, és nem kelt félelmet senkiben. Meggyőző ereje, 

igazságossága és igazságossága révén finoman hatol a lelkekbe. 

40 Az emberek az egész világon keresik az okát annak, amit jelenségeknek neveznek, és hogy mi az a 

megnyilvánulás, ami a teremtésben minden dolog fejlődésében benne rejlik. 

41 Az emberiség sokat tanult, nagy a különbség a Földet ma és a múltban élő emberiség között. 

Szellemi értelemben is nagy előrelépést fogtok tenni, ami meg fog lepni benneteket, ha 

összehasonlítjátok azzal a szellemi visszafejlődéssel, amelyben ma éltek. 

42 Készüljetek fel a csata idejére. Erősítsd meg a hitedet, és készítsd fel a lelkedet, hogy szembenézz 

azokkal, akik harcolni fognak ellened. Szavam még mindig veletek van, hogy megadjam nektek az utolsó 

impulzusokat és az utolsó utasításokat. 

43 Azt akarom, hogy mély meggyőződéssel és állhatatosan kövessetek Engem mindvégig. A szívetek 

azt mondja Nekem: "Kételkedsz bennünk, Mester?" De én azt mondom nektek: Nem esküdtetek-e meg 

sokszor, hogy követni fogtok Engem, és a megpróbáltatások pillanatában nem támadtak-e kétségek 

bennetek? 

44 Nem szabok feltételeket nektek, és nem követelek tőletek áldozatokat. Én csak azt tudatom 

veletek, hogy a jót, amit a felebarátotoknak tesztek, olyan jótétemény, amit magatoknak is tesztek. 

45 Adjátok tovább a tanításaimat, és tegyetek minden lehetséges jót anélkül, hogy pénzt kérnétek. 

Ne tévesszen meg senkit. Ha a tetteidből még mindig hiányzik a tisztaság, itt az ideje változtatni. Bízzatok 

Bennem, a Mesteretekben. 

46 Néha könyörögsz az erőmért, hogy tudd szolgálni embertársaidat, tudva, hogy te is szegény vagy 

a világban. A nyomorúság megrémít, és a szíved kétségbeesik. Ilyenkor nem bízol bennem. 

47 Amikor a szenvedés körülvesz téged, azt kéred, hogy azonnal hagyjon el, mert elviselhetetlennek 

tűnik számodra. Ennek az az oka, hogy nincs bennetek tökéletesség, mert a lelketekből hiányzik a 
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kibontakozás. Azt gondoljátok, hogy nem érdemlitek meg ezt a megtisztulást, nem ébredtek rá, hogy a 

fájdalom gyakran csak egy lecke, hogy utána jobban megértsétek azt, aki szenved. 

48 Használjátok ki teljes mértékben földi léteteket, szenvedjetek szeretettel, emelkedettséggel és 

türelemmel, hogy megtisztuljatok itteni foltjaitoktól. Amikor a fájdalom elmúlik, és a béke visszatér a 

szívedbe, örülj neki, és tartsd meg. Még szenvedésetekkel is példát és tanítást kell adnotok. Nem akarom, 

hogy a spiritualistát úgy ítéljék meg, hogy szavaiban ékesszóló, tetteiben pedig elítélendő. Mindig 

dicséretes cselekedetekkel kell megerősítened a hitedet és a szavaidat. 

49 Ne felejtsétek el, hogy amikor a segítségemet kértek, én már előttetek jártam, hogy kikövezzem 

az utatokat. 

50 Cselekedj a lelkiismeretednek megfelelően, hogy amikor eljön az ítélet pillanata, felelni tudj a 

tetteidért. Nem kell büntetést várnotok Tőlem, igazságosságom soha nem büntetett. Akkor a 

szerelmemnek nem lenne hatalma. Mindenki a maga bírája, és hányszor kellett megmentenem titeket 

magatoktól. Mert magatokban hordozzátok az ellenséget, amely a rosszindulat, az önzés, a hiúság. 

51 Mindezek miatt meg fogjátok érteni, hogy egy élet nem elég ahhoz, hogy a lélek megtisztuljon. 

52 Eljön majd az idő, amikor elfoglalhatjátok a tanári pozíciót. Akkor veletek leszek, hogy segítselek 

benneteket a nehéz pillanatokban. 

53 Szívetekben azt mondjátok Nekem: "Atyám, légy áldott, mert eljöttél hozzánk, amikor mi nem 

tudtunk hozzád jönni". 

54 Az emberi lény, akin keresztül megnyilvánulok, eltűnik a szemed elől, és csak isteni lényem 

marad, amelyet lelked a megnyilvánulásom rövid ideje alatt magába szív. 

55 Nagyon jól tudjátok, hogy ezekben az emberi testekben nincs semmi isteni, hogy ezek csak 

eszközök az üzenetem továbbítására. Ezért engedted meg önként, hogy a lelked elmeneküljön, távol 

minden fizikai befolyástól, hogy élvezze a jelenlétemet. 

56 Gyakran beszélek nektek arról a valódi küldetésről, amelyet a hanghordozó teljesít, hogy 

tudjátok, milyen mértékben teszi tökéletessé a szavát, mik a határai annak, hogy mit tud közvetíteni. 

Akkor igazságosan ítélhetitek meg minden egyes megnyilvánulásomat, teljes tudatában annak, hogy mit 

kell Nekem tulajdonítanotok ─ mint például a bölcsességet és a szellemi jelentést ─ és mit kell a 

hanghordozónak tulajdonítanotok, ami a jó felkészültségét jelenti. Ily módon nem eshettek tévedésbe 

azzal, hogy Nekem tulajdonítjátok azoknak a tökéletlenségeit, akik által kinyilatkoztatom Magamat, vagy 

fordítva, azzal, hogy a hanghordozónak tulajdonítjátok azt a bölcsességet és teljességet, amelyet az Én 

Lelkem az ő segítségével közvetített. 

57 Ezért gyakran fogok hozzátok szólni, mert fennáll a veszélye annak, hogy fanatikusan 

ragaszkodtok ennek az Igének a külső formájához, amelyért a hanghordozó a felelős, mivel ő az Én 

megnyilvánulásom eszköze. 

58 Ha mindezekre nem gondolsz időben, akkor az imádat minden külsődleges cselekedete iránti 

hajlamod olyan nagy lesz, hogy nem leszel képes megszabadulni a külsődleges gondolkodásmódodtól, 

amikor eljön a próbatétel pillanata. Mi ez a próbatétel pillanata, amiről beszélek? Ez az a nap, amikor egy 

hanghordozón keresztül adom át nektek az utolsó szavamat. 

59 Nem tartottam titokban a kitűzött dátumot, hogy mindannyian felkészüljetek erre a napra. 

60 Ez a nemzet nagyszerű, és sok ága van. Mindazonáltal nincs olyan gyülekezet, amelyben ne 

nyilvánult volna meg az az akaratom, hogy 1950-ben befejezzem igehirdetésemet. 

61 Mindannyian tudjátok, hogy ez a megnyilvánulás nem fog örökké tartani, hogy már 

megnyilvánulásom első napjaitól kezdve tudattam az emberekkel, hogy csak egy bizonyos ideig fogok 

megnyilvánulni az embereknek ebben a formában. 

62 Egy másik kinyilatkoztatás, amelyet minden olyan gyülekezetben adtam, ahol az Igém elhangzott, 

az, amelyben azt mondtam nektek, hogy a jövőben arra vagytok hivatottak, hogy lélektől lélekig, vagyis 

emberek, szimbólumok vagy külső istentiszteleti formák közvetítése nélkül lépjetek Velem közösségbe. 

63 Mind a nagy tömegeket befogadni képes gyülekezeti teremben, mind a szerény helyen, ahol csak 

néhány tanítvány gyűlik össze ─ mind a nagyvárosokban, mind a vidéken és a kis falvakban ─ feltárult 
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Munkám lényege. Képesek vagytok biztonságosan megtenni a spiritualizáció felé vezető lépést. Minden 

tanításomban megerősítettelek benneteket, hogy amikor eljön a döntő óra, amikor bizonyítanotok kell 

engedelmességeteket, alázatotokat és szereteteteket a Mester iránt, tudjátok, hogyan kell követni Őt, 

feláldozva magatokat, ha szükséges, és lemondva arról, ami sokáig ösztönző volt számotokra, annak 

teljes tudatában, hogy ez a lemondás az egész nép számára nagy előrelépést jelent a spiritualizáció felé 

vezető úton. 

64 Ha nem hallgattok ezekre az előkészítő jelzésekre, nagyon fájdalmas ébredés vár azokra, akik 

jelenleg nem tulajdonítanak nekik kellő jelentőséget. Ez a felébredés lehet az indulásom napja vagy az azt 

követő idő, de mindkét esetben fájdalmas lesz. 

65 Meg akarlak kímélni benneteket azoktól a megpróbáltatásoktól, amelyekbe egy engedetlenség, 

egy rossz értelmezés vagy egy ostobaság sodorhat benneteket. De ha valaki mindazok után, amire 

utasítottalak benneteket és amire figyelmeztettelek, erősebbnek gondolja magát Nálam, bölcsebbnek és 

jogosabbnak, mint Én, amikor parancsokat adok, és tudatosan nem engedelmeskedik annak, amit 

elrendeltem, az már meghozta és megerősítette az ítéletét, amelynek nagysága megfelel majd a vétke 

mértékének. 

66 Ahol a szavam a legjobban kivirágzott, ott lesz a legnagyobb a felelősség. Mert ott ragyogott a 

legjobban a tanításom, és ott fejeződött ki legjobban a munkám. Ezért ezekről a helyekről kell majd a 

legjobb példát sugározni a többieknek, a jelentékteleneknek, hogy mindenki megtegye az én Akaratomat. 

67 Míg egyesek távoli helyekről, mások a közeli földekről érkeznek, és mindannyian vágynak erre a 

szóra, amely békével tölti el a szíveteket. Ne kérdezzétek az emberiséget, hogy igaz-e, hogy ebben az 

időben ismertettem magam. Mit mondhatnának nektek azok, akik nem ismerik eljövetelemet és új 

kinyilatkoztatásaimat? Szavam a szívetek mélyén van, és magatokban meg fogjátok találni a jelentését. 

68 Elhívtalak, kiválasztottalak. Nem emberi parancsok, hanem az Én akaratom hozott titeket ezekre 

az alázatos helyekre, ahol halljátok az Igémet. Már régóta hívtalak benneteket, hogy hallgassátok meg 

tanításaimat, mert ez a megnyilvánulás hamarosan véget ér. Néhányan korán jöttek, és hosszú időre 

felfrissültek, mások későn jöttek, de tudni fogják, hogyan kell használni a tanításokat. 

69 Nem véletlenül kerültél erre az útra. Ti vagytok Isten régi, mai és örökkévaló népe, az a nép, 

amely olyan ruhát kapott, amelyről egyedül felismerhetlek benneteket. Én, aki az Atya vagyok, aki őrzöm 

a szeretett gyermek napjait és éjszakáit, azért jöttem hozzátok, hogy még egyszer elhívjalak benneteket, 

és felfedjem előttetek, hogy szellemileg ugyanolyanok vagytok, mint azok, akiknek a múltban 

megmutatták az élet és az igazság útját. 

70 Ez a földi élet egy újabb lehetőség, amelyet azért kaptatok, hogy éljetek vele, és 

engedelmeskedjetek törvényeimnek és parancsolataimnak. Az idők elmúltak, ma azért jöttem, hogy az 

Istenségem által előkészített hanghordozókon keresztül szólítsalak meg benneteket. 

71 Illés szellemileg ismertté tette magát a megértés szervein keresztül, amelyeket később 

használtam, és ezeken a közvetítőkön keresztül kaptátok meg a múltbeli kinyilatkoztatások értelmezését. 

Az első hanghordozók értelmén keresztül képezték ki azokat, akiknek követniük kellett őket ezen az úton, 

azokat, akik később megsokszorozódtak, és sok régióban hallatták hangomat. Ezeket neveztem 

hanghordozóknak. 

72 Ma, amikor már csak három év van hátra Szavam végéig, arra kérem azokat a szíveket, amelyek a 

Magasságos tiszta ihletét közvetítik, hogy saját lelkiismeretüket vizsgálva ismerjék fel, hogy mind 

munkájuknak, mind Szavamnak ebben az utolsó rövid időszakban kell betetőznie. Ehhez áldozatokat kell 

hozni, hogy olyan fogékonyak és felkészültek legyenek, mint még soha. 

73 Kísértések leselkednek majd rájuk, de nem lesznek egyedül, mert angyalokat és a fény szellemeit 

helyezem jobbra és balra, hogy vigyázzák lépteiket. 

74 Az emberiség a mai napig nem értette meg, hogyan lépjen kapcsolatba Velem spirituálisan és 

közvetlenül. Ezért küldtem mindig fénylényeket, akik által beszéltem a világhoz. Miért csodálkoztok most, 

hiszen én is szóltam az emberiséghez Mózes és a próféták száján keresztül? A túlvilágon sok lény kérte 

ezt Tőlem. Azért küldöm őket, hogy megtestesüljenek a világban, hogy segítséget hozzanak ennek a 
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pusztuló emberiségnek. De én megmondtam az emberiségnek: a hírnökök már a földön vannak, 

küldötteim már el vannak rendelve és szétszóródtak a világban. Mindannyian a népem részei, és 

bizonyítaniuk kell bátorságukat és emelkedettségüket. 

75 Nem fogtok hozzám jönni üres kézzel, sem zsibbadt búzaszemmel, mert akkor nem fogjátok 

magatokat méltónak érezni arra, hogy még csak gondoljatok is Rám. 

76 Nézzétek meg az embereket a világ különböző pontjain és különböző felekezetekben, hogyan 

várják fényem sugarát és remélik, hogy hangom szólni fog hozzájuk. Hallgasd meg könyörgéseiket és 

könyörgéseiket, hallgasd meg, hogyan könyörögnek eljövetelemért, és hogyan mondják nekem: "Atyám, 

hosszú ideje várunk rád, és mégsem jelentél meg. Már sokat szenvedtünk, de Te, Megváltónk, nem jöttél 

segítségünkre." 

77 Ébredjetek fel álmotokból, tanítványok, hogy lehetővé tegyétek az emberiség számára, hogy 

megismerje Szellemi Munkámat. Akkor azt fogom mondani azoknak, akik szeretnek Engem: Várjatok még 

egy kicsit, mert hamarosan eljön a pillanat, amikor közel érezni fogtok Engem a szívetekhez. 

78 Tanítványok, bátorítson benneteket az Én Igém, és ha rövid időre kétségbe is estek, miután sokáig 

dolgoztatok a meddő mezőkön, én megpihenést adok nektek, és azután nagy bátorsággal fogtok elindulni 

az élet felé. Legyetek vidámak és éljetek éberen. 

79 Gondoskodjatok arról, hogy az emberiség a saját tetteitek által higgyen az eljövetelemben. 

Szenteld otthonodat a jóságnak, a jótékonyságnak, a szeretetnek, de ne csak azok számára, akik benne 

laknak. Nyisd ki az ajtaját, és engedd be rajta a rászorulókat, a betegeket és a szenvedőket. Azzal a 

kegyelemmel, amellyel én fogadtalak benneteket ezeken a találkozási helyeken, fogadjátok be 

embertársaitokat az otthonotokban is. 

80 Tanulmányozzátok az Igémet, kutassátok fel mindazt, amit mondtam nektek. Nem kell a földi 

könyvekben kutatnod ahhoz, hogy a szellemi dolgokról ismereteket szerezz. Én voltam a könyved, és lelki 

világom az egyik lapja. Tartsa be őket. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 194  
1 Szerelmem veled van. Jöjjetek e forráshoz, élet vándorai; jöjjetek és igyatok, ó, félő szívek. 

Azok a kezek, amelyek segítségért nyúlnak Hozzám, adjátok tovább jótéteményeimet. Pihenjetek itt 

mindannyian, az élet fájának árnyékában. 

2 Nem mindenki jön sírva. Még az itt lévő tömegek között is vannak olyanok, akik az utolsó kapott 

jótéteményektől elragadtatva jönnek, és szívükben azt mondják Nekem: "Köszönöm, Atyám, mérhetetlen 

a te irgalmasságod irántunk." Ez az igazság. 

3 A szeretet örökkévaló Lelke az, aki köztetek lakik ─ Ő az, aki egy másik időben emberré lett, hogy 

az emberekkel lakjon, és megmentse őket a bűnből, a bűnből és a sötétségből. 

4 Én ugyanaz vagyok, az idő számomra nem múlik el, az akaratomnak van alárendelve. Ezért 

emlékeztetlek benneteket a múltatokra, és bejelentem nektek, milyenek lesztek holnap. 

5 Emlékeztetlek benneteket azokra a szavakra, amelyeket a második korszakban az emberek 

szívébe írtam, és a Golgotán lévő véres jelekre, amelyekkel megjelöltem lépteimet a földön. 

6 Az én szavamban ott van a méz, amely megédesítheti létedet, és örökre elűzheti a keserűséget, 

amely mindig is tompa íze volt életednek. 

7 Ha korábban nem értettétek, hogy milyen céllal bíztam rátok a földet, most el fogjátok érni a 

sorsotok és a feladatotok ismeretét, hogy többé ne tévedjetek. 

8 Lépj túl a stagnálásodon. Minden lélek feladata, hogy folyamatosan fejlődjön, átalakuljon és 

megújuljon, amíg el nem éri a tökéletességet. 

9 Egy új korszakot hirdettem nektek, egy új időt, amelyben lerázhatjátok a szellemi tehetetlenséget, 

és újabb lépést tehetsz a hegycsúcsra vezető ösvényen. De nem csak az én szavam az, amely új időt 

hirdet, és a fejlődésről és a tökéletességről beszél nektek. A természet is, amely körülvesz benneteket, 

megmutatja ezt a maga nyelvén, amelyet nem akartok sem meghallani, sem megérteni. Ez is készül egy 

lépést tenni a tökéletesség felé. Mert minél több idő telik el, annál több méhében lesznek a magasabban 

fejlett és tökéletesebb lények. Ezért ennek az otthonnak harmóniában kell lennie azokkal, akik lakni 

fogják. 

10 Nem vettél észre jelet a természet országaiban, az évszakokban, az égbolton, a szárazföldön vagy 

a tengeren? Vakok vagytok, és nem látjátok azokat a jeleket, amelyekről beszélek nektek, vagy süketek, 

hogy nem halljátok meg a hívásukat? Ismerjétek meg és hirdessétek az emberiségnek, ahogyan a régi 

próféták tették. Mert hamarosan a bolygótok minden téren megrendül. Mint a fa, amikor a vihar 

felkorbácsolja, a földet is megrázza, és a fa ágain csak azok a levelek maradnak meg, amelyekben élet 

van, mert az elszáradtakat ledobja és elragadja a forgószél. 

11 Azok a napok minden ember számára próbatétel lesz, és csak az imában és a jóban találnak majd 

védelmet és békét. 

12 Milyen szép lenne, ha egy olyan nép támadna a földön, amely olyan lenne, mint az üdvösség 

ajtaja, mint egy világítótorony a sötétségben és béke a zűrzavar közepette! Nem örülnétek, ha ti lennétek 

azok az emberek? Az Ige, amelyet kaptok, tartalmaz és tanít mindent, amire szükségetek van ahhoz, hogy 

az emberiség bástyája legyetek a megpróbáltatások pillanataiban. 

13 Jelenlétem közöttetek és szavam megnyilvánulása nem puszta véletlen volt. Mindennek megvan 

a maga értelme, mégpedig az, hogy elhívást kaptatok, hogy meghalljátok a hangot, amely megnyitja az új 

időt, hogy szeretettel és hittel telve elindulhassatok, hogy terjesszétek a kapott üzenetet. 

14 Amint ez a tanítás a maga őszinteségében és igazságosságában érvényre jut a világban, az 

emberek úgy fognak feléje törekedni, mint a szomjas és fáradt vándor a sivatagon keresztül az oázis felé. 

15 Még nem mondhatjátok, hogy ez az utasítás már érezteti hatását a földön, mert eddig 

megelégedtetek isteni üzeneteim fogadásával. 

16 Mielőtt ez a nép elindulna, és hordozná a szellemi magot azzal a világossággal és jelentéssel, 

amellyel rátok bíztam, először sok zűrzavaron megy keresztül, hibákat, ellentmondásokat és 

profanizációkat fog elkövetni. 
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17 A jó magatartás, az igaz imádat és a feladatok jó teljesítése csak akkor fog bekövetkezni, ha a 

Harmadik Korszak tanítványai helyesen értelmezik szavamat, és cselekedeteikkel tanúságot tesznek 

tanításaimról. 

18 A spiritualitás még nem érvényesült e nép körében, mert nem sikerült megszabadulniuk a régi 

hagyományoktól és szokásoktól, és azzal, hogy külsődleges viselkedésmódjaikat és kultikus formáikat 

szellemi tanításomhoz kötik, megakadályozzák, hogy az emberek felismerjék e munka igazságosságát. 

19 Kincstáramban nagy csodákat és műveket tartok készenlétben, hogy kiáraszthassam a világra 

ezen a népen keresztül, amint elkészülnek. 

20 Várom ezeknek a tömegeknek a spiritualizációját, akiket elég sokáig tanítottam és inspiráltam a 

felkészülésükhöz. A mai napig nem látom a várt gyümölcsöt. Hol van a harmónia és a testvériség? Hol van 

az engedelmesség, az alázat és az önérdek nélküli szeretet? 

21 Milyen messze van ez a nép attól, hogy képes legyen a világot szellemiségre tanítani, és milyen 

messze van attól, hogy méltó tanúja legyen az Igémnek! 

22 Mondtam nektek, hogy az emberiségben szomjúság és éhség van a lélekben, hogy csak egy ilyen 

tiszta és világos tanítás, mint ez, lesz képes enyhíteni a nyomorúságát és megmenteni. De ha ezt az Igét 

és ezt a Művet nem mutatják be teljes tisztaságukban, milyen üdvözítő munkát végezhetnek azok, akik 

tanítják? Ezért, amint igehirdetésem véget ér, időt adok ennek a népnek az elmélkedésre, az 

imádkozásra, a spiritualizálásra és a felkészülésre. Így, amikor elindul, és az Igém hírvivőjévé válik, olyan 

tanítvány lesz, aki tisztában van a feladatával, amit el kell végeznie, és a tanúságtétele igaz lesz. 

23 Minden üzenet, amelyet ez a nép a világnak közvetít, vigasztalást fog tartalmazni. Ebben az 

emberek felfedezik a titkot, amelyet minden lélek magában hordoz, az eddig ismeretlen tulajdonságok és 

képességek gazdagságával. Az ő személyében az emberek megtalálják a kinyilatkoztatást, amely 

megtanítja őket a szellem és a szellem közötti párbeszédre. 

24 A spiritualizmus jó vetői soha nem fogják magukat megkülönböztetni semmi külső vagy anyagi 

dolog által. Nem lesz semmi külsőség, nincs jelvényük, nincs különleges beszédmódjuk. Minden, ami a 

viselkedésmódjukat illeti, egyszerű és világos lesz. Mindazonáltal, ha valamivel megkülönböztetik 

magukat, az a tevékeny szeretet és a spiritualizáció lesz. 

25 A spiritualizmus igazi prédikátorai nem ékesszólásukkal, hanem szavaik bölcsességével és 

egyszerűségével, de mindenekelőtt műveik igazságosságával és életük igazságosságával tűnnek ki. 

26 Ne feledjétek, hogy a földön nem volt szükségem külsőleg szép beszédmódra ahhoz, hogy 

megragadjam a tömegek szívét, hanem tudtam, hogyan érjem el őket a szeretet, az igazságosság, a 

gyógyító erő és a bölcsesség által. Ezt a példát kell megszívlelnetek, és követnetek kell akaratom szerint. 

27 Azt sem akarom, hogy vallásgyakorlatotokat anyagi istentiszteleti helyekre korlátozzátok, mert 

akkor bebörtönzitek a lelketeket, és nem hagyjátok, hogy szárnyaitokat kitárva meghódítsa az 

örökkévalóságot. 

28 Az oltár, amelyen az általam elvárt istentiszteletet meghagyom nektek, az élet minden korlátozás 

nélkül, minden felekezeten, minden egyházon és szektán túl, mert a szellemi, az örökkévaló, az isteni 

alapokon nyugszik. 

29 Tanítványok: Bár sokan közületek már öregkorot értek el tapasztalatokkal teli szívvel, amikor 

ezúttal hallgattátok szavamat és kaptátok új kinyilatkoztatásaimat, be kellett vallanotok, hogy 

bölcsességemmel szemben csak kisgyermekek vagytok. 

30 A Harmadik Korszak kezdetén a földön kellett lennetek, és ebben a formában kellett hallanotok 

Engem, hogy az Igazság Szellemének hűséges tanúi lehessetek, akik képesek vagytok elmagyarázni 

Tanításomat a világnak. 

31 Ezt az időt, amelyet Én a szellemi világosság idejének nevezek, kezdetben nagy zűrzavar fogja 

jellemezni. Nagy kérdések, mély kétségek, bizonytalanságok és lélekharcok merülnek fel az emberben. 

Mindez annak a jele lesz, hogy az ember felébred a szellemi életre. 

32 Azt akarom, hogy minden tanítványom éber és felkészült legyen, mert szükség lesz arra, hogy az ő 

szájukból elhangozzon az a szó, amely minden tudatlanságot megszüntet, vagy amely lecsendesíti a 
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vihart. Akkor megtapasztaljátok majd, milyen gyorsan terjed a szellem tanítása, mert minden szívben 

érezni fogjátok, és úgy csillapítja a fájdalmat, ahogy a víz csillapítja a szomjas ember szomját. 

33 Akkor az élet megváltozik. A felekezetek, az erkölcsök, a tudományok, a filozófia, minden eszme 

nagy átalakuláson megy majd keresztül, és az emberek, végre felismerve az élet igazi értelmét, 

megpróbálnak majd közeledni a szeretet, az igazságosság és az irgalom törvényeim beteljesedéséhez. 

34 Az ember végül megérti, hogy az ő országa sem e világból való, hogy a teste vagy emberi burka 

csak az eszköz, amelynek érzékszervein keresztül a lelke érzékeli a megpróbáltatások és a jóvátétel e 

világát. Végül megtanulja, hogy ez az élet nem más, mint egy csodálatos lecke, amelyet csodálatos 

ábrákkal és képekkel illusztrálnak, hogy a tanítványok, vagyis minden ember jobban megértse a leckéket, 

amelyeket az élet ad neki, és amelyeken keresztül, ha képes azokat helyesen értékelni, eléri lelke 

fejlődését, és megérti a küzdelem értelmét, amely erőssé teszi ─ a fájdalom, amely megkoptatja, a 

fáradság, amely nemesíti, a tudás, amely megvilágosítja, és a szeretet, amely felemel. 

35 Ha ez a létezés lenne az egyetlen ─ valóban, mondom nektek, már régen eltávolítottam volna 

belőle a fájdalmat, mert igazságtalan lenne, ha csak azért jöttetek volna a világra, hogy megigyatok egy 

pohár szenvedést. De akik ma szenvednek és sírnak, azért teszik ezt, mert korábban élvezték a 

kicsapongást. De ez a fájdalom megtisztítja őket, és méltóvá teszi őket arra, hogy felemelkedjenek és 

tisztább formában élvezzék az Úr otthonában. 

36 Akkoriban azért tanítottam az embereket, hogy megtanuljanak tisztán és szeretettel élni a 

világban. Ma azért tanítalak benneteket, hogy megtanuljatok spiritualizálódva élni, hogy felkészüljetek 

arra, hogy holnap a "Szellemi Völgyben", a fénylények között éljetek. 

37 Emberiség: Csak a testnek az a rendeltetése, hogy feloldódjon, miután betöltötte feladatát a lélek 

felé, hogy eszközként vagy burokként szolgáljon neki. De a lélek, amely abban a lényben volt, az 

intelligencia fénye, az értelem, az akarat, az érzések, mindezek soha nem halnak meg, nem halhatnak 

meg, mert részei annak a halhatatlan léleknek, amely annak a lénynek az életét a földön éltette. 

38 Szeretett gyermekeim, ti, akik a különböző felekezetek útjain lelkeket akartok megnyerni 

magatoknak, azt mondom nektek, hogy gondolkodásra kell tanítanotok az embereket, gondolkodásra kell 

késztetnetek őket, segítenetek kell őket a helyes következtetések levonásában. A rítus, a forma, a 

hagyomány, a külsőségek már nem elégítik ki a mai ember lelkét. Fényt, értelmet, igazságot kell adni 

neki, hogy biztonságban érezze magát az útján, hogy a megpróbáltatások óráiban ne gondolja, hogy 

egyedül maradt. 

39 Mindenféle embereket látok, akikben, bár hisznek Bennem, a hit olyan gyenge és a tudás olyan 

zavaros, hogy az életben olyanok, mint az iránytű nélkül hajózó hajók, mint a vándorok, akiknek nincs 

vezércsillag, amely irányt mutatna nekik, vagy mint a juhok pásztor nélkül. 

40 Ezeket a tanításokat néhány testvéreteken keresztül adom át nektek, akiket az emberek sokasága 

közül választottam ki, hogy felhasználjam értelmüket, hogy átadjam nektek ezt az üzenetet. 

41 Ma már kezd kialakulni egy közösség e körül az Ige körül. A városok sarkaiban, a szegénység 

magányában és az egyszerű élet csendjében megnyitják kapuikat a gyülekezeti termek, ahol Atyaként, 

Bíróként és Mesterként hallják tanításomat. 

42 A jövőben a közömbösség, amellyel sokan fogják 

üzenet, a közömbösség, amellyel sokan hallották az emberek között való új jelenlétem hírét, az 

ellenkezőjére fog változni. És mások megvetése e munka iránt később érdeklődéssé válik, és arra készteti 

az embereket, hogy vágyakozva keressenek tanúságtételeket, feljegyzéseket és bizonyítékokat, amelyek 

segítenek nekik megerősíteni hitüket. 

43 Gondoskodni fogok arról, hogy azok a szívek megtalálják lépteim nyomát ebben az időben, és 

amikor előttem állnak, azt fogom mondani nekik: Üdvözöllek benneteket, szeretett népem, gyűljetek 

össze és hallgassátok meg Szavamat. 

44 A szeretet az, amit mindig is kinyilatkoztattam nektek, és ma, választottjaim értelmén keresztül 

történő megnyilvánulásomban, nem tudnám magamat más módon kinyilatkoztatni. 
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45 Ez a mai tanítás elindít benneteket azon az úton, hogy megértsétek azt a tanítást, amelyet 

Jézuson keresztül adtam nektek a Második Korszakban, hogy éberen őrizzétek a lényegét a szívetekben, 

és sugározzátok ki belőle, amikor csak szükséges. 

46 Ez az Ige az egész világon érezhető lesz, mert minden előkészítve van az összes emberrel 

folytatott lelki párbeszédemre, amelyről tanúságot fognak tenni. 

47 Lelked mindig is keresett Engem, és Én soha nem hagytam magára. Bárhová is irányítottad 

lépteidet, én veled voltam, szeretetem vigyázta lépteidet. 

48 Minden korban meglátogattalak téged, és láttam, hogy a lelked képes volt felismerni Engem. 

Most a léleknek az a feladata, hogy a test gyengeségeivel szemben érvényesüljön, hogy megértesse vele, 

mi a helyes út és mi a feladata a kegyelem idején. 

49 Elhívtalak benneteket, tanítottalak benneteket, és ti lesztek tanításom terjesztői, ennek az igének, 

amelyet hamarosan már nem fogtok hallani. Közel a pillanat, amikor Krisztus megszűnik emberi agyon 

keresztül közvetíteni az Igét. De a felfogóképességed kellőképpen képzett lesz ahhoz, hogy felfogja az 

Igémet, és a lelked képes lesz befogadni az ihletésemet. 

50 A szellemedhez beszélek, ahhoz az atomhoz, amely tőlem született, és amely, mivel belőlem 

származik, hozzám tartozik. Ahogyan annak idején azt mondtam: "Az én országom nem e világból való", 

úgy mondom nektek is: a ti országotok sem a földön van. Túl van mindenen, ami meghal, túl van 

mindenen, ami változik, és túl van a megértéseteken. 

51 Most van itt az ideje, hogy minden lélek felébredjen és ráébredjen az igazi életre. Ezzel nem 

akarom, hogy azt értsétek, hogy figyelmen kívül kell hagynotok azt, amit ezen a világon adtam nektek. 

Amíg ezen élsz, addig engedelmeskedned kell a törvényeinek. Csak azt kérem, hogy szenteljetek Nekem 

egy rövid időt a napból, hogy jó munkát végezhessetek testvéreteken, az emberiségen. 

52 Áldásom legyen veletek, mert bennetek áldom meg minden gyermekemet. 

53 Pihenjen meg a lelked az összes gyülekezet összejövetelének e napján. Ahogy abban az időben, 

amikor kiválasztottam a tanítványaimat, de amikor az Igémet is átadtam mindazoknak, akik hallani 

akarták, úgy ebben az időben is kiválasztom azokat, akik ma követni fognak Engem. De megengedem, 

hogy az emberek nagy tömegei is meghallják az Én Szavamat. Az út mindenkinek szól, így az én kenyerem 

is. De nem mindenki tud egyszerre eljönni. Egyesek hamarabb, mások később. De soha ne fordítsd vissza 

a tekinteted. 

54 Azok, akik szentélyt építettek a szívükben, azok azok, akik lépésről lépésre követik a Mesterüket. 

55 A mag, amelyet ma nektek adok, és amelynek megművelésére tanítalak benneteket, Atyátok 

házából származik. Az emberek szívében talál majd megfelelő termőföldet. Előtte az én igazságosságom, 

mintha sarló lenne, levágja a gyomokat, amelyek elborították a mezőt, hogy a mag kicsírázzon. A földek 

újra termőre fordulnak, felfedezitek rajtuk a nyomaimat, amelyeket sem a világ, sem az emberek, sem a 

bűnök, sem a szenvedélyek nem tudtak eltüntetni. Nyomom túl fogja élni a korszakokat, és friss marad az 

örökkévalóságban. 

56 Az emberek felébrednek mély letargiájukból, és befelé tekintve felfedezik szellemi Énjüket, és 

lelkiismeretük hangját hallva felfedezik isteni nyomomat, amelyen keresztül sietve hozzám jönnek. El kell 

majd szórnotok magvaimat a világba, és aztán amikor eljöttök hozzám, hogy megkapjátok jutalmatok, 

jöjjetek Atyátokhoz, még ha csak egy szem kukoricával is, de az jó állapotban lesz. Még ha semmit sem 

hoztok, akkor is befogadlak benneteket, mert én szeretet és irgalom vagyok. De ne feledd, hogy később 

fel kell venned a félbehagyott magot, hogy befejezd a munkádat. Tudja, hogy a gyomok nem lepik-e el 

újra a földeket, és nem szállják-e meg a kártevők? 

57 Ezzel azt akarom mondani nektek, hogy amikor érzitek a hívásomat, azonnal kövessétek azt, hogy 

kihasználhassátok azt az időt, amelyet feladatotok teljesítésére bíztam rátok. Gondolkodjatok el 

mindezen, és rá fogtok jönni, hogy ti magatok vagytok azok, akik mind a jólét és a béke jutalmát 

kiérdemelhetitek, mind pedig az elítélésüket aláírhatjátok a jogaikkal. 

58 Szavam joghatósága ellenére egy szerető Atya beszél hozzátok. Nézzétek, hogyan terjeszkedik 

köpenyem, hogy mindenkit betakarjon, nem törődve vétkeitekkel. 



U 194 

131 

59 Tanulmányozzátok az én igémet, ez a fény megvilágítja a lelketeket, hogy meghallja a lelkiismeret 

hangját. Most a kegyelem ideje van, amikor ez a fény minden emberhez eljut. 

60 Én vagyok Krisztus, aki szeretettel fordulok hozzátok, hogy megismertessétek velem az emberiség 

fájdalmát. Mert ti vagytok azok, akik hisztek ebben a megnyilvánulásban. Azt mondom neked: A 

szívetekben fogok lakni. 

61 Mennyi emberi vér folyt ki a földön ebben az időben! Lásd gyermekeimet mérhetetlen 

fájdalmukban, amint különböző módokon keresnek és hívnak Engem, miközben egy belső megérzés azt 

súgja nekik, hogy eljött az idő, hogy hírnökeim a nemzetek és az emberek felé forduljanak, hogy békét 

teremtsenek. 

62 Minden vallási közösség azt várja, hogy a visszatérésem csodája valósággá váljon a kultuszuk 

kebelében, a hitvallásuk keretein belül vagy az istentiszteleti formáikban. 

63 Nektek azonban azt mondom, hogy hisztek az eljövetelemben, hogy tudjátok, hogyan 

kommunikáljatok Velem, és hogy meg vagytok mentve. Ti vagytok azok, akik alkalmasak arra, hogy 

elvigyétek a szeretet üzenetét embertársaitoknak. 

64 Íme, az emberek nem találnak megoldást konfliktusaikra sem a törvényeikben, sem az 

egyházaikban, és úgy érzik, hogy a sötétség légköre veszi őket körül. 

65 A fájdalomnak önmagában elég ereje van ahhoz, hogy megállítsa őket az útjukon, és rávegye 

őket, hogy felemeljék a szemüket Hozzám, hogy meghallják a hangomat, ahogy téged is megállítottak az 

utadon, hogy kinyissátok a szellem szemét, és újból meglássatok Engem. De most ti vagytok azok, akiknek 

az a feladatuk, hogy megismertessék az Igémet minden emberrel ─ mind azzal, aki tehetségével 

felemelkedett, mind azzal, aki kevéssé fejlődött. 

66 Csak először fog meglepődni az, aki hallja a jó hírt, mert utána emlékezni fog arra, hogy még 

mielőtt a Messiás eljött volna a második korszakban, az ő eljövetelét a prófétákon keresztül hirdették, 

ahogyan az én eljövetelem is ebben az időben lett meghirdetve. Én magam hirdettem meg nektek Jézus 

szája által, és ismertettem veletek a jeleket, amelyek eljövetelem bizonyítékaként fognak megjelenni. 

67 Mivel minden megtörtént, az emberek meg lesznek győződve. Itt van a Szentlélek világossága, 

amely mindenkor megvilágosított benneteket. Mert az isteni fény volt, van és mindig is lesz. 

68 Az én igazságom ismét harcolni fog a tudatlanság ellen, amelyből a fanatizmus, a bálványimádás 

és a vallási lelkesedés fakad. Mert a fanatizmus vak, a bálványimádás anyagias, a buzgóság pedig 

képmutató. 

69 Megvilágítom a mélység mélységeit, hogy minden lélek tisztán és megvilágosodva emelkedhessen 

ki belőle. 

70 A lélek kibontakozása vagy fejlődése az örökkévalóságban soha nem áll meg. Mert mindannyian a 

tökéletesség törvényének vagytok alávetve. 

71 Ha a lélek néha nem halad előre az útján, az a test befolyása miatt történik. Ezután az 

elvesztegetett időt a lépések felgyorsításával vagy új megtestesülésekkel kell behoznia. Ismerjétek fel, 

hogy amikor ítélkezem felettetek, az Én ítéletem szeretetből történik, de soha nem büntetésként. 

Szeressetek mindig, és békében fogtok belépni az örök életbe. Ha egyszer eljön a halál, a lelkedet nem 

fogja nyugtalanítani, mert csak a testedhez érkezik, amely a sír szelíd kebelébe süllyed. 

72 Menjetek békével a szellemi otthonba, tudva, hogy a Szentlélek, az Igazság Lelke kora az emberek 

között megalapozott. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 195  
1 Hallgassátok meg tanításomat, szeretett tanítványok. 

2 A hanghordozó ihletése által tanításokkal teli szavam eljut hozzátok. Azáltal, hogy hallottad, 

rájöttél, hogy ez aktív erő, balzsam és megújulás, és a lényegében a lélek életébe pillantasz bele. 

3 Ne gondoljátok, hogy a Mestereteknek elég, ha körülöttetek van. Van még valami, amit meg 

kellene tenned, ami igazán tetszene Neki, és ez az, hogy kifizesd azt az adósságodat, amivel tartozol Neki, 

és amit még nem fizettél meg. Ez egy olyan adósság, amely a földön töltött időszakok során mindvégig 

nyomasztotta önöket. Ez az oka annak, hogy szemrehányást éreztek Szavam simogatásában. 

Szeretetében felfedezed a parancsolatot, és lényegében a törvényt. 

4 Az elméd néha tévútra téved, és ellenáll ennek az engesztelési kötelezettségnek, és ez azért van, 

mert csak a lélek képes felismerni ezt a bűnt. De ha hagyja, hogy a földi kielégülések lehúzzák, akkor 

szellemileg páriává válik. 

5 Azt akarom, hogy tanítványaim szilárdak legyenek hitükben és meggyőződésükben, hogy ne 

tartozzanak azok közé, akik azt mondják, hogy hisznek az Igémben, akik azt állítják, hogy követnek 

Engem; de amikor érzik, hogy a sivatag homokja ég a lábuk alatt, félnek folytatni az útjukat, mert úgy 

érzik, hogy hátrahagyják az e világi gazdagságot. Ezek csak képmutatók, még nem lettek tanítványok. 

6 Ne várjátok, hogy ez az út rózsákkal lesz tele, inkább számítsatok arra, hogy tele lesz tövisekkel. Ez 

ugyanaz az út, amelyet Jézus is követett, ez az út vezet a Golgota tetejére. 

7 Az én szavam az, amely a helyes irányba mutat, hogy ne botladozzatok. 

8 Ez az az idő, amikor minden elme és minden lélek befogadja fényemet. A felekezetek és tanok 

teljes tisztaságot fognak nyerni, és meg fogtok lepődni, amikor meglátjátok, hogy embertársaitok milyen 

lépéseket tesznek a spiritualizáció felé anélkül, hogy hallották volna ezt az Igét. 

9 Imádkozzatok a világ békéjéért, és ismerjétek el, hogy irgalmasságom megmentett benneteket a 

háborútól. 

10 Bizony mondom nektek, annak ellenére, hogy csodáljátok és szeretitek az én szavamat, nem 

adtátok meg neki azt az értéket, amivel bír. De a holnap nemzedékei eljönnek majd, és csodálkozni 

fognak, és elborítja őket a tisztelet és az áhítat a könyvek előtt, amelyeket le fognak írni. 

11 Ti vagytok azok, akiket különböző vallási közösségek kebelében találtam elaludni, és bár 

mindegyik út ugyanahhoz a célhoz vezet, még egyszer meg akartam mutatni nektek a legrövidebb utat. 

12 Legyetek egy véleményen, szeretett gyermekeim, és éljetek békében. 

13 Egyre közelebb és közelebb kerül a pillanat, amikor abbahagyom, hogy tanítsalak benneteket, ezt 

a gyönyörű leckét, amelyet oly sokáig az emberi értelem képességén keresztül kaptatok. Az volt az 

akaratom, hogy felkészüljetek, hogy semmi se lepjen meg benneteket, hogy Munkám ellenségei a 

tanúimban megtalálják a hit legyőzhetetlen erejét, és hogy teljes bizonyosságotok legyen arról, hogy nem 

vagytok egyedül, hogy közel vagyok minden gyermekemhez. 

14 Ma olyan erő árad ki lényedből, amely munkára sarkall. Ez a lelkiismeret, amely belülről szól 

hozzád. 

15 Az anyagban a törvény ereje határozza meg a viselkedésedet. 

16 Spirituális értelemben ez az én mindent átfogó szeretetem törvénye, és ez nyilvánul meg a 

levegőben, amit belélegzel, a világokban, amelyek körülvesznek téged, és az egész teremtésben. 

17 Minden ennek a törvénynek a ritmusában rezeg. Amikor az alacsonyabb rendű lények 

megszületnek, felnőnek és visszasüllyednek a természet méhébe, ez azért történik, mert a törvényen 

belül élnek, anélkül, hogy tudnának róla. 

18 De miért tér le az ember, bár fel van ruházva a szellem, a lelkiismeret, az értelem és az akarat 

fényével, oly gyakran a Törvényem által kijelölt útról? Ennek az az oka, hogy míg egyesek megfeledkeznek 

az Atyáról, mások hamis képet alkotnak rólam, az ember által kigondolt alakra korlátozva Engem, és 

elfelejtve, hogy Én vagyok a szellemi lényeg és hatalom, és hogy minden az Én akaratomnak van 

alárendelve. 
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Amikor az ember jó szándékkal megpróbálja tanulmányozni a teremtést, amelyben Isten hatalma 

nyilatkozik meg, akkor a magot is megfigyeli, és belemerül a benne rejlő titokzatosságba. Látja, hogy 

növényként hajt ki a földből, tanulmányozza a különböző fajokat, és bár különbözőek a tulajdonságaik, 

mindannyian ugyanabból a kebelből táplálkoznak: a földből. 

19 A mag az élet, a szaporodás, az átalakulás és a fejlődés szimbóluma. De ha egy ilyen apró 

dologban a Teremtő képét szemlélhetjük ─ mennyivel inkább így van ez, amikor az embert, a 

világegyetemet szemléljük, vagy a lelket tanulmányozzuk? 

20 Ismerd fel, hogy nincs olyan konkrét forma, amelyben el tudnád képzelni az Istenedet. Én 

mindenben benne vagyok, a lelki és örökkévaló, valamint az anyagi természetben is. Én vagyok az élet, a 

tér és a fény. Én vagyok az orvosság minden bajra, ami az emberre leselkedhet. 

21 A lélekben minden rosszra, ami a lelket gyötri, van ellenszer, ahogyan az ember a természetben a 

tudomány segítségével megtalálja a gyógyírt a fizikai bajaira. Ha elgondolkodtok, felfedezitek, hogy a 

különböző birodalmakban az Atya végtelen tökéletessége tárul fel. 

Képzelőerőd és kíváncsiságod néha túlmutat azon, ami a te világodra vonatkozik, és azon tűnődsz, 

hogy vajon vannak-e emberek más világokon, és hogy van-e olyan életük és fejlődésük, ami hasonló 

ahhoz, ami neked a Földön van. Tanuljátok és gyakoroljátok tanításomat, és amikor eljön az idő, 

megismeritek a csillagok életének titkát. Az emberen múlik, hogy ezt a fátylat érdemei révén lerántja-e. 

Feladata, hogy folytassa fejlődési útját, hogy szemei végül képesek legyenek meglátni azt, ami megfelel az 

én Akaratomnak, és képes legyen megvilágítani embertársai képzeletét. Bizony mondom nektek, nem 

lesz lehetséges felemelkedni, amíg ott szenvedés nélkül esik. Lépésről lépésre kell felfelé haladni. 

Ellenkező esetben az emberi agy küszködni fog, és nem lesz képes felfogni semmit. 

22 Ezért hagytam, hogy fejlődésetek lassan haladjon a kibontakozásotok ritmusában. 

23 A nagy konfliktusokból az ember fényt nyer, és új felfedezéseket tesz az emberiség fejlődése 

érdekében. Az ember azonban elfelejti, hogy minden fejlődését valami nála hatalmasabbnak köszönheti, 

és hogy elméjében a Teremtő fényét kapja, ami a bölcsesség. Örömteli látni, hogy növekszik a tudásotok, 

de bizony mondom nektek: Jobban kell törekedni a lélekre, mint az anyagra. Ezért most olyan 

kinyilatkoztatást adok nektek, amely valódi fogalmat teremt bennetek a teremtményekről, mind a 

szellemi, mind az emberi teremtményekről, és amely a maga egyszerűségében tartalmazza azt a tudást, 

amely megnyitja előttetek az utat egy jobb élet felé. 

24 Ezt az életet nem fogjátok látni a földi testetek szemével. De ezeket a tanításokat azoknak az 

embereknek, akik itt fogják megtapasztalni a jövőt, itt tudjátok bejelenteni. 

25 Most csak háborúkat láttok, és azt kiáltjátok, hogy ez Isten büntetése, holott én azt tanítottam 

nektek, hogy Isten, aki az Atya, nem azért bünteti az eseményeket, mert ők maguk okozták azokat. 

26 Mi okozta a természeti erők tombolását? Mindezt az okozta, hogy az emberek nem élnek 

harmóniában az őket körülvevő természettel. 

27 Az embernek végre fel kell ismernie a fejlődést, amelynek a lelke alá van vetve, hogy érzékelje a 

fejlődés vagy visszafejlődés mértékét, és hogy megkeresse a valódi fejlődéshez vezető cselekvési irányt. 

Meg kell értenie, hogy nem szabad megelégednie azzal, hogy csak magának éljen, és nem szabad csak a 

földi életre gondolnia. 

28 Akkor vágyakozva fogja tekintetét Törvényem felé fordítani ─ amit Mózes óta adtam az 

emberiségnek, és így kérdezősködve az emberek megismerik a Tant, amit ebben az időben 

kinyilatkoztattam nektek, és megértik, hogy az mindent átfogó. 

29 Gyermekeim, egyesüljetek. Terjesszétek ezt a megszerzett tudást a szomszédotoknak. Ne csak 

ezekben az üléstermekben gyűljetek össze, menjetek ki a szabadba, a hegyekbe, ott fogom magamat 

megismertetni veletek. 

30 Ti ezt a korszakot a fény korának nevezitek. De én azt mondom nektek: Nemcsak az emberek 

felfedezései miatt fogjátok így nevezni, hanem azért is, mert a Szentlélek fénye kiáradt az elme minden 

szervére, és így megnyitotta az emberiség előtt az utat, amely a magasabb élethez, a szellemi élethez 

vezet. 
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31 A mostani szavam a holnap emberének lelkét és intellektusát fogja fejleszteni. Milyen nagy lesz 

azoknak a képessége, akik képesek lesznek felfogni és felismerni. 

32 Azért jövök a világosság szavával, hogy felkészítsem az eljövendő nemzedékeket, és hogy 

elmondjam nektek, hogy nektek is elő kell készítenetek az utat. 

33 Tanulmányozzátok ezt a tanítást, valósítsátok meg, és béke lesz a szívetekben, ékesszólás az 

ajkatokon és meggyőzőerő a szavaitokban. 

34 A Mester szeretett tanítványai: Jöjjetek hozzám. 

35 Ismét eljöttem hozzátok, válaszoltam a hívásotokra, mert látom a vágyatokat, hogy felkészüljetek. 

36 Az emberiség hagyományt teremtett ezekből a napokból, hogy megemlékezzen azokról, akik már 

nem tartoznak ehhez a világhoz. Az emberi képzelet megpróbált fogalmat alkotni arról a helyről, ahol 

ezek a lények vannak, és az őket körülvevő életről. És arra vágyva, hogy élvezzék az örök békét, azt hiszik, 

hogy az Atya jobbján látják őket, és élvezik az Ő kegyelmét. Távol állnak a valóságtól. Mindazonáltal, ti, 

akiknek feltártam ennek az életnek oly sok valóságát, bár felismeritek, hogy az emberek között 

különböző felfogások vannak a szellemi életről, legyetek szellemben mindenkivel egyesülve, és 

elégedjetek meg azzal, hogy mindenki érzi a szellemi rezgést. 

37 Eljön majd az idő, amikor képesek lesztek megnyitni embertársaitok előtt ezt a könyvet, amelyet 

most rátok bízok, hogy továbbadhassátok ezt a tudást szívről szívre. 

38 Minden lélek célja, hogy megtisztulva és tökéletessé válva belépjen az istenségbe. Ezért 

világossággal világítom be utadat, és erőt adok lelkednek, hogy lépésről lépésre emelkedj felfelé. Attól 

függően, hogy milyen fejlettségi szinttel rendelkeztek, amikor elhagyjátok ezt a földet, lesz az a szellemi 

otthon, amelyet a túlvilágon fogtok lakni. A világegyetemet ugyanis a lélek számára a tökéletességhez 

vezető létrának teremtették. 

39 Amikor itt befejezitek a feladatotokat, és nem kell visszatérnetek, a lelketek egy másik világban 

fog lakni, ahonnan figyelni és dolgozni fog az emberiség békéjéért és fejlődéséért. 

40 Lépésről lépésre belépsz a titkos kincstárba, és minél inkább tudatára ébred a lélek önmagának, 

annál nagyobb hajlamot fog érezni a jóra, és ez még közelebb viszi az istenséghez. 

41 Azok a lények, akik az űrben vándorolnak és küzdenek azért, hogy elérjék egy magasabb világ 

fényét, azok, akik megtartják a földi test és a földi élet által bennük hagyott szerencsétlenségeket és 

benyomásokat. A két erő, amely vonzza őket, a szellemi és az anyagi vonzás között ingadoznak, mert még 

mindig érzik a hajlamot és a szeretetet e világ kielégülései iránt. 

42 Forduljatok imával ezekhez a lényekhez, mert az ő fényük és erejük nem elég ahhoz, hogy 

elszakítsák a láncokat, amelyek ahhoz kötik őket, amit hátrahagytak. Imádkozzatok értük. De azok, akik 

legyőzték a világot és a halált, ne aggódjanak. Teljesen más világokhoz tartoznak, és minden 

tapasztalatot, amit az életútjuk során megtapasztaltak, fénnyé alakítanak át, hogy onnan inspiráljanak 

téged. Ők az önök szószólói, az önök őrangyalai, akik mindenki javára dolgoznak. Emlékezz rájuk és 

szeresd őket. 

43 A spirituálisban is hatalmas tömegek vannak, akik nem tudják, hová menjenek, mit gondoljanak, 

mit tegyenek. Ők azok, akik csak nemrég hagyták el ezt a világot, és még nem érzik, hogy szunnyadó 

képességeik és erőik felébredtek. Imádkozzatok értük, hogy lelki hangotok visszhangozzon a lelkükben, és 

ébressze fel őket, hogy megtalálják azt az utat, amelyet Jézus már a földön kijelölt számukra szavaival és 

vérével a kereszten. 

44 De míg a világ számára ezek a napok szomorúsággal telnek, mert szerettei elvesztését gyászolja, 

addig annak, aki ismeri a lélek életét, nem lehet szomorúsága, csak öröme, mert tudja, hogy azok, akik 

eltávoztak ebből a világból, a test elhagyásával elérték a felszabadulást, és újabb lépést tettek a béke 

felé, amelyet a tökéletesség ad. 

45 Azt mondom nektek: Ne siessetek belépni a spirituális világba, hogy megtegyétek az első 

lépéseket a tökéletesség felé ezen az úton. Erre a tökéletességre kell törekednetek már a testben, e 

földről. Fedezd fel testi életedben, ebben a világban és az életben, amely körülvesz téged, a sors minden 

keserűsége és csapása ellenére, a vég nélküli lehetőségeket, hogy érdemeket szerezz lelked fejlődéséhez. 
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46 A földi test csak a lélek ideiglenes ruhája, amelyet a lélek annyiszor cserél, ahányszor csak a 

tapasztalatai, a fejlődése vagy a vezeklési feladatai miatt szükséges. Aki még nem érti meg az isteni 

igazságosságnak ezt a törvényét, az még gyermek tanítvány. 

47 Nem lennétek spiritiszták, ha kételkednétek a reinkarnáció törvényében, mert ez egy alapvető 

tudás, amelyet sokaknak újból felfedek, és megerősítek azok számára, akiknek volt róla sejtésük vagy 

megérzésük. Ebben a törvényben olyan ok és igazság rejlik, amely olyan világos, mint a fény. 

48 Aki azonban hisz ebben a tanításban és meg akarja magyarázni, annak azt kell tanítania, hogy a 

test a lélek burka vagy ruhája, hogy ez a test hozzájárul a lélek kibontakozásához, mert biztosítja számára 

a szükséges eszközöket, hogy kifejezze és megtisztítsa önmagát. A lélek és a test belső küzdelme, a jó és a 

rossz harca lehetőséget ad az érdemek megszerzésére. A test szenvedései, a beteljesületlen vágyak a 

lélek megtisztulása, egy újabb tapasztalat, amely első látásra keserű, de később tudássá válik. Nem azt 

akarom mondani, hogy a megtisztuláshoz fájdalomra van szükség. Hány olyan lény van keblemben, akit a 

szeretet megtisztított anélkül, hogy fájdalmat tapasztalt volna! 

49 De az ember sorsa az, hogy szenvedjen, hogy a keresztje terhe alatt megmássza a hegyet, amíg el 

nem éri a megváltást. Azonban ne hagyjátok figyelmen kívül a testet, amelyen keresztül oly sok 

szenvedést tapasztaltok, inkább szeressétek, mert Isten ereje benne is tükröződik, bár ez egy gyenge 

"teremtmény", amelyért mégis felelősek vagytok. Védd meg és vezesd, amíg el nem határozom, hogy 

számon kérem tőled. 

Amikor azt mondom nektek: "Szeressétek a testeteket", értsétek meg, hogy mit mondok nektek. Mert 

nem akarok hiúságot vagy önzést ébreszteni bennetek. De szeresd a lelkedet is, amely lényed nemes és 

magasrendű része és saját Atyád része. Szeretem, bármennyire is szennyezett. Mert még ha sötétség 

veszi is körül, mindig magában hordozza az én Istenségem szikráját, ami a Lélek. És mindennek ellenére 

mindig lesz benne tisztaság, attól a pillanattól kezdve, hogy minden egyes gyermekemben lakozom. De ha 

ezt a fényt figyelmen kívül hagyjuk, a lélek, makacsságában, továbbra is fejlődés nélkül marad, és 

késlelteti a Teremtő kebelébe való megérkezését. 

50 Bár szavaim és műveim látszólag ellentmondanak egymásnak, nincs bennük ilyen ellentmondás. 

Elmondtam nektek, hogy Isten a tisztaság és a tökéletesség, és hogy a lelketek hasonló az istenséghez. De 

amikor a lélek elesett, a test hajlamaitól magával rántva, fejlődésének stagnálásában kételkedik a 

Teremtőhöz való hasonlatosságában, visszataszítónak vagy tisztátalannak tartja magát, bár az Atya 

kegyelme és jelenléte nem válik el tőle. Ezeket aztán már csak nem lehet érezni. 

51 Dolgozz a lelked jövőjének javára. Akkor miért félünk a haláltól? De semmit se hagyjatok 

javítatlanul, hogy később ne kelljen a múltbeli vétkeket tisztázni, és ne kelljen adósságokat fizetni. 

52 Nem múlik el nap, hogy ne végeztél volna jó munkát, így fogsz dolgozni a lelkedért. 

53 Ne legyetek fatalisták, ne erősítsétek meg magatokat abban a véleményetekben, hogy a sorsotok 

pontosan az, amit Isten az életetek útjára helyezett, és ha szenvedtek, az azért van, mert így van megírva, 

és ha élvezitek az életet, az azért van, mert szintén így van megírva. 

Meggyőztelek arról, hogy azt kell aratnod, amit vetettél. De jól figyeljetek, mert néha azonnal 

learatjátok az aratást, más esetekben pedig egy új földi létbe léptek, hogy learassátok és learassátok a 

vetéseteket. Gondoljátok át alaposan, amit az imént mondtam nektek, és ezáltal sok rossz ítéletet fogtok 

elhárítani az igazságosságomról és sok tévedést. 

54 Értsetek meg Engem, és nem lesz kétség a szívetekben. Ismerd fel, hogy az emberiséget a te 

közvetítéseddel kell tanítanom. De ha úgy nyilatkoztok, hogy képtelenek vagytok ilyen mélységes titkokat 

megmagyarázni az embereknek, akkor a ti szátokon keresztül fogom hirdetni az Igémet. Mert ajkaitok 

ügyetlensége nem fedheti el Munkám nagyságát. 

55 Az a lélek, amely megtanulja megérteni az utat, amelyen járnia kell, nem fog többé letérni róla. 

Elhagyhatja ezt a világot, és beléphet más világokba, de ezt úgy fogja tenni, hogy soha nem tér le a 

lelkiismeret által kijelölt útról. A felkészületlen lélek veszélyekkel találkozik mind ebben a világban, mind 

bármelyik másikban. Hiányozni fog belőle a világosságot jelentő tudás, nem lesz képes felemelkedni, és 

akkor zavarodottsága még az emberekben is érezteti egészségtelen hatását. Ellentétben azokkal, akik 



U 195 

136 

képesek voltak felemelkedni a szellemi magasságokba, és akik saját emelkedettségük révén a tér 

tanítóivá válnak, és egészséges hatásukat testvéreikben is éreztetik. 

56 Ez utóbbiakat vegyétek példaképeteknek, törekedjetek arra a világra, ahol a tökéletesség az 

eszmény, hogy szeressétek és jobban megismerjétek az Örökkévalót, akitől jöttetek, és akit soha nem 

fogtok elhagyni. 

57 Kegyelmem minden léleknek sugárzik. De míg egyesek befogadják, mások elutasítják. Aki 

szeretetre szomjazik, igyon belőlem, aki kimeríthetetlen folyam vagyok, amely oltja ezt a szomjat. 

58 Aki kudarcot vallott, az irányítsa tekintetét Rám, hogy meglássa fényem sugarát, és az vezesse. 

Aki meztelennek érzi magát, az takarózzon be megbocsátásom és irgalmasságom köpenyével. Akinek 

kétségei vannak, az gyakorolja az értelmét, mert én vagyok a Bölcsesség, és tőle fogom kinyilatkoztatni 

neki. A szenvedő közeledjen hozzám, ahol mindent megtalál, és amikor ivott e szeretet poharából, a hit 

lángra lobban benne. 

59 Imádkozzatok a szenvedők világáért, és el fogjátok érni, hogy azok is befogadják, akiket látszólag 

elítéltek. 

60 Én vagyok "az Ige", Én vagyok az Ige, hallgassatok rám. 

61 Szívetek mélyén ezer kérdést teszitek fel Nekem. Azt mondjátok: "Uram, nem 

engedelmeskedtünk parancsaidnak? Nem tettünk-e jót az emberiséggel? Ahelyett, hogy megértettünk 

volna Téged, nem tévedtünk-e, és nem fogunk-e esetleg másokat is tévedésre késztetni?" 

62 Nem, gyermekeim, azért vagyok közöttetek, hogy kijavítsalak benneteket, és hogy 

megakadályozzalak benneteket abban, hogy hibákat kövessetek el a tanításaimmal. Ha erős vagy, nem 

lesznek többé kétségeid. 

63 Lelkileg már nem vagytok kisgyermekek, mert nem ez az első alkalom, és nem ez az első kor, 

amikor a Földön éltek. A Hatodik Pecsét fénye, amely jelenleg megvilágít benneteket, nem az egyetlen, 

amely megvilágította létezéseteket. Fejlett lelkek vagytok, akik a tökéletesség felé vezető hosszú 

evolúciós úton fejlődtetek. Ezért ne aggódjatok, hanem inkább örüljetek, mert az Úr köztetek van. Mert 

ez annak a jele, hogy megértitek és engedelmeskedtek neki. 

64 Az első korszakban Izrael népe Egyiptomban raboskodott, ahol bálványimádás és pogányság 

uralkodott. Hagytam, hogy népem éljen és szaporodjon e pogányok kebelében, hogy bizonyítékot adjak 

nekik létezésemről és hatalmamról egy olyan népen keresztül, amely hitt Ábrahám, Izsák és Jákob 

láthatatlan Istenében. 

65 Amikor a rabszolgaság szenvedései és keserűsége elérte tetőpontját, az izraeliták kebeléből egy 

kegyelmemmel felkent embert hoztam elő, akiben felragyogott az ihletem, akinek megparancsoltam és a 

következőképpen szóltam hozzá: "Menj népedhez és mentsd meg őket, láncok, megaláztatások és 

megpróbáltatások nyomasztják őket. Szabadítsd meg őket a fáraó igájából, engedd szabadon őket, és 

vezesd őket a pusztán keresztül, válasszák a Kánaánba vezető utat. Mert azt akarom, hogy amikor ez a 

nép megérkezik arra a földre, amelyet ígérek nektek, ott az istenségemhez méltó imádatnak 

szentelhessék magukat"." Ez az ember Mózes volt. 

66 Hogyan mentette meg Mózes a népet a fáraó karmai közül? Fegyvereket adott a népe kezébe? 

Nem, az ő fegyvere a mindenható Istenbe vetett hit volt. 

67 Amikor az a fáraó szembeszállt Mózes kívánságaival, amelyek az Én parancsaim voltak, 

bebizonyítottam a pogánynak, hogy bármennyire is nagy volt az ő lázadása és hitetlensége, az Én 

ítéletem és hatalmam nagyobb volt. Tízszer nem engedelmeskedett szavamnak, és tízszer sújtottam az 

egyiptomiakat nagy csapásokkal, amelyek végül megpuhították a nyakát és meghajlították a zsarnok 

kemény szívét. 

68 Mózes útnak indította népét, bejárta a sivatagot, és elvitte őket a Sínai-hegy lábához, ahol tudta, 

hogy találkozni fog az Urával. Amíg a nép Mózes visszatérésére várt, addig az imádságban a 

Magasságoshoz emelkedve megkapta Jehovától a Törvény tábláit, amelyek meghatározzák az emberiség 

sorsát. Az engedelmes szolga lélekben megkapta ezt az isteni kinyilatkoztatást, és felkészült arra is, hogy 

az emberi élet minden ügyét és minden cselekedetét törvénybe foglalja. 
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Miután hosszú ideig szenvedtek és küzdöttek a sivatagban, a nép elérte végzete célját: az "Ígéret 

Földjét". Az emberek ott építették házaikat, művelték földjeiket és kertjeiket, alapítottak családot, és 

tiszta szívvel imádkoztak. A világgal szembeni kötelességeik teljesítéséből és a szellem törvényeinek 

betartásából egy istentiszteletet alkottak, amelyet felajánlhattak annak, aki oly sok bizonyítékot adott 

nekik szeretetéről és kegyelméről. 

De a lelki istentisztelet még mindig messze volt a tökéletességtől. Az áldozatok és adományok 

anyagiak voltak, áldozataik ártatlan teremtmények véréből álltak. Még az emberi életen belül sem 

sikerült elérnie, hogy nagy erkölcsösséggel és igazságossággal járjon el. A Talon törvénye érvényesült, 

amely azt mondta: "Szemet szemért, fogat fogért". És abban az esetben, ha egy nőt házasságtörésen 

kaptak, volt egy törvény, amely arra ítélte, hogy a városon kívüli emberek halálra kövezzék. 

69 Miért engedte meg az Atya mindezt abban az időben? Mert az emberek akkoriban tették meg az 

első spirituális lépéseket. 

70 Az idő eltelt. Megkaptam földjeitek első termését, aratásotok első gyümölcsét és ártatlan 

áldozataitok vérét, amelyeket nekem áldoztatok az oltáron. 

71 Ennek a népnek a hagyománya mélyen gyökerezett. De ki mondta volna nekik, hogy mindezt meg 

kell változtatni, hogy ezeket a törvényeket és az istentisztelet formáit át kell alakítani? Nem Mózes volt 

az, és nem is a próféták voltak azok, akik ezeket a formákat és szokásokat átalakították. Mózes csak 

elindította az utat, a próféták csak prédikáltak. A megígért Messiás, az isteni Mester volt az, aki 

felébresztett benneteket álmotokból, aki anélkül, hogy a Mózes által kapott törvény egyetlen 

parancsolatát is megszegte volna, eltörölte az akkori kornak már nem megfelelő hagyományokat és 

istentiszteleti formákat, és a fény és bölcsesség új korszakát nyitotta meg, amely átalakítja az emberiség 

életét. 

72 Nem a törvényt reformáltam meg, hanem csak az abból levezetett gyakorlatot. 

73 A spirituális emberek gyermekkora elmúlt, és beléptek a felnőttkorba. Akkor ismeretlen ételt 

adtam nektek, hogy egyetek, és széttéptem tudatlanságotok fátylát. Az egész szavam egy törvény volt 

egy mondatban összefoglalva: 

"Szeressétek egymást." 

74 De én bejelentettem nektek és megígértem nektek, hogy Szentlélekként visszajövök. Mert abban 

az időben nem mondtam el nektek mindent, és abból, amit kinyilatkoztattam nektek, nem tudtatok 

mindent megérteni és értelmezni, és ezért szükség volt arra, hogy az Igazság Lelke eljöjjön hozzátok, hogy 

mindent kinyilatkoztasson nektek. 

75 1866-ban hallatszott meg először a hangom az emberi elmén keresztül, és az emberiség számára 

új idő köszöntött be: a harmadik korszak. 

76 Az emberi lélek szellemi gyermekkorából lép a fiatalságba. Eltelik még egy kis idő, mire eléri a 

teljes érettséget, és a gyümölcsei tökéletesek lesznek. 

77 Krisztus tanítása szellemi volt, de az ember szertartásokkal és formákkal vette körül, hogy a 

kevéssé emelkedett lelkek számára elérhetővé tegye. 

78 Beléptetek a szellem, a nagy kinyilatkoztatások idejébe, amelyben az anyagiasodás, a csalás és a 

tökéletlenség eltűnik minden kultuszból, amelyben minden ember a szellemén keresztül felismeri 

Istenét, aki csupa szellem. Így fogja felfedezni a tökéletes közösség formáját. 

79 Attól a naptól kezdve, hogy először nyilvánultam meg ebben a formában, megpróbáltátok 

megérteni e mű nagyságát, de még mindig nem ismeritek fel sem a mélységét, sem a célját. 

80 Ki állíthatná, hogy megértette, vagy hogy teljes mértékben megvalósította? Senki! Még messze 

vagy a tökéletesség elérésétől. 

81 Az én törvényem, az én munkám Jákob létrája, amelyen lépésről lépésre, lépésről lépésre fogtok 

felmászni. És minél magasabbra emelkedsz, annál közelebb látod Atyádat. 

82 Amikor elkezdődik az 1948-as év, az első az utolsó három évből, amelyben közöttetek leszek az 

Igém által, az az akaratom, hogy bátran induljatok el és cselekedjetek úgy, ahogy a Mester tanított 
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benneteket, hogy a végén, távozásom napján, amikor felemelő és szeretetteljes hódolatot akartok 

nyújtani a Mesternek, aki oly sokáig tanított benneteket, ez a hódolat méltó legyen az Uratokhoz. 

83 Az ilyen előkészületekre való tekintettel hívást küldök a világba, mert tudom, hogy akkor 

szavakkal és cselekedetekkel fogtok tudni tanúságot tenni arról, hogy veletek voltam, megismertettem és 

beszéltem hozzátok. 

84 Nem ismeri a buktatókat? Nem látjátok-e környezetetekben a sötét foltokat, amelyek 

pillanatnyilag megakadályozzák, hogy meglássátok a benneteket megvilágító lámpa fényét, amely a 

Hatodik Pecsét fénye? 

85 Ne szegd meg az emberi törvényeket. Gyógyítsd meg a betegeket az Ige, az ima és a folyadék 

által. A jó cselekedetek és a spiritualizáció új szakasza köszöntsön rátok. A tudósok nem fognak tudni 

gúnyt űzni belőletek, az emberi igazságszolgáltatás nem fog elítélni benneteket, és az egyházaknak el kell 

ismerniük, hogy szellemi tekintélyetek van. 

86 Ti szimbólumokat vezettetek be az istentiszteletekbe. De tőlük el kell válnotok, mert az 

istentiszteletnek ez a formája a múlthoz tartozik, a jelen és a jövő istentisztelete pedig a szellem és a 

szellem közötti párbeszéd. 

87 Közeledik az emberek közé való visszatérésem távozásom ideje. Bár csendben történt, később 

visszhangzik majd a föld határain, és akkor, amikor a világ kíváncsi lesz, felkeresi azokat a helyeket, ahol 

az isteni szó elhangzott, a "hírnököket", akik továbbították, és az írásokat, amelyek fennmaradtak. 

De amikor az emberek eljönnek, hogyan fogjátok őket fogadni? Ne mutassátok magatokat 

megosztottnak, és ne mutassátok, hogy viszálykodás uralkodik közöttetek. Ne mutassátok be egy 

veszekedő család, egy szeretet nélküli házasság vagy néhány tiszteletlen és engedetlen gyermek 

látványát. Ne adj okot csalódásra a lelki és anyagi kötelességek teljesítésének hiánya miatt. Mi járna a 

fejükben, ha spirituális emelkedettség nélkül találnának titeket, noha spiritualistáknak nevezitek 

magatokat? Mit gondolnának, ha azt látnák, hogy fanatizmusba vagy bálványimádásba estél? 

88 Tudjátok meg, emberek, hogy közel van az idő, amikor hamis próféták, hamis Krisztusok, új 

egyházak, új imádók jelennek meg. 

Ezért figyeljetek és imádkozzatok. 

89 Engedelmeskedjetek az Atya minden parancsának, és vegyétek észre, hogy az Ő ítélete nagyon 

közel van hozzátok. Ez nem fenyegetés és nem is elítélés, ez csak egy célzás. Ne feledjétek, hogy ítéletem 

tökéletes és szeretetteljes. 

Az én békém legyen veletek! 



 

139 

Utasítás 196  
1 Itt van az Atya, aki azért jön, hogy kinyilatkoztassa magát azoknak az embereknek, akik 

mindenkor Istenük nevét hívták segítségül, és azt mondják, hogy szeretik őt. Látom, hogy sírsz. Sok könny 

folyik le az arcodon, de nem az istenségem iránti szeretetből, hanem fájdalomból, mert az életed tele van 

keserűséggel. Ez nem egy kereszt, amit cipelsz, hanem egy nehéz teher, amit nem tudsz tovább cipelni. 

Ennek az az oka, hogy elfelejtettétek a tanítást, bezártátok a könyvet, és eltávolodtatok a benne foglalt 

parancsolatoktól. 

2 Ó emberek, akik halljátok ezt a szót! Nemcsak a nemzetek szakadtak meg, hanem köztetek is van 

megosztottság. Elfelejtettétek, hogy 1931-ben, az új szövetség ládája előtt fogadalmat tettetek az 

egyesülésre és az engedelmességre? A te rendelkezéseidet és akaratodat az enyémek fölé helyezed. De 

elpusztítom hagyományaitokat és tökéletlen törvényeiteket, hogy munkámat felismerjék, és 

törvényemet beteljesítsék. Ítéletemmel sújtom az önzést, az arroganciát és minden rossz magot. Az 

"urak" eltűnnek ebből a népből, és csak a tanítványok, a szolgák maradnak. Annak, aki a népe fölé akar 

emelkedni és elnyomni azt, jobb lenne, ha elvennék a földről. 

3 Az 1947-es év most ér véget, és az utolsó napon szükség van arra, hogy szilárd elhatározást 

hozzatok feladatotok teljesítésére, hogy ne az én ítéletem legyen az, ami útbaigazít benneteket. 

4 Nem akarjátok, hogy ez a tanítás napvilágra kerüljön, és az emberiség megismerje? Bizony 

mondom nektek, vannak olyanok, akik ahelyett, hogy elősegítenék az Én Tanításom megismerését, 

inkább azzal foglalkoznak, hogy megállítsák lépteimet az úton. Megérintem az emberek szívét, hogy 

megismerjék ezt a kinyilatkoztatást, hogy tisztán ugyanazt kapják, amit én adtam és bíztam rátok. 

5 Ha valaki nem hajlandó birtokolni a fa egy ágát, adja vissza Nekem. Jobb, ha visszakapom, mintha 

hagynád, hogy ferdén nőjön. Az Atya azért mondja ezt nektek, mert látom a közösségeket, amelyek 

bezárták a szeretet kapuit, és a rászorulók odakint zokognak, és látom a halottakat. 

6 Munkám szolgái, halljátok meg parancsaimat, és engedelmeskedjetek nekik, mert az emberek 

nem fogják megállítani lépteiteket. Senki sem akadályozhatja meg ennek az isteni tervnek a 

megvalósulását, amelynek egy részét rátok bíztam, ha minden titoktartástól mentesen mutatjátok be ezt 

a Munkát, amit megnyilvánulásom ezen utolsó három évében meg tudtok valósítani. 1950-ben jönnek 

majd emberek "hajlott nyakkal", akiket megnyilvánulásom nagysága és imádati cselekedeteitek tisztasága 

legyőzött, és akik leborulnak majd Uruk előtt. 

Ez az időszak rövid, mégis elég ahhoz, hogy eltávolítsátok az anyagiasodást, a fanatizmust és minden 

olyan hibát, ami az Isten imádatátokat sújtja. Az én tanításom spirituális, ezért nevezitek magatokat 

spiritualistáknak. De elgondolkodtál-e és tanulmányoztad-e, hogy ez mit jelent? Helyesnek tartjátok-e, 

hogy szavakban a spiritualizmust hirdessétek, de a műveitekben ennek az ellenkezőjét prédikáljátok? 

7 Milyen nagyszerűnek és tisztának fogjátok látni a munkámat, ha használjátok ezt a fényt, amit 

küldök nektek! 

8 Az egyes közösségek élén állókon múlik, hogy az emberek szellemileg felemelkednek-e és 

engedelmeskednek-e a parancsaimnak. Még ha az aranytollam nem is venné tudomásul, szavaimat 

kitörölhetetlen betűkkel hagyom e nép szellemében. De ha egyszer a spiritualizáció magasabb szintjére 

jutottatok, a szemetek el fog ámulni, amikor meglátja a csodákat, amelyeket köztetek fogok tenni. Akkor 

nem fogtok szenvedni az Igémtől való elválás miatt, mert érezni fogjátok, hogy Jelenlétem közel van 

hozzátok. A hanghordozó hiánya miatt, hogy meghalljatok Engem, spirituális ajándékaitok jobban fejlődni 

fognak, ami nagy örömet és hitet ad nektek, mert Én leszek a segítőitek az inspirációban, a spirituális 

látásban, a prófétai álmokban, az intuícióban. Felfrissülsz, ha meghallod a saját szavadat, és látod, hogy a 

beteged meggyógyul. 

9 A szellemvilág, amelynek egyre több fénye és egyre nagyobb ereje van, az emberek jó 

védelmezője és hűséges őre lesz, hogy a területeimen mindenki teljesíthesse feladatát és munkáját. Én 

csak lelkeket látok, anélkül, hogy különbséget tennék a testben lévők és a testtől szabadulók között. 
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10 Ez a Hatodik Pecsét fénye, amely ebben az időben kegyelmem által szabadult fel. Már akkor 

elküldtem nektek Jézust, Isteni Fiamat, az egyetlen embert, aki a földön engedelmeskedett 

parancsaimnak és teljesítette Atyja akaratát. Én pedig azért küldtem Őt, hogy az embereket tanítványaivá 

tegye, és ők a Mestert követve dicsőítsék az Atyát. Én küldtem Őt, és Ő életet adott nektek. De hogyan 

adtátok vissza Őt Nekem? Ma újból eljövök hozzátok, de nem mint ember, hanem mint a Vigasztalás 

Lelke. 

11 Használjátok szerető segítségemet, és ébredjetek rá teljesen a fényre, hogy szívetek érzékennyé 

váljon. Engedd, hogy lelked az átadás és az engedelmesség életét élje, és légy a tanítványom. Higgyetek 

ebben az Igében, amelyet jelenleg a hanghordozókon keresztül adok nektek, és dolgozzatok magatokon, 

hogy érezzétek a lényegét és belsővé tegyétek az igazságát. 

12 Azok a szócsövek, akiket arra használtam, hogy eljuttassam hozzátok az Igémet, valóban nem 

tökéletesek. De őket választottam ki, hogy végrehajtsák tanácsaimat, és így beteljesítsék ígéretemet, 

hogy visszatérnek hozzátok. De a megnyilvánulások, amelyeknek ma tanúi vagytok, 1950-ben 

megszűnnek, hogy átadják helyüket egy magasabb, tisztább, spirituálisabb kinyilatkoztatásnak, amely a 

szellem és a szellem közötti párbeszéd lesz, ahol a gyermek emberek vagy szellemek közvetítése nélkül 

beszélhet Mennyei Atyjával, és minden korlátozás nélkül kaphatja meg az Ő sugallatait. 

13 Egyelőre elégedjetek meg azzal, hogy ebben a formában hallgattok Engem, amíg felkészültök 

arra, hogy képesek legyetek belépni az új időbe. Vizsgáljátok meg az Én Szavamat, és éltessétek 

magatokat a jelentésével. Hadd emelkedjen fel a lélek, hogy elérjen Hozzám, és igyon a forrásból, amíg 

szomját nem oltja. 

14 Ne álljatok meg, hogy megítéljétek a hanghordozót, akit használok, és ne próbáljátok megérteni, 

miért őt választottam. Egyedül én ismerem az ő eredetét és sorsát ebben a nehéz küldetésben, amely 

egyesek számára egy magas eszmény megvalósítása, mások számára pedig vezeklés és nagyon nagy 

próbatétel. 

15 Mindannyian eljöhettek, hogy szolgáljatok Engem, és a legtöbbet hozzátok ki abból az időből, 

amit adtam nektek. A ti feladatotok az, hogy elhárítsátok a gonoszt, hogy előkészítsétek az utat azok 

számára, akik utánatok jönnek, és hogy lerakjátok egy olyan emberiség alapjait, amely tudja, hogyan kell 

Engem szeretni és Velem eggyé válni. 

16 Mindig lehetőséget adtam nektek a munkára, hogy újabb lépést tehessetek a fejlődés útján. 

Megadtam nektek a felemelkedéshez szükséges utasításokat és eszközöket, hogy közelebb kerülhessetek 

hozzám. De hányan vannak, akik az életút végére érve és a "spirituális völgybe" visszatérve, áttekintették 

életüket, és üresnek, érdemtelennek találták azt. Akkor újabb lehetőséget kértek tőlem, hogy 

visszaadjam lelküknek azt a méltóságot és kegyelmet, amelytől megfosztották, és így felajánlhassák 

nekem küldetésük jobb beteljesülését. Megadtam nekik a kért ajándékot, és visszatértek a Földre. 

17 A lelket intelligenciával és akarattal ruháztam fel, hogy a helyes utat válassza, és tudja, hogyan 

tartsa távol magát a csapdáktól és veszélyektől, amelyek minden pillanatban leselkednek rá. Azért 

hagytam, hogy a jó és a rossz létezzen, hogy az ember az irántam érzett szeretetből és önmaga iránti 

tiszteletből legyőzze a rosszat, és távol tartsa magát tőle. Ha csak egy út lenne, és a küldetésedet 

öntudatlanul, a természeti törvények erejétől támogatva teljesítenéd, mint a csillagok, a természeti erők 

vagy az alacsonyabb rendű lények, akkor nem lenne érdemed az erény útján járni. Nem lenne harc, nem 

lenne törekvés, nem lenne tapasztalat a lelketekben. De én megrajzoltam a fejlődés útját, és annak 

elejére helyeztelek benneteket, hogy saját erőfeszítéseitek révén felemelkedjetek, hogy mindannyian 

megismerjétek ezt az utat, amely az egyetlen, amelyen keresztül el lehet jutni hozzám. 

18 Hozd magaddal a tanításomat, és ne cselekedj a kötelességeddel ellentétesen, és ne úgy, mint a 

rossz tanítványok. Mivel olyan képességek és kegyelmi ajándékok vannak bennetek, amelyekkel 

vezethetitek embertársaitokat, és megszabadíthatjátok őket sok gonoszságtól, amely ma érinti őket, ne 

rejtsétek el őket előlük. Hagyd, hogy a lelked a megszerzett tapasztalataival beszéljen. Ily módon, e 

nagyszerű munkán belül fogjátok felépíteni azt, ami hozzátok érkezik. 
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19 Akkor majd megmentitek az eltévedt juhokat, és segítetek a Pásztornak, aki én vagyok, hogy 

összegyűjtse a teljes számukat a juhok karámjába. Így fogjátok megszerezni azokat az érdemeket, 

amelyeket kértem tőletek, hogy elérjétek lelketek felemelkedését. 

20 Ezen a napon, az első hajnal óta, sok lélek kel fel imára azokért, akiket "halottaiknak" neveznek. 

Azt mondom nektek, hogy nagyon jó, hogy emlékeztek rájuk, hogy a hála, a szeretet és a csodálat 

gondolataival gondolkodtok róluk. De az nem jó, hogy úgy siratod őket, mintha elveszett javak lennének, 

és az sem, hogy azt hiszed, hogy meghaltak. Mert ha láthatnád őket azokban a pillanatokban, amikor a 

szemed könnyeket hullat értük, és a kebled sóhajtozik az elhunytakért, akkor elámulnál a fényen, amely 

megvilágítja őket, és az életen, amely élteti őket. Akkor felkiáltanátok: "Bizony, ők azok, akik élnek, és mi 

vagyunk a halottak." 

21 Nem élsz-e valójában téveszmében, amikor könnyeket hullatsz egy élettelen test láttán, 

elfelejtve, hogy a lélek él, vibrál és lüktet? 

22 Azt is el kell mondanom nektek, hogy ha ahelyett, hogy egy napot azoknak szentelnétek, akik e 

hagyomány szerint léptek be a lelki életbe, mindig az ima köteléke által kapcsolódnátok hozzájuk, 

láthatatlan, de valóságos létüket és jótékony hatásukat életetekben egész életetekben éreznétek ─ 

küzdelmeitekben, megpróbáltatásaitokban és édes pillanataitokban is. Ezeknek a lényeknek pedig 

lehetőségük lesz arra, hogy segítsenek a ti nemes munkáitokban és vállalkozásaitokban, és ezáltal még 

több fényt kapjanak. 

23 Egyszer azt mondtam: "Hadd temessék el a "halottak" a halottaikat". Ha figyelmesen és 

szeretettel tanulmányozod szavaimat, rájössz, hogy mennyi okom volt, amikor ezt mondtam neked. 

24 Látom, hogy mindannyian a szívetekben és a képi emlékezetetekben hordozzátok az utolsó képet, 

szeretteitek fizikai látványát. Azokra, akik gyermekkorukban haltak meg, gyermekként emlékeztek. Őt, aki 

csak érett öregkorában hagyta el ezt az életet, ti öregemberként emlékeztek rá. Ugyanez a helyzet azzal, 

aki feladta a fájdalomtól felemésztett testét, vagy aki fájdalmas agónia közben hunyt el. Örökre 

megmarad az emlékezetedben. De szükséges, hogy elgondolkodjatok a különbségen, ami a test és a lélek 

között van, hogy arra a következtetésre jussatok, hogy ahol az ember meghal, ott a lélek új életre 

születik, és ahol egyes szemek bezárulnak a világ fénye előtt, ott mások megnyílnak az isteni fény előtt, 

amely megvilágítja a lélek örök életét. 

25 Egyszer már mondtam nektek, hogy az ember hajlamos a bálványimádásra, és a "halottai" iránti 

kultuszával kézzelfogható bizonyítékát adja bálványimádásának. De tanításom úgy jelent meg 

életetekben, mint egy végtelen szépségű hajnal, és eloszlatta a tudatlanság hosszú éjszakájának árnyait, 

amelyben az emberek mindig is korlátlanul éltek. De ez a fény, amely isteni csillagként emelkedik a 

végtelenbe, a legszebb fényszikrákat fogja sugározni a lelketekre egy olyan képzésben, amely biztos 

léptekkel elvisz benneteket addig, hogy részesei legyetek annak az életnek, amelybe végül mindannyian 

belépnek a felfelé irányuló fejlődésetek során. 

26 Többé nem fogtok azok közé tartozni, akik keservesen siratják azokat, akik eltávoztak, hogy egy 

jobb életvilágban éljenek, és nem fogtok azok közé tartozni, akik szellemi lényekként könnyeket hullatnak 

a hátrahagyottak miatt, vagy azért, mert elhagyták azt a testet, amely egész életükben burokként szolgált 

számukra. 

27 Vannak lények, akik szenvednek és félnek, amikor az általuk oly nagyon szeretett test bomlására 

gondolnak. De azok közé fogtok tartozni, akik, amikor látják, hogy az emberi test által elvégzett feladat 

végére értek, hálaéneket énekelnek a Teremtőnek. 

28 Ma megbocsátom neked minden vétkedet, és egyúttal megmutatom neked az Isteni Élet 

Könyvének egy lapját, amelynek tanításain keresztül megvilágosíthatod a lelkedet és az elmédet, hogy 

olyan cselekedeteket végezz, amelyek méltóak ahhoz, aki tanította őket neked. 

29 Most nagy felelősséget vállalsz az emberiséggel szemben, és minél több tanítást kapsz tőlem, 

annál nagyobb lesz ez a felelősség. Mert ti vagytok azok, akiknek beszélniük kell a spiritualizáció 

világához. Belétek ültetve meghagyom az emberiség körében a Velem való kommunikáció tökéletes 

módját, bálványimádó rítusok és istentiszteleti cselekmények nélkül, egyszerűen szellemtől szellemig. 
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30 Ez az áldott mag, amely most a szívetekben van, lesz az a kenyér, amelyet meg kell osztanotok 

embertársaitokkal, és ez lesz az a szellemi örökség is, amelyet gyermekeitekre hagyhattok. 

31 Amikor azt mondtam nektek: "Szeressétek egymást" ─ ne gondoljátok, hogy csak a felebarátotok 

iránti tiszteletre gondoltam, hanem az egyik világnak a másik iránti tiszteletére is. De ma azt mondom 

nektek: Amikor azokra gondolsz, akik már elmentek, ne érezd őket távolinak tőled, és ne képzeld őket 

érzéketlennek. Szeressétek őket, és ne úgy emlékezzetek rájuk, mint halottakra, csak úgy emlékezzetek 

rájuk, mint élőkre. Mert ők az örökkévalóságban élnek és körülöttetek vannak. 

32 Bizony mondom nektek, ti vagytok Izrael népe, akik különböző szakaszokon mentek keresztül, és 

eljutottak ebbe az időbe anélkül, hogy azt állíthatnák, hogy teljesítették a küldetést, amely az első idők 

óta rájuk volt bízva. Nem spiritualizálta magát, mert még mindig hallom a siránkozását, amikor látja, hogy 

szerettei elmennek, akiket összekever a "halottakkal". 

33 Ezért adok nektek világosságot, e föld lakói, mert nagyobb szükségetek van rá, mint azoknak, akik 

a túlvilágra mentek, mert ti vagytok a halottak, míg ők az örökkévalóságban élnek. 

34 Ezeknek a lényeknek Én engedélyeztem, hogy az odaadásotok pillanatában közeledjenek 

hozzátok. De azt mondom nektek, hogy ne emlékezzetek rájuk többé abban az emberi formában, 

amelyben voltak, mert ők most már a fény szellemei. 

35 Ne ragaszkodjatok pusztán a világ hagyományaihoz, és ne utasítsátok el a kegyelmet, amely 

ebben az időben árad rátok. Ne feledjétek, amíg ti itt vesztegetitek az időtöket, a lelkek a túlvilágon 

haladnak előre. 

36 Legyetek úrrá a testeteken, hogy kihasználhassátok ezt a lehetőséget a spirituális felszabadulásra 

és felemelkedésre. Mert el kell majd hívnom benneteket a szellemi világba, és akkor teljesítenetek kell a 

fejlődés törvényét, és a lélek tanúja lesz annak, hogyan bomlik le a test a földön belül. 

37 Ha nem akarsz zűrzavarral körülvéve eljutni az örökkévalóság küszöbére, küzdj a fejlődésedért, 

szerezz érdemeket a világban azzal, hogy távol élő embereket közelebb hozol Munkámhoz, imádkozol és 

dolgozol a nemzetek békéjéért, irgalmat és szeretetet terjesztesz embertársaid között. 

38 Mégis van, aki azt mondja Nekem: "Uram, ha Te vagy a Mindenható Isten, adj nekem bizonyítékot 

a Te hatalmadról!". De én azt mondom nektek: Milyen éretlenek vagytok, amikor így beszéltek Őhozzá, 

aki puszta akaratával a földet is széthullásra késztetné. 

39 A lélekben teszem magam érezhetővé, amelynek el kell jönnie hozzám, és amely képes felismerni 

lényemet. A tested anyag, amelynek megbocsátom a gyengeségeit. 

40 Tisztítsátok meg magatokat, ó emberek, hogy összhangba hozzátok a lelketeket a testével, és így 

saját érdemeitek által Hozzám emeljétek magatokat. Hagyjátok, hogy az emberek különböző 

egyházakban és szektákban keressenek Engem, ne ítéljétek el őket, mert ti sem tudtok még tökéletes 

cselekedeteket végezni. 

41 A bálványimádók, Áron leszármazottai és utánzói, az istenformálók, továbbra is imádják 

különböző istenségeiket bálványokban és képekben. Most felébrednek mély álmukból. 

42 A ti dolgotok az, hogy elvetjétek a spiritualizáció magvait azáltal, hogy az emberekkel 

megértetitek, hogy Isten belső imádata a legkedvesebb az Atyának. Ily módon az emberek érezni fogják a 

spirituális és az isteni jelenlétét anélkül, hogy azt követelnék, hogy lássák ahhoz, hogy higgyenek. 

Ahogyan ezekben a pillanatokban is éreztétek azoknak a szellemi lényeknek a jelenlétét, akikre 

szeretettel és hálával emlékeztek, és akik illatként vagy csábításként közeledtek felétek, és arra hívtak 

benneteket, hogy kövessétek az általuk kijelölt utat. Ezek a lények úgy közelednek az emberekhez, hogy 

még mindig nem érzik a vágyat e világ hiúságai iránt, és csak azzal a céllal, hogy felébresszék a lelkekben 

a vágyat, hogy elérjék azt az életet, amely rátok vár. 

43 Azok, akik könnyeket hullatnak szeretteik elvesztése miatt, azok a "halottak", akik halottaikat 

gyászolják, azok, akik tudatlanságukban materializálódtak, akik nem értik az élet értelmét, és akik, bár azt 

állítják, hogy hisznek a lélek halhatatlanságában, sírásukkal és gyászukkal bizonyítják, hogy nyoma sincs 

bennük a hitnek. Mert olyan "halottakat" siratnak, akik valójában élnek, csak azért, mert nem látják őket, 

vagy mert a testük eltűnt. 
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44 Maradjatok békében, Krisztus parancsa szerint, aki még egyszer azt mondja nektek: "Szeressétek 

egymást". 

45 Jöjjetek hozzám, és erősödjetek meg, támadjatok fel a kegyelem életére. Legyetek tanítványaim, 

az örömhír követei. A világ vágyik Jelenlétemre, és én el fogom juttatni hozzá Szavamat a ti 

közvetítéseteken keresztül. Vannak, akik már régóta várnak Rám, akik megérezték, hogy eljött az én 

jelenlétem órája a világban, hogy a lelkeket a fejlődés és a spiritualizáció útjára vezessem. 

De mielőtt kiküldenélek benneteket, meg kell tisztítanotok és ki kell képeznetek magatokat. Amikor a 

szenvedés nyomaszt, és fáradtnak érzed magad, emlékezz arra, hogy én vagyok a támaszod, és segítek 

neked hordozni a keresztet, hogy ne omolj össze a súlya alatt. Ha imádkoztok, és feladatotok 

teljesítésének szentelitek magatokat, akkor nem lesz olyan próbatétel és akadály, amely elgyengítene 

benneteket. Mosollyal az ajkadon és reménnyel a szívedben fogsz menni az utadon. Nem fogsz félni a 

jövőtől, és minden rossz ítélet vagy szándék ellened semmissé válik. Ne tagadjatok meg Engem, még 

akkor sem, ha nagy próbatétel elé kerültök. Mert nem tudjátok, hogy az Én Akaratom-e az, hogy a próba 

csúcsán csodát adjak nektek, hogy tanúsítsátok, hogy az Én tanítványaim vagytok. 

46 Halljátok és értsétek meg példabeszédemet: 

47 Az irgalom vágyában éhes, beteg és meztelen emberek tömege közeledett egy házhoz.  

A ház intézői szüntelenül készítették, hogy a járókelőket az asztaluknál szórakoztassák. 

A földbirtokos, a tulajdonos és a földek ura eljött, hogy elnököljön az ünnepen. 

Telt-múlt az idő, és a rászorulók mindig találtak élelmet és menedéket a házban. 

48 Egy nap ez az úr látta, hogy az asztalon lévő víz zavaros, hogy az étel nem egészséges és ízletes, és 

hogy az abroszok foltosak. 

Ekkor magához hívta azokat, akik az ételasztal elkészítéséért feleltek, és így szólt hozzájuk: "Láttátok-e a 

vászonruhákat, kóstoltátok-e az ételt, és ittatok-e a vízből?". "Igen, Uram" - válaszolták. 

"Mielőtt tehát ételt adnátok ezeknek az éhezőknek, előbb a gyermekeitek egyenek belőle, és ha jónak 

találják az ételt, adjátok oda ezeknek a vendégeknek." 

A gyerekek ettek a kenyérből, a gyümölcsből és abból, ami az asztalon volt, de az íze undorító volt, és 

elégedetlenség és lázadás támadt ellene, és hevesen panaszkodtak. 

Ekkor a földbirtokos így szólt a még várakozókhoz: "Gyertek egy fa alá, mert megkínállak benneteket 

kertem gyümölcsével és ízletes ételekkel." 

A szolgáknak azonban ezt mondta: "Tisztítsátok meg a foltot, távolítsátok el a rossz ízt azok ajkáról, 

akiknek csalódást okoztatok. Nem gyönyörködöm bennetek, mert megparancsoltam nektek, hogy 

fogadjátok be mindazokat, akik éheznek és szomjaznak, kínáljátok meg őket a legjobb eledellel és tiszta 

vízzel, de ti nem engedelmeskedtetek. A munkád nem tetszik nekem." 

E földek ura maga készítette el a lakomát: A kenyér gazdag volt, a gyümölcs egészséges és érett, a víz 

friss és üdítő. Aztán meghívta a várakozókat ─ koldusokat, betegeket és leprásokat ─, és mindannyian 

lakomáztak, és nagy volt az örömük. Hamarosan egészségesek és szenvedésektől mentesek lettek, és úgy 

döntöttek, hogy a birtokon maradnak. 

Elkezdték megművelni a földeket, szántóföldi munkások lettek, de gyengék voltak, és nem tudták, 

hogyan kell követni az Úr utasításait. Különböző magokat kevertek, és a termés elfajult, a búzát elnyomta 

a gyom. 

Amikor eljött az aratás ideje, eljött a földesúr, és így szólt hozzájuk: "Mit csináltok, amikor csak a ház 

vezetését adtam nektek, hogy fogadjátok a vendégeket? A mag, amit elvetettél, nem jó, mások a 

szántóföldek megművelésére valók. Menj, és tisztítsd meg a földet a gyomnövényektől és a 

gyomnövényektől, aztán irányítsd újra a házat. A kút kiszáradt, a kenyér nem erősödik, és a gyümölcs 

keserű. Tegyétek azt azokkal, akik áthaladnak, amit én tettem veletek. Ha tápláltad és meggyógyítottad 

azokat, akik hozzád fordulnak, ha megszüntetted felebarátod fájdalmát, akkor megpihenhetsz a 

házamban." 

(a példabeszéd vége) 
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50. Isteni Lelkem azért adja nektek ezt a szót, hogy vezessen benneteket az élet útján, és hogy 

figyelmeztessen benneteket a rátok leselkedő veszélyekre. 

51. A Harmadik Időben éltek, a spiritualizáció idején. 

52. Békét, hitet és reményt adok a szívednek, és az én isteni akaratom, hogy ezt az üzenetet a 

szívedbe fogadd. 

53. Vidd bánatodat az Úr elé. Ő teremtett téged, és Hozzá kell visszatérned. 

54. Itt az ideje, hogy tanulmányozzátok a Mester szavát, és itt az ideje, hogy egy elmében 

egyesüljetek, hogy egyesülhessetek ezzel a magasztos szeretettel. 

55. Mindegyikőtöknek van egy küldetése, amelyet még nem teljesítettetek. 

56. Ne forduljatok el a tanítástól, fogadjátok szeretettel, nehogy holnap tévedésbe essetek ─ abba a 

tévedésbe, amely megállítaná lelketek fejlődését, és az eltévelyedés zavaros vizébe süllyednétek. 

57. Az igazságom tisztábban tárul fel, amikor látom, hogy felkészültél. De ti még mindig tudatlanok 

vagytok, azok, akik még nem értettek meg Engem. Mégis ezt is mondom nektek: Ti vagytok azok, akik a 

legközelebb állnak az Atyához, mert a spiritualizáció útján vagytok, egy olyan úton, amelynek nincs vége. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 197  
1 A Mester szeretete a tanítványai, a gyermekei között terjed. Ami Istent illeti, az én gyermekeim 

vagytok; ami a Mestert illeti, az én tanítványaim vagytok. 

2 Szeretett emberek: Ez a Teremtő Isten, a ti Atyátok, erős és védhető lelket hagyott rátok, 

amelynek kardja a jóság, és amelynek addig kell harcolnia, amíg ki nem űzi a gonoszt, amely a lélekben 

nemzette magát, és nem táplálja az ember szívét. Ugyanakkor bölcsességet is kaptatok, hogy az ember 

megszabadulhasson a tudatlanság sötétségétől. 

3 A második korszakban való távozásom után János tanítványom elragadtatásában látta a 

korszakot, amelyben jelenleg éltek ─ a veszélyeket, amelyekbe az emberiség belekeveredett, a 

csapásokat, amelyek megrázzák a világot, az emberek küzdelmeit és harcait, és a békét, amely mindezek 

után eljön. Az is kiderült számára, hogy a kinyilatkoztatást vagy próféciát hogyan fogják írásban 

megőrizni, hogy az egész földön ismertté váljon. 

4 Azt akarom, hogy új tanítványaim megismerjék ezeknek a kinyilatkoztatásoknak a jelentését és az 

általam most átadott Ige lényegét, mert akkor megértitek majd, miről szól a spiritualizmus, és képesek 

lesztek szilárdan helytállni a küzdelemben. 

5 A tanítás Én Magam vagyok, ezért nem szabad beszennyezni. Ez a tisztaság és az őszinteség, és 

nem szabad bemocskolni. Uradat sem szennyezi be az ember bűnössége, amikor leszáll hozzád, és a 

hanghordozón keresztül teszi magát ismertté; inkább megtisztítja őt. Mert az igazság az, hogy bár a 

hanghordozók, akik által beszélek hozzátok, csak bizonyos hajlamot mutatnak a jóra, szellemileg a 

Végtelenbe emelkednek, hogy megkapják az Istenség érintését. Így kapnak ihletet, kinyilatkoztatást és 

isteni tudást. Az is igaz, hogy még nagyon éretlenek és felkészületlenek. 

6 Én azonban a szeretet Lelke vagyok, és nem csak az igazakkal keresem a párbeszédet. Eljövök 

azoknak az embereknek a lakhelyére is, ahol nem az igazak laknak, hanem a gyermekek, akiket 

tökéletesen szeretek, hogy megmentsem őket a bűntől és a sötétségtől. Mert nekik nagyobb szükségük 

van Rám, mint azoknak, akik már üdvözültek. Ők azok az emberek, akiknek szükségük van 

igazságosságom és szeretetem tüzére, hogy benne legyen mindenük. 

A foltok eltávolításához. Szükségük van az Én erőmre és kegyelmemre, hogy felemelkedjenek. Ezért a 

lelkiismeretükhöz fordulok, hogy éreztessem magam. Ekkor a gyermek eggyé vált a Teremtőjével, mert 

úgy látta magát, mint az Atyja. 

7 Miért lepődik meg az ember, hogy Isten kegyelme a bűnösök között nyilatkozik meg? Igazak 

voltak-e azok, akik a második korszakban hallották az igémet? Vajon a saját tanítványaim már elérték a 

tökéletességet? Nem, emberek, az Engem hallgató tömegek között voltak bűnösök, megrögzött 

kicsapongók, hitetlenek, és még az apostolaim között is voltak emberi nyomorultak. De mivel lelkükben 

érezték az isteni hívást, és tanításomnak szentelték magukat, példájukkal egy másik tanítást hagytak az 

emberiségre, és nevüket az emberek szívében hagyták. 

8 A spiritualistának mindig tudomásul kell vennie ezeket a példákat, és követnie kell őket. Mert 

azok a tanítványok az én magvaim igazi vetői voltak. 

Sok helyen látni fogjátok ezeknek az apostoloknak a képét, de nem szükséges, hogy ezeken a képeken 

keresztül forduljatok hozzájuk. De még ezekből is látszik, hogy az emlékük elpusztíthatatlan. Szeressétek 

őket, vegyetek példát róluk erényeikben. Emlékezzetek arra, hogy megtanítottalak benneteket arra, hogy 

szeressetek Engem a saját testvéreitekben. 

9 Azt kérdezed: "Hol van az igazi bölcsesség?" És én azt mondom neked válaszul: Istenben. Egy 

másik megkérdezte: "Mi az igazi vallás?" És a Mester válaszol: Aki szeret Engem és szereti embertársait, 

az megtalálta az igazságot, és teljesítette a törvényt. 

10 Hagytam, hogy olyan vallások létezzenek a földön, amelyek a lélek számára olyan utak, amelyek 

Istenhez vezetnek. Minden vallás, amely jóságot és szeretetet tanít és az irgalmasságot dicséri, jó, mert 

fényt és igazságot tartalmaz. Amikor az emberek elsorvadnak bennük, és ami eredetileg jó volt, azt rosszá 

változtatják, az út elveszik az anyagiasság és a bűn alatt. 
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11 Ezért ebben az időben újból megmutatom nektek az igazságomat, amely az út, az élet lényege és 

a törvény, hogy keressétek ezt a törvényt, amely világítótorony és vezércsillag, túl a formákon és 

rítusokon, túl minden emberi dolgon. Aki ilyen módon keres Engem, az spiritiszta lesz. 

12 Az emberek tanúi lesznek annak, hogy az emberiséget az elkövetkező időkben ez az Ige fogja 

erőssé tenni. A holnap spiritualistáját nem arról ismerik majd fel, hogy bigott vagy szerzetes, aki 

elzárkózik a világtól és az emberektől, hogy imádkozhasson, hanem arról, hogy tudja, hogyan kell küzdeni 

a kísértések ellen, és hogy még a forgószél közepette is képes felismerni az igazság útját. A holnap 

spiritualistája képes lesz szembenézni egy jól felfegyverzett világgal, szava prófétaként és látnokként 

fogja hirdetni, hogy mi fog történni. Ő tudni fogja, hogyan mentse meg azokat, akiket a pusztulás 

veszélye fenyeget. 

13 A spiritualitás üzenete nem az ember műve, hanem a Teremtő műve, a lelkeket irányító örök 

törvény. 

14 Érezzétek belülről Munkámat, hogy alázatosságotok és szerénységetek ellenére is nagyszerűnek 

érezhessétek magatokat. Ne aggódjatok, ha nem vagytok ékesszólóak, mert én az igazság meggyőző 

erejét adtam nektek. Ez az oka annak, hogy az én szavam fog érvényesülni. 

15 Lelkileg egyesülve hagylak benneteket minden embertársatokkal, függetlenül attól, hogy milyen 

tanításhoz ragaszkodnak. 

16 Úgy tűnik, hogy korábban jöttél ide, mint én, de az igazat megvallva, már vártalak az asztalomnál. 

17 Elhagytam trónomat, hogy veletek legyek, hogy tanítsalak benneteket és megvigasztaljalak 

benneteket a megpróbáltatásaitokban. Te is, hogy Velem lehess, magad mögött hagytad szülőföldedet, 

otthonodat, szeretteidet. 

18 Ahogyan ti is összehasonlíthatatlan boldogságot éreztetek e szó hallatán, és felfedeztétek a béke 

és harmónia titkát a szó követésében, úgy sok ember fog hozzám jönni, és az Én Szavam megélésének 

feladatának szenteli magát. 

19 Tanításom ebben az időben felébreszti az emberek lelkét, amely hosszú ideig aludt. Még mindig 

élnek a szavaim, amelyeket a Második Korszakban adtam az embereknek, de senki sem gyakorolja őket 

úgy, ahogyan tanítottam őket. Szükséges volt, hogy Szellemem visszatérjen hozzátok, hogy meggyőzzön 

benneteket arról, hogy ez a tanítás a lélek végtelen útja, hogy soha ne álljatok meg a fejlődés útján. 

20 Akik az örökkévalóságról álmodnak, akik az igazat szeretik, akik az emberi élet nyomorúsága fölé 

vágynak emelkedni, azok lesznek azok, akik ragaszkodnak ehhez a munkához, akik kegyelmeznek 

lelküknek, akik a lélek díszítését a test ünnepi ruháinál jobban szeretik. Ezekkel láthatod a megértés 

szikráját. Nem lesznek azok, akik azt gondolják, hogy a küldetésem arra korlátozódik, hogy enyhítsem a 

fájdalmatokat és megszabadítsalak benneteket a betegségeitektől. Ők lesznek azok, akik megértették, 

hogy ígéretem többet tartalmaz a fájdalomtól való megszabadulásnál: örök életet. 

21 Tanításom értelme arra ösztönöz benneteket, hogy leromboljátok az általatok teremtett 

materialista világot, hogy ráépíthessétek a spiritualizáció világát, amelyben ti lesztek a legmeghittebbek. 

Élvezni fogjátok a vágyott békét, és látni fogjátok, ahogy felszínre törnek és fejlődnek mindazok a 

képességek, amelyek eddig lényetek mélyén szunnyadtak. 

22 A tudás fénye felragyog majd a megzavart elmékben, és azok az emberek, akikben a gyűlölet 

fészkelt, a megbékélés, a bűnbánat és a szeretet könnyeit fogják ontani. 

23 Hivatásom a szellemi munkára szólít, és ebben a munkában mindenki számára van munka. Senki 

ne aggódjon amiatt, hogy az anyagi életből "elraboljon" néhány pillanatot, hogy az enyémmel 

foglalkozzon. Bizony mondom nektek, eljön az óra, amikor a lelketek hálás lesz érte. 

24 Ne mondjátok nekem: "Uram, láttam szegénységet azok között, akik Téged követnek. De azok 

között, akik még csak nem is emlékeznek Rád, és nem is emlegetik nevedet, bőséget, örömöket és 

gyönyöröket látok." 

Ne tekintsék az én népem ezeket az eseteket bizonyítéknak arra, hogy aki Engem követ, annak 

szükségszerűen szegénynek kell lennie a világban. De mondom nektek, hogy azt a békét, amellyel azok 
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rendelkeznek, akik itt hallgatnak, és életük egy részét a jócselekedeteknek szentelik, nem ismerik azok, 

akiket ti annyira irigyeltek, és nem is érhetnék el minden vagyonukkal. 

25 Néhányan tudják, hogyan lehet egyszerre birtokolni a világ javait és a szellem javait. Másoknak 

azért nem adatnak meg a világiak, mert elfeledkeznek a szellemiekről, és megint mások csak azért 

érdeklődnek a világiak iránt, mert azt hiszik, hogy az isteni törvények a földi gazdagság ellenségei. 

26 Az áruk áruk, és azok is maradnak, de nem mindenki tudja, hogyan kell őket megfelelően 

használni. Azt is tudnotok kell, hogy nem minden, amivel sokan rendelkeznek, azt én adtam nekik. 

Vannak, akiknek az van, amit tőlem kaptak kárpótlásul, ahogyan vannak olyanok is, akik mindent 

elloptak, amijük van. 

27 A legjobb bizonyíték, amit az emberek kaphatnak arra, hogy teljesítették kötelességüket az 

életben, a lélek békéje, nem pedig az érmék csilingelése. 

28 Azzal, hogy mindenféle módon beszélek hozzátok, növelem azoknak a tudását, akik ebben az 

időben követni fognak Engem. Ők lesznek azok, akik embertársaik kérdéseire olyan világossággal 

válaszolnak, ahogyan én válaszoltam nekik az Igémben, még akkor is, ha ezek néha ostoba vagy ostoba 

kérdések. 

29 Azt akarom, hogy Igém fénylő emléket hagyjon azok elméjében, akik hallották, hogy amikor 

felidézik, a szeretettel teli tanítás visszhangja, amelyet kaptak, a szívükbe hatoljon. 

30 Megnyilvánulásom tanúinak az a rendeltetése, hogy a holnap tömegeit fogadják, ahogyan én is 

fogadtalak titeket. 

31 Emlékszel, hogyan jöttél hozzám? Vereséget szenvedett, levert volt. Elmentél azokhoz, akiknek 

több volt, mint neked, de ők nem adtak neked semmit. Felkerestétek azokat, akiknek tudása volt, de ők 

nem tanítottak titeket. Bemutattad beteg, kimerült, levert testedet, de nem adták vissza az 

egészségedet. És amikor a csalódás eluralkodott a szívetekben, és meggyőződtetek arról, hogy nincs 

kegyelem az emberek között, mert testvérek helyett idegeneknek tekintettek benneteket, elvesztettétek 

a hiteteket és a reményt. Néhányan káromkodtak, mások átkozódtak, megint mások a halálra vágytak. 

32 Így sokan közületek csak azért értek el Hozzám, hogy megtudjátok, hogy az Én irgalmasságom 

forrása az egyetlen, amely soha nem merül ki, és hogy csak keresnetek kell, hogy érezzétek, hogy minden 

szenvedő lélekre kiárad. 

33 Hamarosan nemcsak egy népet, hanem az egész emberiséget fogjátok látni, amely csalódott 

önmagában, meggyőződve arról, hogy minden emberi erő, gazdagság vagy tudomány nem elegendő erő 

ahhoz, hogy választ adjon kérdéseikre, békét adjon lelküknek, vagy enyhítse fájdalmukat. Akkor látni 

fogjátok, hogy az igazság forrását keresik a világukon túl, az embereken és a hamis hatalmukon túl. 

34 Hányan fognak Engem keresni, és közvetlenül kérdezni Engem szellemtől szellemnek! Válaszolni 

fogok nekik, de hányan fogják keresztezni az utadat, és kérni fognak téged, fényt kérni tőled. Ezeket az én 

nevemben fogjátok átvenni, és adjátok nekik abból, amit rátok bíztam. 

35 Ha valóban szeretettel, fénnyel, lelkesítéssel adtok embertársaitoknak ─ valóban, mondom 

nektek, nemcsak az Atyába vetett hitet gyújtjátok meg bennük, hanem visszaállítjátok bennük az 

emberekbe vetett bizalmat is, azt a bizalmat, amelynek Isten gyermekeiként meg kell lennie közöttetek. 

36 Ismerem az érdemeidet. Megfigyelem azokat, akik elhagyták anyagi dolgaikat, hogy 

meghallgassák szavamat, azokat, akik lemondtak bármilyen élvezet kielégítéséről vagy néhány óra 

pihenés élvezetéről, hogy Velem lehessenek, vagy azokat, akik elviselték szeretteik kritikáját vagy 

pletykáit, és mindezt alacsonyra értékelték, és jelen vannak abban a pillanatban, amikor tanításomat 

adom nektek. 

37 Áldásom és békém legyen velük. Áldom azoknak a vágyát, akik tökéletesíteni akarják magukat, 

áldom azokat, akik éheznek és szomjaznak a tudásra. Ők azok, akik változtatni akarnak az életükön és a 

szokásaikon, hogy közelebb érezzék magukat az Urukhoz. Ha állhatatosan kitartanak az útjukon, eljutnak 

annak végére, és elérik, amire vágynak. 

38 A Mester akarata az, hogy a hit minden embere így jöjjön el, hogy meghallgasson Engem, mély 

spirituális vágyakozással; hogy csak álmodjatok életetek javításáról, és hogy hagyjatok el mindent, ami 
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tisztátalan volt a múltatokban. Igaz, hogy mindannyian arra törekedtek, hogy elérjétek ezt a célt, egyesek 

nagyobb buzgalommal, mások csak gyengébben, de mindannyian arra törekedtek, hogy jobbak legyetek, 

mint amilyenek korábban voltatok. Azt hiszed, hogy nem látom, milyen csatákat vívsz? 

39 A bűnök, a szenvedélyek, a bálványimádás még mindig kísértésbe ejtenek. De imádkozol ezekben 

a pillanatokban, és a hited segít, hogy megmenekülj tőlük. Lelked felkészült arra, hogy a 

kinyilatkoztatásnak ebben a formájában fogadjon Engem, és hogy a kommunikáció ezen eszközén 

keresztül halljon Engem. Ezt a felkészítést azonban nem a földön kapta, hanem szellemi fejlődése során, 

és szükséges volt, hogy elvetjetek sok, a világban való járásotok során elfogadott hajlamot, hogy 

megértsétek megnyilvánulásomat ebben az időben. 

Azok, akik nem készítették fel magukat, nem fogják ezt a megnyilvánulást igazságként felismerni. 

Ezért látjátok a családotok kebelében a megosztottságot: Szülők, akik emiatt rosszul ítélik meg saját 

gyermekeiket; gyermekek, akik szüleik bíráivá válnak; testvérek, akik korábban megértették egymást, 

most pedig úgy néznek egymásra, mintha idegenek lennének; és férjek és feleségek, akik veszekednek, 

sőt elutasítják egymást, mert az egyik hisz, a másik pedig tagadja. 

40 Nem ez az első eset, hogy ez történik. Prédikálásom idején az emberek is rosszul ítélték meg 

egymást; mert míg egyesek hittek az én szavamban, és még az életüket is feláldozták, mert ragaszkodtak 

az igazságához, mások csalásnak és valótlanságnak nevezték azt. 

41 Ha az emberek valóban várták volna az Urukat, akkor nem jöttek volna zavarba, mint ahogy azok 

sem jöttek zavarba, akik szenvedélyesen vágytak rá, várták és hívták őt. 

42 Azt mondtam nektek, hogy kivétel nélkül hívjátok meg minden embertársatokat, hogy üljenek le 

az asztalomhoz. Mert bár jelenleg nem mindenki hisz bennem, mégis mindenkinek szólnom kell. 

43 Abban az időben elindultam a sokaság felé. A hely, ahol beszéltem hozzájuk, mindig közömbös 

volt számomra. Beszéltem hozzájuk a templom tornácán és az úton is, egy völgyi réten, a tengerparton 

vagy egy hegycsúcson. 

44 Ebben az időben, amikor egy hanghordozó felkészítésére van szükség ahhoz, hogy beszéljen 

hozzátok ─ egy jelentéktelen teremtmény, aki nem lenne képes, az Én kisugárzásommal átitatva, 

elindulni az utakon vagy ösvényeken, tereken és városokban, hogy szavamat a tömegekhez intézze ─, 

alázatos áhítati terekben gyűjtöttelek össze benneteket, hogy átadjam nektek szavamat. Ahelyett, hogy 

Én mennék az emberekhez, ők jönnek, hogy meghallgassanak Engem. Ezért mondom azoknak, akik nap 

mint nap hozzám jönnek: Hívjátok embertársaitokat a fám árnyékába, ahol hallhatják hangomat. 

45 Felkészítelek benneteket, mert most egy új időszak kezdődik. A nagy szellemiség és 

emelkedettség időszaka virrad, amely ott következik be, ahol átadom nektek az Igémet. 

46 Még három évig adom nektek a tanításaimat az emberi értelem által, ami olyan lesz, mint három 

nap, mert az idő feltartóztathatatlanul telik. 

47 Mennyi engedékenységet és mennyi engedményt kaptatok a munkámban, ó, emberek! Fel kell 

azonban hívnom a figyelmeteket arra, hogy mindennek megvan a maga határa, és azoknak az 

engedményeknek, amelyeket az Atya tett nektek, véget kell érniük. Hamarosan tudni fogod, hogyan 

tartsd meg a valódi tiszteletet mindazzal szemben, ami az igazi felkészülés. 

48 Az én Munkám nem egy a sok tanítás közül, nem egy másik szekta a világon. Ez a kinyilatkoztatás, 

amelyet ma hoztam nektek, az Örök Törvény. Mégis, hány rituálét adtatok hozzá a spiritualitás és a 

megértés hiányában, mennyi istentelenséget, amíg végül el nem torzítottátok. Hány istentiszteleti 

cselekedetet vezettetek be az Én Tanításomba, mondván és elhitetve, hogy mindazt, amit tettetek, Én 

ihlettem és rendeltem el. 

49 Eljön az idő, amikor kinyílik a szemetek, és megértitek a spiritualizmus valódi természetét. Bizony 

mondom nektek, az Én Munkám szentebb, mint bármi, amit a világon valaha is gondoltatok. 

Mindazonáltal kész vagyok megbocsátani mindazt, amit a küldetésed során vétkeztél, és a bűnbánatod 

révén új, spirituálisabb életet kezdesz, a legnagyobb egyszerűséggel gyakorolva tanításaimat, hogy amit 

tanítasz, az igazi spiritualizmus legyen. 
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50 Ha az új tanítványaim használták volna azt a szellemi esszenciát, amit 1866 óta kaptak, amikor 

ezek a tanítások elkezdődtek közöttük ─ nem gondoljátok, hogy már régen elsajátították volna ezeket a 

tanításokat? 

51 Természetes volt, hogy amíg nem láttátok befejezettnek kinyilatkoztatásomat, addig tévedésbe 

estek és félreértelmeztek néhány tanítást, annak ellenére, hogy minden részletükben elmagyaráztam 

őket, hogy értelmetek felfoghassa őket. De amikor az Én Igém elérte a teljes mértéket közöttetek, akkor 

ezek a hibák már nem lesznek igazolhatóak. 

52 Elhittétek, hogy azzal a szándékkal hoztam nektek ezt a munkát, hogy megszüntessem azt az 

anyagi szegénységet, amelyben egyes emberek találják magukat, hogy segítsek nektek mások előtt 

nagyszerűnek tűnni. De ma meglepő, hogy lelki javakat hozok nektek: irgalmat, vigasztalást, balzsamot, 

amit a legnagyobb önzetlenséggel kell továbbadnotok. 

53 Az igazság a következő: Aki árat szabott az embertársainak nyújtott szolgálataira, az nem tette ezt 

az én munkámért, amelyet eladott. Aki árat szabott, árulás árát, az magának tette. 

54 Még mindig maradt egy rövid időszak, amikor szabadon beszélek önökkel, és senki sem állíthatja, 

hogy keményen megdorgáltam, vagy túlságosan vezekeltem volna az elkövetett hibáiért. Mert az én 

tanításom szeretetteljes, ahogyan az eszközök is, amelyeket a javításotokra használok. 

55 Nem a világ jutalma az, ami békét és elégedettséget ad. Ezek jutalmul fognak érkezni a 

jótékonysággal teli kötelességteljesítésért, amelyet embertársaitok iránt gyakoroltok. 

56 Sőt, legyetek jóakaratú emberek, ha szeretitek a békét, az veletek marad. Bizony mondom 

nektek, nincs a lélek békéjéhez fogható kincs. 

57 Azt mondhatjuk, hogy csak nagyon rövid idő, amíg ezt a szót már nem halljuk. Már közeledik az 

idő, amikor el kell indulnotok, hogy terjesszétek az örömhírt. A fény idejének teljes mértéke el fog jönni, 

és a fejetekre az Úr Lelke leszáll, ahogyan annak idején az apostolaimra is leszállt, és mindegyikükön 

tűznyelv jelent meg az "Ige" vagy az Ige szellemi ajándékának jelképeként, amely abban a pillanatban 

adatott nekik. 

Szükséges, hogy tanításomban maradjatok, hogy akaratom beteljesedhessen bennetek. Ha 

megaláztatásokat szenvedtek el a munkámért, viseljétek el őket türelemmel és bocsássatok meg. 

Rögzítsd tekinteted Jézusra, és lásd, hogy azokban a napokban hogyan viselte el a legnagyobb 

megaláztatásokat az emberek között anélkül, hogy lázadt volna, ehelyett megbocsátott és szerette 

azokat, akik megbántották Őt. 

58 Amikor azt mondtam nektek, hogy a megbocsátás jeléül nyújtsátok fel a jobb orcát annak, aki a 

bal orcátokra akar ütni, nem csak a szavakra korlátoztam a tanításomat. Hányszor kaptam a világban 

töltött utolsó napjaimban arcomra és testemre akár ostorcsapásokat, akár ütéseket anélkül, hogy szívem 

megharagudott volna, vagy tekintetem neheztelést mutatott volna. Az én szelídségem, a kedvesség, 

amellyel azokra az emberekre néztem, sok csodát, sok megtérést okozott, amit csak én láttam. A 

Megváltó Jézus azért jött el, hogy megmutassa nektek a szellemi felemelkedés alázaton keresztül vezető 

útját. 

59 Emberi lényként való születésem órájától kezdve az isteni alázat teljes mértékben 

megmutatkozott a világnak ─ attól a hideg éjszakától kezdve, amikor egy lélekben és testben legtisztább 

asszony örömmel imádkozott egy istálló belsejéből az ő Urához, az egyetlen menedékhez, amely azon az 

éjszakán megnyílt, hogy méhében befogadja a világ Megváltóját. Ott a jászolban, amely a bölcsőm volt, 

kezdődött a szeretet és az alázat leckéje, amelyet az emberiségnek hoztam. 

60 Ma már más időkben élsz. Visszatértem hozzátok, és bár nem emberként, de újból 

megtanítottalak benneteket az alázatosságról szóló tanításomra. A sötétség, amelybe az emberiséget ez 

idő tájt burkolja, sötétebb, mint az éjszaka, amelyben Jézus megszületett. A szívek keménysége, amelyek 

a visszatérésem hírét fogadták, olyan volt, mint annak a barlangnak a sziklái, ahol az Istengyermek 

megnyitotta szemét e világ világosságára. Az emberek közömbössége az örökkévaló, a szellemi iránt, és 

az egymás iránti szeretet hiánya olyan, mint annak az áldott éjszakának a hidege. És elméjük 

törékenysége, amelyen keresztül Én magamat ebben az időben megismertetem, szívük durvasága olyan 
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volt, mint a jászol kemény szalma. Így kezdtem újra tanításomat közöttetek. De kérdezem: Vajon én is 

keresztre feszítve fogom befejezni, mint akkor? 

61 Nézd meg a nyomomat, és kövesd. Amikor szenvedéssel, áldozattal, lemondással, 

megaláztatással találkozol rajta, szegezd tekintetedet Jézusra, és én elküldöm neked az erőmet, és 

keresztvivő karomat adom neked, hogy segítsek neked keresztedet hordozni. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 198  
1 Boldog, aki alázattal jön hozzám. 

2 Most vannak azok az idők, amikor lélekben és elmében felkészült embereket hagyok hátra, hogy 

tanúságot tegyenek eljövetelem igazságáról. 

3 Amikor a tanítványaim végigjárják a világot, és az én nevemben beszélnek és tanítanak, akkor 

meglesz bennük a hit és a tanítás. 

biztosak lehetnek abban, hogy a megpróbáltatás pillanatában segítségükre sietek, mert mindig és 

mindenütt tanúbizonyságát adtam szeretetemnek és jelenlétemnek. 

4 Amikor bánat nyomaszt, és Atyádhoz kiáltasz, mert a hited meggyőz arról, hogy meghallgatnak, 

és hogy szomorú arcodat az Úr látja, akkor olyan vigaszt és reményt érzel, amely a Mester simogatása, 

amikor meghallgatja könyörgésedet. 

5 Amikor az élet buktatókkal és szenvedésekkel teli elé állítja az embert, és ő ekkor az Atyja 

vigasztalásáért könyörög ─ miért ne jöhetnék és erősíteném meg, hiszen ő az a gyermek, akit szeretek, és 

valóban Én vagyok az, aki újra fel tudja támasztani? 

6 Az isteni szeretet minden pillanatban kiárad az emberiségre, és erről azok tesznek 

tanúbizonyságot, akik mélyen a szívükben éreztek Engem. Mert bár mindenható vagyok, mégis 

korlátozom magam, hogy közel kerüljek az emberhez, és éreztessem magam vele. 

7 Ne ítéljetek el senkit. Nézd meg, hogy a különböző vallási közösségek tagjai hogyan imádkoznak 

különböző, a tiédtől eltérő módon. Kinyilatkoztattam nektek, hogy mindenkihez lejövök és mindenkit 

meghallgatok. Mert nem rejtőzöm el senki elől, aki keres engem. 

A többiek viszont el fognak ítélni titeket a spirituális imádkozási módotok miatt, és azért is, mert az 

emberi értelemmel hittetek az én igehirdetésemben. Hányan estetek már áldozatul a rágalmaknak és a 

gúnyolódásnak azok részéről, akik azért fogadták el a kijelentésemet ebben a formában! Csak a hit lángja, 

amely ennek a népnek a szívében ég, késztette Önöket arra, hogy ellenálljanak a megpróbáltatásoknak, 

és ez azért van, mert bíznak abban, hogy ez a tanítás, miután túlélte a nagy vitákat, világszerte elismerik 

majd. Ti, akik közvetlenül halljátok szavamat és tanítók lesztek az emberek között, nem fogjátok látni 

munkátok eredményét e világból. Mert időbe telik, amíg a mag meghozza gyümölcsét. 

8 Ez az emberiség fokozatosan elfogadja a spirituális eszmét. Amint elérte a fejlődés bizonyos fokát, 

rá fog jönni, hogy megnyilvánulásaimban és kinyilatkoztatásaimban nem volt csalás; hogy ez az igazság 

volt, hogy a Mester szeretetben, bölcsességben és kegyelemben árasztotta ki magát a műveletlen, de 

fogékony, Istenségem által megvilágosított testületi szerveken keresztül. Ezek még mindig tökéletlenek 

voltak, de mivel én maga a Tisztaság vagyok, felhasználtam az emberek értelmi szerveit, akik 

folyamatosan harcolnak saját hajlamaik ellen. 

Ha az ember azt hiszi, hogy csak egy igaz és tökéletes emberen keresztül kell megnyilvánulnom, hogy 

hiteles legyek, akkor téved, és megkérdezem tőle: Vajon az Istenségem képviselői a vallási közösségekben 

tökéletes és igaz emberek? Bizony mondom nektek, nem találok közöttük egyetlen igazat sem az egész 

földön. Mégis ők a múlt időkben kinyilatkoztatott Igém értelmezői. 

9 A hanghordozók, akik által hozzátok beszélek, nem az én képviselőim, sem a szolgáim. Ezek csak 

eszközök, hogy közvetítsék közbenjárásomat. 

10 Sok leckét hozott nektek a tanításom. Elmondtam nektek, hogy nem szükséges pompás 

templomokat építenetek ahhoz, hogy Istenetek kedvében járjatok, hogy ugyanígy nem szükséges, hogy 

egy másik, hozzátok hasonló bűnös előtt gyónjátok meg bűneiteket. Hogy a legjobb templom, ahová 

beléphettek, hogy imádjatok Engem, a saját szívetek, és hogy amikor őszinte megbánást éreztek 

vétkeitek miatt, és harcoltok önmagatok ellen, hogy megjavuljatok, akkor valóban megbocsátást nyertek 

Általam. A bizonyíték arra, hogy lemostad a foltokat, az a béke lesz, amit a lelked megtapasztal, és az 

öröm, ami elárasztja a szívedet. 

11 Miért beszélnek az emberek "természetfelettiről", amikor Bennem és a műveimben minden 

természetes? Ezzel szemben az emberek rossz és tökéletlen cselekedetei nem "természetfeletti" 
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cselekedetek, hiszen a természetes az lenne, hogy mindig jól cselekedjenek, tekintettel arra, akitől 

származnak, és azokra a tulajdonságokra, amelyekkel rendelkeznek és amelyeket magukban hordoznak? 

Bennem mindennek egyszerű és mély magyarázata van, semmi sem marad a sötétben. 

"Természetfelettinek" nevezel mindent, amit nem értesz, vagy amit titokzatosságba burkoltnak 

tartasz. De amint a lelketek az érdemek révén emelkedett, és látja és felfedezi azt, amit korábban nem 

láthatott, azt fogja tapasztalni, hogy a teremtésben minden természetes. 

12 Ha néhány évszázaddal ezelőtt az emberiségnek azt mondták volna, hogy milyen előrelépéseket 

és felfedezéseket fog tenni az ember a jelen korban, még a tudósok is kételkedtek volna és 

természetfelettinek tartották volna ezeket a csodákat. De ma, amikor már fejlettek vagytok, és lépésről 

lépésre követtétek az emberi tudomány fejlődését, természetes műveknek tekintitek őket, még ha 

csodáljátok is őket. 

13 Bizony mondom nektek: Holnap, amikor az ember spirituális párbeszéde Istenével elterjed a 

földön, az emberiség megismeri ezeket a megnyilvánulásokat. El fogja hinni, hogy az emberi értelem által 

ismertettem meg magam, hinni fog abban, amit mondtam, és többé nem fogja az ilyen 

megnyilvánulásokat lehetetlennek vagy természetfelettinek ítélni. 

14 A holnap emberei lesznek azok, akik fel fogják ismerni Tanításom nagyságát és lényegét, mert az 

Én Szavamból fennmaradt írásokból. Az az egyszerűség, amellyel elmagyaráztam a mélységest, a 

kifürkészhetetlent, az az egyszerűség, amellyel az igazságot bemutattam nektek, csodálatot fog bennük 

kiváltani. 

15 Készítsétek hát elő az én szavamat, hogy válaszolni tudjatok azoknak, akik e tudás iránti 

vágyakozással érkeznek. Olyan emberek fognak hozzád fordulni, akik nem elégszenek meg az egyszerű 

magyarázatokkal. Tudósok fognak jönni, akik egész életükben a természetet és a könyveket kérdőjelezték 

meg, és azt fogják kérdezni: "Miért nem materializálódott az Úr, hiszen megvolt hozzá a hatalma, és 

miért nem magyarázta meg, milyen felfedezéseket tesz a tudomány?". 

16 Akkor azt fogod válaszolni: "Az isteni Ige magjában, amelynek egyszerűsége bölcsességet 

tartalmaz, ott rejlik a magyarázat és a prófécia arról, amit az ember meg fog valósítani, és arról, ami az 

emberiségre vár". 

17 Tanítványok, még ma is azt mondom nektek: Ne gondoljátok, hogy a bölcsesség, amelyet 

kinyilatkoztatásaimban tanítok nektek, azért van, hogy szembeszálljatok az emberek tudományával. Ha 

erre az útra akarsz lépni, már most megmondom neked, hogy nem fog sikerülni. 

18 Nem kell tanultnak lenni ahhoz, hogy valaki hozzám jöjjön, elég, ha a lélek emelkedett, hogy úgy 

fejezzem ki Igémet, ahogyan Jézus kinyilatkoztatta a Második Korszakban, és ahogyan ma átadom 

nektek: tele egyszerűséggel és szeretettel. Tudományos erudícióról tett tanúbizonyságot? Megpróbálja 

megoldani az akkori emberek tudományos problémáit? 

19 Én csak a szellemhez beszélek. Én csak a tökéletes élethez vezető utat tanítottam, és ez a feladat 

a tiéd is: beszélni a szellemhez, és megmutatni neki az "Ígéret Földjének" sziluettjét a horizonton. 

20 Őszintén és hamisítatlanul mutassam be a tanításomat, és engedjem meg az embereknek, hogy 

kutassanak, vizsgálódjanak és kérdezzenek. Én ezt nem helytelenítem, és nem is akadályozom. Mindenki 

keresse azt a megközelítést, amely számára lehetséges, hogy megtalálja az igazságot. 

21 Vess, a magod holnap meghozza gyümölcsét. Nem számít, hogy csak a jövő generációi fogják 

learatni a gyümölcsöket. 

22 Tanulmányozzátok a szavamat, és mélyedjetek el a jelentésében. 

23 Azért jöttem, hogy átadjam nektek a tanításomat, és nem azért, hogy a hibáitokat és a 

bűnösségeteket nézzem. 

24 "Izrael népének" példát kell mutatnia a bátorságból, mert "Izrael" az emberiség "erősje". 

25 Új parancsolatokat fogtok kapni, amelyek alapján az emberek tömegei felismernek Engem. 
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26 A (háború) borzalmai elszabadulnak, és míg "Izrael" alszik, az emberek kegyelemért könyörögnek, 

és tőlem megkapták. De az az akaratom, hogy az emberiség ezt az Én népem felkészítésén keresztül kapja 

meg. 

27 Az Atya példáját kell magatok előtt tartanotok, amikor az önátadást és az engedelmességet 

gyakoroljátok. 

28 Amikor eljön az idő, kapni fogsz egy küldetést. Idegen földekre fogtok menni. Nem fogtok faji 

megkülönböztetést tenni, és ráadásul mondom nektek: Eljön az idő, amikor az Atya minden szívben 

érezteti magát. 

29 Nem nézem emberi hiúságaitokat. Csak azt látom, hogy szívetek és szellemetek Engem keresett, 

és elküldelek benneteket a tartományokba, mint a Mester hírnökeit, akik példamutatással tanítanak, 

mint Jézus a Második Korszakban. 

30 Igen, "Izrael", hozd el az én igémet, amely az örök élet nedve. 

31 Az önök feladata, hogy megbízatásom teljesítésével megadják a világnak, ami neki jár. Mert ti 

vagytok a Harmadik Korszak fényének és kegyelmének birtokosai. 

32 Én vagyok az Atya, aki tele van szeretettel, hogy újra felemeljen benneteket a kegyelem életére, 

hogy a helyes útra tereljen benneteket. A Második Korszakban sokat követeltetek Tőlem, de most 

lélekben veletek vagyok, és újra átadom nektek az Én Igémet, a szeretet által jellemzett "Isteni Igémet", 

hogy kövessétek tökéletes útmutatásomat, és elvigyétek a világnak. 

33 Szavammal, amely egy nagyon finom véső, megmunkálom a szívedet, mert látom, hogy még 

mindig alszik. 

34 Ez egy kegyelmes hajnal, amelyben a Mester leszáll minden tanítványára. 

35 A látók tanúi voltak jelenlétemnek, és látták Szellemem fényét. 

36 Belsőleg felkészültek, és szemet hunytak a világ ingerei előtt, és szájukból prófétai szavak 

hangzottak el. 

37 Dolgozzatok tovább magatokon, mert ha nem tennétek ─ bizony mondom nektek: A kövek 

beszélnének. 

38 De azt is mondom nektek: nem akarlak kényszeríteni titeket. Azt akarom, hogy a szeretet 

egyszerűen és természetesen áradjon a szívetekből. 

39 Készüljetek, emberek, mert még azt sem tudjátok pontosan, hogy honnan, de az ország 

különböző falvaiból és területeiről emberek tömegei fognak elindulni és eljönni a gyülekezési helyekre. 

40 Emelkedjetek fel imádságban. Segítsd embertársaidat. Tanulmányozzátok az én szavamat. Nem 

akarom, hogy "Izrael" szégyenkezzen, mert nem tudta, hogyan kell harcolni. Nem, emberek. Hozzatok 

elém egy, két vagy három magot, de a magotoknak tisztának kell lennie. A ti dolgotok az, hogy helyesen 

értsétek meg az Én Igémet. 

41 Szerető Atya vagyok, és Atyaként jövök hozzátok, mert bíróként kérlelhetetlen vagyok. Újítsátok 

meg magatokat, készítsétek fel magatokat, hogy mindig Atyaként láthassatok Engem. 

42 Közeledik a nagy csata ideje. Három éve még mindig nálatok van az Én Igém, és az Atya azt akarja, 

hogy a hívők sokasága tanítva maradjon. Nektek azonban, akiket a gyülekezetek vezetőiként a 

gyülekezeti helyeken hagyok, jól fel kell készülnötök. 

43 Szerezz megértést, és ne engedd, hogy a világ 

megfosztja Szavam életerejét, és visszaadja lényegét isteni trónomnak. 

44 Vonuljatok el a világtól, és emlékezzetek szavaimra, amelyek azt mondják nektek: Ami korábban 

voltatok, az ma már nem lesztek, és ami most vagytok, az holnap már nem lesztek. Újuljatok meg. 

Utasítsd el a felesleges és a rossz dolgokat. Nem akarok sem bigottakat, sem fanatikusokat. 

45 Az első alkalommal Mózest küldtem nektek, a második alkalommal a názáreti Jézusban voltam 

közöttetek, és ma a Szentlélek formájában vagyok a tiétek. Látom a lelketeket Jákob létráján, amint 

megkapják Lelkem kegyelmét és fényét. 
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46 Ti mindannyian egy népet alkottok. Mindannyian egy gyermek vagytok, akinek adom a béke 

csókját. 

47 Tanulmányozzátok szavamat, és vigyétek a tömegekhez, mert az út már készen áll. Az emberek el 

fognak jönni ebbe a nemzetbe. Adjátok meg nekik a legjobb "lakomát", mutassatok nekik jó példát, hogy 

felismerjenek benneteket a Szentlélek tanítványaiként. 

48 Mindannyiótokat egy-egy szellemi lény vesz körül, aki megvéd benneteket. Ha eljön a pillanat, 

akkor majd válaszol neked értem, és te érte. Bizony, mondom nektek, nagy a felelősség, amit viseltek. 

49 Legyen buzgóságotok és vágyatok a feladatotok teljesítésére, és maradjatok egységesek egy 

eszményben és egy akaratban. Állj az én igazságosságom elé, amely még szíved legbelső dobbanásait is 

látja. 

50 Az idő értékes. Sietve, szeretettel kell felkelnetek, hogy teljesítsétek küldetésemet; egyesek már 

tanítványokként, mások tanítványokként. 

51 Hagyjátok a világra, ami a tiétek, és egyetlen célotok van, ami a lélek üdvössége. Mert amikor 

eljön az idő, számot kell adnotok mindarról, amiért dolgoztatok ezen a bolygón. 

52 Nem vagy tanácstalan vagy tudatlan, mindent az okok ismeretében teszel. 

53 Figyelmeztetlek benneteket az elkövetkezendő eseményekre. Amikor már nem halljátok a 

szavamat, szellemtől szellemig fogtok beszélgetni velem. 

54 Ma látom, hogy a Második Korszak apostolainak példája szerint egyesültök, és azon dolgozom, 

hogy nagy csodákat tegyetek. 

55 Nagy hatalmad van. Ezért adjatok embertársaitoknak abból a sokból, amit Szavamban adtam 

nektek. 

56 Bölcsességemet ontottam közétek, de látom az éhes farkast báránybőrben, aki fel akar emészteni 

benneteket azzal, hogy bűnös gondolatokat táplál belétek, hogy megrontson benneteket. De amikor 

látom, hogy lényetek közel áll ahhoz, hogy megadja magát, Atyaként ott vagyok, aki a segítségetekre siet, 

mert nem akarom, hogy elpusztuljatok. 

57 Kicsi az a nyáj, amely az Atya iránti szeretetet hordozza a szívében, és megvan benne az akarat, 

hogy Engem szolgáljon. De én azt mondom nektek: Álljatok szilárdan, hogy elérjétek lelketek fejlődését 

Törvényemben. 

58 Szeretném, ha így egyesülnétek. Mert ha ti az Atya mellett álltok, én is mellettetek állok. Egy 

pillanatra sem hagylak el benneteket, és a kísértés távol marad "Izrael népétől". 

59 Mérjétek fel Szavamat, értsétek meg, hogy megnyilvánulásom ideje rövid, és ismerjétek fel, hogy 

milyen nagy az Én szeretetem, és milyen nagy a fény, amelyet lelketekbe helyeztem. Ismerjétek fel, hogy 

tisztán kell hozzám jönnötök. 

60 "Az én országom nem e világból való", ezért értsetek meg Engem, amikor azt mondom nektek: 

Amit a földön véghezvisztek, azt meg fogom őrizni nektek a túlvilágon. 

61 Itt, ennél az asztalnál várom mindannyiótokat. Jelenlétemben eltűnnek a fajok, kasztok és 

származás. Mindannyian egyformán Hozzám tartoztok, mindannyian egy lélekkel rendelkeztek, mint egy 

értékes ékszerrel, és ehhez a lélekhez szólok. 

62 Ha tudni akarjátok: Ez volt az a hely, amelyet előre meghatároztam a világnak való új 

kinyilatkoztatásomra, ahol látni fogtok Engem "a felhőn" jönni a föld minden népe jelenlétében. 

63 Értse helyesen ezeket a szavakat. Ezzel azt akarom mondani nektek, hogy Lélekben szállok le 

mindenkihez, de nem mindenki fogja meghallani ezt az igét. Ugyanígy történt azokban a napokban is: egy 

nemzet tanúja volt tanításomnak, műveimnek, és a föld többi nemzete hitt a tanúságtételek miatt. 

64 Ma összegyűjtöm annak a népnek a lelkét, hogy tökéletesítsék küldetésüket a Mesterük szava 

alatt. 

65 Nem földi királyságokat ígérek nekik, hanem a lélek számára az örök világosság országát. 

66 Lelkük, amely most még tele van önzéssel, tekintettel felebarátaik szükségleteire, "holnap" 

nagylelkű lesz, hogy embertársaik is részesülhessenek az általam adott örökségből. 
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67 Azok, akik abban az időben a Messiás eljövetelét a föld királyaként várták, és isteni 

alázatosságában látták eljönni, elcsüggedtek és összezavarodtak. Miért kellene ma őket utánoznotok és 

zavarba jönnötök, amikor látjátok, hogy Én így mutatkozom meg, holott már vannak korábbi példáitok 

arra, hogy Uratok országa nem e világból való? 

68 Egy népet oktatok, hogy holnap ők tanítsák mindazokat, akiknek nem volt lehetőségük ebben a 

formában hallani Engem. Azok, akik ma engem hallgatnak, egy Atyát hallanak, aki nagy szeretettel jelenti 

be nekik közelgő távozását, és aki ezért atyai szeretetét túlzott mértékben adja mindazoknak, akik 

körülveszik Őt. Ez egy olyan Atya hangja, aki azt akarja, hogy emlékezzenek rá, aki nem akarja, hogy 

bármelyik gyermeke zokogva hagyja, aki azt kívánja, hogy mindenki élvezze az ő örökségét, és ez az ő 

szeretetének a hangja. 

69 Ennek a népnek meglesz minden, amire szüksége lesz a közelgő küzdelemhez, a nagy szellemi 

csatához, mert Ő az Ő gyümölcsöző esőjével újból kihajtja magvaimat. 

70 Igen, emberek, az én nevem ismét minden ajkán ott lesz, az én magatartásom minden szívben, és 

az én törvényem minden lelkiismeretben megnyilatkozik. Milyen boldogok lesznek azok, akik részt vettek 

ebben az isteni munkában, mert ez a lelki boldogság kárpótolja őket minden megpróbáltatásukért és 

szenvedésükért. Emlékezni fognak arra, hogy Krisztus tanítványai voltak itt a földön, hogy szeretettel 

őrizték azt a magot, amelynek a megművelésére az isteni Mester tanította őket. 

71 Szerezzétek meg ezt a békét lelketeknek, ó emberek, szerezzétek meg ezt a helyet az 

örökkévalóságban. 

72 Én, mint Mester, előtted járok és vezetem a lelkedet. Legyenek tehát világosak a tanítványaim 

cselekedetei, akkor azok, akik rátok néznek, példát vesznek rólatok. 

A világ éhes, és nálatok van a kenyér, amely táplál. Úgy készítelek fel benneteket, ahogyan az 

apostolaimmal tettem. Ha úgy követsz Engem, ahogy ők tették, érezni fogod az erőmet, hogy minden 

gonosz ellen harcoljak. A természet minden ereje segíteni fog a küldetésedben, ha tudod, hogyan kell 

használni őket. 

73 Ma hiányt és szegénységet láttok az emberek között, a testnek való kenyér megszerzéséért való 

aggódást, miközben ti megőriztétek magatokat anélkül, hogy ilyen nehézségeket kellett volna 

elszenvednetek, mert azt akarom, hogy békétek legyen, és hogy időtök egy részét tanításom 

gyakorlásának szenteljétek. 

Sok férfi és nő vándorol ki és keres menedéket e földön a harcoktól megfáradt szívének, és áldott, 

előnyökben gazdag földet találnak, és te megosztod velük kenyeredet, és itt menedéket találnak és itt 

letelepednek. 

74 Ébredjetek, emberek, mert már csak három év van hátra, amelyben megismertetem magam 

veletek. Keressetek Engem ma lélektől lélekig, mert már közeledik az óra, amikor árván maradtnak 

fogjátok érezni magatokat, és azt akarom, hogy erősek legyetek a megpróbáltatásban. A szellemi világ 

ekkor már nem fogja bátorító szavát, tanácsát adni nektek. Ezt a "koncertet" már nem fogjátok hallani a 

túlvilágról, ezért szükséges, hogy tudjatok szárnyalni, hogy továbbra is tápláljátok a lelketek. 

75 Közelítsd meg azt, ami tökéletes. Egyesítsd akaratodat az enyémmel. Keress mindent, ami jó a 

lelkednek, és kevésbé szeresd a földi javakat. Az emberiség elérte azt a határt, ahol vissza fogom tartani. 

A sötétség el fog tűnni, "a parazsat kitépik, összegyűjtik és a tűzbe vetik", ahogy meg van írva. Mindez 

meg fog történni. Erre készítelek fel benneteket, emberek, hogy felismerjétek az időt, amelyben éltek, és 

felébresszétek embertársaitokat. Boldog az, aki kész a váltságdíjra, aki imádkozik és megbánja bűneit, 

mert üdvözülni fog. De ha emiatt elutasítanak, ha megbántanak, emlékezz Jézusra az ő isteni 

szenvedélyében, és vedd őt példaképedül. 

76 Légy megértő és bocsásd meg a sértéseket. Ne legyenek "ellenségeid", és ha harcolnak ellened, 

vedd elő a szeretet, a fény fegyvereit. Ha így viselkedtek, el fogjátok érni a tökéletességet, és 

megkapjátok a földi béke ajándékát. Én adom neked a magot, a te feladatod, hogy elültesd. 

77 Megjósolták az időt, amikor el kellett jönnöm, és ez a prófécia valóra vált. Azt mondták: "Az 

emberek eljutnak a bűn és az anyagiasság csúcsára. A háborúk nemzetről nemzetre terjednek majd, mint 
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a mindent elpusztító tűz. A gyűlölet és a rosszindulat úgy fog nőni, mint a gyomok, és elborítja a 

mezőket." 

78 Tudtam, hogy az idők folyamán el fogtok felejteni Engem, és hogy az Én Szavam el fog távozni a 

szívetekből. Ezért jelentettem be nektek a visszatérésemet. 

Ez a fény elhomályosult, az emberi szív hideg és érzéketlen, mint azon az éjszakán, amikor Jézus a 

világra jött, és az Anya, mivel nem talált menedéket az emberek otthonaiban, a pásztorok és a nyájak 

paraszti menedékében keresett menedéket. 

79 Ma nem készítettem méhet, hogy emberré váljon, mert Lélekben jöttem, hogy szóljak hozzátok. 

És ilyen nagy keményszívűség és hitetlenség közepette találtam rád. Kiválasztottalak téged, és 

előkészítetted a szívedet, hogy befogadj Engem. Hallgattatok rám, és hitetek felgyulladt. 

80 Ha követni akartok Engem, akkor engedelmeskedjetek az Igémnek. Segítek neked cipelni a 

keresztedet. De nem akarom, hogy ez a nép, amely ma hisz nekem, holnap ítélkezzen és elítéljen engem, 

mint az, aki a keresztre feszített. Ma még nem tudhatod, hogy melyikük marad hűséges. Mondom 

nektek, hogy kevesen lesznek, és néha magányosak lesznek. De az útjuk nyitva lesz, és az angyalok 

megvédik és megmentik őket a veszélytől, hogy elvezessék őket a mennyei akadályhoz. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 199  
1 A Szentlélek békéje legyen veletek. 

2 Fáradhatatlanul beszélek hozzátok, mert közeledik a tanítványok próbája, és azt akarom, hogy 

tudjátok, hogyan tegyétek akkor ismertté munkámat. Megismertettelek benneteket az elveivel, hogy 

mindig a maga tisztaságában és igazságában mutassátok be. 

3 Tanításom egyetlen eszményben fogja egyesíteni a világot, és amint a gondolatok, szívek és 

akaratok eme egyesülése valósággá válik, a világ megismeri a békét, és megtapasztal valamivel többet a 

lélek életéből. 

4 Ebben az időben a világnézetek és tanok harca zajlik. Mindenki igazat akar adni. De kinek van 

igaza az egoizmus és az önérdek harcában? Ki az igazság tulajdonosa? 

5 Ha azok, akik azt hiszik magukról, hogy a tökéletes úton járnak és az igazság birtokában vannak, 

büszkék rá ─ valóban, mondom nektek, még nem ismerik az utat; mert azon alázatosnak kell lenni, és 

elég, ha nem ismerik el a mások hitében rejlő igazságot, hogy ne legyenek többé alázatosak. De én már 

elmondtam nektek a "Második Korszakban": "Boldogok a szelídek és alázatos szívűek". 

6 Az az ember, aki elítéli embertársai hitét és meggyőződését, távolodik az üdvösségtől, mert 

büszkeségében és meggondolatlanságában olyan akar lenni, mint az ő Istene. 

7 Azt mondom nektek, hogy mutassátok meg magatokat olyannak, amilyenek vagytok, hogy ne 

essetek képmutatásba. Legyetek őszinték, és vegyétek figyelembe, hogy még sok minden hiányzik ahhoz, 

hogy elérjétek a lélek tökéletességét. 

8 Aki alázatosságában meg nem érdemeltnek tekinti a kegyelmi ajándékokat, amelyeket kap, az 

soha nem lesz önhitt, bármennyit is adok neki feleslegesen. 

Egy nap az emberek egymás ellen fognak harcolni. A küzdelem egyenlőtlen lesz. Mert míg egyesek a 

földi hatalom erőszakosságára alapozzák igényüket, mások csak anyagi szegénységükben mutatják be 

szeretetük fegyvereit. Mert nem lesz más hazájuk, mint a szellemi örökségük. 

9 Tudjátok, népem, hogy én hoztalak össze és egyesítettelek benneteket, kiválasztva benneteket 

innen és onnan. Mert minden szektában és egyházban, amely olyan, mint az ösvények, vannak 

spiritiszták ─ tanítványok, akiknek megteremtettem ezt a családot. Nem egy gyűjtőhelyen egyesítettem 

őket, hanem egy Törvényben, egy és ugyanazon szeretetben. Mert mindenki, aki érzi, hogy a szíve a 

testvére iránt érzett szeretetben dobog, ennek a népnek a gyermeke lesz. Bizony mondom nektek, nem 

csak azért lesztek spiritiszták, mert beléptetek ezekbe az üléstermekbe, ahol az Én Igém a spiritizmusról 

beszél, hanem a szeretet miatt, amit embertársaitok iránt tanúsítotok. 

10 A gondolat, hogy évszázados eszmék, szokások és tévedések ellen kell majd harcolnotok, nem 

szabad, hogy megijesszen benneteket, és nem szabad, hogy zavarjon benneteket, hogy kevesen vagytok. 

Tudjátok, hogy a fény, amelyet adtam nektek, széttöri a rabság és a tudatlanság láncait. 

11 Mivel vádolhatják a spiritiszta embereket, ha teljesítik a szellemi törvényt, az erkölcsi törvényt és 

a földi kötelességeiket, és az erény nyomát hagyják maguk után? De vigyázzatok mindarra, amit nem 

tanítottam, nehogy emberi igazságossággal vádoljanak benneteket. Ma azt mondom nektek, mint a 

második korszakban: "Adjátok meg Istennek, ami az Istené, és a császárnak, ami a császáré, a császárral 

együtt". Akkor senki sem fog hibát találni benned, hogy elítéljen téged. 

12 Tartsátok be a törvényeket, amelyek azt a földet szabályozzák, ahol éltek, és tiszteljétek azokat, 

akik más népeket kormányoznak. 

13 Szavamat adom nektek a tanulmányozáshoz és a tudás megszerzéséhez. 

14 Mint a pásztorotok, induljatok el hírvivőként, hogy elvigyétek az örömhírt a szívekbe. 

15 Bizony mondom nektek, az emberi nemnek rajtatok keresztül kell megmenekülnie. 

16 Lépésről lépésre a szeretet útjára vezetlek benneteket, arra a keskeny ösvényre, amely azonban 

elégedettséggel és békével tölt el benneteket. 

17 Szeretném látni, hogy a Mester mögött sétáltok a legfelsőbb boldogsághoz vezető ösvényen. Ne 

kövessétek a gonoszság útjait, amelyek eltávolítanak Tőlem. 
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18 Azok, akik teljesítették küldetésüket, most körülöttem vannak. De azért jöttem hozzátok, mint a 

szeretet és irgalmasság Atyja, hogy újból megtanítsalak titeket arra, hogy minden új napotokból néhány 

percet Nekem szenteljetek. 

19 "Munkások", fáradozzatok és dolgozzatok, hogy bőséges termést adhassatok át 1950 végén. 

20 Nehéz feladatot kell teljesítenie, egyeseknek távoli helyeken, másoknak a családjuk kebelében. 

21 Az örökség, amelyet ebben az időben adtam nektek, ugyanaz az örökség, amely a múltban is 

megvolt. De megszegtétek a szeretet és jóakarat szövetségét, amelyet már régen kötöttetek Velem, és 

szükséges volt visszatérnem hozzátok, hogy emlékeztesselek rá. 

22 Vegyük figyelembe, hogy az emberiség elérte a romlottság magas szintjét. Azonban tiszta szívvel 

kell szolgálnotok, akkor erősnek fogjátok érezni magatokat, és egészek lesztek a káosz közepette. 

Egyesüljetek, hogy az egyházak olyanok legyenek, mint egy erőd, mint egy szilárd fal, mint egy 

elszakíthatatlan lánc, amelyben mindenki egy erős láncszem. 

23 Emeld fel az elesettet. Szerető segítségemet adom mindenkinek. De vannak, akiket a világ 

kísértései ostoroznak, és még nem hallották meg lelkiismeretük hangját. A ti feladatotok az, hogy 

elérjétek őket, és egy bot legyetek számukra az úton, amíg el nem éritek, hogy kövessék szeretetem 

nyomát. 

24 Őrizzétek, gyermekeim, az Atya tanításait, hogy a ti tanításaitokat is őrizzétek. 

25 Azért adtam nektek testet, hogy egy nehéz feladatot teljesíthessetek a földön. Óvjátok szeretettel 

ezt a testet, ó, lelkek, mert nagy lesz a fájdalmatok, ha nem engedelmeskedtek parancsomnak. 

26 Te vezeted a testedet, és nem lesz az, aki eltérít az engedelmesség útjáról. 

27 Vessétek el a magot, és gondoskodjatok róla, hogy kicsírázzon, hogy aztán megsokszorozva térjen 

vissza az Atya magtárába. 

28 Az az akaratom, hogy alázatosnak lássalak. De sokan közületek, belátásotok hiányában, a 

segítségemért könyörögtek. 

29 Látom, hogy felöltöztetek az én ruháimba. Azért hagytam őket nálatok, hogy megvédjelek 

benneteket az idők viszontagságaitól, de nem azért, hogy félúton hagyjam őket. 

30 1866 óta van köztetek a szeretetem új megnyilvánulása: Lemaradtál valamiről? 

31 Boldog az, aki türelemmel kiitta a szenvedés poharát, mert fájdalma kegyelemmé változik. 

32 Díszítsétek a szentélyt, mert az Atya már régóta akar benne lakni. 

33 Foglaljátok el a helyeteket, és mindenki látni fogja, hogy Krisztus köztetek van. 

34 Az az akaratom, hogy engedelmeskedjetek szavamnak, és jó példát mutassatok az embereknek; 

ehhez legyen bennetek az én erőm. Adtam nektek egy utat, és az tele van fénnyel. Kövesd a nyomomat 

és mássz fel a hegyre. 

35 Néhányan pénzt kérnek tőlem, de én azt mondom nektek: Az Első Korszakban nagy gazdagságot 

szereztetek a földön, de engedetlenek voltatok Törvényemmel szemben. Ma nincs kenyérhiány az 

asztalotokon, de a küldetésetek teljesítésének ideje rövid. Legyetek fáradhatatlanok abban, hogy 

továbbadjátok magvaimat embertársaitoknak, hogy életutatok végén képesek legyetek megmutatni 

Nekem a megsokszorozott magot. 

36 Ne félj a földlakótól, félj isteni igazságosságomtól. 

37 Mindannyian a gyermekeim vagytok, és mindannyian hozzám fogtok jönni, amikor eljön az ideje. 

38 Rajtatok keresztül, akik közelebb kerültök a Mesterhez, mindenkinek adok, bármennyire is 

távolinak gondoljátok őket. 

39 A pásztor által előkészített mezőkig, amelyek az emberek szívét jelentik. 

40 Amikor a pásztor észreveszi, hogy egy bárány panaszosan béget, odasiet hozzá, és a karámba 

viszi. 

41 Súlyos megpróbáltatásoknak vagy kitéve, "Izrael". De az Atya erőt ad nektek, hogy át tudjatok 

menni rajtuk. 

42 Ha teljesítitek a földi feladatotokat, nagy öröm vár rátok a túlvilágon. 
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43 A Mennyek Országának ajtajai nyitva állnak, és mindenkit meghívnak, aki benne akar élni. Ezeket 

az ajtókat a lelkiismeretedben fogod megtalálni. 

44 Ma leültetlek benneteket szeretetem asztalához, hogy meghívjalak benneteket a Lélek 

lakomájára. 

45 Istenségem gyermekei, a Mester tanítványai, engedjétek, hogy a Szeretetem által küldött üzenet 

fénye behatoljon lelketek legbelsőbb részébe. 

46 Üdvözöllek benneteket, ó emberek, akik fáradtan, betegen és szenvedő lélekkel jöttök hozzám. 

47 Üdvözöllek benneteket isteni sugaram fényében, mert ebben erőt, gyógyulást és örömöt találtok. 

48 Miért vannak köztetek olyanok, akiknek furcsának tűnik, hogy így jövök? 

49 Nem mondtam nektek, hogy ebben a testben vagyok. Nem, én csak azt mondtam nektek, hogy ez 

az elme kapja az inspirációmat. Jelenleg egy új üzenetet adok az embereknek, amely egy hatalmas 

forráshoz hasonlítható, amely a szomjas mezőkre és kertekre önti tartalmát. Ne feledjétek, hogy elmétek 

bölcsességem menedéke, amelybe fényemet öntöm. 

50 Gondolataimat szeretetet és szívélyességet sugárzó szavakba foglaltam, hogy megtaláljátok 

bennük a balzsamot, amely meggyógyítja a lelketeket és a testeteket. Arra is megtanítottalak 

benneteket, hogy az igazság oltárán imádjátok Isteneteket, ne pedig az árnyékok, a bálványimádás és a 

fanatizmus oltárain. 

51 Készüljetek fel, hogy megkapjátok a gazdagságot, amit elhozok nektek. Engedjétek meg, hogy ez a 

fátyol ma felszakadjon, hogy megértsétek új üzenetem teljes jelentését. 

52 Könyvek nélkül és csak a lélekkel értetem meg veletek. Megtanítalak titeket értelmezni minden 

kinyilatkoztatás jelentését. Így nem fogtok többé bálványimádásba esni, mert nem elégedtek meg azzal, 

hogy az allegóriával foglalkozzatok, hanem tudni fogjátok, hogyan hatoljatok a tanítás mélyére, hogy 

értelmezzétek az igazságát. 

53 Hallottátok, hogy az angyalok a mennyben örökké hallják az isteni koncertet. Amikor erre a 

szimbólumra gondolsz, óvakodj attól, hogy azt hidd, hogy a mennyben is hasonló zenét hallasz, mint amit 

a földön szoktál hallani. Aki így gondolja, az a materializmus teljes tévedésének engedett. Másrészt, aki az 

Istennel való harmóniára gondol ebben az isteni hangversenyben, amikor a mennyei zenét hallja, és az 

angyalok boldogságára, amikor hallják, az az igazságban lesz. 

54 De hogy lehet, hogy egyesek nem így érzékelik, holott mindannyiótok lelkében ott van az 

Egyetemes Koncert egy-egy hangja? Hogyan lehetséges, hogy egyesek, akik hallják ezt a szót, nem értik, 

nem érzik, vagy félreértelmezik? 

55 Ó, szeretett gyermekeim, ti, akik gyengék vagytok értelmetekben, keressétek a világosságot az 

imádságban. Kérdezzetek Engem elmélkedésetekben, mert bármilyen nagyok is legyenek a kérdéseitek, 

Én tudni fogom, hogyan válaszoljak nektek az örökkévalóságból. Én viszont kérdéseket fogok feltenni 

nektek, hogy az igazság fénye felragyogjon a Mester és a tanítványok között. 

56 A mennyei zene Isten jelenléte benned, és e koncert közepette, ha egyszer elérted az igazi 

emelkedettséget, ami a lelki szépség, a hangod fel fog szólalni. Ez az ég zenéje és az angyalok éneke. Ha 

így tapasztaljátok és érzitek, az igazság sugárzik lényetekben, és érezni fogjátok, hogy Isten bennetek van. 

Az élet örök és isteni koncertet kínál neked, és minden egyes hangjában felfedezel egy kinyilatkoztatást. 

Még nem hallottátok a gyönyörű hangokat tökéletes harmóniájukban - néha édes hangokat, máskor 

erőteljeseket. Ha véletlenül egyszer érzékelitek őket, akkor homályos hangoknak tűnnek fel számotokra, 

amelyeket nem tudtok egyesíteni. Még nem tudatosult benned teljesen a bennük rejlő szépség. Magad 

mögött kell hagynod az érzékeket, a szenvedélyeket és az anyagiasság árnyait, hogy képes legyél 

meghallani Isten koncertjét a lelkedben. 

57 Miért tartjátok lehetetlennek a veletek folytatott párbeszédemet, noha a világegyetem 

megnyilvánulását kapjátok? Hogyan tűnhet számotokra lehetetlennek Szellememnek az emberi 

gondolkodási képességen keresztül történő rezgése, noha mindannyian tele vagytok Isten gondolataival? 

Hogyan lehetetlen, hogy Isten titokban beszéljen hozzád, noha az angyalok, a világok, a terek és minden 
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teremtett dolog tele van vele? Miért ne vehetném birtokba a lelkedet, vagy miért ne hagynám magára? 

Nem tudatosult önökben, hogy ez valóban lehetetlen lenne? 

58 Hallgassatok rám jól: Én vagyok a Mester, ez a bolygó a lélek iskolája. Az élet és az Én tanításaim 

tökéletes témát jelentenek. Tényleg el tudjátok hinni, hogy elhagynám a kötelességeimet, és hogy 

elfelejteném a tanítványaimat? 

59 Emberek, megismétlem nektek, hogy az isteni koncert hangjai rezonálnak körülöttetek, és hogy 

elengedhetetlen, hogy lelketek felemelkedjen, hogy érzékelje harmóniájukat. Ha ez nem így van, akkor 

hagyjátok, hogy ezek a hangok továbbra is rezonáljanak a világ terében, másokra várva, akik nagyon jól 

tudják, hogyan érzékeljék őket. 

60 Azt akarom, hogy fogékonyságot szerezzetek a spirituális dolgok iránt, hogy megédesítsétek 

komorságotokat itt a földön, ahol oly sokat sírtok és szenvedtek. 

61 Ne hallgassatok azokra, akik tagadják az igazságot, hogy én bennetek és veletek vagyok. 

Ébredjetek fel, és halljátok meg koncertemnek azt a részét, amelyet ma meghallgathattok tőlem. A 

fületek csak arra volt kész, hogy meghallja az emberiség sirámainak visszhangját és a háborúk morajlását, 

amelyek a legjobb bizonyítékai a széthúzásnak és a harmónia hiányának. Ezt a bizonyítékot mindenhol és 

az emberi élet minden területén megtalálhatjátok. 

62 A testvérháború és az ideológiák háborúja elérte tetőpontját. Kicsik és nagyok, erősek és gyengék, 

hívők és hitetlenek sodródnak a zűrzavar tengerén. De közel van a metszés, és bizony mondom nektek, 

minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, megmetszetik. 

63 A fájdalom, az idő és az igazság lesz az a könyörtelen sarló, amely gyökerestül vágja le a 

gyomokat, amelyeket később a bölcsesség tüzébe dobnak, ahol minden hamis elhamvad. 

64 E káosz közepette vannak olyanok is, akik kételkednek szeretetemben. Erre azt mondom nektek: 

Hogyan hagyhatnám el ezt a világot, amikor egyedül én tudom lecsendesíteni ennek a háborgó tengernek 

a hullámait? 

65 Ne felejtsétek el, hogy amikor sötétségben vagytok, segítségetekre sietek, mert én vagyok a világ 

világossága. 

66 Az emberek okozzák a viharokat; de az én feladatom az, hogy megtanítsam őket békét teremteni. 

És pontosan ezt teszem jelenleg is a tanításommal, amely mindenkor édes és harmonikus koncertként, a 

szeretet és az igazságosság országából származó üzenetként érkezett le. 

67 Továbbra is szólni fogok a szívetekhez. A Mennyország a ti világotokban is meg akarja mutatni 

magát. Hagyd, hogy ezt az intellektusodon keresztül tegye. 

68 A Teremtő és teremtményei szétválasztása lehetetlen, lehetetlen, hogy Krisztus és az emberek 

között távolság legyen, ahogyan egyetlen test sem létezhet fej nélkül, sem a Nap bolygók nélkül. 

69 Ha szereted az igazságot, a szépség, amit a létezésedben élvezel, nagyszerű lesz. És amikor 

eléritek azt a szent szabadságot, amelyet felajánlok a lelketeknek, gondolkodó képességetek segítségével 

át fogtok utazni a mennyeken, tereken és világokon. 

70 Megvigasztallak benneteket a nyomorúság eme idején, amelyet a próféták már régen 

meghirdettek. Roque Rojas, az én hírnököm ebben az időben, beszélt nektek a hamarosan bekövetkező 

megpróbáltatásokról, és az első hanghordozómtól tudtotokra adtam, hogy a próféciák most fognak 

beteljesedni. 

Azok, akik hallottak Engem még azokban a napokban, emlékezni fognak arra, hogy a Mester azt 

mondta nektek: Íme, az élet meg fog változni, és az emberiség nagyon keserű poharat fog inni. A 

nemzetek semmibe veszik egymást. A szülők rosszul ítélik meg a gyermekeiket, a gyermekek pedig 

rosszul ítélik meg a szüleiket. A férj elutasítja a feleségét, az pedig az élet társa ellen vétkezik, és sok 

gyermek, bár vannak szülei, árván nő fel. A terjedő romlottság, az éhség és a bűn növekedése miatt sok 

ember fog meghalni. 

71 És íme, néhány éven belül mindezek a katasztrofális események tomboló áradatként söpörnek 

végig életeket, otthonokat, népeket, hiteket és intézményeket. Újra és újra azt mondom azoknak, akik 
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hallgatnak Engem, hogy figyeljenek és imádkozzanak, hogy ne hagyják, hogy magával ragadja őket ez az 

áradat. 

72 Vigyázzatok családotok erényére és otthonotok békéjére. Nézd meg, hogy még a 

legszegényebbek is tulajdonosai lehetnek ennek a kincsnek. 

Ismerjétek fel, hogy az emberi család a Szellemi Család megtestesülése: benne a férfi válik apává, és 

így valódi hasonlóságot mutat Mennyei Atyjával. A nő a gyengédséggel teli anyai szívével az Isteni Anya 

szeretetének képmása, és a család, amelyet együtt alkotnak, a Teremtő Szellemi Családjának 

megtestesülése. 

Az otthon az a templom, ahol a legjobban megtanulhatjátok törvényeim teljesítését, ha a szülők 

hajlandóak lennének dolgozni önmagukon. 

73 A szülők és a gyermekek sorsa Bennem van. De az egyiknek és a másiknak is kötelessége, hogy 

segítsék egymást a feladatukban és az engesztelési kötelességükben. 

74 Milyen könnyű lenne a kereszt és elviselhető a lét, ha minden szülő és gyermek szeretné 

egymást! A legnehezebb megpróbáltatásokat is enyhítené a szeretet és a megértés. Az isteni akaratnak 

való átadásukat békével jutalmazzák. 

75 Az első intézmény a földön a házasság volt, mert ezt az egyesülést a Teremtő szentesítette az első 

nő és az első férfi óta. Törvényem és kinyilatkoztatásaim mindenkor e feladat nagyságáról szóltak 

hozzátok. 

Amikor veletek voltam a földön, örömmel látogattam meg a házastársakat és a családokat. Jelenlétem 

az otthonokban megszentelte ezt az egyesülést és megáldotta annak gyümölcseit. Beszéltem a 

gyerekekkel, a fiatalokkal és a felnőttekkel, beszéltem a háziszolgával és a családapával, a cseléddel, a 

háziasszonnyal és az anyával. Szükség volt ugyanis arra, hogy mindent helyreállítson, és új fényt adjon az 

élet útjára ebben a világban, amely a szellemi élet fejlődésének egy szakasza. 

A szavam mindenkinek szólt. Így amikor megszólaltam, az anyák sietve jöttek a gyermekeikkel kézen 

fogva vagy karonfogva. Amikor azok az egyszerű szívek hallották, hogy Jézus azt mondja nekik: "Aki ismeri 

a Fiút, az ismeri az Atyát", úgy érezték, hogy Istent hallották ebben a szóban, és szívük mélyéből azt 

mondták a Mesternek: "Halleluja, Te vagy a Messiás, akire vártunk!". Dicsőség annak, akinek nevében 

jöttél". 

76 Az én eljövetelemmel egy új korszak köszöntött be, de az én szavam lényegében ugyanaz. 

Emlékeztet arra, amit elfelejtettél, új leckéket tanít, és felemeli az életedet azáltal, hogy közelebb viszi a 

tökéletességhez. 

77 Ha az én törvényemben élnétek ─ szerintetek úgy materializálódtam volna, hogy ebben a 

formában nyilvánulok meg? 

78 Szavaimmal táplálom azt a magot, amelyet máskor elvetettem. De ebben a formában csak 1950-

ig fogok beszélni. Ezután továbbra is táplálni fogom lelkedet, de megnyilvánulásom finomabb és 

magasztosabb lesz. 

Ma azért jöttem, hogy emlékeztesselek benneteket néhány olyan alapelvre, amelyet az emberek 

lábbal tiportak. Mennyei tanácsaimmal most újra megáldom a házasságot és a családot. De hogy szellemi 

látókörötöket kiszélesítsétek és megakadályozzátok, hogy önzésbe essetek, megtanítalak benneteket 

arra, hogy kezdjetek el igazi szellemi családot alkotni ebben a népben, amelynek Atyját a végtelenben 

fogjátok látni, és a világban akkor minden szomszédotokat testvéreteknek fogjátok tekinteni. 

79 Nem gondoljátok, hogy aki teljesítette a szerettei iránti kötelességét, erősebbnek és méltóbbnak 

fogja érezni magát arra, hogy elhagyja otthonát, népét, sőt nemzetét is, hogy szavaival és példájával 

terjessze tanításomat? 

Ne aggódjatok, mert azt mondom nektek, hogy el kell hagynotok az otthonotokat és a hazátokat. 

Mondom nektek, hogy vigyázni fogok arra, amit hátrahagysz, és nem lesz szükség egy második utazási 

csomagra. 
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Előre elkészítem az utakat, az ajtókat, a szíveket, hogy betölthessétek küldetéseteket. Nem vár rád 

véráldozat, bár fel kell áldoznod néhány kielégülést. Áldott lesz az a család, amelyikből az egyik gyermeke 

elmegy a tartományokba. 

Azért beszélek nektek ezekről az eljövendő dolgokról, mert már csak három év van hátra, amelyben 

átadom nektek a szavamat, és felkészülten hagylak benneteket, hogy senki ne tévesszen meg 

benneteket. Az intuíció adománya vezetni fog benneteket ezekben az időkben, hogy tudjátok, merre és 

milyen úton kell mennetek. 

A tanítványok nem fognak egyedül járni, felettük a fény szellemeinek nagy légiója fog járni, hogy 

támogassa őket, és mindenekelőtt Illés, a szellemi pásztor fogja megvilágítani az utakat és őrizni a juhait. 

Akaratom megnyilvánul a műveidben. 

80. Nem csak önökön múlik ez a munka. A túlvilágon már vannak olyanok, akik utánatok fognak 

inkarnálódni, hogy folytassák a vetéseteket. A világ meg fog változni, de nem egy pillanat alatt. 

81. Gondolkodjatok el szavamon, hogy világossággá váljon elmétekben. Ti emberek, ha egyszer 

megismeritek a helyeteket az Atya teremtésében és a rátok bízott feladatot, tudni fogjátok, hogy a ti 

sorsotok az, hogy örökké szeressetek és áldjatok. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 200  
1 A mennyország kapui nyitva állnak mindenki előtt, aki részesülni kíván annak előnyeiből. Ez az 

ország az ember szellemében van. 

2 Ünnep van a lelketekben és az enyémben, ahogy felkészültök a fényüzeneteim fogadására. 

3 Üdvözöllek benneteket, betegek, szenvedők, akiknek lelki szeretetre van szükségük, mert nálam 

megtaláljátok a gyógyító balzsamot, a fényt és az erőt, ami oly nagyon hiányzott nektek. 

4 Szeretlek benneteket, és ezért küldöm nektek a fényemet, hogy megszüntesse szenvedéseiteket, 

gondjaitokat és félelmeiteket, és hogy szeretetembe burkolózva, védve és megóvva érezhessétek 

magatokat a rátok leselkedő sokféle veszélytől. Irgalmasságom forrása túlcsordul, hogy meggyógyítson 

téged lélekben és testben, de amit veled teszek, azt ezen a világon és minden világon véghezviszem. Mert 

Vigasztalásom Lelke leszállt minden világra, ahol gyermekeim laknak. 

5 Ha Velem táplálkoztok, ha tudjátok, hogyan fogadjatok be Engem, többé nem fogtok tudni 

megtagadni Engem, többé nem fogtok kételkedni és nem fogjátok semmibe venni ezt a kenyeret, amely 

életet adott nektek, és létetek a hála és a szeretet állandó tanúságtételévé válik. 

6 Van fogalmatok a megígért mennyország örömeiről? Képet akartál alkotni magadban arról, 

milyen lehet a tökéletes lények élete, és dalokról, szépségről, tisztaságról és szeretetről beszélsz. De most 

azt mondom nektek, hogy abban a világban tökéletes harmónia van. 

7 Tudnotok kell, hogy végül mindannyian részesei lesztek ennek a koncertnek, hogy osztozni fogtok 

ebben a boldogságban, amikor tökéletesítitek magatokat és hozzám jöttök. 

Akkor találkozni fogtok Velem, és a tisztelet trónján fogok ülni, amelyet ti adtok Nekem. 

De ez a mennyei zene akkor fog visszhangozni a lelketekben, amikor majd felfedezitek magatokban 

jelenlétemet, és elragad benneteket művem, teremtésem szemlélése, amelyet szemetek elé hozok, hogy 

részesévé tegyelek benneteket. Ha egyszer Velem vagytok, a legszebb harmóniát fogjátok érzékelni, és a 

legédesebb ének fog felcsendülni a lelketekből az enyémhez. 

8 Akkor, amikor érezni fogjátok, hogy Jelenlétem így ragyog bennetek, minden lépésetekben egy 

koncertet, minden hangban egy kinyilatkoztatást fogtok felfedezni, és olyan közel kerültök Hozzám, hogy 

végül Engem fogtok létezésetek egyetlen okának és céljának tekinteni. Úgy foglak fogadni benneteket, 

ahogyan egy vándort fogadnak, aki vándorlásának utolsó szakaszához érkezett, és tudatában van annak, 

hogy mit ért el, és mi vár rá. 

9 Emberek, ti még nem hallottátok ezt a gyönyörű hangokból álló zenét, mert még nem tudtátok 

dematerializálni a lelketeket. A koncert azon a világon túl is visszhangzik, ahová eljutottatok. De 

előkészítem az utat, hogy hamarosan megérkezzetek velem. 

10 Miért tartjátok nehéznek az emberi értelem általi megnyilvánulásomat? Kételkedsz abban, hogy 

mindig kapcsolatban tudok lenni a lelkeddel? Amikor a 

A teremtést Én táplálom, és minden lélek olyan, mint egy fa ága, amely ugyanazon a fán él, és annak 

nedvéből táplálkozik ─ hogyan gondolhatjátok, hogy távol vagyok, vagy hogy közömbös vagyok 

szenvedéseitek iránt, noha Én vagyok a Mesteretek, az Orvosotok és az Atyátok? 

11 Halljuk: Közeledik a világnézetek csatája. 

Megtestesült és testetlen lelkek kavarognak a zűrzavar tengerében. Mindegyik bemutatja a fájdalom és a 

gonoszság termését. Mindenki arra törekszik, hogy megsebezze és megölje a másikat, mindenki pusztító 

munkát végez; de a fájdalom őket is megütötte. 

A jelenben az arató azzal a feladattal van jelen, hogy kivágjon minden olyan fát, amely nem hoz jó 

gyümölcsöt. Ebben a nagy csatában csak az igazság és az igazság fog győzedelmeskedni. 

Sok templom el fog tűnni, néhány megmarad. Egyesekben az igazság fog ragyogni, másokban csak 

csalás lesz. De az igazság sarlója addig fog vágni, amíg minden mag, ami a földön létezik, meg nem 

ítéltetik. 

12 Azokban az időkben azok, akik spiritualizálták magukat, el fogják érni az eszményt, az 

emelkedettséget, és ez a tudás igazi bölcsességet ad nekik. Nem lesz szükséged emberi tudományokra, 
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hogy vezessenek téged. Mert a tanításaim által kellőképpen felkészített lélek képes lesz felfedni nektek 

mindent, amit tudnotok kell. 

13 Törvénytudósok, filozófusok és papok jönnek majd hozzám, és én válaszolok nekik, és megtérítem 

őket az Igémmel. Néhányan nem lesznek képesek megérteni Engem, és összezavarodnak. A többiek 

alázatosan bocsánatot fognak kérni tőlem. Nem fognak tőlem bizonyítékot kérni. De meg fogom adni 

nekik, mert szeretem őket, és azt akarom, hogy felismerjenek Engem. 

14 Amikor a tudósok nem tudnak válaszolni az embereknek, amikor nem tudják megoldani a 

problémáikat és a kétségeiket, akkor hozzám fognak jönni. Akkor megtudják majd, hogy vártam rájuk, 

hogy tanítsam és vigasztaljam őket. Megtanulják, hogy ez a szó Krisztustól származik, attól, aki tudja, 

hogyan kell megsimogatni minden szenvedőt, és aki mindenkinek azon a nyelven beszél, amely olyan 

szeretetteljes ─ ugyanazon a nyelven, amelyen a Mester megtanította nektek a magasztos parancsolatot, 

amely azt mondja nektek: "Szeressétek egymást". 

15 A megtisztulás idejét éltek, és a fájdalmas panaszok már elhangzottak. De éppen ez a fájdalom 

szolgál majd arra, hogy megtisztuljatok, és képesek legyetek a templom oszlopai lenni. És utánatok új 

apostolok jönnek majd. 

16 Veletek leszek, hogy megvigasztaljalak benneteket és állhatatosságot adjak nektek, hogy 

haladhassatok a jóvátétel útján. Azt akarom, hogy ellenségeiteket barátokká változtassátok, hogy 

küzdelmetekben elnyerjétek a mennyek országát, ahol elnyerhetitek minden munkátok gyümölcsét. 

17 Azért beszélek így hozzátok, hogy megváltoztassátok szíveteket, mert a ti sorsotok a szeretet és 

az áldás. Éljetek úgy, ahogy Jézus élt, mindig az Atyával egységben, tökéletes harmóniában a teremtés 

minden lényével. 

18 Amikor valami jót teszel, amikor megsimogatsz egy elhagyott gyermeket, támogatsz egy rászoruló 

embert vagy megvédesz egy védtelen lényt ─ nem hallottad-e, hogy egy hang benned megáld és arra 

bátorít, hogy folytasd ezt az utat? Kinek a hangja ez? Ez a lelkiismeret. Ez az Atya hangja, aki 

megjutalmazza a gyermeket, amiért példát vesz róla. 

19 Ha Isteniségem méltó gyermekeivé, dicsőségem első örököseivé akartok válni, akkor először meg 

kell tisztítanotok magatokat, és most már tudjátok, hogy a legjobb tisztítóvíz a jó cselekedetek. Azért 

beszélek így hozzátok, hogy érezzétek, hogy Királyságomban várok rátok, hogy ma már azon az úton 

vagytok, amely Hozzá vezet, de még hosszú út áll előttetek. Mindegyikőtökből apostolt akarok faragni, és 

minden apostolból mestert. 

20 Megjegyzem, hogy az emberiség különböző formákban gyakorolja Isten imádatát. De azt 

mondom, hogy nem tartom egyik vallási közösséget sem fontosabbnak vagy kevésbé fontosnak. A 

szeretetet tanítottam nektek, és csak egy igazság van. 

Ne gondoljátok, hogy egy egyháznak, egy papnak vagy sok papnak kell megváltania az emberiséget. 

Én vagyok az, a bölcs és szerető Pásztor, aki oltalmazlak, megvigasztallak és annyira szeretlek, hogy 

életemet adtam értetek, hogy megtanítsalak benneteket az igazság és az élet útjára. 

21 Ha az akkori emberek azt hitték, hogy láthatnak Engem, mint egy 

el akarták venni az életemet, el akarták pusztítani, és el akarták tüntetni a Tanításomat, nem voltak 

tudatában annak, hogy csak azt érik el, hogy még több életet és magasabb dicsőséget adjanak Nekem, 

amit az áldozaton keresztül kapok. Keresztemről áldottam meg minden idők apostolaimat ─ mindazokat, 

akik ugyanazon az úton követtek Engem. 

22 Hasonlóképpen megáldalak titeket is, akik a jelen időben befogadtatok Engem, és készülnek 

munkám folytatására. 

23 Izrael, fáradt vándor, az Én szavaimra vágyva jöttél, hogy beteljesítsd sorsodat a Harmadik 

Korszakban, és keserűséggel az ajkadon és fájdalommal a szívedben érkezel hozzám. Ti és gyermekeitek 

végigjártátok a veszélyes utat, és ma, amikor meghalljátok Lelkem hívását, sietek, abban a 

bizonyosságban, hogy bátorítást fogtok kapni. 
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24 Van, akivel alázatosan találkozom, várva a parancsaimat. Mások bűntudatot éreznek a 

jelenlétemben, miután sokat vétkeztek. És még mások kíváncsian vizsgálják a tanításomat, és keresnek 

benne valami hibát, ami elítélheti őket. Ismerlek és szeretlek, és mindent megkapok ezen a napon. 

25 Az alázatosokat arra fogom használni, hogy rövid időn belül elvigyem az örömhírt az Engem váró 

szívekhez. Aki vétkezett, azt megtisztítom Igémmel, amely kristálytiszta víz. Ha megtudja, hogy 

megbocsátok neki, és tanítványommá teszem, akkor meg fog térni, és nem fog többé vétkezni. És aki 

kérdezősködik és kételkedik, azt megvilágosítom és bizonyítékot adok neki, hogy megismerje az igazságot 

és tanúságot tegyen rólam. 

26 Aztán, amikor már mindannyian felkészültek vagytok, elküldelek benneteket azokhoz, akik 

képzettek és ékesszólóak. De nem fogjátok magatokat alábbvalónak érezni, és nem is irigyelhetitek őket, 

mert nagyszerű szellemi képességeket adtam nektek. 

27 A tudomány hamarosan szünetet tart. Sok tudós megzavarodik, és haszontalannak fogja tartani a 

tudását, mert a megszerzett tudás nem vezette el őket a lélek jólétéhez és békéjéhez. Amikor erre a 

következtetésre jutnak, keresni fognak Engem, meg akarják ismerni a lelki élet lényegét és célját, és kérni 

fognak Engem, hogy alázatosan engedjem meg nekik, hogy behatoljanak a titkaimba, és Én megengedem 

nekik, hogy behatoljanak, amennyire az Én akaratom. 

28 Azok, akik a leginkább követni fognak Engem, a szegények, az elesettek lesznek. Aztán, amikor 

megkapták a szellemi tudásnak ezt a nagy kincsét, amelyet Szavam bőségesen osztogat, akkor szeretettel 

telve indulnak el, hogy eljövetelem tanúságtételét elvigyék a világba ebben az időben. Néhányan 

prófétaként fognak megjelenni, mások az Ige ajándékával fogják megnyerni a szíveket, és mindannyian a 

szeretet cselekedeteit fogják végezni az emberek között. 

29 Azok a nemzetek, amelyeket megvetettek, azok a népek, amelyek rongyokba burkolóznak, fel 

fognak ébredni, szeretni fognak Engem és szolgálni fogják az emberiséget. Közöttük vannak a 

fájdalomban megtisztult nagy lelkek. E teremtmények középpontjában az Én küldötteim, az Én 

apostolaim rejtőznek. Összehívok minden nemzetet, és rövid időn belül azok, akik megértik szavaim 

inspirációját, eljönnek hozzám, hogy úttörőim legyenek. 

30 Izrael, ott vannak a fegyveres testvéreid, akik a parancsomra várnak, és káoszban élnek. Míg ők 

békéért esedeznek, mások pusztításra szólítanak fel. Vágynak arra, hogy új horizontokat, új földeket 

lássanak, vágynak arra, hogy más, melegebb földekre vándoroljanak, hogy ott otthonra leljenek, és hogy 

az isteni törvények teljesítésével kibontakoztathassák lelküket. 

31 Az emberek vallásgyakorlásának tökéletlenségei olyan mértékben fognak eltűnni, hogy a ver- 

A spiritualitás behatol a szívekbe, és a lélek, belefáradva hamis bálványaiba, vágyik jelenlétemre, 

szavamra. Nem fognak engem segítségül hívni a folyók partján, sem a hegyeken, sem a völgyben, sem a 

pusztában. Lelkük mélyén fognak Engem keresni, és ott fognak templomot építeni, amelyben szeretni 

fognak Engem. 

32 Sok embert fogtok látni, akik földi hatalommal rendelkeztek, amint leszállnak társadalmi 

szintjükről, és ebben az állapotban, nagy megpróbáltatások után, amelyek olyanok lesznek, mint egy 

próbakő a lelkük számára, vágyni fognak tanításomra, és erényeik miatt felemelkednek, és felismerik az 

általam az embereknek adott ajándékok valódi értékét. 1950-ben a jóslatok nagy része valóra válik. 

33 Sok szív, amely olyan volt, mint a száraz mezők, gyümölcsöt fog teremni. Nektek azonban, akiket 

nap mint nap gondoztam, azt mondom: Készüljetek, és álljatok készen arra, hogy szétszórjátok 

magvaimat. 

34 Azután az év után viszály lesz "Izrael népe" között, és csak azok, akik éberek és imádkozóak 

maradtak, és törvényeim szerint dolgoztak, lesznek a többiek védelmezői. 

35 Azért adtam nektek a világosságot, hogy biztonságban járhassatok és taníthassátok 

embertársaitokat. 

36 Legyetek áldottak mindnyájan ─ mind azok, akik most hallgatnak Engem, mind azok, akik még 

messze vannak a megnyilvánulásomtól. 

37 A mostani időszak a küzdelem, a szellemi küzdelem és a világnézetek küzdelme. 
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38 Erre a célzásra szükség van, mert azok elé kell majd állnotok, akik szüntelenül megpróbálnak 

behatolni a tanítások titkába. Hasonlóképpen, ha különböző hitvallású férfiak és nők tömege előtt állsz, 

akkor felfedezed, hogy minden egyházban vagy felekezetben vannak jóakaratú emberek, akik igyekeznek, 

mert cselekedeteikben benne van a tökéletesség. 

39 Kegyelmem mindenkinek szól, mert láttam az emberi világban, hogy mindenkinek, még ha csak 

egy pillanatra is, de a szíve lángra lobban az Istenségem iránti szeretettől. 

40 A földön szétszórva vannak azok, akik még mindig igyekeznek jót tenni, és keresik a módját, hogy 

hasznosak legyenek felebarátaik számára. Bizony mondom nektek, mindenki, akinek ez az elhatározása 

van, Velem van. 

41 Mondtam nektek, hogy eljön az idő, amikor a fény minden helyen, minden országban, minden 

kontinensen megjelenik. Ez a fény az ember szellemi képzettségének megfelelően fog világítani. De 

ugyanezen keresztül egy új és pontosabb elképzelés alakul ki a teremtésről, a szellemiség új fogalma. Ily 

módon a spirituális fejlődés új szakasza kezdődik. 

42 Amikor minden értelmes ember végre egyesül, az isteni, az örökkévaló és a szellemi fogalma 

tisztázódik. Az emberek sok megpróbáltatáson mennek keresztül. De ha ennek vége, az igazság még 

inkább napvilágra kerül. És az igazság, amely mindig kristálytiszta és hangosabb, mindenki számára 

érthető lesz. Így a lelki egyesülés valósággá válik. 

43 Az általam kinyilatkoztatott tanítás és az általam adott szabályok általánosan elismertek lesznek. 

De ne feledjétek, hogy az Én Szavam értelmét kell továbbadnotok, nem pedig a kifejezés módját. 

44 Az se zavarjon, hogy az istentiszteletetek külső formája megváltozik. Mert bizony mondom 

nektek, eljön majd az idő, amikor megértitek, hogy csak cselekedeteitek lényege és tisztasága jut el az 

Atyához. 

45 Sok olyan társad fog eljönni hozzád, akik, ha mélyen megértik a spiritualizmust, arra 

kényszerítenek majd, hogy a szektás fanatizmus utolsó maradványait is elhagyd, amelyeket talán még 

megőriztél. 

46 Amikor közel jövök hozzátok, és a hanghordozón keresztül teszem magam ismertté, felfedezem 

azokat, akik megértés és érzés nélkül hallgatnak. Azokat is, akik csak a kíváncsiságtól vezérelve jöttek. 

Néhányan megpróbálták próbára tenni a szellemi világot. Sokan nem rendelkeznek a szükséges 

tisztelettel. De hogyan hihetnének ennyire a természetfelettiben, ami a szemük előtt igazolódik? Vajon 

tudnának-e maguknak ésszerű magyarázatot adni arra, ami történik, ha ezt a csodát nem egy felsőbb 

hatalomnak tulajdonítják? Milyen magyarázatot tudnának adni arra, hogy mi ez a munka, annak, aki 

kérdőre vonja őket? 

47 Aki hisz, az áldott vizet vesz ezekről a helyekről, és csodákat tesz vele. De a Mester megkérdezi 

tőled: Tényleg természetfeletti erő van abban a vízben? Bizony mondom nektek, az erő nem a vízben 

van, hanem bennetek, a hitben és a cselekedetek tisztaságában. Mert az Úr bennetek van, mint a 

természetben és az egész teremtésben. Emlékezzetek, hogy annak idején azt mondtam nektek: a hitetek 

fog megmenteni benneteket. 

48 Én vagyok az örök csoda, amely fényt ad értelmeteknek, és megmozgatja érzéseiteket, hogy a jó 

útjára terelje őket. De az ember többet követelt az Atyától, és látni, hallani és kézzel megragadni akarta 

azt, amit csak a lelke érzékenységén keresztül kellene érzékelnie. De szeretetből engedtem 

gyermekeimnek, mivel megértem őket és találkozom velük. 

49 Ezért ebben az időben megengedtem Szellemi Világomnak, hogy közeledjen hozzátok, és 

megajándékoztalak benneteket annak értelmeteken keresztül történő megnyilvánulásával, hogy 

mindannyian közvetlenül tanúi lehessetek e csodák megvalósulásának, és higgyetek jelenlétemben. 

A szellemi lények megnyilvánulása rosszindulatú értelmezésekre fogja ösztönözni Munkám felderítőit, 

fegyverként fogják használni, hogy bántsanak benneteket, rágalmazzanak benneteket és varázslóként 

ítéljenek el benneteket. De miután ez a kiáltvány elvetette magvait, el fog tűnni. Akkor látni fogjátok, 

hogy az általam adott ajándékok továbbra is létezni fognak, és a csodák továbbra is megtörténnek, mert 
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akkor intuitív módon fogjátok irányítani lépteiteket, mindig arra törekedve, hogy tanításaim segítségével 

a legjobb módon gyakoroljátok a tevékeny szeretetet. 

50 Fedezzétek fel az Igémet, hogy rájöjjetek, hogy nem írok elő nektek rögzített viselkedési 

formákat. 

51 Az én szeretetem esszenciája az, amit meg kell őriznetek és szét kell szórnotok az élet útjain. Mert 

eljön majd az óra, amikor már nem lesz szükségetek ezekre a találkozóhelyekre. Megismertetem magam 

az utadon, a hálószobádban, a hegyekben, mindenhol. Korlátlan területetek lesz a jótékonyság 

gyakorlására és annak bizonyítására, hogy tanítványaim vagytok. Mert a körülmények mindannyiótok 

számára is különbözőek lesznek, de mindig lehetőséget adnak arra, hogy jót cselekedjetek. Képesek 

lesztek ezt a jót tenni gondolatokkal és tettekkel, szavakkal és még a tekintetekkel is. 

52 Szokj hozzá, hogy a lelkiismereted a saját tetteid bírája, és ez jelezni fogja neked, hogyan kell 

dolgoznod, hogy kifejezd mindazt, amit beléd helyeztem. 

53 Ha azt látjátok, hogy a munkámban részt vevő testvéreitek nem képesek megmagyarázni a 

megnyilvánulásaim okát, akkor álljatok fel és magyarázzátok meg. Ön rendelkezik az ehhez szükséges 

tudással. 

54 Ne lepődjetek meg, amikor eljön a pillanat, amikor csak a hit apostolai vesznek körül Engem. Azt 

mondtam nektek: "Sokan vannak elhívva, de kevesen vannak kiválasztva". De ez nem azért van, mert 

egyeseket választok, másokat pedig elutasítok. Mindenkit hívok. De míg egyesek Velem maradnak, mások 

elmennek. 

55 Sokan jöttek és jönnek még hozzám. De csak azok maradnak meg, akik a felebaráti szeretet 

magvát hordozzák magukban. 

56 Ez a szó nemcsak az emberekre vonatkozik, hanem a szellemi seregekre is, mert nekik, akik az 

egész földön szétszóródva élnek, küldetésük van. 

57 Meghagyom neked a szabad akaratodat. Menj oda, ahová akarsz, és érezni fogod, hogy ott tetszik 

a legjobban, ahol szeretetet érzel. Ha az Én Szavam nem győz meg téged egy hanghordozón keresztül, 

keress Engem ott, ahol teljes mértékben érzel Engem. 

Mert mindenki, aki Engem követ, érezni fog Engem a szívében. 

58 Meg akarlak békíteni benneteket egymás között, egyesíteni akarlak benneteket, soha nem 

akarlak megosztani benneteket. Fényt adok nektek, hogy amikor eljön a pillanat, tudjátok, hogyan 

különböztessétek meg az igazságot a valótlanságtól. 

59 Úgy látlak benneteket, mint kisgyermekeket, akik az atyai melegségre vágyva jönnek, vagy akik a 

bölcsességre vágyva jönnek, amely az élet útján vezetheti őket. 

60 Bizonyára jelentéktelenek vagytok, de a gyengeségetek miatt, mert nem használtátok fel a 

leckéket, amelyeket életutatok során sokféleképpen adok nektek. 

61 Aki ismeri a nevemet és a szavamat, annak nincs joga ahhoz, hogy tudatlan, értelmetlen vagy 

gyenge embernek nevezze magát. Nem azt mondtam-e nektek egyszer az Igémben: "Én vagyok az Út, az 

Igazság és az Élet"? Miben szenvedhetnétek hiányt, ha a szeretet ezen az útján járnátok, és ha 

bölcsességem fényével táplálnátok magatokat? Joggal sír az ember a születése pillanatában! A lélek már 

tudja, hogy a könnyek völgye vár rá. 

62 Miért nem változtatod át a könnyek völgyét a béke földjévé? Értsétek meg, hogy tanításaim 

értelme ehhez a gyönyörű célhoz vezet: "Béke a földön a jóakaratú embereknek" ─ egy olyan béke, amely 

a Mennyország kegyelme és áldása, az a béke, amelyet az emberek az egymás iránti szeretet 

parancsolatának betartásával szerezhetnek meg. 

63 Ez a béke elérésének titka. Feltártam a világnak, odaadtam a kulcsot, amely kinyitja annak az 

országnak a kapuit. Az ember ezt nagyon jól tudja, de a szeretet útján nem akarta elérni a békét, a 

nagyságot és a tudást. Inkább a saját elképzelései szerinti világot és a saját ízlése szerinti békét építette 

fel. 

64 Munkája elévült, mert nem az Istenben való testvériség alapjaira építette, és így ma a hiúság 

világa összeomlik. Az ember a tudománya fejlődésének büszkeségében diadalhimnuszt szeretne zengeni 
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felfedezéseiről. Ehelyett azonban a fájdalom, a rémület és a bűntudat jajkiáltása tör ki a mellkasából, 

amikor érzi munkájának eredményét, amelybe nem fektetett szeretetet. 

65 Keserűnek tűnik neked a szavam? Csak az igazságot mondja el. 

66 Az én szavam nem csalán, hanem búza, nem sötétség, hanem világosság. 

67 Tedd meg akaratomat, és nem fogsz sírni. Éljetek a tanításom szerint, és megismeritek a 

boldogságot. Szeressétek egymást, és tökéletes békében fogtok élni. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 201  
1 Emberek: Ebben a korszakban, amikor az Igazság Szelleme minden lélekre kiárasztja fényét, azt 

akarom, hogy azok, akiknek az a sorsuk, hogy ebben a formában halljanak Engem, koncentráljanak és 

gondolkodjanak, mert csak így lesznek képesek megérteni az isteni üzenetet, amelyet ebben az időben 

hoztam nektek. Ez az üzenet az a könyv, amelyet a lelkedbe nyomtatok, ez a Törvény isteni értelmezése, 

amelyet az emberiség már az első időkben megkapott, ez a lényege annak, amit a "Hétpecsétes Könyv" 

tartalmaz, amelynek titkát fokozatosan feltárom neked, megvilágítva lelkedet az Én Szavam fényén 

keresztül. 

2 Holnap, amikor megértettétek a tanításomat, kezdődik a csata. Szavamat már nem ebben a 

formában fogod megkapni, de érezni fogod jelenlétemet a szívedben. 

3 Az első korszakban Isten Mózes által kőbe írta a törvényt. Jézus Igéje vérrel íródott az ember 

szívébe. És ebben a korszakban az ihlet fényén keresztül írom lelketekbe kinyilatkoztatásaimat. 

4 Ha kételkedtek azoknak az átadóknak a tökéletlenségei miatt, akik által Én magamat ismertté 

teszem, ne maradjatok ebben a bizonytalanságban. Gondolkodjatok, nyugodjatok meg és haladjatok 

előre, mert az a vágyam, hogy tudatára ébredjetek annak a nagyságnak és igazságosságnak, amit 

kinyilatkoztatásom tartalmaz. 

5 Szükséges, hogy ez a nép erős és lelkileg megerősödött legyen, amikor elindul a tartományokba, 

törzsekbe, falvakba, sőt a nemzetekbe is, hogy hirdesse az örömhírt. Ma még tudatlan gyermekek 

vagytok, akik vágytok küldetésetek beteljesülésének pillanatára, de még nem tudjátok, hogy milyen 

buktatók és megpróbáltatások várnak rátok az úton. De mindenki, aki tele van hittel és szeretettel, képes 

lesz dacolni a viharokkal, és érzéketlen lesz a saját fájdalmával szemben, de nem lesz közömbös az 

emberek szükségletei iránt. 

6 Tanításom ez idő alatt hosszú ideig tartott, mert lehetőséget akartam adni sokaknak, hogy 

meghallgassanak Engem, így teljesítve be azt az ígéretet, amelyet a múlt időkben tettem nektek, hogy 

minden szem, akár bűnös, akár nem bűnös, lelkileg meglát Engem, így élesztve fel a reményt és a belém 

vetett bizalmatokat. 

7 Az volt az akaratom, hogy a nektek átadott Igét írásba foglaljátok, mert olyan jóslatok, 

bejelentések, üzenetek vannak benne, amelyeket a holnap emberei meg fognak ismerni. Mert gyakran 

cserbenhagy a memóriád. 

8 Szavam egy megvilágosodott népet formál, amely férfiakból és nőkből áll majd az egész világon, 

és erejük a spiritualitásukban fog alapulni. Erre a népre bízom a világbéke, az igazságosság, az erkölcs és 

az igaz hit helyreállítását. 

9 Ma az emberiség látszólag alszik. De igazi meglepetéssel fogjátok látni, hogy egyes közösségek, 

amikor meghallják hírnökeim hangját, kinyitják szívük ajtaját, mint a virágok, amelyek kinyílnak, hogy 

befogadják a napsugarak melegét és simogatását. Ti, akik most engem hallgattok, már most részei 

vagytok annak a népnek, amely a jövőben növekedni fog, amíg el nem borítja az egész földet. A ti 

feladatotok az, hogy az embereket az anyagiasság elhagyására buzdítsátok, hogy a szellem és a szellem 

közötti párbeszédet hirdessétek, és hogy embertársaitokat a hitben tartsátok, amikor nagy 

megpróbáltatások sűrűsödnek fölöttük. 

10 Azok a sokaságok, akik ebben az időben hallották szavamat, csak egy kis része azoknak az 

embereknek, akik holnap fel fognak támadni. Kötelessége, hogy a megpróbáltatások és a viharok ellenére 

is egységes maradjon. Ha szétszóródna, a csata elveszne, a csillag, amely eddig vezette, eltűnne, és 

elveszne a sivatag hatalmas magányában. Mi lenne a tanúságtétel az én igazságomról? Milyen példát 

mutatna embertársainak? 

11 Szeretett tanítványok, ne feledjétek: Mivel azért jöttem le, hogy beszéljek hozzátok, hogy Isteni 

Jelenlétemet és Szavamat rajtatok keresztül érzékelhetővé tegyem, Mestereteknek nagy üdvözítő 

cselekedetre kell készülnie. Nektek azonban, akiket tanítottam és szerettem, semmiképpen sem szabad 

megfosztanotok Isteni Tanításomat erejétől. 
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12 Tanítványok, ha szellemi ajándékokkal akartok rendelkezni, akkor a szeretet és a jótett vágya 

legyen az, ami ezt a vágyat adja nektek. Ne csak azzal a szándékkal próbáljátok meg birtokolni 

kegyelmemet, hogy hiúságotoknak hízelegjetek, mert akkor némileg embertársaitok felett állónak 

fogjátok érezni magatokat. Ne próbáljatok meg ezeken az ajándékokon keresztül uzsoraköltséggel 

vagyonra szert tenni. 

Bizony mondom nektek, amint a szeretet bármilyen fizetséget vár, attól a pillanattól kezdve 

megszűnik szeretet lenni. Amint pedig egy juttatás, amit valaki tesz, azzal a céllal történik, hogy jutalmat 

kapjon érte, az többé már nem juttatás. Ezért felhívom a figyelmedet arra, hogy ha vágysz arra, hogy 

birtokba vedd ezen ajándékok valamelyikét, akkor a szeretetnek kell ezt beléd oltania. 

13 Aki követni akar Engem ezen az úton, annak meg kell szabadítania a szívét minden önzéstől, 

egoizmustól és hiúságtól. Csak tiszta szívvel lehet érezni szeretetemet. 

14 Amikor felfedezem, hogy valamelyikőtök jócselekedettel van elfoglalva, imádságban felemelve 

kér egy rászoruló embertársáért, és látom, hogy szíve tele van bánattal felebarátja fájdalma miatt, akkor 

Isteni szeretetem megadja neki egy cseppet gyógyító balzsamomból, és megadom neki a csodát, amit 

kért. 

15 Ebben a pillanatban a gyermek, aki felelős a saját 

Ha valaki közbenjárt az Atyánál egy embertársáért, az nagy öröm, mert megadta, amit kértek tőle a 

rászorulónak, aki részesült a jótéteményemben. Ha viszont valaki, akinek az a feladata, hogy az életútján 

a tevékeny felebaráti szeretetet gyakorolja, önző célokra használja vissza ajándékait, anélkül, hogy 

észrevenné, megfosztotta magát az Atya kegyelmétől, és ezután már nem tud semmit sem adni; akkor 

becsapja önmagát és becsapja embertársait. Ez a rossz "munkás" csak kévéket vet az útjába búza helyett. 

Miután elvégezte rossz cselekedeteit, nagyon keserű íz marad benne, elégedetlenség, nyugtalanság, és 

nem tudja felfedezni Atyja kedves arcán azt a szerető mosolyt, amely megáldja és megerősíti 

cselekedeteit, és nem tudja elérni, hogy testvére érezze szellemi ajándékainak hatását. 

16 Ha a beteg meggyógyult, vagy a szenvedő ember vigasztalást kapott, vagy csoda történt, ez a 

csoda nem annak a "munkásnak" volt köszönhető, hanem az Atya végtelen könyörületének a rászoruló 

ember iránt, aki tudatlanságában minden bizalmát az Úr rossz tanítványába vetette. Mindazonáltal a 

rossz szolga a csodát, ha megtörtént, a közbenjárásának, a lelki ajándékainak tulajdonítja, és ezt a 

bizonyságtételt arra használja fel, hogy növelje a benne bízók számát. Igazságosságomnak akkor meg kell 

sújtania őket, hogy megfékezzék téves lépteiket, elgondolkodjanak cselekedeteik hamisságán, és 

visszatérjenek a helyes útra. 

17 Boldogok azok, akik igazságosságom első látogatásakor megbánták vétkeiket, elhatározták, hogy 

nem követik tévútjaik útját, és igyekeztek jóvátenni minden vétküket, mert így bebizonyították, hogy a 

lélek kielégülései összehasonlíthatatlanok a földiekkel. A többiek nem becsülték nagyra azt a békét, 

amelyet egy jó munka hagy a szívben, elfogadták a hízelgést vagy a pénzzel való csekély fizetséget, és túl 

későn jöttek rá, hogy az előbbi naggyá teszi a lelket, az utóbbi pedig kicsivé teszi és lealacsonyítja. 

18 Bárki, aki "munkás az én földjeimen", tudnia kell, hogy azért küldtem, hogy tanúságot tegyen 

rólam. De ahhoz, hogy bizonyságtétele igaz legyen, cselekedetei, a szeretet cselekedetei, jó szavai és jó 

gondolatai által kell megigazulnia, biztosítva ezzel, hogy szíve tiszta maradjon, hogy Én magamat benne 

ismertté tehessem. 

19 Egyszer azt mondtam nektek: "Aki ismeri a Fiút, az ismeri az Atyát", amivel azt akartam mondani 

nektek, hogy földi cselekedeteimből felismerhetitek azt a szeretetet, amelyet Atyátok mindig is sugárzott 

rátok. Most azt mondom nektek, hogy tanítványaim cselekedeteiről akarok ismert lenni. 

20 Amikor ez a nép végre megért Engem, és e szerint az utasítás szerint irányítja életét, és igaz 

szeretettel öleli át keresztjét, az emberek felébrednek, tudatára ébrednek cselekedeteiknek, és meg kell 

győződniük arról, hogy az igazság vezeti őket. Akkor a munkámat isteni kinyilatkoztatásnak fogják 

tekinteni, hasonlóképpen vallásnak, tanításnak vagy világnézetnek fogják nevezni. 
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21 Tanuljátok meg és értsétek meg, ó tanítványok, miből áll az általam nektek jelzett küldetés. 

Emlékezzetek a felelősségetekre, és vizsgáljátok meg minden egyes műveteket, hogy azok mind 

összhangban legyenek tanításom igazságával. 

22 Sok társadalomban, rendben és gyülekezetben az emberek egymást "testvérnek" szokták 

szólítani. Ajkuk kiejti a "testvér" szeretetteljes szót, általában anélkül, hogy a szívükben éreznék. 

23 Bizony, mondom nektek, ha időt szakítanátok arra, hogy elmerüljetek e szó jelentésében, 

felfedeznétek az élet forrását, amelyből eredtek. Megértenétek Isteni gyengédségemet, és mindez 

bűntudattól fogtok remegni, ha arra gondolsz, hogy milyen távolságtartóan éltek egymás között, milyen 

közömbösen tekintetek azokra, akiket idegeneknek neveztek, és milyen sértésekkel sújtjátok egymást 

állandóan. 

24 Amikor azért jöttem a világra, hogy az emberekkel éljek, azért tettem, hogy megtanítsalak titeket 

testvéreknek lenni. Máriában testet öltöttem, és testvéreimnek hívtalak benneteket, hogy megmutassam 

nektek, hogyan kell szeretni egymást. Az egész tanításom az volt, hogy megmutassam nektek azt az isteni 

és egyetlen törvényt, amely által szerethetitek és dicsőíthetitek az Atyát. Hogyan tudnátok Engem 

szeretni anélkül, hogy egymást szeretnétek? Bizony mondom nektek, jobb, ha mindazt, amit Nekem 

ajánlotok, szétosztjátok embertársaitok között. Mert az Atya mindent birtokol, de nektek mindenetek 

hiányzik. 

25 Minden életeteket és cselekedeteteket az én példámmal inspiráljátok, és bizony mondom nektek, 

ha ezt teszitek, minden utatokon dicsőíteni fogtok Engem, és igaz bizonyítékot adtok szeretetetekről. Ha 

az emberek egyesítenék minden képességüket a létük felemelése érdekében, akkor teljes mértékben 

éreznék jelenlétemet maguk között. Egyesek a tudásukat, mások a szeretetüket, megint mások a 

segítőkészségüket, a tudományukat, az inspirációjukat, megint mások a hatalmukat ajánlják fel. Akkor 

egy erős és egységes emberiség jönne létre, mintha egyetlen felvilágosult, nagy, jó és ezért hatalmas 

ember teremtette volna. Ez az az ember, akibe már régóta belevésem a szeretet törvényét. 

26 Kemény a szíve sziklája, de nem fog ellenállni az én szavam isteni vésőjének élezésének. 

27 Bejelentem nektek az emberiség harmóniájának idejét. Ezt prófétáim már régen bejelentették 

nektek. Akkor látni fogjátok, hogy a nemzetek testvériesen osztoznak kenyerükön, hatalmukon és 

tudásukon. Látni fogjátok, hogy az emberek békét kötnek ott, ahol korábban csak háborúban és 

ellenségeskedésben tudtak élni. Látni fogjátok, hogy mint az emberek igazi orvosai, hogyan vigasztalják a 

betegeket. 

28 Felfogtátok már, hogy valójában még nem sikerült testvérekként élnetek az Én Törvényemben? 

Értitek, miért mondtam nektek már akkoriban, hogy a legfőbb parancsolatom: "Szeressétek egymást"? 

29 Nem azért jöttem most, hogy kitöröljem ezt a legfőbb parancsolatot a szívetekből, és nem is 

azért, hogy egy másikkal helyettesítsem. Megingathatatlan és megváltoztathatatlan. Csak azért 

magyarázom el nektek, hogy megértsétek a hatókörét és felismerjétek a jelentését, ami az én 

bölcsességem. 

30 Mikor fogja ez az emberiség megérteni, hogy e törvény beteljesülésében rejlik a béke, amelyre 

oly nagy szüksége van, az egészség, amelyet most nélkülöz, és a boldogság, amelyet soha nem talált 

meg? 

31 Tudom, hogy az emberek, anélkül, hogy tudnának róla, közelednek ahhoz a ponthoz, ahol, amikor 

elérik, végre kinyílik a szemük az igazság fénye előtt. 

32 Miután mindezt elmondtam nektek, azt akarom, hogy amikor valamelyik szomszédotokat 

"testvérnek" szólítjátok, értsétek meg, mit jelent ez a szó, és igyekezzetek átérezni annak igazságát, amit 

ma kinyilatkoztattam nektek. 

33 Atyai szeretetemmel fogadlak benneteket. Bár kevesen vannak, akik meghallgatnak Engem, nem 

szűnök meg szeretettel megismertetni Magamat. 

34 Elmédet elárasztja az én fényem, és ez eloszlat minden kétséget, ami benned lehet. 

35 Kevesen vannak azok, akik követnek Engem, és mégis erőtlennek látom őket. De íme, az Én Igém 

át fogja alakítani őket az erő bátor katonáivá, akik, bár fáradtak és sebesültek, egy napon elérik a célt, 
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jobb kezükben lobogtatva a zászlót, a béke és a testvériség jelképét. Diadalod sokakat bátoríthat arra, 

hogy kövessenek téged. 

36 Boldog az, aki felismeri és teljesíti küldetését. A léleknek szilárd elhatározásokra, erőre és 

akaratra van szüksége a fejlődéséhez. Ha ez hiányzik, a fejlődés lassú, és sok földi életre van szükség a 

tökéletességhez. Az embereknek ismerniük kell minden tanításomat, amely a lélek útja a tökéletesség 

felé. Az intuíció nem elég, szükségük van tudásra is, hogy soha ne álljanak meg az úton, hogy felismerjék 

az idő és a lehetőségek értékét, és ne legyenek többé a lélek halottjai. 

37 Az életnek inkább a lélekben, mint a testben kell megmutatkoznia. Hányan éltek ebben a 

világban, de milyen kevesen éltek szellemileg, fejezték ki azt a kegyelmet, amely minden emberben ott 

van, abban az isteni szikrában, amelyet a Teremtő helyezett az emberbe. 

38 Ha az emberek képesek lennének megőrizni a tisztánlátást az elméjükben, akkor ezen keresztül 

láthatnák a múltjukat, a jelenüket és a jövőjüket. 

39 A Lélek olyan, mint az én Isteni Bölcsesség könyvem. Mennyi mindent tartalmaz! Folyton van 

valami, amit el kell mondania neked ─ néha olyan mélyreható kinyilatkoztatásokat, hogy azok 

érthetetlenek számodra. 

40 A fénynek az a szikrája, amely minden emberi lényben jelen van, az a kötelék, amely az embert a 

szellemihez kapcsolja, az, amely kapcsolatba hozza őt a túlvilággal és az Atyával. 

41 Ha figyelmesek vagytok, meg fogjátok érteni, hogy minden az örök élethez kapcsolódik ─ ahhoz, 

ami rátok vár, és amihez minden nap vagy minden múló pillanatban közeledtek. 

42 Munkásokra van szükségem a földjeimen, akik megtanulják elvetni és ápolni ezt a magot, tiszta 

fejjel és jóakarattal teli szívvel. Mert sokan, akik megkapták az ajándékaimat, "tékozló fiakká" váltak, akik 

csak egy ideig maradtak az apjukkal, és aztán az élvezeteket keresték. De az én szavam be fog teljesülni, 

és vissza fognak térni. Útjuk során találkozni fognak könyörtelen igazságosságommal; de amikor 

visszatérnek Hozzám, mindig jóságos Atyaként fognak találni Engem. 

43 Ti, sokaságok, induljatok és menjetek el e Munka hírnökeiként, és vigyétek az Örömhírt minden 

testvéreteknek. Higgyetek az Igémben, és csodákat fogtok tenni. Ez a fény fogja felébreszteni az 

emberiséget álmából. 

44 Menjetek előre az úton lépésről lépésre, hogy megismerjétek azt. Ez az én törvényem széles útja. 

A harc tovább és tovább folytatódik. Néha nagyon keserű poharakat fogsz inni, de végtelen 

elégedettséget is megtapasztalsz, amikor megtapasztalod az Úr békéjét a lelkedben. 

45 Én mutatom az utat és jelzem az ösvényt. Olyan engedelmesnek kell lennetek, mint a juhok, akkor 

nem fogtok megbotlani. Ha megkérdezitek tőlem, hová vezetlek benneteket, azt válaszolom nektek: a 

lélek legmagasabb boldogságához. Ki veszhet el az élet útján, ha a szeretet keresztjét viseli a vállán? Ne 

gondoljátok, hogy azt követelem tőletek, hogy életetek minden óráját Nekem szenteljétek. Vannak földi 

kötelességeid, amelyeket teljesítened kell, és tudnod kell, hogy ezek is megszenteltek, és szellemi sorsod 

részét képezik. 

46 Számomra csak egy rövid lelki imát kérek minden nap. De azokban a pillanatokban, amelyeket 

Nekem szenteltek, meg kell szabadulnotok minden emberi szegénységtől és nyomorúságtól, hogy 

valóban beléphessetek jelenlétembe, és élvezhessétek simogatásomat és békémet. 

47 Mindannyiótoknak különböző szellemi feladatokat kell teljesítenetek. Néhányan nem hagyják el 

azt a területet, ahol eddig éltek, mások viszont elmennek, és más vidékekre indulnak. Egyesek elutaznak 

a rokonaiktól, hogy elvégezzék a munkájukat, másoknak a családjuk kebelében lesz a feladatuk. 

48 Egyesek úgy vélik, hogy a Mester most csak egy szellemi feladatot bízott rátok. De nagyot 

tévednek, mert a lelketek eredetétől fogva magával hozta a fejlődési útját, amely előre kirajzolódott 

benne. Ezúttal is, mint a korábbi időkben, csak emlékeztetlek benneteket arra a szerződésre, amelyet a 

lelketek kötött az Atyjával, mielőtt erre a földre jött. 

49 Fogadjátok el feladatotokat szeretettel, ó tanítványok, hogy elérjétek, hogy embertársaitok az én 

nyomdokaimba lépjenek. Rá kell jönnötök, hogy mindenetek megvan ahhoz, hogy ennek a magnak a 
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vetői legyetek. Lelkedben és testedben minden képességed megvan ahhoz, hogy kiálld a próbákat és 

megnyerd a csatát. 

50 Legyen a lelked a tested kormánya, és a szellemed fénye világítsa meg az utadat, és uralkodjon a 

test szenvedélyein és impulzusain. Akkor a feladatotok teljesítése könnyű lesz. 

51 Ne feledjétek, hogy vissza kell adnotok a szellemi magot, amelyet mindenkinek rábíztak, 

megsokszorozva, hogy a magtárakban őrizzék. Ezzel meg kell értened, hogy ki kell használnod a 

rendelkezésedre álló időt. 

52 Boldog az, aki türelmesen issza a szenvedés poharát, amelyet a küzdelem kínál neki, mert a végén 

fájdalma boldogsággá változik. Legyetek tele hittel és bátorsággal, akkor nem fogtok félni az emberek 

ítéleteitől. Féljetek magatoktól, mert egy gyengeség vagy hiba súlyos következményekkel járhat 

számotokra. Ha valamelyik embertársad, akit éppen elvakított a világot elborító sötétség, áruló módon 

megsebesíti a szívedet, bocsáss meg neki, és gyere hozzám, hogy szeretetemmel bezárjam a sebedet. 

53 Türelemmel viseld kereszted terhét, és tudd, hogy ez a lét és nehéz szellemi küldetésed 

teljesítése arra szolgál, hogy lelkedet felemelhesd abba az országba, amelyre jogosult. 

54 Ha teljesítitek a feladatotokat a földön, akkor a túlvilágon is teljesíteni fogjátok. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 202 
1 Lelked tekintetével lásd a csillagot, amely Atyád jelenlétébe vezet. 

2 Itt van a Megváltó, aki szavában elhozza nektek azt az isteni melegséget, amelyre az élet szomorú 

zarándoklatától zaklatott lelketeknek szüksége van. 

3 Amikor a fájdalom miatt közeledsz Hozzám, szeretetem befogad téged. Legyen hitetek és 

csatlakozzatok e megnyilvánulás ünnepélyességéhez. 

4 Veled akarok lenni, olyan közel a szívedhez, hogy valóban érezd a jelenlétemet. Azt akarom, hogy 

ti és én egyek legyünk ennek az éjszakának a harmóniájában és szívélyességében; hogy tudatosítsátok, 

hogy én vagyok az első fényetek, az isteni ígéret, a fáradhatatlan Mester, aki arra törekszik, hogy lelketek 

tökéletes, Istenhez méltó legyen. 

5 Veletek akarok lenni, még ha csak egy órára is, de úgy, hogy lehetetlen legyen elválasztani 

magatokat tőlem. Látjátok, szívélyességgel, reménnyel és gyógyító balzsammal akarlak benneteket 

megtölteni, és azt akarom, hogy emlékezzetek arra, hogy egy ilyen éjszakán jöttem a világra, hogy 

életemen és példamutató cselekedeteimen keresztül megmutassam nektek az utat, amely a mennyek 

országába vezet. 

6 Közeledjetek hozzám, hogy szívetekbe fogadjátok ennek az Igének a lényegét, és hogy imátok, 

amely csendben árad szívetekből, egyesüljön az ég összes énekével ebben az ünnepélyes órában. 

7 Imádkozzatok mindannyian, imádkozzatok a szegényekért, a szenvedőkért, a bebörtönzöttekért, 

a betegekért, az árvákért. Imádkozzatok, hogy gondolataitok enyhülést hozzanak a szenvedőknek, 

felvidítsák a gyászolókat, és felszárítsák a sírók könnyeit. 

8 Nincs köztetek olyan, bármennyire is kemény a szíve, aki ne lenne meghatódva ezekben a 

pillanatokban. De azt is mondom nektek, hogy ahhoz, hogy másokra gondolhassunk, el kell felejtenünk 

önmagunkat. Akkor ők, ti és én egyek leszünk a lelki közösség eme órájában. 

9 Meglátogattalak benneteket magányotokban, és amikor a mai tanításom véget ér, jelenlétem 

nyomaként olyan illatot fogok hagyni, amely felejthetetlen lesz ennek a népnek. 

10 Hadd szedjem össze az elszáradt virágokat, amelyeket a nyomorúságokkal és sebekkel teli 

szívetek kínál nekem, és otthagyom benne a hit és a remény lámpását. 

11 Lelkem ma a ti szíveteket keresi, hogy újból felemelkedjen az emberiség szívében. 

12 Bizony mondom nektek, ha törvényetekké teszitek mondataimat, ha követitek lépteimet, és 

példaképül vesztek engem, akkor az isteni szeretet, amely a halhatatlanság magját hozta el nektek, 

amikor sok évszázaddal ezelőtt emberré vált, virágzásnak indul a szívetekben. 

13 Én magam azért jöttem most, hogy elmagyarázzam nektek e szeretet okát, mivel nem tudtátok 

felfogni. 

14 A lelked reszket, amikor meghallgat Engem, és azt mondja Nekem: "Uram, úgy tűnik, hogy 

akkoriban Veled voltam. A Te Igéd mindenre emlékeztet engem. Megszabadítasz ettől a 

bizonytalanságtól, Mester?" 

15 Bizony mondom nektek, azokban a napokban szellemek és emberek voltak tanúi eljövetelemnek 

és a világban végzett munkámnak. 

16 A lelketek ugyanaz, még akkor is, ha egy másik világban élt, vagy egy másik testben lakott. Ma 

más szemmel sír, de a lényege ugyanaz, és a kérdései is ugyanazok. Ő is kérdez Engem, megpróbál 

megpillantani Engem vagy felfedezni Engem. Aztán azt mondom neki, hogy ne féljen, legyen vidám, 

vegye észre, hogy az élet a végtelenségben egy állandó kérdésfeltevés, és hogy alázatosnak, kitartónak és 

nagy hitbeli erővel kell lenni ahhoz, hogy megértsük az isteni leckéket. 

17 Gyakran először a nagy dolgokat akarod megérteni, és csak utána a kicsiket. Kezdjétek azonban 

azzal, hogy megismeritek magatokat. Mérjétek fel magatokat, tegyetek fel kérdéseket magatoknak, és 

meg fogjátok tapasztalni, hogyan kezdtek táplálkozni lényetek tüzéből. Mert Isten meggyújtotta azt 

Szentlelkének tüzével. 
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18 Homályosan értitek ezt az utasítást, mert tudjátok, hogy nem lehet több tudásotok, mint ami a 

fejlődéseteknek megfelel. De biztosíthatlak benneteket, hogy azok, akik tudják, hogyan keressenek 

Engem a lényükben, saját lelkük templomában, hamarosan választ kapnak azokra a kérdésekre, 

amelyekre évszázadok óta nem találnak magyarázatot. 

19 Ha az emberben lázadás van a szellemi iránt, akkor természetes, hogy szűklátókörűsége nem 

képes megítélni a Végtelent. És bármennyire is beszél nektek a Mester az Atya nagyságáról, az ember 

nem képes felfogni, hogy mit tartalmaz ez az igazság. 

20 El kell mondanom nektek, hogy pontosan arról a tudásról beszélek nektek, amelyet Istenről kell 

szereznetek. Mert mindent megragadni, mindenbe behatolni, és mindent úgy megismerni, ahogy 

szeretnéd, ezt nem tudod elérni. 

21 Egyedül Isten ismeri igazán Istent - mondja nektek a Mester. 

22 Emberek, tudatosítsátok magatokban a mélységes csendet, amellyel a világegyetem üdvözli és 

imádja Urát ebben az órában. Minden elmerül a szeretetteljes odaadásban, a magasztos szemlélődésben, 

a mélységes imádatban. 

23 Ennek az az oka, hogy minden lény és minden teremtett dolog tudja, hogy most adom át az Én 

Igémet, ugyanazt az Igét, amely Jézus ajkáról hangzott el, akinek az emberek és a természet királyságai 

engedelmeskedtek, akinek a gyógyíthatatlan betegségek engedtek, és aki által a halottak feltámadtak. 

24 Ezen az éjszakán, amely egy szellemi ünnep annak, aki tudja, hogyan kell felkészülni és felemelni 

magát, a láthatatlanban, az érinthetetlenben, azoknak a lényeknek a jelenlétében és látogatásában van 

részetek, akiket ti angyaloknak neveztek. Ha valóban el tudnád választani a lelkedet a testedtől, akkor 

látnád a mezőket, a városokat, az otthonokat és a világűrt, amelyeket számtalan lény, a fény, a béke és a 

szeretet hírnökeinek mennyei ragyogása világít be. 

25 A menny közeledik a földhöz, és fénye megkeresi azt, aki időt szán az emlékezésre, és azt is, aki 

elfelejtette a szellemi igazságot. 

26 Örüljetek, emberek, örüljetek legalább ezen az éjszakán, mert még nem tudjátok örökre 

megtartani ezt a békét. 

27 Legyetek vidámak a szív természetes örömével, ami szívélyesség és visszatérés a jósághoz. Igen, 

örüljetek a szellem örömével, ami az örök megvilágosodás. 

28 Ezt az éjszakát "Szent Éjszakának" nevezitek annak emlékére, amikor a Rabbi a világra jött. 

29 Ezen emlékek isteni hatása alatt az emberek közelebb kerülnek egymáshoz, a hiányzókra 

emlékeznek, a sérelmeket megbocsátják, a családok összejönnek, a barátok meglátogatják egymást, a 

szívek megtelnek reménnyel. Úgy tűnik, mindenki vár valami meglepőt, amit nem igazán tud 

megfogalmazni ─ azon az éjszakán, amikor az emberek egy kis melegséget engednek a szívük 

keménységébe, és néhányan egy kis spiritualitást engednek az anyagiasságukba. De kérdezem tőletek: 

azt hiszitek, hogy csak ez az éjszaka méltó arra, hogy az emberek "szentnek" nevezzék? Nem tudnád-e 

egy kis szeretettel "szentté" tenni létezésed minden éjszakáját és napját, hogy minden pillanatban 

megtapasztald, hogy az élet szent? 

30 Azt mondod Nekem: "Ez az az éjszaka, amikor minden évben megemlékezünk arról az éjszakáról, 

amikor eljöttél a világunkba, hogy elhozd nekünk a szeretet üzenetét". De azt válaszolom nektek, hogy az 

az óra azt a pillanatot jelezte, amikor megszületett az az ember, akiben "az Ige" emberré lett, de az Én 

Lelkem akkor is ugyanolyan közel volt az emberekhez, mint korábban, és mint ma is. 

31 De amíg nem éltek olyan mindennapi életet, amelyet teljesen a törvénynek, az igazságnak és az 

egymás iránti szeretetnek szenteltek, legalább tegyetek erőfeszítéseket, hogy ezen az emlékezés 

éjszakáján lelkileg egyesüljetek. 

32 Keressetek Engem mind, jöjjetek hozzám mind, de engedelmesen és alázatosan, mindent Uratok 

kegyelmétől várva. 

33 Senki se jöjjön önhittséggel vagy hiúsággal, mert azt mondom nektek, hogy ti nekem kedvesek 

vagytok, mint rászorulók és bűnösök, de alázatosak, akik foltjaikat megbocsátásom kristályvizében 

mossák. 
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34 Ó, bárcsak velem jöhetnél lélekben, és láthatnád innen az emberiség nyomorúságát! 

35 Ha a hatalmasok, a gazdagok és azok, akik kényelemmel körülvéve élnek, Velem akarnának lenni 

azon az éjszakán, lélekben elvinném őket a fájdalom és a szegénység helyére, amit nem akarnak látni. 

36 Akkor azt mondanám nekik: Hagyjátok el egy pillanatra a lakomátokat, és látogassuk meg együtt 

azokat a helyeket, ahol a testvéreitek, a szegények élnek. Lássuk, hogyan ünneplik ezt az áldott éjszakát, 

amely egyesek számára a bánat, mások számára pedig az ünneplés éjszakája. Legyetek nyugodtak - 

mondanám nekik -, csak néhány pillanatra kérem, utána visszatérhettek a lakomához és a mulatozáshoz. 

Aztán egyik helyről a másikra vinném őket, és megmutatnék nekik egy öreg anyát, aki nyomorúságos 

éjszakai táborának magányában sírja el gyermekei elvesztését, akik a reményt jelentették számára, és 

akiket a háború elragadott tőle. 

37 Ez a nő csak emlékekből és imákból él. Míg sokan vannak, akik gyönyörökkel mámorítják 

magukat, ő a szenvedés poharát issza. A lelke csak arra az órára vár, amikor elhagyja ezt a világot és 

belép az örökkévalóságba. Mert az emberiségbe vetett reménye már rég kialudt. 

38 Utána megmutatnám nekik azokat a gyerekeket, akik az emberek között kóborolnak, akik nem 

tisztelik felebarátaik életét, akik nem szeretik és nem értik meg a rászorulókat. 

39 Szeretném, ha ezek az emberek meghallgatnák a gyermekek mélyreható kérdéseit, akik emberi 

tudatlanságukban azt kérdezik, mi az oka a sok igazságtalanságnak, a sok rosszindulatnak, önzésnek és 

kegyetlenségnek. 

40 Aztán elvinném őket azokra a helyekre, ahol egy beteg ember elfojtott nyögését és jajgatását 

lehetett hallani, aki megtapasztalta, hogy a teste összetörik, ahogyan egy ág is letörik, amikor a vihar 

felkorbácsolja. Ők a betegek, a legyőzöttek, az elfeledettek. 

41 Később a büntetés-végrehajtási intézetek kapuit átengedném, hogy lássák azt a sok ezer embert, 

akik szeretet, irgalom, világosság, igazságosság és béke híján a börtön sötétségébe zuhantak. 

42 És így egyetlen képen megmutatnám nekik helyről helyre az összes nyomorúságot és fájdalmat, 

amelyet a hatalomra való törekvés, a kapzsiság, a gyűlölet, az anyagiasság és a hamis hatalommal 

rendelkező uralkodók csillapíthatatlan hataloméhsége okoz ─ azoké, akik azt hiszik, hogy hatalmasok, de 

mégsem azok, és akik nem engedik, hogy bárki is birtokolhassa azt, ami jogosan az övék. 

43 De nem hívom őket, mert tudom, hogy nem akarják hallani a hangomat, bár a lelkiismeretükben 

hallható. 

44 Ti azonban, akik jelenleg hallgattok Engem, és akik ismertétek a nélkülözést, a magányt, a hideget 

és az árvaságot is, és akik ezért annyira együtt érzitek azokkal az emberekkel, akik éhségükben és 

szomjúságukban igazságért kiáltanak, gyertek hozzám, és együtt lélekben meglátogatjuk a betegeket, a 

szenvedőket, a világ minden szegényét és elfeledettjét. 

45 Jöjjetek, hogy lássátok, amint kiterítem köpenyemet, és egyesítem azt a tiéddel, hogy szeretettel 

borítsa be az egész emberiséget. Jöjjetek, hogy halljátok lelki hangomat, amint azt mondja a síróknak: ne 

sírjatok tovább, ne szomorkodjatok, ébredjetek fel a hitre és a reményre, amelyek világosságot 

jelentenek az élet útján. Bizony mondom nektek, ha imádkoztok és újra "felébredtek" igaz hittel, akkor az 

emberiség számára a fájdalom e napjai megrövidülnek. 

46 Igen, szeretett emberek, innen, a helyről, ahol megpihentek, hogy meghallgassatok Engem, 

megengedhetitek lelketeknek, hogy megközelítse lakóhelyemet, hogy jobban lássa, megértse és érezze 

az emberek, testvérei tragédiáját. 

47 Látjátok azokat az embertömegeket, akik tele vannak boldogsággal? Ők olyan katonák, akik a 

csata alatt rövid fegyverszünetet tartottak, hogy néhány percig imádkozzanak és emlékezzenek Rám. De 

örömük és boldogságuk csalóka. Esznek és isznak, hogy enyhítsék szenvedésüket. Nagy fájdalom van a 

szívükben. Szenvednek, emberek, nagyon szenvednek, és különösen ezen az éjszakán, amely gyötrelem 

számukra. Minden emlék egy szúrás, minden név vagy arc, amit látnak, egy seb. 

48 Míg te a gondjaid ellenére békében vagy, míg te láthatod szüleidet, gyermekeidet és feleségedet, 

addig nekik el kell viselniük a keserűséget, hogy nem ölelheted meg őket, és a félelmet a gondolattól, 

hogy talán soha többé nem láthatod őket. 
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49 Sokan, nagyon sokan szenvednek, miközben életeket tesznek tönkre, otthonokat és városokat 

tesznek tönkre, fájdalmat, bánatot és könnyeket vetnek, és aztán azt hiszik, hogy elvesztették minden 

jogukat, hogy visszatérjenek a családjukhoz, a békéhez, a saját kebelükhöz. 

50 Tudom, hogy sokan közülük nem bűnösök, nincs a szívükben sem gyűlölet, sem pusztítani akarás. 

Tudom, hogy ők áldozatok, rabszolgák és az igazán gonoszok eszközei. 

51 Egyedül én tudom megmenteni őket, egyedül az én szeretetem tudja őket védelmezően 

betakarni. A világban elhagyatottak. 

52 Ti, emberek, akik el sem tudjátok képzelni, mit jelent ez a megpróbáltatás, de akiket ma 

megérintett Szavam a szívük legérzékenyebb húrjain ─ küldjétek nekik irgalommal és világossággal teli 

gondolataitokat. Mert valóban, mondom nektek, megerősödve és bátorítva fogják érezni magukat, 

anélkül, hogy tudnák, miért, imádkozni és remélni, hogy végre véget ér a gyilkos háború, és fülük újra 

hallani fogja a harc dübörgése helyett azokat az édes szavakat, amelyek azt mondják: "Béke a földön a 

jóakaratú embereknek". 

53 Imádkozzatok, emberek, és ezzel elérjétek, hogy a világ egy új nap fényét várja, hogy az emberek 

emlékezzenek ígéretemre ─ arra, amely jobb időkről, spiritualizációról és jólétről szól. 

54 Én is azt mondom nektek: Forduljunk most a szívekhez 

Gyermekek, és keressük meg azokat, akiknek mindenük hiányzik. Gondoljatok rájuk: alszanak, álmukban 

nincs szemrehányás senki ellen, bár ágyuk nagyon kemény. 

55 Ma nem volt kenyér az asztalon, mégis bizakodva várják az új napot. Rongyok vannak rajtuk, de 

nem szégyellik magukat, mert ártatlanok, és mosolyognak, még akkor is, ha a testükből hiányzik a 

melegség. Ők angyalok a földön, mert arg nélküli mosolyuk a mennyei tisztaságot tükrözi. 

56 Ó, ártatlanság! Borítsátok be őket legszebb palástotokkal, mert övék a mennyek országa! 

57 Ezt az éjszakát mindannyian "Szent Éjszakának" nevezitek, és áldások özönét zúdítom minden 

gyermekemre. 

58 Tudd, hogy én a tiéd vagyok, és te az enyém vagy. Emlékezzetek arra, hogy szeretetemet azáltal 

bizonyítottam be, hogy köztetek, az egyszerű emberek között éltem, szegénységben születtem, tövisek 

között dolgoztam, és nélkülözésben haltam meg. 

59 Nem mondhatjátok rólam, hogy nem értelek titeket. Mert nemcsak láttam a szenvedéseiteket, 

hanem magam is átéltem azokat. 

60 Az öregekről is beszélek nektek ─ azokról, akik már régen túl vannak az élet tavaszán, és most már 

érzik a tél hidegét. Ahogy öregszenek, hiányzik belőlük az erő, az energia, az egészség. A munka 

nehézkessé válik, a végtagok ügyetlenek lesznek, és már nem kérik az együttműködést. 

61 Az idősek így látják magukat kirekesztve mások életért folytatott küzdelméből, látják magukat 

egyedül maradni, és megalázott szívüknek szomorúságba kell merülnie, és meg kell ismernie a 

nélkülözést, a nyomort, az éhséget, a magányt. Azért beszélek róluk, mert nekik is szükségük van a 

segítségetekre és vigasztalásotokra. Szeressétek őket, emberek, és jogotok lesz leülni a szellemi lakoma 

nagy asztalához, ahol azt fogom mondani nektek: Boldogok vagytok, akik a Mestert követve képesek 

voltatok megérteni mindazokat, akik szenvednek. 

62 Így kezdjetek el együttérzést fejleszteni magatokban. Akkor arra fogom használni a kezeiteket, 

hogy átadjam áldásaimat rajtuk keresztül, és soha többé nem fogtok ellenállni annak, hogy a tiédet arra 

használjam, hogy adjak a testvéreteknek, hogy amikor azt mondjátok nekem: "Uram, minden, ami az 

enyém, a tiéd", akkor ezt szívből mondjátok. 

63 Ha életedben aktív jótékonyságot gyakoroltál, folytasd ezt továbbra is. De ha nem, akkor kezdd az 

első rászorulóval, aki bekopogtat az ajtódon, legyen az egy beteg lélek vagy test, egy elhagyott szívű, egy 

özvegy, egy idős ember vagy egy gyermek. 

64 Ne feledjétek, hogy az igazán rászorulók Jézust képviselik, hogy Ő mindannyiukban eljön, hogy azt 

mondja nektek: "Szomjazom", szomjazom, hogy szeressétek egymást. 
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65 Lehetséges, hogy az emberek szíve nem fog megrendülni a nagy fájdalom és nyomorúság képei 

láttán, amelyeket ez az emberiség kínál? Igen, igen, lehetséges. Látom, hogy azok, akik nem szenvednek 

nehézséget, tekintetükkel gyengédebben simogatják a birtokukban lévő kincseket, mint az emberek, 

Isten gyermekei. 

66 Szeretett emberek, elkísértetek Engem ezekben a rövid pillanatokban, hogy meglátogassátok a 

rászorulókat. Legyetek áldottak ezért. Ne higgyétek, hogy megfeledkezem a gazdagokról és a 

hatalmasokról. Mert bár úgy tűnik, hogy nincs szükségük Rám, Én ismerem legjobban nyomorúságukat, 

szenvedéseiket és szerencsétlenségüket. De ma azt hiszik, hogy mindenük megvan. Akkor miért kérnek 

Tőlem segítséget, hiszen szerintük Én vagyok a betegek, a páriák, a szenvedők Krisztusa? Nem tudják, 

hogy az Én feladatom, hogy megmentsem őket a hamis ragyogástól, hogy igaz és örök boldogságot adjak 

nekik. 

67 Tudod-e, hogy rajtad kívül ki hallotta még buzgón szavamat, és érezte-e, hogy lelke reszket a 

szeretettől? Mária az, szeretett emberek, az anyai lélek, aki a Teremtő kebelében él, és akinek 

legbensőbb lénye mindig egyesül Jézus emlékével. 

68 Az ő világjárása rövid volt, bár hosszabb, mint az enyém, mert ő korábban jött és később ment el. 

Rövid és szeretetteljes szavai mennyei simogatásnak tűntek. 

69 Érezzétek őt lélekben, szeressétek őt és forduljatok hozzá lelkileg. Tudd, hogy valahányszor 

irgalmassági cselekedeteket végzel, ő veled lesz, és közbenjárásának és anyai szeretetének köpenyét a 

szenvedő és vérző világ felett tartja, és minden egyes panaszodban vagy bánatodban meghallhatod egy 

hangot, amely melegen válaszol neked: Ne féljetek, itt vagyok, higgyetek. 

70 Emberek, Velem voltatok, lélegzetem belépett a szívetekbe ezen az áldott éjszakán, és 

elfeledtette veletek minden nehézséget. 

71 Imádkozzatok, hogy Megváltótok fénye legyen az útmutatótok, és vezessen át ezen a viharos 

tengeren, amelyen ma átkeltek. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 203 
1 Üdvözöllek benneteket, akik szeretnétek bővíteni tudásotokat, hogy felfedezzétek lényetek 

legmagasabb rendű lényét. 

2 Boldogok és áldottak lesznek azok, akik tisztán akarnak látni. De őszintén mondom nektek, ezt 

addig nem tudjátok elérni, amíg nem teszitek meg az erőfeszítést, hogy levegyétek a kötést, amely a 

szemeteket takarja. 

3 Az ember kétszeresen is bűnös: nemcsak azért, mert nem tesz semmiféle erőfeszítést annak 

érdekében, hogy lehulljon a kötés, amely megakadályozza őt a legmagasabb tanítások megismerésében, 

hanem azért is, mert nem szabadult meg az anyag béklyóitól, amelyek elcsábították őt ─ a lélek 

örömeivel szemben ─ a testi örömökre. Ez az oka annak, hogy a szenvedélyek uralma alá hajtotta magát, 

és hagyja, hogy lelke egy sánta emberhez hasonlítson, aki semmit sem tesz a gyógyulásáért. 

4 Minden területen azt látom, hogy az emberek többsége instabil, mindenhol csak a gyenge 

emberrel találkozom. És minek köszönhető ez? Arra, hogy nincs elég bátorságod és akaraterőd ahhoz, 

hogy kilépj a mocsokból, amelyekben megrekedtél, hogy legyőzd a tehetetlenséget, amely az anyaghoz 

kötő béklyókat kovácsolja, és ez az eredete minden bűnnek, minden hibának. 

5 De az ember nem akarja használni azt a hatalmat, amellyel felruházott, ami az akarat. 

6 Az akaratra, amely a korlátlan törvényhozó, amely a legfőbb vezető lesz, és az értelem által 

támogatva harcol ─ hatalom a hatalom ellen, uralom az uralom ellen: az egyik oldalon a szenvedélyek és 

a vágyak, a másikon az értelem és az akarat, amíg ez utóbbiak meg nem nyerik a csatát, és nem 

mondhatod, hogy felszabadultál. 

Akkor képesek lesztek a nagy próféták, a nagy megvilágosodottak, a "szuperemberek" lenni. Ezután 

együtt élhetsz a vadon élő állatokkal és játszhatsz a hüllőkkel. Mert bizony mondom nektek, a titeket 

sújtó vétkek miatt féltek a kis testvéreitektől, és ez az oka annak is, hogy megtámadnak benneteket. 

De ha időt szánsz arra, hogy megfigyeld az embereket, rájössz, hogy vannak olyan emberek, akik 

vadabbak, mint a tigrisek, és akiknek több mérgük van, mint a kobrának. 

7 Ne gondoljátok, hogy az ókori próféták azért tudtak csodákat tenni, mert erre voltak 

predesztinálva. Nem, hanem azért, mert addig harcoltak, amíg győztek, és a Templom igazi szolgáivá 

váltak. De bizony mondom nektek: Aki a legtöbbet fáradozik az igazság elérésén, az ki van téve a 

vétkeknek és szenvedélyeknek. 

De ti birtokában vagytok annak a fénynek, amely megvilágosít benneteket, amely az isteni erő, a 

halhatatlan és tiszta természet, az elpusztíthatatlan lényeg, amely mindent megelevenít, és a 

legmagasabb boldogságba viszi az embert. Ez az elpusztíthatatlan lényeg az a tiszta elem, amellyel 

minden ember rendelkezik. De az ember megmérgezte magát a földi élvezetekkel, és ezért ez az 

elpusztíthatatlan anyag, ez a halhatatlan lényeg halandó ruhát öltött magára, és önként feláldozta magát. 

De a benne rejlő erő révén fokozatosan helyreállítja a halandó ember méltóságát, és akkor a 

halhatatlan gyümölcs örömeire fog vágyni, és örökre lemond a romlott örömökre való törekvésről, 

amelyeket a rossz gyümölcs nyújt. 

8 De mi kell mindehhez? ─ A tudás, hogy hogyan használjátok az erőtöket és az energiátokat, hogy 

a Templom igazi munkásaiként dolgozzatok, hogy győztesek lehessetek, és levehessétek a szemeteket 

eltakaró szemkötőt, hogy tisztán lássatok, és ne tévedjetek, és ne tapogatózzatok a sötétben. 

9 Beszéltem nektek arról, amit ti titoknak neveztek. De alaposan tanulmányoznotok kell az Igét, 

hogy minden fényt felfoghassatok. 

10 Szeretném, ha megértenétek ezt a nagy igazságot, hogy sem Istennek, sem a természetnek 

nincsenek titkai az ember előtt. Az isteni tanítások gyenge megértése az, ami miatt az ember képtelen az 

igaz törvény követésére. Ezért vándorol ide-oda, egyik oldalról a másikra, anélkül, hogy bármit is 

megértene, anélkül, hogy bármit is érezne, anélkül, hogy megértené, hogy Isten az ember lelkében van, 

és mindig az ő javára teszi magát ismertté. 
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11 Az igazi törvény tökéletességet jelent. Mert mi értelme azt mondani, hogy az egyik vagy a másik 

vallást gyakoroljátok? Mi haszna van annak, ha azt mondom, hogy hiszel Istenben, amikor a 

cselekedeteid, a gondolataid éppen az ellenkezőjét mondják? Eljön majd a nap, amikor átadom nektek 

Mennyei Királyságomat, hogy meglássátok, hogy én az Atyában vagyok, ti pedig Bennem, és én bennetek. 

Ezt a szövetséget a béke szövetségének fogják nevezni. Akkor teljesíteni fogjátok a törvényt. El fogjátok 

ismerni Őt, mint az egyetlen Urat, nem fogtok egyiket sem előnyben részesíteni a másikkal szemben, 

mert mindannyian egyként, egy lényként fogjátok szeretni egymást. 

De ha akarjátok, ha ti, szeretteim, teszitek az erőfeszítést, ha igazi templomi szolgák akartok lenni, 

még ma megköthetjük a béke szövetségét. 

Ne gondoljátok, hogy el kell hagynotok ezt a bolygót ahhoz, hogy ezt a szövetséget kössétek. Nem. 

Amire szükséged van, az az akarat. Az asztal megterítve, és meghívom önöket, hogy foglaljanak helyet. 

Jöjjetek, foglaljátok el a helyeteket, engedjétek, hogy vezesselek, szolgáljalak benneteket. Vegyétek 

velem az igazság kenyerét, világítsátok meg magatokat a szeretet fáklyájával, engedjétek el a szemeteket 

eltakaró kötést, törjétek le a szenvedélyek bilincseit, világítsátok meg magatokat a legmagasabb fényben, 

mint Isten gyermekei, akik vagytok. 

Meghívlak benneteket, jöjjetek velem, csatlakozzatok hozzám a dicsőítő himnuszban: "Dicsőség a 

magasságban Istennek, és a béke szövetsége legyen most már a földön. Halleluja, halleluja az Úrnak." 

Fogadd jótékony harmatomat, elégedettségemet. Adjátok át nekem a szenvedéseiteket, adjátok át 

nekem a nyomorúságaitokat, és ne emlékezzetek rájuk többé. Énekeljetek velem: "Alleluja, alleluja az 

Úrnak". ─ Ne légy túl hangos, szerelmem, mert én veled vagyok. 

12 Ha harmóniában lennél a mennyei koncerttel, a legcsekélyebb vágyad sem lenne arra, hogy újra 

megedd a mérgezett gyümölcsöt. Mindig hagynád, hogy a halhatatlan lény ragyogjon benned. Akartok-e 

az asztalhoz ülni, szeretett gyermekeim? Meg van határozva, és én vagyok a kiszolgálótok, én vezetlek 

benneteket. Gyere, mert várlak. 

13 Ne legyetek olyanok, mint a farizeusok, akik sápadt arccal mutatkoznak a templomban, a 

zsinagógákban, hogy az emberek azt mondják, hogy böjtöltek, és utána hagyják, hogy gonoszságuk és 

indulatosságuk lője ki a gyeplőt. Nem, szeretteim, nektek ugyanilyennek kell lennetek a gyülekezeti 

teremben, az utcán és otthonotokban, mindig hangosabbnak kell lennetek, mint a tiszta víz, hogy azok, 

akik támadni akarják Jézus tanítását, lássák, és azt mondhassák, hogy az én tanításom valóban jó, mert ti 

az erény élő tükre vagytok nyilvános és magánéletetekben, mert mindenütt szeretetet, igazságot és 

jóságot hagytok. 

14 Ebben a pillanatban közeledem, hogy szemléljem népemet, és Szavamat a szívükbe írjam. 

Megnyilvánulásom emlékét hagyom nektek e hanghordozókon keresztül. Ha elgondolkodtok, rájöttök, 

hogy egyetlen pillanatra sem maradtam csendben, hogy én, az Ige, mindig beszéltem hozzátok. Hangom, 

amelyet sokféleképpen küldök az embereknek, akár az elméjükhöz, akár a lelkükhöz, akár a szívükhöz, 

bátorítás, megerősítés, remény, inspiráció és néha ítélet. 

15 Én is azt mondom nektek: Az emberek minden időben kerestek Engem lelkileg ─ egyesek nagyobb 

buzgalommal, mint mások. 

16 Mert a földön nem fogsz mindent megtalálni. Van olyan tudás és kinyilatkoztatás, amelyet 

magamnak tartogatok, hogy amikor keresitek, megtaláljatok Engem. Soha nem tagadtam meg tőletek 

szeretetemet, irgalmamat, amely odáig ment, hogy még azt is megadom nektek, amiről tudjátok, hogy 

nem jó nektek, hogy amikor kértétek, meggyőződjetek tévedésetekről. 

17 A szellemi megnyilvánulások és az isteni szó ezen időszaka egy lakoma volt, egy bankett, amelyre 

meghívást kaptatok, hogy jóllakjatok az ételekkel. Azok, akik "meztelenül" jöttek, találtak tisztességes 

ruhákat, hogy elfedjék magukat. 

18 Hosszú utazások és erőfeszítések után sikerült belépned egy hatalmas fa árnyékába, ahol 

visszanyerted az erődet, és megtanultad legyőzni a kísértés suttogásait, amelyek minden egyes 

kanyarban arra hívnak, hogy elhagyd a helyes utat. Így apránként megtanuljátok, hogy jó tanítványok 

legyetek. 
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19 Miután átadtam nektek az utasításaimat, ezért lelkesnek ─ késznek ─ talállak benneteket arra, 

hogy továbbra is elkötelezzétek magatokat ennek az Ügynek. Megértetted a felelősségedet, a 

kötelességedet, hogy ezt a művet a benne rejlő tisztasággal és őszinteséggel ismertesd. Most már 

rájöttök, hogy ha buzgósággal, engedelmességgel és szeretettel dolgoztok, akkor sok tövis és tüske fog 

eltűnni az emberek útjából. A föld különböző pontjairól követtétek ezt a hívást, hogy katonák és 

tanítványok legyetek. 

20 Ma azért jöttök, hogy megmutassátok Nekem hűségeteket, hogy kövessetek Engem, hogy 

felajánljátok Nekem munkátok gyümölcsét, amelyet csak Én ismerek. Egyedül én tudom, hogy ki voltál, ki 

vagy és ki leszel holnap. Jótettekre éhesen, szeretetre és szeretetre szomjazva jöttetek, és az Atya 

befogadott benneteket, kielégítette éhségeteket, és a szolgáivá tett benneteket. 

21 Amikor felismerted és megérezted isteni szeretetemet, egy átfogó vallomásban rám bíztad 

mindazt, amit szíved elzárt és elrejtett a világ elől. Bűnbánatod az elkövetett bűneid miatt őszinte volt, 

mert lelkedet korábban megvilágosította az Én fényem. 

22 Azt akarom, hogy felkészüljetek, hogy tiszteletben tartsátok a szeretetszövetséget, amelyet az 

Istenségemmel kötöttetek műveitek és odaadásotok által, amikor újra meghallgattok Engem. Mert bár 

most Atyaként tapasztalsz Engem, nekem Bíróként is el kell jönnöm hozzád. 

23 Nem akarok senkit álmában meglepni, mert túl későn ébredne fel, és könnyeket kellene hullatnia. 

24 Már csak három évig hallhatjátok ezt a szót. Szüntelenül tanított téged. Mikor lesznek a 

mesterek? Képes leszel-e átvenni a helyemet, hogy továbbra is tápláld a sokaságot? Mai igém olyan, mint 

egy ébresztő hívás, mert most már felvirradt számotokra igém beteljesedésének ideje. 

25 Azért közeledtem hozzátok, hogy lélekben egyesüljetek, hogy szilárd elhatározással induljatok el a 

küldetés teljesítésére, és hogy testvérként öleljétek át egymást. 

26 Értsétek meg, hogy mindannyian egyenlők vagytok, hogy nincsenek köztetek urak vagy 

felsőbbrendűek. Azt akarom, hogy mindannyian az ügyem szolgái legyetek. 

Látjátok, az Én Igém történetét azok írják le, akiket "aranytollaknak" neveztem, és nem akarom, hogy 

az eljövendő nemzedékek ezeken az írásokon keresztül fedezzenek fel megosztottságot közöttetek. 

Biztosan te is ezt akarod. Hagyjátok meg nekik a példátokat, amelyet a cselekedeteitek írtak le, és ők is 

elindulnak majd az úton, ahogyan ti is bátorítást találtatok a hitben élő testvéreitekben. 

27 Leszálltam, hogy mindenkit megsimogassak, hogy beborítsam őket köpenyemmel. De ez az 

emberiség nem reagált és süket maradt. Csodákon keresztül beszéltem hozzá, de az továbbra is merev 

maradt. Éreztettem velük igazságosságomat, de ők elmenekültek igazságosságom elől. Hozzátok szeretet 

szavaival szóltam, hogy tanúságot tegyetek, de ti nem adtátok át az örömhírt, és azok sem sejtették meg, 

hogy milyen időben vannak. Lélekben mindannyian ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkeztek. De 

van, akit hírnökként készítek elő, és van, akit azért, hogy befogadják őket. 

28 Menjetek ki "munkásként", mindig az én akaratomnak alárendelve. Tartsátok magatokat 

felkészülve, mert ha nem, akkor üres kézzel fogtok jönni, még akkor is, ha az én Istenségem töltötte fel 

őket. 

29 Tökéletes művemet bűnös kezekbe helyeztem. De ez nem ok arra, hogy ne fedje fel. Ha 

méltatlanok vagytok, az én szeretetem méltóvá tesz benneteket, és megadja nektek az eszközöket, hogy 

szeressétek és megmentsétek egymást. 

30 Mivel hatalmas vagyok, azt akarom, hogy teremtményeim ne legyenek rászorulók, ezért 

kincseimet és javaimat bűnös kezekbe helyezem, hogy azok viszont megnyíljanak és bőségesen adjanak 

másoknak. 

31 Boldog az, aki képes volt továbbadni mindazt, amit a lelkében hozott magával. Mert aki hitetlen, 

önző vagy tudatlan volt, az még azt sem ismerte fel, ami benne volt. Legyetek a hit emberei, hogy 

feltámasszátok Lázárt a halálból, és látást adjatok a vakoknak. 

32 Ha tudni akarjátok, milyen nagy igazságot tartalmaz az én szavam, akkor kövessétek, hogy 

próbára tegyétek. De nem ez lesz az, amit próbára tesztek, hanem saját magatok. Mert ha nem hiszel 

abban, amit mondasz vagy teszel, ─ milyen hitet tudnának mások hinni benned? Olyanok kell legyetek, 
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mint egy tükör, amelyben embertársaitok láthatják magukat, és felismerhetik, hogy az én hírnökeim 

vagytok. 

33 Teljesítsétek a feladatotokat, és amikor végeztetek, egy nagy zárt kapu előtt találjátok magatokat, 

amelyet a kezetek kinyithat, mert nála van a kulcs. E kapun túl várlak benneteket. Egy idegen kulccsal 

nem tudod kinyitni a kaput, és a létra első lépcsőfokáról nem tudsz feljutni a harmadikra anélkül, hogy 

előtte ne álltál volna a másodikon. Mert ez a hét lépés jelzi a lelki tökéletesség útját, amelyet 

mindannyiótoknak be kell járnotok. 

34 Mindannyiótokat egy szívvé teszlek, hogy egy akarattal és egy eszmével hagyhassalak el 

benneteket. 

35 Ő, aki az idők kezdete óta törvényeket és parancsolatokat adott nektek, hogy igazságosan és 

emelkedetten járjatok, és nyújtsátok ki a kezeteket a gyengék felé, ebben a pillanatban szólal meg. Mégis 

csekélyek a gyümölcseitek, és még nem táplálkoztatok annak a kenyérnek az anyagából, amelyet mindig 

is felajánlottam nektek, ami a szeretet, a jóság és az irgalom. Titkoljátok kinyilatkoztatásaimat, és 

megtartjátok magatoknak ajándékaitokat. De az emberi lélek szegény, és egy napon számon fogja kérni 

önöket, és nem akarom, hogy érezzék ítéletének keménységét, amikor megtudják a felelősségüket. 

Tegyetek erőfeszítéseket, és én megsokszorozom a magotokat. 

36 Igaz, hogy nagyon nehéz keresztet hordozol a válladon, és hogy szemrehányás, bűnbánat és 

kárhozat nehezedik rád. De ha nem teljesíti a feladatát, sokkal erősebben érzi majd a felelősségét. 

37 Mostanra az örömhírnek már terjednie kellett volna, és a tanítványaim számának sokkal 

nagyobbnak kellett volna lennie. Hol vannak a betegek, akiket meggyógyítottál, és a bűnösök, akiket 

megtérítettél? A küldetés, amit nektek adok, nem haladja meg az erőtöket és a képességeiteket. A ti 

keresztetek olyan, mint az enyém, a lemondás, az áldozathozatal és a szeretet keresztje. Aki ezt valódi 

megértéssel vállalja fel, az olyan szívvel fog hozzám jönni, amelyet áthatolt embertársai értetlensége, de 

békében van Velem, és elégedett lesz a munkájával. 

38 Az itt látható egyházi vezetők fölé, akik a testvéreitek, Illés emelkedik, aki megvilágosítja és 

inspirálja a lelketeket. És Mária, a ti Isteni Édesanyátok is bemutatja teremtményeit, és közelebb hozza 

őket Hozzám, hogy mindig legyen közösség az Atya és a gyermek között. Mária a ti állandó szószólótok. 

Az ő szemében mindannyian kis és gyengéd gyerekek vagytok. Mennyi könnyet hullat, amikor szeretett 

gyermekei vétkeznek. Valójában nem ismered a szeretetét és az odaadását, és nem vigasztaltad meg az 

anyai lelkét. Az ő közbenjárására sokszor visszatartották az igazságomat. De ne gondoljátok, hogy van 

benne egy Velem ellentétes akarat; mert ő az én Isteni Lelkem része. Mária testesíti meg 

gyengédségemet, és az anyai szeretet mintaképe. 

39 Mindenki, aki ebben az időben imával és tanításom jó gyakorlatával felkészül, megmenekül a 

természet elszabadult erőitől. Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok, és adjatok mindannyiótoknak 

lehetőséget arra, hogy megmentsétek magatokat. 

Miközben a természet elemei megtisztítják és csökkentik az engedetlenek sorait, nektek "ébernek és 

dolgozónak" kell maradnotok, és imádkoznotok kell embertársaitokért. 

40 Sokszor kértelek benneteket, hogy egyesüljetek, hogy egy tanítást vigyetek a világnak. Mert ha 

megosztjátok, nagy megpróbáltatásokra számíthattok, és nagyobb lesz a jóvátételetek. Mert bár 

ismeritek Akaratomat és nehéz küldetéseteket, mégis elfordultatok parancsaimtól. Egyesüljetek, 

maradjatok egy Szellem és egy Akarat. Szeressétek egymást. 

41 Jelenlétemben vagytok, és szégyenkeztek küldetésetek hiánya miatt. Jó cselekedetek nélkül 

jöttök, és elvesztettétek a kegyelem köntösét, amellyel felékesítettelek benneteket. Megszegtétek 

parancsaimat, és tökéletlenséget tulajdonítottatok Nekem, mert utasításaimat egy emberi lényen 

keresztül adtam nektek. Ön azon a véleményen van, hogy az emberi lény nem képes az isteni Igét 

továbbadni. De most éppen azt bizonyítom nektek, hogy döntésem helyes. 

Az ember birtokolja az Én szellememet, és képes megérteni Engem. Ezért tettem őt hanghordozóvá, 

és arra használom, hogy közvetítsen Engem a világnak. 
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42 A lelkedben hordozol egy könyvet, amelybe a különböző földi inkarnációid során leírtad a 

munkáidat. És a jelen időben, az ítélet idején, egyeseket elküldtem, hogy vezekeljenek, másokat pedig, 

hogy egy nehéz feladatot teljesítsenek. Kiválasztottalak benneteket az emberek nagy tömegéből, hogy 

elvégezzétek a megtisztulás, a megújulás és a szellemi felemelkedés munkáját az emberiség körében. 

43 A világ csodálkozni fog, hogy miért választottalak titeket, tanulatlanokat és bűnösöket. Azt 

mondom neked: Minden lény sorsa Bennem van. Jelenleg azért dolgozom rajtatok, hogy apostolaimmá 

tegyelek benneteket, és a sikeres teljesítéssel véget ér a megtisztulás ideje. 

44 Illés képezte érzékeléseteket, hogy tisztán láthassátok a hatodik szakasz kezdetét, a feloldott 

hatodik pecsétet, amely kegyelmet és fényt hozott minden léleknek. 

Megkaptátok egyszerű és érthető szavamat, amely tisztázta a titkokat, megnyitotta az utakat, és 

minden teremtményben fényt gyújtott. Sok próféciát láttatok beteljesedni, és az ilyen nagy 

megpróbáltatások közepette felébredtetek, és készen álltok arra, hogy gyakoroljátok tanításomat. 

45 Megadom nektek a kegyelmet, hogy meghallgassatok Engem az 1950-es évig, amelynek végén 

hanghordozóim megszűnnek továbbítani Szavamat. Mindnyájatoktól testvériséget és állhatatosságot 

kérek a feladatokban, hogy hiba nélkül továbbíthassák, és hogy tanításomnak minden közösségben 

ugyanaz legyen a lényege. Mert egy Mester az, aki hozzátok szól. A világ várja az Örömhírt, és az én 

akaratom volt, hogy titeket válasszalak ki, hogy elhozzátok azt. 

46 Nemzetetek vezetői nem tudják, hogy van benne egy általam kiválasztott hívő nép, amely 

imádkozik és "figyel" a békéért és a jó megértésért az emberek között. Felkészítem őket, és megengedem 

nekik, hogy közétek jöjjenek, hogy értékeljék megnyilvánulásaimat és vallásgyakorlatotokat. 

47 Vigyázzatok, hogy helyesen értelmezzétek szavaimat, és tartsátok be parancsaimat. Ne adjátok 

meg az embereknek a tudatlanság vagy a fanatizmus gyümölcseit. Javítsd ki tökéletlenségeidet, tedd 

érzékennyé a szívedet, akkor engedelmességedért megállítom a természet erőit, amelyek elpusztítják 

embertársaid életét és nyugalmát, és a sajátodat is. 

48 Rövid időre még mindig megadom nektek a szavamat. Közeledik az általam kijelölt idő, és akkor 

egy véleményen kell lennetek, egyházi vezetők és "munkások". Vegyetek példát rólam. Ne feledjétek, 

hogy a Mester, hogy befejezze a második korszakban végzett munkáját, megszenvedte a keresztet, és a 

vállán vitte a Golgotára. Légy alázatos és fogadd el a küldetésedet. Fájdalmad elér hozzám, és könnyeid 

összekeverednek az enyéimmel ─ a szeretet és a fájdalom könnyei az emberiségért. 

49 Tegyétek a szeretet és az irgalmasság cselekedeteit, vezessétek a sokaságot buzgósággal és 

igazsággal, ahogyan az én 

Will az. 

50 Készüljetek fel arra, hogy az 1950-es év végeztével a nép szívébe vigyétek tanításomat, és a nép 

szétszóródjon minden nemzethez. Bátorságot adok nektek, mert az Igém hallgatásának ezen időszaka 

után az utatok göröngyös lesz. Megáldalak téged. 

51 Békém veletek van abban a pillanatban, amikor befogadtok Engem. 

52 Kitörölhetetlen emléket hagyok nektek erről a megnyilvánulásról és erről a szóról, amelyet hosszú 

időre adtam nektek. 

53 Az Én Igém ékesít téged, de soha ne dicsekedj. Egyedül én tudom, hogy ki voltál, ki vagy és ki 

leszel. Azok, akik éhséggel és szomjúsággal a lelkükben érkeztek, kielégítették vágyukat, amikor hallották 

az Igémet, és ma már a szolgáim. Ezek a szolgák azok a tanítványok, akiknek megmutattam a Hatodik 

Pecsét fényét. 

54 Ezen a napon különböző területekről jöttök össze, mert mindenütt hallatszott a hangom, amely 

arra hív benneteket, hogy gyűljetek össze. 

55 Nem azért jöttem, hogy elítéljelek vagy felelősségre vonjalak. A lelkiismereted és az intuíciód 

fogja a legjobban megmondani neked a felelősségedet és a munkáid értékét. 

56 Ne hidd, hogy csak te szeretsz Engem. A világ minden útján vannak olyanok, akik keresnek Engem, 

követnek Engem és szeretnek Engem. Mégis azt akarom, hogy az Én tanításomban képezzétek 

magatokat, és ezáltal példaként szolgáljatok azoknak, akik tökéletlenül vagy hűtlenül szeretnek Engem. 
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Bizony mondom nektek, az egész emberiségben megoszlanak a prófétálás, az ihlet és a (belső) szó 

ajándékai. 

57 Ne aludjatok, mert már csak három év van hátra, amíg nem hallotok Engem ebben a formában. 

Mikor lesztek tanítói ennek a tanításnak? 

58 Azért egyesítettelek ma benneteket, hogy felébredésre hívjalak benneteket, hogy egyesüljetek az 

igaz spirituális szeretet megértésében, és megértsétek, hogy Akaratom szerint nem lesznek köztetek sem 

urak, sem alárendeltek. Az én szavam megírva marad. De ne feledjétek, hogy nem az az akaratom, hogy a 

ti tökéletlenségeitek bekerüljenek ebbe a könyvbe. 

59 Rossz példaként akarod meghagyni a vétkeid történetét a jövő nemzedékeinek? 

60 Művem szent, isteni, mégis bűnös kezekbe helyeztem, mert amikor a bűnösök úgy érzik, hogy 

Uruk szeret, tisztel és megbocsát, akkor ők azok, akik a legnagyobb szeretettel, hűséggel és lemondással 

követnek Engem. 

61 Sőt, hol vannak e föld igazai? 

62 Nektek, tanítványok, azt mondom: Használjátok fel minden jóakaratotokat, hogy tanításaim által 

tökéletesítve hagyhassalak benneteket. 

63 Ne kételkedjetek magatokban ügyetlenségetek miatt, mert én még a sziklákat is szóra tudom 

bírni. 

64 A ti utatokon, az életetekben van egy létra, amely az emberrel kezdődik és Istennél végződik. 

Lépésről lépésre haladj rajta, amíg el nem éred magának Atyádnak kebelét, amikor lelked elérte a 

tökéletesség legmagasabb fokát. 

65 Illés olyan, mint egy világítótorony, amely megvilágítja az utatokat ebben az időben. Megerősít 

benneteket a megpróbáltatásokban, és bejelenti nektek azokat, amelyek még hátra vannak. 

66 Boldogok azok a "munkások", akik ezekben a pillanatokban, a szellemüktől vezérelve, meghallják 

szavamat. Mert ők azok, akik tudták, hogyan kell egészséget, békét és örömöt vetni az útjukon. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 204  
1 Fogadlak benneteket, emberek. Királyságom kapui megnyílnak, hogy befogadjanak benneteket, 

és hogy szeretetemet kiárasszam rátok. Ebben a pillanatban azt adom nektek, amire szükségetek van, 

egyesek hite és mások szükséglete szerint. 

2 Szíved szentélyét keresem, neked adom az igazság fényét, amely a szeretet fénye, amelynek 

hatalmas ereje mozgatja a teremtést, és mindent rendben, harmóniában, egyensúlyban tart benne. Ezért 

tanítalak titeket szeretni, hogy megismerjétek az élet titkát. Legyetek nagylelkűek, hogy szeretetetek 

olyan legyen, mint az ének, amely megörvendezteti a szenvedők szívét. 

3 Az Ön kezében van, hogy felismerje és teljesítse feladatát. A te sorsod az, hogy a lélek 

diadalmaskodjon minden nyomorúság és bűn felett, hogy egész lényedet felemelje, megnemesítse és 

méltóvá tegye. Azt akarom, hogy erőszak nélkül, bölcsen és ugyanakkor kegyesen irányítsd a testedet. Ha 

az emberek törvényeim megvitatása helyett szeretetteljes engedelmességgel teljesítik azokat, akkor e 

világból olyan paradicsomot csinálnak, mint amilyet az első emberek ártatlanságukban és 

engedelmességükben élveztek, mielőtt tisztátalan gondolatokkal és tettekkel beszennyezték volna azt. 

4 Ha az ember a Mennyei Atya akarata szerint élne, akkor ez a világ az anyagi javak és a szellemi 

felemelkedés völgye lenne. Nem panaszkodik a természet erőinek viszontagságaira, mert harmóniában él 

velük és minden teremtménnyel. Ez egy isteni koncert lenne, amelyben minden emberi lény egy 

hangjegy lenne. De az ember nem él összhangban az isteni törvényekkel, és ezért vált a fájdalom 

foglyává, önmaga rabjává. 

Az ember láncokat húz maga után, szenved, könnyeket hullat és kétségbeesik, anélkül, hogy felfogná, 

hogy mindezt saját magának köszönheti. Ha megértené, hogy nincs olyan könnycsepp, amely ne lenne 

megigazulva, hamarosan elérné az üdvösségét. 

5 Bizony mondom nektek, az emberiséget sújtó összes gonoszságtól való megmenekülés az ember 

kezében van. Ő lehet a saját orvosa. Ezért mondom nektek, hogy a lelketek felemelkedik hozzám, ha azon 

az úton jártok, amelyet a lelkiismeret diktál. 

6 Miért akarod ezt az életet, ha nem a lelked javát szolgálja, amely az örökkévalóságé? ─ A 

betegség, a könnyek, a fájdalom világába jöttetek, és nem akarjátok tudni, hogy egy kis jósággal 

átalakíthatnátok az életeteket. 

7 Aki igazán szeret Engem, az lesz a bölcs, aki először a világot, majd az egész világegyetemet 

átöleli. Lásd, hogy Istened szeretete megnyilvánul az egész teremtésben. A bölcs cselekvés, a tökéletes 

szó a Mennyei Királyság kulcsa. A szeretet, amely a világegyetem szíve, felemeli a létezésedet, amíg a 

gondolat által el nem éri az összes lény közösségét. 

8 Emberek: Az évnek 365 napja van, de hány irgalmassági, szeretetbeli cselekedetet végzel benne? 

Miért mondjátok Nekem, hogy szerettek Engem, amikor semmit sem tesztek a rászoruló 

embertársaitokért? Amikor azt mondom neked, hogy szeretlek, akkor ezt valódi tettekkel bizonyítom. 

Az emberek azt állítják, hogy szeretik Krisztust, mégis minden pillanatban bántanak Engem, elítélnek 

Engem, elpusztítják magukban emlékemet és példámat, és nem hajlandók követni cselekedeteim módját. 

Nem gondoljátok, hogy mindez egy töviskoronát és egy újbóli keresztre feszítést jelent? Ha lelkileg 

segítek a betegeknek, a szenvedőknek, a szegényeknek, a bebörtönzötteknek ─ miért nem kísértetek el 

oda? Miért tagadsz meg egy kis kegyelmet azoktól, akik kérnek tőled? Ismerjétek fel, miért mondtam 

nektek, hogy ismét keresztre feszítettetek Engem. Mert aki megtagadja a szeretetet, az megtagad engem. 

9 Azt mondtam nektek, hogy Isten gyermekeiként úgy kell viselkednetek, mint Ő. Miért nem 

segítesz az Atya teremtésének megszépítésében a saját szellemi, erkölcsi vagy lelki alkotásaiddal? 

10 Isten igazi szolgája az, aki a szeretet balzsamját adja az embereknek, aki a szívből jövő együttérzés 

által ihletett irgalmasságot gyakorolja. 

11 Az általad okozott fájdalmam már régóta tart, és ez a fájdalom a megértés és a szeretet hiányából 

ered. 
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12 Ebben a Harmadik Időben visszatérek, hogy szeretettel ismételjem ezt a mondatot: "Szeressétek 

egymást". 

13 Emberek, készüljetek fel, hogy megkapjátok gyógyító balzsamomat. Mindenki, aki kész befogadni, 

meggyógyul, mindenki, aki gyenge, megerősödik. Koncentrálj a szívedre, emeld hozzám a lelkedet és 

reménykedj. Többet fogok adni neked, mint amit eddig gondoltál. Fogadjátok csendben, mert csendben 

adom nektek. Én vagyok a reménységetek napja, szeretett juhok. De ahogy én adok nektek, ti is adjatok. 

Ne legyetek szűklátókörűek. Amikor adakozol, ne gondolj arra, hogy mit veszel el a gyermekeidtől. Ha 

ugyanis nehéz neked, amit adsz, jobb, ha nem teszed meg. 

14 Ne ítéljétek el embertársaitok életét, mert akkor nemcsak a szátokat, hanem a szíveteket is 

bemocskoljátok. Készen kell állnia azonban arra, hogy minden tettét elítélje, és hallgatnia kell 

lelkiismerete diktálására. 

15 Éljetek tisztább életet, és akkor, ahogy közelebb kerülsz az Isten minden gyermekével való 

harmóniához, elkezded majd érezni azt a békét, amelyre annyira vágysz. 

16 Valójában a Mester azt mondja nektek: Ettől a reggeli áhítattól kezdve a három idővel való 

összehasonlítás valósággá vált, szimbolikusan azt a három évet jelképezve, amelyben még mindig adom 

nektek a szavamat. Ezért a tanításom mélyebb lesz most, hogy a fényem feloldotta a megértéseteket és 

behatolt a lelketekbe. 

17 Már nem vagytok az Első Korszak emberei, akiknek kezdetleges állapotukban nem volt teljes 

ismeretük a szellemi törvényről, amely vezethette volna őket. Az Atya elküldött prófétáinak kellett 

tanúságot tenniük Isten létezéséről. Mindannyian egy és ugyanazon isteni lényről beszéltek, és így 

kezdett kialakulni az emberiségben az élő és igaz Istenbe vetett hit. Ábrahám az Úr iránti szeretetével, 

Jákob a megpróbáltatásokban tanúsított állhatatosságával, Mózes pedig a sugallatokkal és a törvénnyel 

megerősítette és növelte az ember Istenről való tudását. 

18 Azok az emberek egy korszak úttörői voltak, ahogyan önöknek is egy másiknak, a spiritualizáció 

korszakának kell lenniük. 

19 Ebben az 1948-as évben, amely az első korszakot jelképezi, sok olyan tanítást fogtok megtudni az 

Igémben, amelyek arra az időszakra vonatkoznak. Megismeritek Izrael történetének jelentőségét, akik 

nem az egyetlen nép voltak, amely az első korszakban megmenekült, és a második korszakban 

szellemileg megváltott. Minden faj szívében megtalálható a hit embere. Izraelt minden vallási 

közösségben felfedezhetitek, mert ez a nép arra lett kiválasztva, hogy példát és tanulságot adjon az egész 

emberiségnek. Ezért mondom nektek, hogy Izrael történetét, amelyhez szellemileg tartoztok, 

mindenkinek ismernie kell, mert benne vannak azok a nagy kinyilatkoztatások, amelyeket az elsőnek 

adtam. 

20 Meg fogtok lepődni, ha olyan nagyszerű szellemeket találtok azokban az időkben, mint Ábrahám, 

aki tiszta szeretettel szerette Urát, jobban, mint bármi teremtett dolog. Gondolkodjatok el ennek az 

embernek az életén és cselekedetein, és rájöttök, hogy az ő hite, ereje, engedelmessége és szeretete az 

izraelita fa igazi gyökérzete. 

21 Azokban az időkben voltak bálványimádó és pogány népek, amelyek a természeti erőket 

istenségként imádták, akiknek tisztátalan kultuszokat ajánlottak. Ekkor megjelent Ábrahám, és közölte az 

Úrtól kapott sugallatot, amely az igazság és az igazságosság világossága volt. De a nép, amely 

keményszívű és hitetlen volt, próbára tette a pátriárkát. Minden csapdát és üldöztetést megúszott, és a 

jó tanítására térítette őket, amíg el nem vezette őket arra, hogy elismerjék Ábrahám Istenét, mint 

minden idők láthatatlan, de élő Istenét. 

22 Nézzétek meg, milyen régóta léteznek ezek a szellemi csatározások az emberek között. De 

vegyétek észre, hogy utánuk az igazság fénye mindig is ragyogott. 

23 Értsétek meg, hogy nem nehezítem meg az életeteket az Igém által, hanem leegyszerűsítem az 

imádatotokat és az istentiszteleti cselekedeteket. Megtanítalak benneteket arra, hogy nem szükséges 

megvetni a világ javait, vagy elhanyagolni a kötelességeiteket ahhoz, hogy kedvesek legyetek Nekem. 

Amíg a testben vagytok, ki vagytok téve az emberi szükségleteknek. De azt is megtanítom nektek, hogy ti 
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magatok használjátok azt, ami a földről származik, egy törvény betartásával, a lelketek javára. Ha így 

éltek, beteljesítitek törvényemet. 

24 Már az Első Korszakban adtam nektek egy szellemi pásztort, hogy vezessen benneteket, aki 

egyúttal eljövetelem előfutára is volt népem körében. Nem fogtátok fel teljesen ezeket a leckéket, és 

tudatlanságból hamis kultuszokba estetek, amikor a természeti erőket vagy az Aranyborjút imádtátok. 

25 Az Igazság Istene mindig is kinyilatkoztatta magát a létezésedben, akár gazdagsággal árasztottalak 

el, akár fényt árasztottam az értelmedbe, akár megadtam neked a képességet, hogy uralkodj a világban. 

26 A múltban urak voltatok, bőségben éltetek, de hagytátok, hogy önzésetek és hiúságotok arra 

vezessen benneteket, hogy szolgákat és rabszolgákat csináljatok a köznépből. Én azonban 

megbocsátottam nektek, Atyaként jöttem, és helyreállítottam azt, aki elesett, és megáldottam 

mindenkit. Én voltam a szolgád, mert mindent megadtam neked, amit kértél tőlem. De türelmesen 

vártam az órát, amikor elindultok, hogy beteljesítsétek a küldetést, amelyet az idők kezdete óta rátok 

bíztam. 

27 Én vagyok az igazság. Mégsem büntetlek meg benneteket. Mert még csak számon sem kértelek 

benneteket azért, mert keresztre feszítettetek Engem. Ezért a nehézségek és szenvedések csak azt a célt 

szolgálják, hogy megtisztítsanak benneteket. A Törvényemmel szembeni engedetlenségetek az, ami 

megtisztulást, jóvátételt, a szellemi tisztaság eredeti állapotának helyreállítását teszi szükségessé. De ti a 

fejlődés és a lélek üdvösségének biztos útján vagytok. 

Azonban tisztában kell lennetek a küldetésetekkel és a korszakkal, amelyben éltek. Mert ha 

megkérdezed a lelkiismeretedet, hogy mit tettél az emberiség javára, ha törvényemet már ismeri a világ, 

és ha munkám előrehaladt, azt fogja mondani: nem. 

28 Most, hogy beszélek hozzátok, kezditek megszokni az Igémet. Ismerjétek fel, hogy a hit 

megtalálása érdekében egyszerű és tanulatlan szíveket választottam, hogy közvetítésükön keresztül 

ismertessem meg magam. Mégis kételkedtél, sőt eljutottál arra a hitre, hogy az ember az, aki beszél 

hozzád. Ezért megengedtem nektek, hogy megvizsgáljátok azokat az embereket, akiken keresztül 

normális állapotukban, elragadtatás nélkül nyilvánulok meg, hogy meggyőződhessetek tudatlanságukról 

és műveletlenségükről. 

Alázatra és irgalomra tanítottalak benneteket, felkészítettelek benneteket és parancsokat osztottam 

szét népem között. De sokan azok közül, akik már megkapták őket, önhittek lettek, urakká tették 

magukat, és elsők akarnak lenni. 

29 Egyedül én vagyok az Első, mégsem alázlak meg benneteket, és nem teszlek rabszolgáimmá, 

hanem a kezetekbe adom mindazt, ami hiányzik. Atya vagyok, és nem lehetek közömbös szenvedéseitek 

iránt. Én vagyok az Isten, és nem hagyhatlak benneteket a sötétségben. Ezért kinyilatkoztatom magamat 

nektek, hogy felismerjetek Engem, és tudjátok, kivel vagytok és kit hallgattok. 

30 Nem adtatok példát az egységre, és ezért láthatjátok a testvériség és az összhang hiányát az 

egyházak és a szekták között, amelyek veszekedései és viszálykodásaik a felsőbbrendűség iránti vágyat 

táplálják, és amelyek egy új "csatára" készülnek. 

31 Még nem tudtad teljesíteni törvényemet. Ez az út tele van fénnyel, de gyakran sötétségben 

jártatok. Folyamatosan kapjátok a Mester szeretetét, és mégis ellenségeskedést szítotok. Folyamatosan 

tanításokat kaptok az erkölcsről és az erényről, mégis vannak köztetek rossz cselekedetek és gondolatok. 

Ezért azok, akik utolsóként jöttek, gúnyolódnak, mert őszintétlenséget látnak a tanítványaimban. A 

tudósok, amikor tanúi a megnyilvánulásaimnak, szintén nem hisznek az egyetemes sugaramnak az 

emberi megértő képességen keresztül történő megnyilvánulásában. Nagy hatalmi bizonyítékokat kell 

adnotok azzal, hogy feltámasztjátok Lázárt a sírból, hogy visszaadjátok a vakoknak a látást és a bénáknak 

a mozgást, mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket az embernek látnia kell ahhoz, hogy higgyen a 

köztetek való eljövetelemben ebben az időben. 

32 A testetek az, ami akadályozza a lelket a feladata teljesítésében, és ami ellenáll Akaratomnak. 

Lelkedet azonban karddal láttam el, hogy győzedelmeskedjen a saját testének szenvedélyeivel vívott 

harcban, és érdemeket szerezzen, mivel a lélek akaratlan teste engesztelésül vagy próbakőnek szolgál. 



U 204 

188 

33 Ezért jöttem, hogy segítsek nektek. Én vagyok a Megváltótok, és felajánlom nektek a lehetőséget, 

hogy megismerjétek az "Ígéret Földjét" és ott lakjatok. 

34 Használjátok ki az időt, amit adtam nektek. Nem tudjátok, hogy mikor hívlak benneteket. 

Szabaduljatok meg az anyagiasságtól, gyakoroljátok a tevékeny szeretetet, legyetek igazi apostolok, és én 

a ti közvetítésetekkel fogom kinyilatkoztatni az embereknek az isteni irgalom erejét. 

35 Nagy megpróbáltatások várnak rád. Készüljetek fel! Nem akarom, hogy holnap azt mondjátok, 

hogy nem tanítottak meg benneteket, és nem akarom, hogy elkorcsosultnak vagy szűkölködőnek lássalak 

benneteket, bár hatalmas erő áll rendelkezésetekre. Én, aki annyi szeretetet adtam nektek, aki az Ő 

ünnepi asztalánál az étel és a bor élvezetét adtam nektek, nem akarom látni, hogy utána a nyomorúság 

és a szenvedés láncait vonszoljátok magatok után. 

36 Ha nem teljesítitek küldetéseteket, fájdalmas jövőt készítetek magatoknak, és ahelyett, hogy 

elsők lennétek, utolsónak fogjátok érezni magatokat. Látni fogjátok, hogy szeretteitek elpusztulnak, látni 

fogjátok, hogy a mindennapi kenyeretek fogytán lesz. A háború elragadja tőletek szeretteiteket, és ezt a 

földet, amelyet arra választottam, hogy fényemmel és békémmel kegyelmezzek meg, ártatlan vérrel 

fogjátok megfestve látni. Érezni fogjátok az idegen igát, rabszolgáik lesztek, és távol lesztek az igaz úttól. 

Akkor többé nem halljátok a hangomat. 

37 Én, a Teremtő, nem kényszerítelek benneteket, és nem kényszerítem rátok a törvényemet. Azért 

jöttem le, hogy megkérjelek benneteket, hogy engedelmeskedjetek neki és legyetek alázatosak. 

38 Béke legyen veletek, emberek, valahányszor jóakarattal halljátok szavamat. 

39 Én vagyok az isteni kertész, aki gondozza szívetek kertjeit, és mennyei vízzel öntözi őket, és az 

isteni szeretet egy cseppjét ontottam a föld keserűségére, amely oly nagy. Megmutatom nektek az utat, 

amely az Atya országába vezet ─ egy olyan utat, amelyen sohasem fogtok véget érni, hanem amelyen 

mindig előrehaladást érhettek el és új dicsőségeket ismerhettek meg. 

40 Ma az én szavam ledarál téged és formát ad neked. A belső embert, a lelket dolgozom. Tanuljátok 

meg formálni magatokat és szép formákat adni magatoknak. Megáldom a munkátokat, hogy aztán 

befejezzétek nagyszerű küldetésetek megvalósítását ebben a világban. 

41 Én vagyok a Mesteretek, de ne tekintsetek Engem az Atyától különállónak, mert Én vagyok az 

Atya. Nincs különbség a Fiú és a Szentlélek között, mert a Szentlélek Egy, és az Én vagyok. Ismerjétek fel 

minden idők kinyilatkoztatásaimban az egyetlen Istent, aki sok és sokféle tanításon keresztül mutatta 

meg magát nektek ─ mint egy könyvet, amelynek sok oldala van, a szeretet sok leckéjével. 

42 Szenteljétek meg nevemet cselekedeteitek által, és megtaláljátok magatokban azt a fényt, amely 

megszabadít benneteket a tudatlanság és a bűn sötétségétől. 

43 Egyetértetek, emberek, azzal, hogy milyenek voltatok, mielőtt az Igém által megformáltalak 

benneteket? Emlékszel arra, hogy a múltban sok olyan cselekedetre voltál képes, amit ma már nem 

teszel? Nem hasonlíthatod össze a mai életedet a múltbeli életeddel. A múltban magányos vándorok 

voltatok, magányosan jártátok az utatokat anélkül, hogy fény világította volna meg a létezést és gyújtotta 

volna fel benne a reményt. Ma Jézus tanítványai vagytok, akinek szeretetforrásában oltottátok szomjatok 

és mostátok meg sebeiteket. Az én szeretetem kihúzza a benned lévő töviseket, és ha a kereszteden 

szögek vannak, azokat is kihúzom. 

44 Én vagyok ennek a világnak és minden világnak a fénye. Azt akarom, hogy ezzel a fénnyel 

öltözzetek fel. Az Én Igém gyógyító balzsam, gyógyítsátok meg magatokat vele, amikor halljátok. Miért 

vagy beteg, szenvedsz és sírsz, amikor Isten benned van? Vizsgáljátok meg magatokat, és javítsatok ki 

mindent, amit ki kell javítani. Tisztíts meg mindent, amit meg kell tisztítani. Azt mondtam nektek: 

"Tisztítsátok meg az edényt belülről és kívülről." Ez azt jelenti, hogy a belső lényed akaratban és 

inspirációban van a fizikai vagy emberi lény részeddel. 

45 Én formálom a belső életedet ─ azt, amit elrejtesz az emberek elől, ami mások számára 

láthatatlan, de amit nem tudsz elrejteni előlem. Alakítsd úgy a külsődet, hogy a látható oldalad hűen 

tükrözze a lelkedet. Akkor a tetteitek őszinték és igazak lesznek. Ez a 

Ennek oka az, hogy az emberek csak az egyik arcukat mutatják a világnak, míg a másikat elrejtik. 
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46 Megvizsgáltad már a sebeidet, kezelted már őket azzal a balzsammal, amit én adtam neked? Ha 

kételkedik a balzsamom hatékonyságában, kezelje őket újra. De ha hisztek, mondjatok le az orvosságról, 

és meglátjátok, hogy szeretetem meggyógyítja őket, és amikor keresitek őket, már nem lesznek ott. 

Másoknak megengedem, hogy egészségüket a hitben, az imában, a gondolati erőn keresztül találják 

meg. Szellemi lények sokasága fog eljönni, akik egyesítik erejüket és hatalmukat, kezelnek és gyógyítanak 

benneteket. 

47 A spiritiszta azt mondja: "Milyen szép az élet!" A beavatatlan, a materialista azt mondja: "Milyen 

keserű, milyen szomorú és milyen komor az élet!" ─ A belső emelkedettség nélküli ember mindenben 

megbotlik, minden fáj neki. A belsőleg emelkedett ember észre sem veszi az út viszontagságait. Amikor a 

nagyravágyók másokkal foglalkoznak, dicsérik az erényeiket vagy mentegetik a hibáikat. Soha nem 

ítélkeznek vagy kárhoztatnak. Az alantas gondolkodásúak viszont elítélik, rágalmazzák, nyilvánosságra 

hozzák mások hibáit, és örömüket lelik benne. 

48 Azoktól, akik elítélik és beleavatkoznak embertársaik ügyeibe, megkérdezem: Úgy gondoljátok, 

hogy túl könnyű a bűn terhe, hiszen másokéval akarjátok növelni azt? Ha nem tudtok megszabadulni a 

saját terheitektől, miért növelitek azt másokéval? Miért szeretitek inkább szennyel terhelni magatokat és 

terhelni magatokat, ahelyett, hogy embertársaitokban keresnétek olyan szellemi értékeket, amelyek 

gazdagítanak benneteket? 

49 "Az én Atyám házában sok lakóház van", de azok, akik a magas szellemi régiókban laknak, 

segítenek az embereknek megszabadulni a terheiktől, vagy segítenek nekik elviselni azokat, de anélkül, 

hogy elítélnék őket, vagy kárörvendenének a nyomorúságukon. 

50 Láttam, hogy egyik nap káromoltok, máskor pedig megbánjátok. Láttam, hogy tagadjátok a 

kijelentésemet, majd tanúskodtok az igazságáról. Láttam, hogy egyik nap rágalmazol, a másik nap pedig 

megvéded azt, akit rágalmaztál. Jó neked, ha kijavítod a hibáidat, de jobb lenne, ha nem esnél újra 

rosszba, hogy ne legyen mit kijavítanod. 

Láttam, hogy azon a napon a szeretet ajándékát adtad annak, akinek nem volt rá szüksége, és láttam, 

hogy megtagadtad azt a valóban szegényektől. De én nem vádolom és nem ítélem el önöket. Tanításom 

fényén keresztül megvilágosítalak benneteket, hogy ne vétkezzetek újra. De azt is elmondom nektek, 

hogy időnként láttalak benneteket segítőkésznek, nemesnek, jótékonykodónak és könyörületesnek, és 

ezeket az érdemeket mindig tiszteletben tartottam és elismertem. De a szívedben már több búzának 

kellene lennie, mint kévének. 

51 Ne imádkozzatok úgy, hogy mechanikusan mozgatjátok az ajkaitokat anélkül, hogy szívetekben és 

lelketekben ne éreznétek a vágyat, hogy belsőleg felemelkedjetek. Imádkozz érzéssel, beszéd nélkül. 

Amilyen könnyen tettetek hamis fogadalmakat és tettetek felesleges esküt a múltban, most az igazat kell 

mondanotok. 

52 Ne vegyen be semmi idegent. Aki elveszi, ami idegen, annak fájdalommal és szégyennel kell 

visszaadnia. Nem árulok el senkit, de szeretném, ha mindenki meghallgatná szavaimnak azt a részét, 

amely rájuk vonatkozik. 

53 Nem foglak megvádolni, vagy számon kérni téged azért, amit akkor tettél, amikor még a 

tudatlanság, éretlenség és materializálódás sötétségében jártad az utadat. De ha ma, annak teljes 

tudatában, hogy mi az én törvényem, kitartanátok a tiltott, a becstelen dolgok mellett, akkor felelnetek 

kellene tetteitekért Isten előtt, aki saját lelkiismeretetekben könyörtelennek mutatkozna veletek 

szemben. 

54 Mindannyian az én magvaim vagytok, és a Mester aratja le őket. Ha a jó magok között gyomok 

hajtanak ki, azokat is szeretettel fogadom el, hogy arany búzává változtassam őket. Látom, hogy a 

szívekben gaz, piszok, bűn, ellenségeskedés csírázik, és mégis elfogadlak és szeretlek benneteket. 

Megsimogatom ezt a magot, és megtisztítom, amíg úgy ragyog, mint a búza a napon. 

55 Azt hiszitek, hogy szeretetem ereje nem képes megváltani benneteket? Miután megtisztítottalak, 

elvetlek a kertemben, ahol új virágokat és új gyümölcsöket fogsz teremni. Isteni munkámhoz tartozik az a 

feladat, hogy méltóvá tegyelek benneteket. 
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56 Szeretetem megáld, megbocsát nektek, és méltóvá tesz benneteket arra, hogy meghallgassátok 

szavamat. 

57 Az én Igém az út. A legkorábbi időktől fogva tanítottam nektek Törvényemet, hogy lépteitek 

mindig a jóság és az igazságosság útján maradjanak. 

58 Ez a tanítás ugyanaz, mint amit a múltban adtam nektek ─ a szeretet tanítása. 

59 Lelki lelked a Teremtő tökéletes szeretetének gyermeke. A szíved, az a szerved, amelyben az 

érzések gyökereznek, a szeretet szimbóluma. 

60 Ezért adjatok szeretetet, mert az embereknek nagy szükségük van rá. Az emberek szívében éhség 

van, lelki sorvadás, vágyakozás az élet után. 

61 Mivel ti, itt lévő sokaság, akik hallottatok Engem, megerősödtetek és táplálkoztatok az Élet 

Kenyeréből, táplálékot tudtok adni a lelkeknek és a fáradt szíveknek. 

62 Ahol hamis hitet vagy hamis eszmét találtok, oda elhozzátok a világosságomat. De soha ne 

erőltessétek a tanításomat erőszakkal. Soha ne tegyetek különbséget a gazdagok és a rászorulók között, 

hogy különböző módon bánjatok velük, akkor szenvedéseik mélyén egy elesett és nyögő embertestvért 

fogtok látni. Ahogy a szívetek meghatódik ettől a fájdalomtól, keresni fogjátok a módját, hogy 

enyhítsétek azt. Az együttérzésed fedezi a kitettet. Nyugalmat adsz annak, akinek nincs békéje. Olyan 

leszel, mint egy csillag annak az útjában, aki elveszetten jár a sötétségben. Ha így teljesíted a feladatodat, 

méltó leszel arra, hogy "Mesternek" szólítsalak. 

63 Tanításom nem követeli meg találkozóhelyek építését, hogy új tömegeket gyűjtsek össze. 

Az én akaratom az, hogy az ember építse az egyetemes templomot, amely a szíveken keresztül épül. 

64 Kövessétek Jézus példáját a második korszakban, aki nem a gyülekezeti termeket választotta 

igéjének hirdetésére, hanem a folyosókat kereste tanításai és példabeszédei számára megfelelő helyként. 

65 De aki arra használja a gyülekezeti termeket, hogy az emberek tudatlanságából vagy fájdalmából 

üzletet csináljon, az nem fogja élvezni a fényemet, és nem nevezheti magát spiritisztának. 

66 Harcolnod kell, és a harcod helyszíne mindenhol ott lesz ─ otthon, a fizikai munkában vagy az 

úton. 

67 Ott, a megfelelő pillanatban felkészültök és az én sugallatomra beszéltek, anélkül, hogy az, aki 

hallja, tudná, ki szólt hozzá a lelkiismerete által. 

68 Ne várja el az emberektől, hogy egyik pillanatról a másikra elfelejtsék a szokásaikat. Ne lepődj 

meg azon sem, ha valaki téveszmének nevez téged. A Második Korszakban a tanításom sokak számára 

szintén tévedésnek tűnt, de aztán a legmagasabb igazságként fogadták el. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 205 
1 Fogadd be tanításom lényegét, csendesítsd el a lelked, csendesítsd el az elmédet és a szívedet. 

2 Úgy közelítsetek Hozzám, hogy úgy érezzétek, elmerültök Mesteretek békéjében. 

3 Ahogyan ti eljöttetek, úgy fogjátok látni testvéreiteket és nővéreiteket is, akik távoli országokból 

érkeznek, mert mindannyian vágynak ennek az üzenetnek a fényére. 

4 Mindenkinek megadom az első leckéket, amelyek felkészítik őket arra, hogy később megértsék a 

léleknek szóló tanításokat. 

5 Gondolkodjatok el a szavakon, nézzetek meg alaposan minden mondatot, és mindig keressétek a 

tanításom értelmét, lényegét. Értsétek meg, hogy nektek, az embereknek be kell tartanotok a 

törvényeimet, és nem az én törvényeimnek kell alkalmazkodniuk a ti elképzeléseitekhez és 

kényelmetekhez. 

6 Ha megengedném, hogy tanításomat a te akaratod szerint alkalmazd az életedben, és nem az 

enyém szerint ─ valóban, mondom neked, soha nem találnál kiutat a lelki stagnálásból, és soha nem 

engednéd meg lelkednek a fejlődést, a kibontakozást és a tökéletességet. 

7 Ott olyan embereket látsz, akik vallásukban elrugaszkodtak, akik már egy lépést sem tesznek a 

világosság felé, mert nem engedelmeskedtek annak, amit az isteni törvény parancsol, hanem 

megpróbálták a törvényt saját akaratuknak alávetni azzal, hogy mítoszokkal és eretnekségekkel töltötték 

meg. 

8 Ebben a korban sok embernek kellett megszabadulnia minden vallástól, hogy a szellem z-vel 

keressen Engem, és képes legyen kifejleszteni mindazokat a tulajdonságokat, ajándékokat és 

képességeket, amelyeket lénye legbelsőbb részében érez. 

9 Ők azok, akik képesek voltak befogadni azokat az üzeneteket, amelyek az örök életről szólnak 

hozzájuk. 

10 El kellett térítenem benneteket a különböző utakról, amelyeken jártatok, hogy erre az útra 

vezesselek benneteket, ahol kinyilatkoztatásaim ragyognak és üzeneteim hangzanak. Mert azt akarom, 

hogy azok közé tartozzatok, akik az életet a szellemi emelkedettség nagyobb magasságából szemlélik. 

11 Mi a test lélek nélkül? ─ Lelketlen sejtek szövetsége. A lélek a test élete, de az egyik és a másik is 

Istentől ered. 

12 Gondoltál már arra, hogy ─ mivel minden Istentől származik ─ Ő van benned? De miért van Ő 

benned és milyen célból? Vajon ott marad anélkül, hogy kinyilatkoztatná magát? Akkor Ő nem lenne 

Isten, mert Ő megjelenik, beszél, megvilágosít, érezteti és kinyilatkoztatja magát mindenütt. Ne 

gondoljátok tehát, hogy Isten bennetek rejtve marad anélkül, hogy átadná nektek az Ő üzenetét. Ne 

gondoljátok, hogy Ő ötletek nélkül is lehet bennetek. Tudd meg, hogy Isten teljesen ki akarja 

nyilatkoztatni magát rajtad keresztül. 

13 Képes lennél-e válaszolni Nekem, ha megkérdezném tőled, hogy miért van benned Isten? Miért, 

bár Ő minden, Ő abban van, amit ti léleknek neveztek, a lényeteknek abban a részében? Miért akarja, 

hogy készséges eszköze legyél kinyilatkoztatásának? Még nem tudtok válaszolni Nekem, tanítványok, 

mert senki sem vezetett benneteket a belső szemlélődésre. Ezért nem tudjátok, hogy milyen módon 

nyilatkoztatjátok ki az Atyát, és miért fejezitek ki Őt a műveitek által. De ha szeretettel szentelitek 

magatokat tanításom tanulmányozásának és gyakorlásának, ne kételkedjetek abban, hogy hamarosan 

képesek lesztek megválaszolni ezeket és más, még mélyebb kérdéseket. És ha egyszer eljutottatok ennek 

a tudásnak a fényébe, akkor igazából tudni fogjátok, hogy az Atya miért és milyen célból lakik minden 

egyes gyermekében. 

14 Vannak, akik azt mondják, hogy Isten nem létezik, mások pedig, bár vallják, hogy hisznek a 

létezésében, nem érdekli őket. De mivel nem tudják, hogy Ő bennük van, néhányan, akárcsak mások, 

nem tudják, hogy nem tudnak nélküle élni. 

15 Ha egyszer mindannyian tudatában vagytok ennek az igazságnak, és őszintén hiszitek, hogy ennek 

az isteni lényegnek a szellemi gyermekei vagytok, gyakran el fogtok csodálkozni azon, hogy milyen 
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mértékben engedtétek meg Istennek, aki jelen van a lelketekben, hogy kinyilatkoztassa magát rajtatok 

keresztül. 

16 Az idők múlni fognak, hosszú utat fogtok megtenni, és egy nap megálltok majd, hogy csodálkozva 

szemléljétek azokat a műveket, amelyeket az Úr a ti közvetítésetek által tett. Akkor emlékezni fogtok 

Jézusra, a Mesterre, aki megvalósította Atyja akaratát. 

17 Mikor fogod megérteni, hogy Isten, aki életet adott neked, arra akarja használni, hogy 

kinyilatkoztassa magát? Gondoljatok bele, hogy néha egyetlen ilyen üzenet is elég ahhoz, hogy sokkal 

messzebbre lássatok és tudjatok, mint ahová eddig eljutottatok. És ez a megértés képessé tesz titeket 

arra, hogy csodákat tegyetek. Mert meg fogjátok ismerni magatokat, és ezért meg fogjátok érteni, 

hogyan kell alkalmazni a szellemi örökségeteket. 

18 Ó, szeretett tanítványok, meg kell tanulnotok szeretetet adni, jót tenni és lelketekkel adni. Azt 

mondom nektek, hogy aki feltárja lelke erejét a világ előtt, és a tudásnak ebből a forrásából merít, hogy 

másoknak is felajánlja, az teljesíti az Atya akaratát. 

19 Meg kell ismerned az összes képességet és erőt, ami benned van, hogy lényed lényege elkezdje 

feltárulni. Akkor megtapasztaljátok, milyen könnyű megoldani az élet problémáit, milyen nyugodt és 

szelíd a felemelkedésért folytatott küzdelem. 

20 A nyomorúság, a fájdalom és a betegség el fog tűnni a Lélek ereje által, aki ima által elűzi őket. 

21 Készítsétek fel magatokat arra, hogy befogadjatok Engem, gyakran vannak a lélek felkészülésének 

pillanatai, amikor készen álltok arra, hogy kommunikáljatok Uratokkal. 

22 Ha elhinnéd, hogy valóban Istent hordozod a lényedben ─ akkor betegségek sújthatnak téged 

vagy 

kísértések, amelyek lehúznak téged? Hogyan tudna a test gyenge ereje irányítani téged? 

23 Szabaddá és erőssé teszlek, hogy legyőzd a világot és a testet. Mert én vezetlek benneteket, és 

közelebb viszlek benneteket az Atyával való tökéletes közösséghez. 

24 Ne gondoljátok, hogy máris tökéletes diskurzusban vagytok azzal, amivel ezeken az elméken 

keresztül rendelkeztek. Nem is az egyszerű intuíció, amely néha megvilágosítja az elmédet. A 

legmagasabbrendű párbeszéd, a legátütőbb párbeszéd, amit elérsz, soha nem a testeddel fog 

megtörténni. 

25 A test, tanítvány, csak egy burok. De benne van egy "szaglóüveg", amelynek illata vagy lényege a 

lélek. Nem gondolod, hogy helytelen, ha ezt a parfümöt elzárják, holott az illata egy egész lakást illatossá 

tehetne? A "lakás" ma az otthonod lehet, holnap a világ, később pedig a végtelen tér. 

26 Emberek: Nyissátok meg belső templomotokat, hogy abban befogadjátok azt a lényeget, amelyet 

ez az Ige tartalmaz. Ha kívül maradsz, ha nem teszel erőfeszítéseket, hogy belépj a szentélyedbe, később 

nem akarsz majd Engem hallani, és távol maradsz, továbbra is a válladon cipelve azt a terhet, amit akkor 

cipeltél, amikor idejöttél ─ a nehézségek, a betegségek, a csalódások terhét. 

27 Tanuljatok azoktól, akik már készülnek arra, hogy meghallgassanak Engem, belépve 

mindenekelőtt a lélekben létező belső templomba. Megerősítik magukat és gyógyulnak szeretetem 

üzenetével. 

28 Hiányzik belőletek a hit, hogy felemeljétek az arcotokat, és reménykedve mosolyogjatok, és 

félelem nélkül, bizalmatlanság nélkül nézzetek a jövőbe, mert a jövőben én vagyok. 

29 Hányszor vagy beteg, csak azért, mert ezt gondolod; mert minden fordulóban azt hiszed, hogy a 

végzet üldöz, és a fájdalom leselkedik rád. Akkor a gondolkodásodon keresztül sötét erőket vonzol, 

amelyekkel beárnyékolod az anyagi életedet és a spirituális felemelkedési utadat. 

De azért vagyok itt veletek, hogy újra felélesszem a hitet az életben, az igazságban, az 

örökkévalóságban, a tökéletes békében, és azért is, hogy megtanítsalak titeket a fény vonzására. 

30 Tanítványok, az isteni terv az volt, az van és az lesz, hogy tökéletesek legyetek. De ha Isten 

megadta neked a tökéletesség eszméjét a formálásodhoz, akkor miért homályosítaná el annak az 

igazságnak a fényét, amelyet az Atya a lényedbe helyezett, mint mindenbe, amit Ő tervezett? Tudjátok, 
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hogy az ember olyan, mint a világegyetem, és a világegyetem olyan, mint az ember. A világegyetem az Úr 

gyermekeinek nagy otthona. De benne sok olyan élőhely van, amelyen át kell haladnod a 

tökéletességedért, és az ember lelke az a szentély, amelyben az Urad fog lakni. 

31 Ha megértitek szavamat, hamarosan azt fogjátok mondani: "Atyám, nyisd meg már ma belső 

templomom kapuit, hogy lényed, amely élet és egészség, bölcsesség és hatalom, beléphessen belém." Ez 

az én szavam. 

32 Azt mondom neked: Ha így beszéltek Hozzám, ez azért fog megtörténni, mert a lélek elfogadta a 

feladatát. Akkor látni fogod, hogy rajtad keresztül kinyilatkoztatom magam, még a testedben is, a 

jelentéktelen dologban, amely mégis nagyszerűséggel rendelkezik a kialakulásában. 

33 Ma ebben a világban élsz, holnap egy másikban fogsz élni a földön túl, és mindegyik világból 

felhasználod, ami szükséges a tökéletességedhez. 

34 Mindenütt találkozni fogtok testvéreitekkel, mert a világegyetem tele van teremtményekkel, és 

mindannyian Isten gyermekei. 

35 Napok, csillagok, világok, természeti királyságok, mindenféle lények, atomok, erők, minden, a 

legmagasabb angyaltól az ismeretlen csúszó-mászó lényig, mind az Abszolút Lény gyermekei, minden 

Tőle származik. Tudjátok, hogy nincs olyan gazdagság, amelynek ne lenne tulajdonosa, és ennek az 

egyetemes gazdagságnak a tulajdonosa Isten. 

36 Most azt kérdezem tőletek, tanítványok: Lehetséges, hogy beteg vagy? Lehetséges, hogy 

szomorúak vagytok, annak ellenére, hogy ez a tanítás arra hivatott, hogy szabaddá és boldoggá tegyen 

benneteket? 

37 Az általam hozott kinyilatkoztatáshoz szellemi megvilágosodásra van szükség, amelyet csak én, a 

lélek Mestere adhatok nektek. 

38 Ha mindig is inkább testnek érezted magad, mint léleknek, akkor most megtanítalak arra, hogy 

inkább lélek legyél és érezd magad léleknek, mint testnek. Ez az üdvösség, a megváltás és a béke. 

39 Néha azt kérdezitek magatoktól, hogy miért szenvedtek többet ebben az időben, mint a korábbi 

idők emberei, és miért kellett eljönnötök, hogy beteljesítsetek egy olyan szellemi küldetést, ami 

korábban nem volt. De én azt mondom nektek: Ez a küldetés, hogy spirituálisan a jó és a fény útján 

járjatok, hogy elérjétek az isteni hegy csúcsát, mindig is ott volt a lelketekben. Másrészt pedig régi 

adósságok halmozódtak fel a jelenlegi létezésben ─ be nem fejezett munkák és be nem fejezett 

küldetések. 

40 Aki képtelen felfogni az új élet értelmét, az fellázad az én igazságosságom ellen, és büntetésnek 

tekinti a vezeklés kötelességét. Másrészt, aki egy új létben felismeri a lehetőséget, hogy kifizesse az 

adósságokat és lemossa a foltokat, az áldja az Úr nevét. 

41 Még mindig kisgyerekek vagytok, és mint kisgyerekeknek őszintének kell lennetek. Ne 

szégyelljétek, hogy imáitokban apró dolgokat kérjetek Tőlem. A lényeg az, hogy imádkozzatok azért, hogy 

inspiráljalak és tanítsalak benneteket. 

42 Imádkozzatok, használjátok a kifejezéseimet, erősítsetek és gyógyítsatok a hit és az ezek által 

terjesztett erő által. 

43 Holnap, amikor az imádságod már nem a betegséged gyógyítására szolgál, hanem arra, hogy 

felfrissülj az Atyával való közösségben, a lelked az elme számára ismeretlen vidékekre vándorol majd. 

Egyeseknek a fényedet hozod, másoktól üzeneteket, megint másoktól bátorítást és boldogságot kapsz a 

lelkednek. 

44 Isten, aki benned van, a te szádon keresztül fogja közölni az üzeneteit, ha a lelked és a tested 

tudja, hogyan kell továbbítani azokat. 

45 "Hogyan lehetséges, hogy Isten embereken keresztül beszél?" - kérdezhetitek. De én azt mondom 

nektek: abban az időben "az Ige" emberré lett, hogy Isten Igéjét mondja. "Az Ige, amely a bölcsesség 

kifejezője, testet öltött, és az ő teste az ember Jézus volt. 

46 Miért ne nyilvánítanátok ki, akik annak tanítványai vagytok, akiben "az Ige" szólt, a lélek, sőt a 

test által is? 
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47 Ma még mindig diákok vagytok, és nem mindig vagytok képesek megérteni a leckémet. De most 

beszéljetek Istenhez a szívetekkel, a gondolataitokkal, és Ő válaszolni fog nektek lényetek legbelsőbb 

részében. Az Ő üzenete, amely a lelketekben fog szólni, egy tiszta, bölcs, szeretetteljes hang lesz, amelyet 

apránként fogtok felfedezni, és amelyhez később hozzászoktok. 

48 Szükséges, hogy az elején elgondolkodjatok az üzeneteken, amelyeket az imátokra válaszul 

kaptok, hogy valóban felismerjétek azokat, amelyeket Atyátoktól kaptok, és soha ne keverjétek össze 

azokat a tévelygő lelketek hangjaival, eszméivel, gondolataival, sőt kinyilatkoztatásaival. Csak csendben 

és meditációban leszel képes felismerni az utat, amelyen keresztül minden üzenet eljut hozzád. 

49 Melyik ember tudná megmondani, hogy lelke milyen szellemi régiókba hatol, és a fény milyen 

magasságába képes felemelkedni? ─ Senki. Ezért aki nem ismeri az imádság, az Istennel való közösség, a 

lelki szemlélődés útjait, gyakran téved. Mert ahelyett, hogy a fény felé tartana, sötét szférákba lép, 

ahonnan rossz sugallatokat és hamis üzeneteket kap. 

50 Tegyetek erőfeszítéseket, próbáljátok meg elérni azt a tudást, amely a szellem örök fényéhez 

vezet ─ oda, ahol eredetetek és célotok van. 

51 Az egészség patakjai terjesztik szavamat. Ha felkészültök a befogadásra, egészségesek lesztek. Ha 

ily módon képesek vagytok egészséget szerezni, akkor bebizonyítjátok, hogy a Lélek által gyógyítottátok 

meg magatokat. 

52 Kérjetek, imádkozzatok, forduljatok Hozzám. Én is biztosítok neked némi előrelépést. De 

törekedjetek arra, hogy érdemeket szerezzetek. 

53 Legyen életetek egyre harmonikusabb, ha minden testvéretekkel ─ jelenlévőkkel és távollévőkkel, 

látható és láthatatlanokkal ─ egy családot alkottok. 

54 Akkor olyan belső békét fogtok élvezni, amelyet még soha nem tapasztaltatok, és amely az 

egymás szeretetére vonatkozó isteni parancs követéséből fakad. 

55 Szeretett "munkások": látom, hogy szorgalmasan művelitek a földeket, előkészítitek a földet, és 

beleteszitek a magot, amely holnap meghozza gyümölcsét, és így meghálálja fáradozásotokat. 

Válasszátok ki a magot és ássátok fel a földet, mert most kezditek el azt az évet, amely az első az utolsó 

három évből, amelyben ilyen módon fogom megismertetni magamat veletek. A hátralévő idő rövid, és 

sietnie kell a felkészüléssel. Mert nem gyenge kisgyermekként akarlak itt hagyni benneteket, hanem mint 

fejlett tanítványokat, akik már közel állnak ahhoz, hogy mesterekké váljanak. 

56 Távozásom után ti lesztek felelősek azért, hogy szavaitok és műveitek által hogyan értelmezitek 

tanításomat. Az emberek a tetteitek és az életetek alapján fogják megítélni a tanításomat. 

57 Nem fog hiányozni az inspirációm. Ezen keresztül fel fogod ismerni a pillanatot, amikor beszélned 

kell, és azt is, hogy mit kell mondanod. Világos, pontos és egyszerű szavakkal ismertessétek meg a túlvilág 

létezését, amit én kinyilatkoztattam nektek, és így valódi szeretettel teremtsetek spirituális utat 

embertársaitok számára, és szavaitokat mindig erősítsétek meg tettekkel és példákkal. 

58 Fokozatosan megtanulod, hogy mások szenvedését a sajátodnak érezd. Ennek az az oka, hogy 

amikor a lelketek telítődik tanításommal, felemelkedik, legyőzi a távolságokat és behatol a túlvilági 

misztériumokba, ahol felfedezi, hogy minden lény eredete egy: az Atya, akiben mindannyian testvérek 

vagytok. 

59 De nem csak a te lelked kapott impulzusokat a munkámban való előrehaladásához. Értelmi 

képességeid is fejlődtek, ahogy érezted, hogy a benned lévő spirituális inspiráció egyre erősebbé és 

erősebbé válik, és azt tapasztaltad, hogy mindannak a megértése, amit korábban nem ismertél fel 

világosan, növekszik, és a misztériumok egyre világosabbá válnak. 

60 Ha nem sikerül teljesen behatolnod a szellem világába, hogy megértsd és érezd mindazt, amit 

tartalmaz, az azért van, mert még mindig az anyag nyomásának és a világ befolyásának vagy kitéve. 

Sok mindent feltártam nektek, de őszintén mondom nektek, az ember még ezen a földön sem fogja 

soha megérteni, hogy milyen az a világ, ami rá vár, milyen módon él ott a lélek, milyen boldogságot él át 

az Istenség színe előtt, és hogyan kapja meg a megtisztulást az, aki tele van tökéletlenségekkel. 
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61 Ha az emberi értelem képes lenne felfogni a túlvilági tiszta lélek boldogságát, akkor ennek a 

boldogságnak is lennének határai, mint amilyen az embernek is vannak. Ezért mondom nektek, hogy 

innen nem vagytok képesek felfogni, de sejthetitek. 

62 El sem tudjátok képzelni, milyen intenzív fájdalmat érez egy lélek, amikor a lelkiismerete az Én 

Istenségem elé viszi. Ezért mondom nektek mindig: Készüljetek fel, és emeljétek fel a lelketeket, mert a 

tanítások, amelyeket ismernie kell, feltárulnak előtte. Ismerjétek fel, hogy a lélek és az értelem között 

valódi megfelelésnek kell lennie, hogy még itt is megsejthessétek ezt az igazságot. 

63 Engedtem, hogy intelligenciátok növekedjen, és a végtelenben keresse a fényt, amire szüksége 

van. Megadtam nektek az akarat szabadságát, hogy megválaszthassátok a saját utatokat. De én a 

parancsolataimat a ti akaratotok fölé helyeztem. Ebben a törvényben képes leszel felismerni a helyes 

utat, benne megtalálod a tudást, hogy megtisztítsd cselekedeteidet. Ha nem akarod ezt az utat követni, 

szabadon elfordulhatsz tőle. De többé nem fogjátok tudni becsapni magatokat, a lelkiismeretetek 

folyamatosan beszélni fog hozzátok. 

Még akkor is, amikor elém lépsz ─ már földi test nélkül ─, a lelkiismeret belső bírája fog ítélkezni 

feletted, és megmondja, hogy a megtisztulás melyik útját kell követned. Az igazságosságnak ez a fénye 

magának Istennek a része, aki bennetek van, és aki megtanít benneteket szeretni a jót és elutasítani a 

rosszat. 

64 A felkészülés ezen éveiben a tanításom tanulmányozásának kell szentelnetek magatokat. Mert 

sok szívnek van szüksége a te szavadra. Fáradtság van a sok romlottságban, éhség van a lelki életre. 

65 E Munka tanítványai szellemi táplálékot fognak teremteni, kijavítják azokat a tévhiteket, 

amelyeket az emberiség eddig táplált, megosztják az Örömhírt erről az időről, amelyben éltek, hirdetik a 

világnézetek és az élet fejlődését, amelyet ez az idő hoz, osztály, felekezet, vallás vagy faj szerinti 

megkülönböztetés nélkül az emberek szolgálatára állnak, kielégítenek minden szellemi vagy fizikai 

szükségletet. Ezek a tanítványok olyanok lesznek, mint a világítótorony, amely megvilágítja a hajótöröttek 

csónakját, olyanok lesznek, mint a csillag, amely megmenti azt, aki tájékozatlanul tapogatózik az 

éjszakában. 

66 Nem fognak kőből templomokat építeni, és nem fognak oltárokat emelni, hogy műveikről 

tudomást szerezzenek. Egy nagy spirituális katedrálist fognak építeni, amelynek kövei a szeretet ereje 

által egyesített emberek szívei. 

67 Figyelmesen hallgassátok meg az elmúlt három év tanításait. Mert azok a tanítványok, akik 

megtanulják ezeket a tanításokat, lesznek a tanítók 1950 után. Abban az időben, amikor azt akarom, 

hogy egyesüljetek és valóban felemeljétek magatokat Hozzám, megvilágítalak benneteket inspirációm 

fényével, hogy nagy és alapvető műveket hajthassatok végre. De készüljetek fel erre, mert amikor eljön 

az általam kijelölt idő, nem fogom többé használni a hanghordozót. 

68 Fényem minden egyes gyermekemben felragyog, akik a Mesterrel való közvetlen beszélgetés 

idejére készülnek. 

De nem azokban lesz, akik eladják a Munkámat, és árusok lesznek. Készüljetek fel arra, hogy amikor 

Szavam 1950-ben véget ér, megértettétek az eljárást, hogy továbbhaladhassatok az úton. Mert ─ jól 

figyeljetek!: Mindazok zűrzavarba fognak esni, akik nem készültek fel kellőképpen. 

69 Értsétek meg, szeretett emberek, hogy miként kell az én akaratom szerint eljuttatnotok az én 

igémet az emberekhez. Hogy ne valljatok kudarcot, ne akarjátok egyik pillanatról a másikra 

megváltoztatni azokat a szokásokat, amelyeket az emberiség évszázadok óta követ. Adjátok át neki a 

tanításomat, és meg fogja érteni az eltévelyedéseket, amelyekben élt. A meggyőzés ereje, amellyel a 

tanításom rendelkezik, fel fogja világosítani a felfogását, és fel fogja ismerni az igazságot. Akkor ami 

egykor rossznak tűnt a szemében, végtelen fényben fog ragyogni. 

70 Gyermekeim, veletek voltam, és megérintettem a szíveteket, hogy helyet készítsetek nekem 

benne, ahol örökké lakhatok. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 206  
1 Az irántatok való együttérzésem szeretetemből fakad, és szüntelenül kiárad minden lényre. 

Szeretetem mindig megáld és megbocsát nektek, és segít nektek, hogy felemelkedjetek fejlődésetek 

útján, hogy közel érezzétek magatokat Hozzám, és méltóvá tegyétek magatokat arra, hogy 

gyermekeimként ismerjétek el magatokat. 

2 Azért adtam nektek a törvényemet, hogy aszerint viselkedjetek. Ez az az út, amelyet az idők 

kezdete óta kijelöltem nektek, ez az az alap, amelyre műveiteket építeni fogjátok. Ez a törvény 

megmutatja nektek a számotokra szükséges elveket, mert tartalmazza bölcs parancsaimat. 

3 Ez az Ige, amellyel ma oktatlak benneteket, annak az oktatásnak a folytatása, amelyet az első idők 

óta adtam nektek, és amely nem áll meg, mert nincs se kezdete, se vége. És ahogy a lelked fejlődik, egyre 

jobban meg fogod érteni bölcs leckéimet, a vágyamat, hogy tökéletesítselek. 

4 A legmagasabb fokú spiritualizációval inspirállak benneteket, hogy a legméltóságteljesebb módon 

szerethessetek Engem, és hogy fogékonyak legyetek megnyilvánulásaimra, és helyesen értelmezzétek 

azokat. 

5 Amikor tanulmányoztátok az Igét és megértettétek a jelentését, megerősödve, teljesen 

elégedetten fogjátok érezni magatokat. Akkor szeretettel fogtok beszélni az egész emberiséghez, amely 

semmit sem tud az Én eljövetelemről ebben az időben, és az együttérzés érzése fogja betölteni egész 

lényeteket. Embertársaidhoz fogsz fordulni, hogy felfedd előttük, amit én mondtam neked, és nekik adod 

az összes vagyont, amit rád hagytam, mintha szent vagyon lenne a kezedben. 

6 Az emberiségnek fényre van szüksége ahhoz, hogy képes legyen egy lépést tenni előre. Minden 

teremtményben, a hit alapján, ott van az éhség, az élet utáni vágy, az igazság megismerése, és az is, hogy 

tudjuk, merre tart az út. Azokon keresztül fogom őket oktatni, akik felkészültek, és akik nehéz 

küldetésükben tudják, hogyan kell szeretettel kijavítani mindazokat a hibákat, amelyeket az istentiszteleti 

cselekedeteikben felfedeznek majd. Ezt a küldetést úgy fogjátok elkezdeni, hogy megpróbáltok példát 

venni rólam. Ne tegyen különbséget gazdagok és szegények között a fájdalom enyhítésére tett 

erőfeszítéseiben. Ne erőltesd rá a hitedet, és ne kényszeríts senkit, hogy elfogadja a tudásodat. Ne 

osztódjatok meg az újbóli eljövetelem miatt, és ne harcoljatok azok ellen, akik az előző testamentumok 

birtokában vannak, ha nem ismerik vagy nem akarják elfogadni utolsó tanításaimat. 

7 Hozz fényt a sötétségbe, hozz békét a szívekbe, és oltsd el azok türelmetlenségét, akik rám 

várnak. Jöjjetek embertársaitok segítségére, és én vigyázni fogok családotokra és javaitokra. 

8 Ha így cselekszetek, akkor az emberek lelkében felépítitek azt a templomot, amely megmarad, és 

amelyben az az istentisztelet fog megvalósulni, amelyet mindig is elvártam az emberektől, az Én szeretett 

gyermekeimtől. 

9 Győződjön meg róla, hogy munkái őszinték. Mindig az igazat mondjátok, legyetek az Én 

tanítványaim. Ezekben a szavakban az eljövendő idők embereihez szólok, mindazokhoz, akik követni 

akarnak Engem, és akik példát akarnak venni rólam. 

10 Ha az 1950-es év letelt, ne kérjetek egy bizonyos helyet, ahol imádkozhattok vagy 

tanulmányozhatjátok az Igét. Válasszon egy otthont vagy egy szabadtéri helyet, vagy azt a helyet, ahol a 

kenyerét keresi. Vegyük példának tizenkét tanítványomat, akik tudták, hogyan találjanak templomot, 

bárhová is mentek, mert ez megvolt bennük, a lelkükben, és a nagyszerű és magasztos tetteik alapja az 

emelkedettségük és a Velem való közösségük volt. 

11 Amíg szenvedés van a földön, amíg nyomorúság van, Mária közbenjárása egy pillanatra sem 

szűnik meg, és lelke megvilágítja minden teremtménye életét. 

12 Felajánlod Nekem szíved lakhelyét, ahonnan hívtál Engem, és Én azonnal a találkozóhelyre sietek. 

13 Az én utamon olyan lelki békét tapasztaltatok, amilyet még soha nem találtatok a földön. 

Ízlelésed édességére vágyva sok utat bejártál, amíg rátaláltál az Igém mézére. 
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14 Gyermekkorodtól kezdve, serdülőkorodban és érett korodban is fáradhatatlanul kerested a 

helyes utat, mert letértél az ösvényről, és ködfelhők akadályozták lépteidet. De Lelkem fénye megjelent 

előttetek, és az a nap a feltámadásotok napja volt, ami ugyanolyan fontos, mint a születésetek napja. 

15 Ne felejtsd el azt a napot, amikor először hallottad szavamat, mert ez volt az a pillanat, amikor 

visszatértél a fény életébe. 

16 Szükségben jöttetek, és felfedeztétek Szavamat, némelyek alázatosan, mások büszkén, de 

mindannyian vonzódtatok Jelenlétem erejéhez. Hozzám kellett jönnöd. Annyi minden várt rád! De míg 

egyesek megvetették simogatásomat, hátat fordítottak Nekem, és bizonytalan utat választottak, mások 

Velem maradtak, hogy gyönyörködjenek szavaimban, és Munkám szolgálatának szenteljék magukat. 

17 Minden gyermekemben ott vagyok, még a gyilkos szívében is. Senkitől sem távolodom el, és 

ahhoz vagyok a legközelebb, aki a legméltatlanabbnak tartja magát. 

18 Az eljötteket arra kérik, hogy imádkozzanak az elesettekért. De ne legyetek az ő bíráik, mert ők is 

el fogják érni a világosságot. 

19 Ne várd el az emberektől, hogy megújuljanak anélkül, hogy példát mutatnál nekik. Nem akarom, 

hogy élősködőkké váljatok. 

20 Meg kell állítanotok az emberek féktelen útját az általam nektek adott Ige ajándéka által. Az 

embereket úgy bízom rád, mint a zsenge növényeket, amelyeknek öntözésre és gondozásra van 

szükségük. Mert az emberek minden útról jönnek majd hozzám, és még a börtönökből is jönnek majd 

emberek, hogy tanítványaimmá váljanak. De ha ma nem teljesíted a feladatodat, a lelkednek újra el kell 

jönnie, hogy életre keltse a "halottat", akit magára hagyva hagytál az úton ─ újra el kell jönnöd, hogy 

meggyógyítsd a beteget, akiről nem gondoskodtál, újra meg kell keresned a kenyeret, hogy felajánlhasd 

az éhezőnek, akiről nem gondoskodtál. De minek keresnétek ilyen fájdalmas vezeklést, ha most a 

kötelességetekkel teljesíthetitek azt? 

21 Az emberi tudomány nagyszerű, de a tudós lelke elaludt, és hagyja meghalni az embereket. Ezért 

a gyógyító balzsamot a kezetekbe helyeztem, hogy ti, akik az emberek orvosai lesztek, példát adjatok a 

segítőkészségről és a szeretetről. 

22 Járványok fognak kitörni a világban, és az emberiség nagy része el fog pusztulni. Ezek ismeretlen 

és ritka betegségek lesznek, amelyekkel szemben a tudomány tehetetlen lesz. 

23 Az egész világ megszabadul a gyomtól. Ítéletem megszünteti az önzést, a gyűlöletet, a hatalom 

iránti olthatatlan vágyat. Nagy természeti jelenségek fognak megjelenni. 

24 Nemzetek pusztulnak el, és egész régiók tűnnek el. Ez egy riasztás lesz a szívetek számára. 

25 Az út készen áll. Én vagyok a vezetőd, elválaszthatatlan vagyok életed útján. 

26 Áldott Izrael népe: Légy szívesen látott vendége Uradnak ─ annak az Úrnak, aki szelíden és 

alázatosan lakozik veled ezen a helyen. De ez nem az az anyagi hely, ahol megmutatom magam. A 

lakóhely a szívedben van, láthatatlanul, ez az, amit felajánlasz Nekem a lelki felemelkedésed 

pillanatában. 

27 Tudom, hogy hiányzik a szavam. Mi lenne belőletek nélküle, népem? Tudom, hogy szükségetek 

van Rám, és fáradhatatlanul jövök, hogy megerősítselek benneteket. Az Én Igém tanácsot ad nektek és 

felemel benneteket ─ ez a tiszta és fényes Ige, amelyet nem találtok egyetlen emberi kéz által írt 

könyvben sem. 

28 Azok a tudósok, akik hallottak Engem, nem vallják előttetek, hogy ez az Ige nem hasonlítható 

semmi máshoz. De a szívük mélyén felismerik ezt. 

29 Hagytam, hogy ezen az úton érezzétek a lelketek békéjét, amelyet korábban nem találtatok meg a 

földön. Sok ösvényen átmentél. Sokféle mézet kóstoltál virágról virágra, mint a tudatlan kolibri, de egyik 

sem volt édesebb az ízlésednek. De ez a szó, amely mézzé vált az ajkadon, eltörölt minden ízt, amit 

korábban megkóstoltál. 

30 Szüntelenül kerestétek a helyes utat, és különböző utakat találtatok. Harcoltál a sötétség ellen, de 

gyors futásod lassúvá és fáradttá vált. 
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31 De Isteni Szellemem fénye felragyogott számotokra, és az a szellemetek és lelketek számára 

felejthetetlen nap be van jegyezve a túlvilág emlékkönyvébe, amelyben szellemi szemeitekkel el kell majd 

olvasnotok mindent, amit a földön tettetek, és mindent, amit a Mestertől hallottatok. Az a nap a lelketek 

számára a kegyelmi életre való feltámadás napja volt. 

32 Néhányan közületek sikeres emberként jöttek ide, mások rászorulóként. Egyesek számára, mint 

ahogy mások számára is, az idő meghatározott volt. El kellett jönnöd Atyádhoz, aki szeretettel várt téged, 

aki befogadott és feltámasztott téged a szellemi életre. 

33 Örömmel töltenek el benneteket szavaim, és úgy érzitek, hogy a benneteket körülvevő testi 

anyag megakadályoz benneteket abban, hogy teljesen átadjátok magatokat áldott Munkámnak. De ti 

engedelmeskedtek ─ mert tudjátok, hogy a tanítványoknak nem szabad beavatkozniuk az én magasrendű 

tanácsaimba, hogy a tanítványnak odaadónak és engedelmesnek kell lennie, hogy ezen az anyagtestön 

keresztül megismerjétek mind a fény útját, mind a hamisság és a sötétség útját. 

Élvezni fogjátok a jólét gyümölcsét a hatalmas fa árnyékában, és eltávolítjátok a viszálykodás almáját. 

A zöld pálmafa árnyékában felfrissítitek magatokat, és figyeltek arra, hogy leveleit ne pusztítsák el a 

hernyók, és a ragadozó madarak se építsenek rajta fészket. 

34 Azért hagytalak benneteket az utatokon, hogy megismerjétek az összes mézfajta ízét, és végül 

kiválaszthassátok azt, amelyik a legjobb ízű az ízleléseteknek. Megismertettem veletek a két végletet, 

hogy isteni atomom leheletétől vezérelve képesek legyetek különbséget tenni és mindig a jó felé hajlani. 

35 A Mester megmondta nektek: Az ajtó mögött, amelyet zárva találtok, és amelyet "halálnak" 

neveztek, élet van. Az élet én vagyok. A halál az, ami kísértést okoz nektek, ami elvakítja a szemeteket, és 

nem engedi, hogy mellettem éljetek. De van egy erős fegyvered, amellyel megszabadulhatsz a 

kísértéstől: ez az imádság. Ez az a fegyver, amely az erő érzését adja nektek, amely közelebb visz 

benneteket az Istenségemhez, és amely lehetővé teszi, hogy Velem együtt haladjatok a spirituális 

fejlődés útján. 

36 Én, az Atya, senkit sem utasítottam el szeretetem és megbocsátásom kebeléből, még azokat sem, 

akik hagyták magukat a kísértésnek, és a szakadékba zuhantak. Senkit sem ítéltem el. Sem a földön, sem 

a "szellemi völgyben" nincsenek védtelen lények. Ki az közületek, akit kiűzhetnék keblemről, mert bűnös 

és méltatlan arra, hogy kegyelmemben részesüljön? A megkeményedett bűnös szívében élek, aki nem 

tudta befogadni Isteni Lelkem fényét, mert nem hallgatott a lelkiismerete hangjából érkező hívásra. Azt 

hiszitek, hogy a rossz cselekedeteinek láncolata miatt távolítottam el magam tőle? Nem, a fenébe is. Én 

vagyok minden teremtmény Atyja, anélkül, hogy bármelyik gyermekemet elutasítanám. Én vagyok a 

Szeretet, és mint szerető Atya, senkit sem hanyagolok el, az Én népemet. 

37 Rátok hárul, hogy imádkozzatok az elveszettért, kérjétek, hogy Lelkem fénye világítsa meg a 

lelkét, hogy felébredjen, megtörje a kísértés kötelékeit és eloszlassa a sötétséget, amely elvakította. 

38 De Izrael aludt. Izrael elvárja, hogy az emberek saját érdemeik révén érjék el megújulásukat. Nem 

foglalta el az őt megillető helyet, mert az a feladata, hogy példát mutasson másoknak. 

39 Nektek pedig, emberek, azt mondom: Kire hagytam törvényemet? Megkeményedett bűnösök 

kezében? A törvény az önök kezében van. Ki a felelős tehát azért, hogy parancsaimat még nem tartják 

be? ─ Izrael! De ezenfelül azt mondom nektek: Miért tettétek a növekedéseteket parazita növényré a 

Földön? Miért nem indultál el, hogy teljesítsd a parancsomat? Miért engeded, hogy a bűnös féktelenül 

járja az útját? Miért nem hozod őt közelebb hozzám az Ige ajándékával, amelyet rád bíztam, és miért 

nem beszélsz hozzá az Én Nevemben? Azt akarod, hogy a sötétség továbbra is elvakítsa az ember 

szemét? Nem tudod, hogy a te közvetítéseddel kell megszüntetni a sötétséget? 

40 Keljetek fel, emberek, mondja nektek az Atya. Menj és emeld fel az elesettet. Új parancsokat kell 

adnom az emberiségnek. Nagy és új megbízatásokat adok minden nemzetnek, minden uralkodójának és 

minden lakójának. 

41 Nagyszerű jelenségek fognak történni veled. Az évszakok változni fognak. A tél kemény lesz, és 

nem tudni, mikor jön a tavasz. Mert a férfiak meghatározták az időt erre. De ki tudna ellenállni az 
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akaratomnak? Az esők visszatartják az esőt, és nem érik el a földeket. Ezért készüljetek fel, emberek, 

mert közeleg a káosz ideje közöttetek, és Izraelnek meg kell sokszoroznia a harcát. 

42 Béke uralkodik köztetek. Tartsd meg! Ne űzzétek ki ezt a békét a szívetekből. Ezt a nemzetet Én 

választottam ki, és nem az az akaratom, hogy megérintsék. Készüljetek fel azonban, mert a küldetésetek 

szellemi teljesítésén keresztül ez a nemzet és az emberiség fényt kap. 

43 Itt vagyok neked Én, Izrael! Csak a hangomat halljátok, anélkül, hogy láthatnátok Engem. De 

elégedjetek meg azzal, hogy halljátok a mennyei harang hangját. 

44 Követem hívásod hangját éjszakai táborod sarkába. Egyik szenvedésetek sem maradhat 

észrevétlen előttem, és megadok nektek mindent, ami a test és a lélek javát szolgálja. 

45 Nem adok nektek hamis gazdagságot, mert tönkretennétek magatokat. De én megmentelek 

téged, hogy ezen élet után a jobb kezemre emeljelek. 

46 Kérj tőlem gazdagságot a lélek számára, és én megadom neked. Ne díszítsd a testedet, miközben 

hagyod, hogy a lelked meztelen legyen. 

47 Törvényemet, amelyet az embereknek a két első időben adtam, még nem tartották be. Ezért újra 

veletek vagyok, hogy megváltsalak benneteket. 

48 1866 óta az Én Igémet hallják ebben a nemzetben, ahol a kristálytiszta vizek a forrásból áradnak a 

szellemileg szomjazókra. Ide helyezem magam, hogy megsimítsam szeretett gyermekeim megkövült 

szívét. 

49 Ó, bárcsak mindenki eljönne, hogy meghallgasson Engem! De néhányan, bár hallottak Engem, 

inkább a törmelékkel teli, göröngyös utakat választják, minthogy az Úr világosságának útján járjanak. De 

ez a ti testvéretek, a hálátlan, az engedetlen, aki az örök élet kenyere helyett inkább a föld keserű 

kenyerét eszi. 

50 Boldogok vagytok, akik Velem maradtok, tudva, hogy én vagyok Krisztus, aki várja a "tékozló fiút". 

51 Atyátok azért jött, hogy tanítson benneteket az Ő tanítására ─ arra a szellemi tanításra, amely 

nem engedi meg a fanatizmust, amely arra tanít benneteket, hogy tökéletesen teljesítsétek az isteni 

törvényt és az emberi törvényeket. 

52 Nem tanítottalak arra, hogy bántsd vagy öld meg a testedet, hogy elnyerd a megbocsátásomat. 

Az egyetlen bűnbánat, amit elfogadok tőletek, az az, amelyben lemondtok arról, ami káros vagy 

Rosszról lemondott, bár gyakran fájdalommal a szívében. Valahányszor így cselekedtél, szíved megérezte 

Lelkem békéjét. 

53 Azért beszélek így hozzátok, mert nem akarom, hogy a lelketek a föld porán vonszolja magát, bár 

a valódi világa egy másik. 

54 Tudod, hogy mi vár rád az életed után? Hová megy a lelked? Én csak annyit mondok nektek: 

Figyeljetek és imádkozzatok. Tanulj és cselekedj. Vándorok vagytok ebben a világban, de hamarosan vége 

lesz ennek a vándorlásnak, és közelebb kerültök hozzám. 

55 A három korszakban különböző megnyilvánulási formákat választottam az emberiség számára: Az 

Első Korszakban Mózesen keresztül, hogy a szabadság és a fény felé irányítsa lépteiteket. A második 

korszakban azáltal, hogy emberré lett, mivel "az Ige" emberré lett, és a megváltás nyomát hagyta a világ 

számára. Ma a "Fehér Felhőn" jöttem, mint a Béke Szivárványa, hogy azt mondjam nektek: Jöjjetek a 

Szentlélek Fénye után vágyakozva. Nem akarom, hogy várjatok az új időkre, mert az elkövetkezők 

nagyobb fájdalmat és súlyosabb megpróbáltatásokat hoznak. 

56 Most a Harmadik Testamentumot hagyom itt, hogy tanulmányozzátok és kövessétek. Mert az 

1950-es év már közeledik. 

57 Ha nem használjátok a tanításomat, keservesen fogtok sírni, amikor halljátok, hogy a Mester 

elbúcsúzik tőletek. Erre vársz? Várjátok, amíg a járványok és az éhínség is elterjed, és a bánat és a 

fájdalom betör otthonotokba? 

58 Egységben és erőben akarlak itt hagyni benneteket. Ne ítéljétek el egymást, szeressétek egymást, 

és a béke egyetemes lesz. 
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59 Melyikőtök fog holnap tengereken, hegyeken átkelni és távoli országokba jutni? Kiknek kell 

elhagyniuk a családjukat, a gyermekeiket, hogy elvigyék az én szavamat a nemzetekhez? 

60 Figyeljetek és imádkozzatok, mert még az 1950-es év előtt egyedül ettétek a kenyeret, amelyet én 

adtam nektek. Összezártad a kezed, hogy elrejtsd az étel maradványait, és elrejtetted a vizet, nem 

gondolva azokra, akik szomjasak. De a dolgok meg fognak változni, és ez után az utolsó három év után, 

amely alatt a szavamat adom nektek, mesterekként fogtok elindulni, hogy tanítsátok az újonnan 

érkezőket. 

Tisztítsátok meg magatokat sok tökéletlenségetekből, hogy tiszták legyetek, és példát mutassatok az 

egyházaknak és a szektáknak. Készüljetek fel, mert sokan azok közül, akik jelenleg hallanak Engem, hátat 

fordítanak Nekem. Mások elmennek, és a saját akaratuk szerint cselekszenek. Köztetek van az, aki elárul 

engem, aki átad engem és elad engem. 

61 Tanulmányozzátok Igémet, hogy holnap ne mondjátok majd, hogy Ő csak egy ember volt, aki 

beszélt, és nem a ti Istenetek. De ki képes úgy beszélni veled, ahogy én beszéltem? Melyik emberi lény 

képes úgy átalakítani és megújítani egy népet, ahogy én tettem? 

62 Hamarosan már nem fogjátok hallani ezt a hangot, de emlékezni fogtok arra, hogy 1866-tól 1950-

ig veletek voltam, és bár sokan hallottak Engem, néhányan közülük kiűzték Szavamat a szívükből. Ti, akik 

Velem voltatok, az Atyával is együtt lesztek az örökkévalóságban. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 207 
1 Legyetek áldottak, mert többé nincs szükségetek semmilyen képi ábrázolásra, amely Engem 

szimbolizál, hogy érezzétek jelenlétemet. Ez egy lépés, amit a spiritualizáció felé tettetek. 

2 Szemed előtt egy hatalmas terület terül el, ahol egyik tanítást a másik után tanulmányozhatod 

anélkül, hogy valaha is a végére érnél. Mert ez az élet, amit emberi lényekként élhettek, nem lesz elég 

ahhoz, hogy mindent megértsetek. 

3 Hogy változott meg az, ami körülvesz téged, mióta hallottad a hangomat! A fátyol, amely a 

szemedet takarta, elszakadt, és nem tudod többé becsukni. Mert ki kíván újra sötétségben lenni azok 

közül, akik meglátják a világosságot? 

4 Nem tudjátok többé elfojtani a szívetekben az irántam érzett csodálatot, hálát és szeretetet, és 

ezt be is bizonyítjátok nekem lelki imáitokban és tetteitekben. Már elfelejtetted a bemagolt imákat, 

amelyek tele voltak mesterkélt és kiválasztott szavakkal, amelyeket az elméd nem értett, és a szíved sem 

érzett. Abban az időben nem volt megfelelő módotok arra, hogy Istenetekkel beszélgessetek. 

5 Ma, amikor embertársaid nyomorúságával, nyomorúságával vagy fájdalmával találkozol, érzed, 

hogy lényed mélyéről az együttérzés, a szeretet érzése tör fel, amely az a nyelv, amely a legjobban 

kifejezi a felebarátod javára való törekvésedet. 

6 Hosszú ideig templomot építettetek, hogy imádjátok magatokat. Csodáltátok magatokat annak 

tudatában, hogy milyen hatalmat és uralmat gyakorolhattok mások felett. Szerettétek magatokat, 

erősnek és hatalmasnak gondoltátok magatokat. 

7 Meghajlítottam ezt a ti arroganciátokat, és így alázatra késztettelek benneteket, mert 

felismertétek földi jelentéktelenségeteket. Kinyilatkoztattam nektek, hogy van bennetek valami, ami 

megalapozza az értéketeket és az erőtöket, ami miatt nem válhattok hiúvá, és hogy ez a valami a 

szellemetek; hogy annak nagysága messze van attól az önérzettől, amit testi lényetekben éreztek. A 

szellem ugyanis Isten része, és minden anyagi felett áll. Ez az igazi nagyság, amelyet az emberbe 

helyeztem. De törekednetek kell arra, hogy fénye ne halványuljon el, hogy az érdemek által elérjétek a 

felemelkedést a fejlődés útján. 

8 Korábban, amikor az életedet a szenvedélyek uralták, a lelked leláncoltnak és elnyomottnak 

érezte magát. Most megtanuljátok, hogyan uralkodjatok ezeken a szenvedélyeken, mert tanítványaim 

szívében nincs helye sem a büszkeségnek, sem az önzésnek, sem a gyűlöletnek. Lelked mostantól kezdve 

irányítani kezdi tetteidet, gondolataidat és életed minden lépését, és ez a behódolás olyan, mint egy 

önkéntes vezeklés, amelynek aláveted magad, hogy megtisztítsd az elkövetett vétkeidet. 

9 Így a szellem egyre több és több erőt nyer a jóban. És amikor így emberi életútjának végére ér, 

dicsősége olyan nagy lesz, hogy amikor elhagyja ezt a világot, teljesen belép a szellem világába, anélkül, 

hogy a gőgnek vagy a megpróbáltatásoknak bármilyen nyoma lenne rajta. 

10 Aki ezzel az alázattal és emelkedettséggel lép be a túlvilágra, az nem lesz képes elfelejteni azokat 

a nehézségeket, amelyeket e földön hátrahagyott. Aztán visszatér oda, hogy a gyengék, a betegek és az 

elveszettek védelmezője és őrzője legyen. 

11 Fejlesszétek szellemetek adottságait a jóság gyakorlása által, és bizony mondom nektek: A 

csapások, a dögvészek, a betegségek visszavonulnak attól, aki megtartja a szellemiséget és a jó 

felkészültséget. Ez nem azért fog megtörténni, hogy büszke lehessen rá. Mert nem a fizikai erejével fogja 

elérni, hanem a szellem által, amely az alázatosság által erőt kap. 

12 Egyesüljetek Velem, és hallgassátok meg Szavamat. 

13 A világnak szüksége van megváltásra, szüksége van jóakaratú emberekre, akik kimennek és 

kiállnak a tanításom mellett. 

14 Ez egy olyan időszak, amikor az ember nem rendelkezik teljes ismerettel a lelki helyzetéről. 

15 Azok száma, akik felébredtek, mert hallották szavamat, nagyon kicsi azokhoz képest, akiknek 

nincs tudomásuk megnyilvánulásomról. Vannak, akik intuitív módon érzik a spirituális közelségét és 

jelenlétét. 
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16 Az embereknek szükségük van a megmentő kézre és a megmentő szóra. Ez a kéz és ez a hang az 

én új tanítványaimé lesz, akik nagy erőfeszítések árán elhozzák a szellemi tudást, amely megmenti az 

elveszetteket. 

17 Közelednek a próbatételek idejei. Azért képeztelek titeket, hogy legyen erőtök és bátorságotok 

megtapasztalni mindazt, amit bejelentettem nektek. Ebben a konfliktusban az emberek meg fogják 

tanulni megérteni, hogy a nemzetek közötti háború és világnézeteik küzdelmének oka az, hogy 

értetlenségben és Krisztus tanításaitól való elidegenedésben élnek. Ha ugyanis ezt követnénk, a világ 

elégedett lenne. De ha a szeretet helyett önzés van ─ hogyan lehet tiszta elme és szellemiség az ember 

életművében? Ilyen körülmények között hogyan győzhet a szellem a test ellenállásán, hogy 

kinyilatkoztassa a lényegét? 

18 Ahelyett, hogy megszüntetnék a nyomorúságot, amely mindenütt körülveszi őket, az emberek ma 

arra törekednek, hogy a lehető legnagyobb hasznot húzzák belőle maguknak. 

Miért nem fejlődtek az emberek felfelé egy olyan ideál utáni vágyban, amely tisztább érzéseket és a 

szellemhez méltóbb törekvéseket adna nekik? Mert nem akartak túlnézni azon, ami halandó szemük 

számára felismerhető, vagyis nem akartak túlnézni a nehézségeiken, földi örömeiken és materialista 

tudományukon. 

A világban kapott időt arra használták és használják ki, hogy minél több gazdagságot és élvezetet 

szerezzenek ─ azt gondolván, hogy amikor a testük véget ér, akkor számukra mindennek vége. 

Ahelyett, hogy felfelé fejlődne, és Isten gyermekének tekintené magát, az ember tudatlan gőgjében 

lesüllyed egy alacsonyabb rendű lény szintjére, és amikor szelleme az Istenségről és a Szellemi Életről 

beszél neki, az Isten igazságosságától való félelem keríti hatalmába, és inkább elhallgattatja ezt a belső 

hangot, és nem "pazarol" gondolatot ezekre a figyelmeztetésekre. 

Nem gondolt sem a saját létezésére, sem a mentális és fizikai állapotára. Hogyan is lehetne ez 

másképp, minthogy por és nyomorúság, amíg így él és így gondolkodik? 

19. Ezért tanítalak titeket, és íme, akik Engem hallgatnak, azoknak más gondolat van az elméjükben, 

és mélyen elgondolkodnak azon a magasabb életen, amely a lélek élete, és amely már a földi életben is 

elkezdhet kialakulni, ha az ember megérti, hogy az emberben létezik valami magasabb rendű dolog, ami 

az Én Isteni kegyelmem. 

20. Ebből láthatjuk, hogy a mindent irányító törvény vagy hatalom Isten, akinek hatalma és 

bölcsessége a természetben nyilatkozik meg, amely az ő tökéletességét tükrözi. Amikor ez az emberiség 

felismeri és elismeri Atyja nagyságát, amikor megérti, hogy nem szükséges az Ő képmását megteremteni 

ahhoz, hogy imádni lehessen Őt, és tudja, hogyan fedezze fel Őt még a teremtés látszólag jelentéktelen 

lényeiben is, akkor jó úton jár, és azon az úton, hogy felismerje Isten bölcsességét és erejét, amelyet 

minden teremtett dolog magában hordoz. Így azok, akik megkapják tanításomat, egyre inkább 

spiritualizálódnak, mert érzékelésük tágabb horizontokra nyílik meg. A fal, amely bebörtönözte őket, 

leomlik a szemük előtt, és egy olyan világot fognak látni, amelyben egyik tanítást a másik után 

megismerhetik és megérthetik. 

21. De bizony mondom nektek: Amit eddig tanultatok, még nem elégséges ahhoz, hogy megértsétek 

mindazt, ami az Én Akaratom. Még sokáig kell majd ezt a hosszú utat járnotok. De azt is mondom nektek, 

hogy attól a pillanattól kezdve, hogy képesek voltatok széttépni a tudatlanság fátylát, már nem 

fordulhattok vissza. Aki hallotta ezt a mennyei éneket, az többé nem fogja tudni elzárni a hallását az én 

sugallatom elől, és ajkai nem fogják abbahagyni az ő Urának dicséretét. 

22. Ma minden alkalommal más imát tudsz mondani, ami szíved legmélyéről jön. Nemrég még 

mesterséges szavakat fogalmaztál meg, amelyek az elmédből és a könyvekből származtak. Imádságodnak 

most már nincsenek határai, mert minden alkalommal, amikor igaz hittel felemelkedsz belülről, úgy 

érzed, hogy egyre közelebb kerülsz a harchoz. Ezért ─ a saját és mások fájdalmában és a hálaadásban ─ az 

ajkadon lévő szavak helyett az ihlet az, ami közeledik a lelkedhez, hogy az Úr jelenlétébe vigye. Ma már 

nem az ajkatok dicséri az Úr dicsőségét, ma már az egész lényetek tesz tanúságot az Ő jóságáról. 
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23. Ismerjétek meg magatokat, és ha felfedeztétek a hibáitokat, javítsátok ki őket. Bátorítsátok 

magatokat azzal a reménnyel, hogy visszatérhettek oda, ahová minden léleknek el kell jutnia. Harcoljatok 

magatok ellen ezzel a vágyakozással. Bizonyítsátok be magatoknak, hogy szellemi természetetekben 

felsőbbrendűek vagytok. Bizonyítsátok be magatoknak, hogy le tudjátok győzni magatokat, amikor a 

szenvedélyek, a rossz hajlamok megpróbálnak uralkodni rajtatok. 

24. De a múlt idők örökségét, amikor a test kielégüléséért éltetek, és templomot építettetek, hogy 

imádjátok magatokat, mert örökkévalónak, erősnek és hatalmasnak éreztétek magatokat, el fogja 

távolítani az a felismerés, hogy mit jelentenek a szellemi és anyagi értékek. 

25. Az erődről és szellemi értékedről való meggyőződés nem lehet ok a hiúságra. A szellemi nagyság 

ugyanis nagyon különbözik a földi nagyságtól. 

26. A szellem a fény szikrája, a szeretet magja, az élet csírája. 

27. Ismerd fel, milyen rossz útra tévedtél, amikor a nagyság elérésére törekedve csak földi 

ambícióidnak engedted át a gyeplőt. 

28. Most már apránként megértitek a spiritualitást, és ezért lelketeknek fény, tudás és kegyelem lesz, 

amikor ennek a nektek adott életnek a végére értek. 

29. Tehát megérted a korszakot, amelyben élsz? 

30. Imádkozzatok, hogy segítsétek a nemzetek képviselőit, akik összejönnek, hogy megoldják a népek 

közötti konfliktusokat. Gondolod, hogy mindegyiküknek más-más megoldási elképzelése van? Nem, 

emberek, tévednek ─ belül, a lelkiismeretükben egyetértenek. Anyagi érdekek késztetik őket arra, hogy 

figyelmen kívül hagyják saját meggyőződésüket. Milyen könnyű lenne minden konfliktust megoldani, ha 

mindenki a lelkiismerete szerint cselekedne. Akkor a világ békében lenne. A nemzetek sorsát irányító 

emberek ─ ahelyett, hogy saját nagyságukra gondolnának ─ akkor mindenki jólétére gondolnának. De 

ebből semmi sem látszik, és a bizalmatlanság állandóan résen tartja az embereket. 

31. Ismét mondom nektek: Ha a világ visszatér az én utamra és követi a tanításomat, akkor megoldja 

a problémáit és békében fog élni. 

32. Ezen a napon egyetemes sugaram leszáll a lelkedre, hogy az örök élet kenyerével tápláljon téged. 

Az én hangom hívott téged. 

Látom köztetek azokat, akik utolsóként jöttek, akiket meghívok, hogy felfrissüljenek az Igémben. 

Egyesek hitetlenek, mások bálványimádók, egyesek szelíd bárányként jönnek a nyájhoz, mások a 

képmutatás álarcát viselik az arcukon. Kételkednek jelenlétemben, és belül gúnyolódnak tanításomon, 

mert lehetetlen számukra, hogy a Teremtő az emberi értelem képességén keresztül ismertté tegye 

magát. 

33. Ha nem az igaz Isten lenne az, aki megismerteti magát, akkor nem hozná elő azokat a 

bizonyítékokat, amelyeket én adok nektek, és nem tanítana az erény útjára. Aki nem hisz, az azért nem 

hisz, mert nem gondolkodott. A szíve bezárult, és sötétségben van. 

34. A hang azt mondja neked: Én vagyok az igaz Isten, az Atya, az Élet és a Fény. Azért jöttem le, hogy 

ebben a formában ismertessem meg magam, hogy eltávolítsam tévelygéseiteket, tévedéseiteket és 

alantas szenvedélyeiteket, amelyek megakadályoznak benneteket az igazság megértésében és 

megismerésében. 

35. Én nem árulok el senkit a többieknek, mert ti az én lakomámon vagytok. A lelkedben lévő 

fényemen keresztül beszélek a lelkedhez, hogy felrázódjon és felébredjen. 

36. Ugyanaz a Krisztus vagyok, akit a második korszakban elítéltetek. De az idők az én akaratom 

szerint vannak kijelölve. 

37. Amikor annak idején a keresztre vezettél Engem, amelyen az irántad érzett szeretetből magam 

ontottam ki az utolsó csepp véremet, úgy tüntettelek fel, mint egy ártatlan, aki nem tudja, mit tesz, noha 

a Messiást az okok ismeretében ítélted el. De tizenkét ember gondjaira bíztalak benneteket, akik a 

Mestert követve terjesztették Tanításomat az emberiség körében. 

38. Ma felfedezem köztetek azokat, akik egy másik időben teli torokból kiáltották: "Feszítsd meg! Ő 

egy varázsló!" És aki így rosszul ítélte meg az általam nyújtott előnyöket. 
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39. Az idők elmúltak, és lelketek eljött, hogy ebben a nemzetben éljen az én akaratom szerint, hogy 

másképpen halljátok az "Isteni Igét", a szeretet és az élet Igéjét. 

40. Itt vagyok veled! Megérintem a szívedet, hogy menedéket nyújts nekem. Lelki vágyakozással 

szállok le a lelkedért, amelyet nagyon szeretek. Mert a bűnhöz láncoltátok, és így elsötétítettétek a 

fényét. 

41. Amikor az intelligenciád felragyogott, az nem a felebaráti szeretet volt. Mert a szereteted lankadt 

a kényelemmel és anyagi kielégüléssel teli életben. 

42. Elfelejtitek a lélek örök életét, és végül isteneknek tekintitek magatokat ebben a világban. 

Fokozatosan kételkedtek létezésemben és igazságosságomban, mert látjátok, hogy nem akadályozom 

meg a vérontást az emberek között anélkül, hogy megértenétek, hogy bíróként kérlelhetetlen vagyok, és 

megengedem a bűnbánat kiengesztelését és megtisztítását a fájdalom által. 

43. Nyisd ki a szíved! Emeld fel a lelked! Hagyd, hogy elmondja neked, hogy a hang, amit hallasz, 

ugyanaz, mint amelyik mindig is szeretetről, irgalomról és tökéletességről beszélt neked. A Harmadik 

alkalom meglepett téged! Ne vágyjatok arra, hogy emberként lássatok Engem, ahogyan a Második 

Korszakban tettétek! Emlékezzetek, hogy azt mondtam nektek, hogy "a felhőn" fogok jönni. Isteni Lelkem 

leszáll hozzátok, és ezért a tökéletesség létrájáról sugárzást küldök le a hanghordozóra, és így hangom 

még e világ szennyében is hallható. 

44. Nem csak ti halljátok a szavamat. Én, "az Ige", kiárasztom fényemet a földgolyóra. De ha 

megkérdezel mindenkit, hogy hallottak-e hangot a túlvilágról, azt fogják válaszolni, hogy "nem". Miért? 

Mert az emberek süketen járnak a világ útjain, a bűn és a fanatizmus ölelésében, anélkül, hogy 

meghallgatnák a lelkiismeretükből jövő hívást. 

45. 1866 óta adtam nektek az Igémet, amely üdvösséget jelent a lelketek számára, és amely kijelöli 

számotokra az utat, amelyen keresztül elérhetitek a tökéletes békét az egész világon. 

46. Nehéz küldetést bíztam a lelketekre, amellyel az Úrral szembeni adósságukat kell törleszteniük. 

Mindjárt kihúzom a gyomokat, hogy kötegekbe kössem őket, és a tűzbe dobjam, amíg hamuvá nem 

válnak. Mert a végén a fény felragyog, és tanításomat világszerte elismerik majd. 

47. Az ember új tanításokat és új törvényeket fog alkotni, de ez már nem az ő akarata lesz, hanem az 

enyém. Akkor béke, harmónia és testvériség lesz. A szívek nem táplálkoznak többé gyűlöletből, nem 

emelkedik fel gyilkos kéz. Ahhoz azonban, hogy mindez megtörténhessen, előbb meg kell tisztítanom 

benneteket. Néhányan látni fogjátok, hogy ezek a próféciák valóra válnak a Szellemi Völgyből, és azok, 

akik továbbra is a földön élnek, tanúságot fognak tenni róluk az 1950 utáni új nemzedékeknek. 

48. Emberek: Az út, amelyet kijelöltem nektek, hogy elérjetek Hozzám, egy. Fény jelzi. Rajta az élet és 

az imádság. Ez a lélek útja. Ha rajta jársz, nem fogsz elpusztulni. Ha ezen az úton jártok, hirdessétek a 

Lélek Tanítását a világnak, tegyetek tanúságot kinyilatkoztatásaimról, és tanítsátok embertársaitokat, 

hogy tökéletes imádsággal jöjjenek Hozzám. 

49. Emlékezzetek, emberek, arra az imapéldára, amit az Olajkertben adtam nektek, amikor az 

Atyához könyörögtem az emberiség bocsánatáért. Jézus teste leborult a Mennyei Atya előtt, de nem egy 

kép előtt, és szavaimat a Menny felé irányítottam, ugyanazt, amit az emberiségre hagytam. 

50. Ismét elárasztom kegyelmemet közöttetek, és szeretettel ölellek benneteket. Az élet vándorai, 

tanítványok és gyermek-tanítványok: Ez a kegyelem napja, amikor a Mester hangja leszáll hozzátok, hogy 

megsimogasson benneteket. Nem úgy mutatkozom, mint szigorú bíró, hanem mint igazságos Atya, és 

szavammal az általam kijelölt úton vezetlek benneteket, amelyről letértetek. 

51. Mindannyian harcosok vagytok. Látom, hogy néhányan lehangoltan érkeznek. Mások győzelmet 

arattak, és megint mások még nem énekelnek diadalmas dalt. Még mindig a csata közepén vagytok, és 

nem tudjátok a kimenetelét. A szántóföldek, amelyeket be kell vetnetek, és amelyeket még nem 

ismertek, nagyon nagyok. De neked bőségesen van magod, és képes leszel elvetni. 

52. Míg egyesek odaadóan és erősen végzik a feladatukat, másokat a fáradtság legyőz, és lankadnak, 

pedig tudják, hogy van egy szem, amely mindent lát, egy fül, amely mindent hall, és egy kéz, amely 

mindent leír. Gondolj arra, hogy egy értékes időt hagysz elmúlni, amit ma élsz át, és hogy holnap a 
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szemed nem fog kinyílni fény nélkül. Akkor a lelked szomorúan fog felemelkedni, mert nem akartad 

meghallani az én szavamat. Hatalmas vágy fogja megszállni a lelketek, hogy meghallgassatok Engem, 

mint ebben az időben. De csak egy szigorú hang fog eljutni hozzád, a lelkiismeret hangja, amely 

megrémít. 

Ezért ma azt mondom nektek: Ne távolodjatok el az Igémtől, ne legyetek süketek az utasításaimra. 

Vedd ki ennek az utasításnak az értelmét, mint egy szentírásnak, amelyért felelned kell majd előttem, 

mert ez a törvény. 

53. Az emberek vaksága a tanításom nagyságának megértésében a bűnük és fájdalmuk eredménye. 

54. Ez az esszencia, amelyet nektek adok, élet a léleknek és balzsam minden szenvedő léleknek. 

Olyan, mint a harmat a kopár mezőkön. 

55. Ha még nem arattál jó gyümölcsöket, kérdezd meg a lelkiismeretedet az okról, és az azt fogja 

válaszolni, hogy a jó eredmények eléréséhez dolgozni és figyelni kell. Vessetek jó példákat a földre, 

vessetek erényt, mutassátok meg azokat a képességeket, amelyekkel a lelketeket megteremtettem. 

Vetkőztesd le a rossz szenvedélyektől, és öltöztesd fel jó cselekedetekkel. Akkor a földön igazi 

gyermekeim lesztek, és megtestesítői lesztek az én Istenségemnek. 

56. Mindegyikőtökre rábíztam a felelősséget, hogy megismertessem Háromságos-Marian Spirituális 

Munkámat, amelyet az emberiség meg fog vitatni, és amely az eszmék forradalmát fogja okozni az 

elmékben, és összezavarja mindazokat, akik nem tudják felfogni e Munka kezdetét, és még kevésbé 

annak végső célját. 

57. Az én vetéseim alszanak, és nem teszik ismertté munkámat, amely tiszta és hangos, mert 

felismerik, hogy rossz cselekedeteiket keverték bele. Már csak rövid időtök van arra, hogy a világ 

meghallja az én szavamat ebben az igehirdetésben. Ha alszotok, holnap fájdalom és keserűség lesz a 

szívetekben. De nem az Atya lesz az, aki ítélkezik felettetek, hanem a lelkiismeretetek. 

58. Már csak rövid idő áll rendelkezésedre, hogy élvezd ezt az ételt. Melyek lesznek Velem 1950 

végén? Melyikőtöké lesz az aratás termékeny búzája? 

59. A világ mély letargiában alszik, és várja, hogy eljöjjetek és életre keltsétek. Még nem indultatok el 

a "holtak" felé, mert nincs bizalmatok Bennem. Mitől félsz az emberektől? Félsz az 

igazságszolgáltatásuktól vagy a haláluktól? Megmondtam nektek, hogy megszabadítalak benneteket a 

haláltól. Ne feledjétek, hogy én örök életet adtam nektek. 

60. Nem fáradtam bele, hogy hozzátok szóljak, mert én vagyok "az Örök Ige". Az én Igém a véső, 

amely megmunkálja és elsimítja a kőszíveket, amelyekből kristálytiszta vizet fakasztok. 

61. A fájdalom és a tragédia idején azt akarom, hogy vegyetek példát rólam. De helyezzétek minden 

bizalmatokat belém, akkor embertársaitok megismerhetik a spiritualizmus ragyogását. Ugyanezt 

megtehetitek Velem, ne legyetek bizonytalanok. A kereszt terhe nem haladja meg az erődet. 

62. Emberek, nagy megpróbáltatásaitok jutalmául szavamat adom. A rokonaid félreismertek és 

megvetettek téged a Munkám miatt. Hányan voltatok közületek, akik a világ orgiáinak és élvezeteinek 

hódoltatok, és ezzel a lelketeket a degenerációba vittétek, amelyre minden züllés csapás volt. De végül is 

ki tért le erről az útról? ─ A Mestered. Megértettétek szeretetemet, és megköszönitek nekem, tudva, 

hogy lemondásaitok jutalmaként szólok hozzátok. 

63. Azt hitted, hogy nincs olyan tekintet, amelyik megismerhetné a múltadat. Mégis itt vagyok, és 

olvasom életetek könyvét, hogy ne kételkedjetek a létezésemben és a jelenlétemben. 

64. Ebben az időben a tanítványaim helyére helyeztelek benneteket, ahogyan a Második Korszakban 

is magam köré gyűjtöttem apostolaimat. 

65. Az én szavam vezet téged azon az ösvényen, amelyet az én nyomom hagyott. Már régóta utazol, 

de még mindig nem jön ki a diadalkiáltás az ajkadon. Még mindig a küzdelem közepén vagytok, és csak 

akkor kapjátok meg a jutalmat, amikor az életút végére értek. Egyeseket erősnek látok, másokat 

kimerültnek. Adok nektek pihenőhelyeket, hogy elmélkedhessetek bennük. Mert most olyan értékes idő 

van, amelyet senki sem pazarolhat el. 
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66. Ne hagyjátok figyelmen kívül az utasításaimat, és ne legyetek süketek a hangomra. Hallgasd meg 

ezt a szót, és vedd ki belőle a jelentését. Tisztítsd meg elmédet és tisztítsd meg szívedet, hogy felismerd 

nagyságát. Ebben van az, ami életet ad a lelketeknek. Ez az a harmat, amelyet a száraz mezőkre engedek 

hullni, és ez az a mag, amelyet nektek kell elvinnetek az emberiségnek. Ha néhány gyermekem nem 

tudott gyümölcsöt aratni a vetés után, az azért volt, mert a mag nem volt tiszta. Vessétek el a jó magot, 

és várjátok a jó gyümölcsöt. 

67. Űzd ki a szívedből az emberektől való félelmet, amely mindig is visszatartott téged küldetésed 

teljesítésében. Szabadítsd meg lelkedet minden foltjától, amíg mezítelen nem lesz, és akkor kezdd el 

felöltöztetni jó cselekedeteid fényével. Akkor belsőleg méltónak fogjátok érezni magatokat arra, hogy 

terjesszétek Törvényemet. Magyarázzátok el a Tanításomat, és hagyjátok, hogy az emberek felfedezzék. 

Munkámba behatolva nem fogják felfedezni a kezdetet, és nem fogják látni a végét sem. 

68. A tanításom olyan tiszta, hogy nincs miért bocsánatot kérnetek vagy szégyenkeznetek az emberek 

előtt. Ha mégis szégyenkeznétek, az azért lesz, amit hozzáadtatok, vagy azért, mert az életetek nincs 

összhangban azzal, amit tanítotok. Gyakran szeretnétek észrevétlenül átmenni; de ez nem lesz 

lehetséges, mert azért küldtelek titeket, hogy jó cselekedeteitek példájával megosszátok ezt az örömhírt. 

69. A világ tudatára ébred majd annak, hogy váratlanul új idők köszöntöttek rá, és azokhoz fog 

fordulni, akik tudnak neki valamit mondani ezekről a dolgokról. De ha aludnál ─ mekkora fájdalommal 

ébrednél fel! 

70. Már csak "pillanatok" vannak hátra, hogy meghalljátok ezt az Igét. Melyek lesznek Velem, amikor 

vége lesz? Melyek fogják tisztán megtartani törvényemet, ahogyan én adtam nektek? 

71. Ne feledjétek, hogy ettől kezdve bátran induljatok el, hogy teljesítsétek nemes küldetéseteket. Ne 

féljetek a haláltól, mert mondom nektek, hogy a halál nem fog eljönni hozzátok. De halálos csapást kell 

mérned a kísértésre, amelyet a testedben hordozol, hogy ne ess el. A jó tanítványnak meg kell tanulnia 

legyőzni önmagát, hogy másokat is megtanítson legyőzni gyengeségeiket és szenvedélyeiket. 

72. Nem ismeritek fel az egyszerűséget, amellyel hozzátok beszélek? Bizony, mondom nektek, ez 

ugyanaz, mint ami a Második Korszakban nyilvánult meg, amelyben korlátoztam Magamat, hogy olyan 

legyek, mint az ember, és hogy felemeljem őt Szavam és példám által, hogy olyan legyen, mint Isten. 

73. Legyetek eszközeim, de soha ne akadályozzátok, hogy elérjem a szíveket. Miért kételkedsz abban, 

hogy te is meg tudod tenni ugyanezt? Nem jól értetted meg a tanításokat. Mivel a gyermekeim vagytok, 

valami hasonlót örököltetek apátoktól, és apátok jó. 

74. Azért jöttetek le a földre a spirituálisból, hogy a sors minden csapásán túl az Isteni Mester 

nyomait keressétek. És most, hogy rajtatok keresztül ismertté teszem magam, mindent hátrahagysz, 

amid van, hogy meghallgass engem. Azt hiszitek, hogy lemondásaitokat és áldozataitokat nem fogom 

megjutalmazni? Ne felejtsd el egyetlen napra sem a sorsod végső célját, hogy minden nap egy lépést 

tegyél előre. 

75. Ne feledjétek, hogy semmit sem adtok nekem. Minden, amit megszerzel, a tiéd lesz. 

76. Miért hajolok le, sőt néha még a legmélyebb szakadékba is leereszkedem, hogy megmentselek? 

Mert szeretlek. 

77. Ebben a tanításban itt van egy alap, egy rövid és biztos út, hogy visszatérjetek a hazátokba. Ez a 

spiritualizáció tanítása. Ha megértitek ─ mennyi fény lesz a gondolataitokban, a szavaitokban és a 

műveitekben! Ne csak ismételgessétek a szátokkal, hogy spiritualisták vagytok. Ha egyszer tényleg az 

vagy, akkor nem kell majd trombitálnod. 

78. Gondoljatok ezekre a tanításokra, amelyeket jelenleg a szíveteknek és a lelketeknek adok. Holnap 

ott kell majd megkeresned őket, hogy megtanítsd őket embertársaidnak. 

Az én békém legyen veletek! 
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