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Előszó 
E mű első kötetei Az igaz élet könyve előszavukban tartalmaznak némi történelmi hátteret és 

magyarázatot, így a további magyarázatoktól itt eltekintünk. 

A kötet végén ráadásul két, a teljes művet bemutató könyv található. 

A következő szemelvények egy kis ízelítőt adhatnak az olvasónak az isteni Ige tiszta és felemelő 

erejéből: 

Amint megértitek, hogy azért jöttetek erre a világra, hogy tapasztalatokat szerezzetek, és 

megvalósítsátok a felebarátotok iránti szeretet és irgalom isteni törvényét, máris áthatoltatok ennek az 

életnek a harmóniáján. Kinyilatkoztatásaimból már tudjátok, hogy aki nem engedelmeskedik 

törvényemnek, annak vissza kell térnie ebbe a világba, amíg a lélek el nem végzi a rábízott feladatot. (228, 

54) 

Van bennetek egy anyagi rész, amely a földből való, és egy szellemi rész, amely az égből való. Van 

idő, amikor az ember anyagnak érzi magát, és van idő, amikor spirituálisnak érzi magát. Amikor 

elhagyjátok ezt a földi testet, és átléptek a szellemi állapotba, meg fogjátok érteni azt, amit most még nem 

értetek. A tested itt marad, mert a földhöz tartozik. De a lelked felrepül a magas régiókba, ahol továbbra is 

élni fogsz, hogy folytasd a spirituális fejlődésedet. (228, 69) 

A lelkek a létra különböző fokain állnak, de én mindegyiket egyformán szeretem, és megadom nekik 

az eszközöket, hogy elérjék a csúcsot. Ugyanígy kell szeretnetek embertársaitokat is, tekintet nélkül arra, 

hogy milyen fokú lélekfejlődéssel rendelkeznek. (223, 72) 

Minden teremtett dolog Nekem hódol, az atomtól a legnagyobb méretű csillagig, a legelmaradottabb 

emberi teremtménytől a legfejlettebb lélekig. Ti, akik ismeritek mindazt, ami a világotokban létezik, 

látjátok, hogy minden lény és minden test hogyan végzi el feladatát és hogyan teljesíti be sorsát. Ebben a 

beteljesülésben hódolnak Nekem. Ez az egésszel való harmóniájuk hódolata. Bizony mondom nektek, 

minden teremtett dolog örül önmagának, még a szikla is, amely keménysége és mozdulatlansága miatt 

zsibbadtnak vagy halottnak tűnik nektek. Mert Isten Lelke, amely mindenben benne van, amit Ő teremtett, 

az élet. (229, 53) 

A Szellem birodalma végtelen; de ahhoz, hogy elérjétek azt a magasságot, amely lehetővé teszi, hogy 

élvezzétek és éljetek benne, ismernetek kell az utat, és világossággal kell rendelkeznetek, hogy 

felemelkedjetek hozzá. Ne gondoljátok azonban, hogy lebecsülöm a földi életeteket: nem, tanítványok. 

Miért is becsmérelném, hiszen én készítettem neked! Értsétek meg, hogy az anyagi világban való élet is 

része a szellemi, végtelen és örökkévaló birodalomban való életnek. (223, 26) 

Ha ezt a földet a könnyek völgyéből a boldogság világává tudnátok változtatni, ahol szeretnétek 

egymást, ahol a jóra törekednétek és a Törvényem szerint élnétek, akkor őszintén mondom nektek, ez az 

élet még érdemesebb és emelkedettebb lenne a szememben, mint egy szenvedéssel, szerencsétlenséggel és 

könnyekkel teli lét, bármennyire is nagy a hajlandóságotok, hogy elviseljétek ezeket. Mikor leszel képes 

úgy egyesíteni a szellemi életet az emberi élettel, hogy nem fogsz többé határt látni az egyik és a másik 

között? Mikor teszed létezésedet egyetlen életté azáltal, hogy elutasítod a halál gondolatát, hogy belépj az 

örökkévalóságba? A tudásnak ez a fénye csak akkor lesz az emberekben, ha a spiritualizáció kivirágzik a 

világban. (219, 16) 

Eljön az idő, amikor e világ határait a szeretet eltörli, és amikor a világok a spiritualizáció révén közelebb 

kerülnek egymáshoz. (213, 61) 
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Utasítás 208  
1 Szavam visszhangja felébresztett benneteket, és távoli országokból, népekből és földekről jöttetek, 

egy hosszú, eseményekkel teli úton, vágyakozva arra, hogy találkozzatok a Mesterrel. És elértétek, amiért 

fáradoztatok és áldozatot hoztatok, mert hozzám jöttetek. Megtettétek az első lépést azon az ösvényen, 

amely a hegy tetejére vezet benneteket, ahol én már előttetek jártam, hogy várjalak benneteket. 

2 Úgy nyitottad ki a szívedet, mint egy üres könyvet, hogy beleírhassam ezt a tanítást. Néhányan 

felajánlották Nekem az értelmüket, és Én beleírtam az Én Igémet is, abban a reményben, hogy a szív 

befogadóvá válik. Mert ez a fény el fog hatolni a szellemi lélekig, ahol olyan otthonra talál, amelyet soha 

többé nem hagy el. 

3 Szavam még soha nem volt olyan világos és részletes, mint ebben a Harmadik Korszakban, 

amelyben emberileg érthetőbbé tettem. Az Én Igém megérteti veletek, hogy mit adtam nektek az elmúlt 

két korszakban. Két parancsolat, amelyet a legelején hagytam nektek, tartalmazza egész tanításomat: 

"Szeressétek Istent teljes szívvel és teljes lélekkel, és felebarátotokat, mint önmagatokat". Később Jézus 

azt mondta nektek: "Szeressétek egymást", és most folytatom tanításaimat, hogy befejezzem a köztetek 

végzett munkámat, és így beteljesítsem a visszatérésre vonatkozó ígéretemet. 

4 Ezúttal nem jelentem meg egyetlen templomban sem, mert a szívetekben lévő templomot keresve 

jöttem. A liturgiák ünnepélyessége és a vallási szertartások pompája nem vonzza Lelkemet, és nem 

képviseli Egyházamat. 

5 A második korszakban a vallási vezetők és a papok azt várták, hogy a Messiás az egyházon belül 

születik meg. De nem velük jöttem a világra, mert számomra a betlehemi istálló tisztább volt, és a 

pásztoroknál több szeretetet és meleget találtam a hideg télben. Ez az oka annak, hogy az akkori 

teológusok tévedtek, és az uralkodók üldöztek Engem születésemtől halálomig. 

6 Ma a teológusok ismét zűrzavarban vannak a visszatérésemmel kapcsolatban, mert a próféciákat és 

az azokról szóló bejelentéseket nem értelmezték helyesen. 

7 Kezdettől fogva kétségek merültek fel eljövetelemmel kapcsolatban, noha olyan bizonyítékokat 

adtam nektek, amelyek tanúskodtak rólam. Így építettem hitet népem szívében. 

8 A jelen korban a tanítványok nagy tömegei jöttek létre; de a sokaságuk ellenére nem érik el azt a 

hitet és erőt, amellyel az a tizenkettő rendelkezett, akik a Második Korszakban követtek Engem. De mit 

fogtok tenni távozásom után? Mindannyian tudjátok, hogy az utolsó három év alatt továbbra is beszélni 

fogok hozzátok az emberi elme segítségével kapott oktatás során. Ha igazán megértenétek Engem, akkor 

biztosak lennétek abban, hogy örökké veletek vagyok, hogy örökké hozzátok beszélek. De kik azok 

közületek, akik belsőleg felkészülnek arra, hogy érezzék Isteni Jelenlétemet és meghallják Hangomat? Ki 

fogja 1950-re, távozásom kijelölt idejére elérni a szükséges spiritualizációt, hogy hanghordozó nélkül 

kommunikáljon a Mesterrel? 

9 Nem fogok megsértődni, ha nem áldoztok Nekem oltárokat vagy virágokat, vagy ha nem gyújtotok 

lámpásokat Nekem. Mert amit az ember szívében mindenkor kerestem, az a lelki oltár. 

10 A virágok a kertek és a rétek felajánlásai, illatuk és illatuk a szeretet felajánlásaként érkezik 

Hozzám. Ezért ne fosszátok meg a réteket és a kerteket a szeretet ajándékaitól. Ne gyújtsatok más lámpást, 

csak az Én Istenségembe vetett hit lámpását. Mert az olajlámpák meggyújtása semmit sem használ nektek, 

ha a szívetek sötét. 

11 Képtelenek vagytok megérteni, még kevésbé megvalósítani a tökéletes tanítást, amelyet 

kinyilatkoztattam nektek. A neve, a Szentháromságos Mária Lelki Tanítás mindent elmond: lelki 

emelkedettség, az isteni kinyilatkoztatások Szentháromságának elismerése és Mária, az isteni gyengédség 

tisztelete. 

12 Mielőtt az 1948-as év elkezdődött, számtalan hanghordozón keresztül mondtam nektek: 

"Készüljetek fel, mert újjáalakítom szellemi rítusaitokat." Nem akarom ugyanis, hogy a világ rossz 

tanítványokként ítéljen meg benneteket, akik a Mesterüket az ő fölösleges szokásaikban részesítették. 

Rátok bíztam tökéletes munkámat, amelyet nem szabad hazudnotok a tetteitekkel. Mindenki, aki elindul, 

hogy kövessen Engem, viselje a keresztjét, és adja át az igazságot egész lényével, amennyire képes és 

képességei engedik. Nem mindig vagytok felkészülve, de mindig készen kell állnotok, mert akkor, amikor 
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a legkevésbé számítotok rá, felmerülhet egy megpróbáltatás vagy egy rászoruló személy, és akkor azonnal 

kéznél kell lennetek. 

13 A családapák számára nehéz a kereszt terhe. Hiszen miután világra hozták az új nemzedékeket, 

megértették, hogy ez nem elég ahhoz, hogy feladatukat befejezettnek tekintsék. Az Atya törvénye az első 

embereknek ez volt: "Szaporodjatok és sokasodjatok". És most, amikor nagy fejlődést látok az emberi 

lélekben, ismét azt mondom nektek: "Növekedjetek és sokasodjatok", de ne csak az anyagiakban, hanem a 

szellemi dolgokban, az erényekben, a szeretetben. Ez a törvény a kezdetektől a végéig, amelyet 

teljesítenetek kell, hogy elégedetten léphessetek be az Én jelenlétembe, és azt mondhassátok Nekem: 

"Uram, itt van az én lelki és emberi beteljesedésem, itt van az én gyümölcsöm". 

14 Szeretett emberek, az idők nem engedik, hogy megálljatok. A természet, a fájdalom, a háború, a 

konfliktus és a káosz erői szüntelenül azt mondják nektek: "Ébredjetek és dolgozzatok!". Töltsétek meg 

szíveteket ezzel a borral, amely a Mester vére, hogy életként és szeretetként áradjon embertársaitokra. 

15 Ne feledjétek, hogy az én szavam egy Atyától származik, aki keres titeket, aki szeret titeket és 

megjavít titeket, aki felemel benneteket, amikor megbotlottak vagytok, és meggyógyít benneteket, amikor 

betegek vagytok. Ma sem azért jöttem, hogy utasításokat adjak neked, hanem csak azért, hogy 

simogassalak. Minden cselekedetedet tisztázni fogom lelkiismereted fényében, de egyeseket nem fogok 

mások előtt leleplezni, hogy csendben halld a belső bíró szavát, és emlékezz arra, hogy Jézus 

tanítványainak cselekedeteikkel dicsérniük kell Mesterük nevét. 

16 Gyakran beszélek a távozásomról úgy, mint a második korszak apostolai: Jézust körülvették a 

tanítványai. Majdnem mindegyikük idősebb volt, mint a Mester. Míg egyesek középkorúak voltak, mások 

előrehaladott korúak. Csak egy volt, aki fiatalabb volt Jézusnál, nevezetesen János. 

A Mester ismét a közelgő elmúlásáról beszélt, és e bejelentés láttán azok az emberek megkérdezték 

maguktól: "Miért beszél a közelgő elmúlásáról, holott mi már közelebb vagyunk a véghez?". Ennek oka az 

volt, hogy a tanítványok nem tudták felfogni, hogy az az Ember, aki tele volt élettel, szeretettel és 

hatalommal, földi értelemben meghalhat. Nem tudták megérteni, hogy Ő, aki az Atyától jött, megszűnhet 

élni. 

De Jézus továbbra is beszélt a távozásáról, és továbbra is búcsúzott, így azok a szívek hozzászoktak az 

elválás gondolatához, és megértették, hogy ki kell használniuk az időt, és meg kell tartaniuk ezt a drága 

magot a szívükben. Ekkor az egyik azt mondta a Mesterének: "Uram, ha valaki megpróbál hozzád érni, mi 

megakadályozzuk." Erre Jézus így válaszolt: "Ami meg van írva, az meg fog történni, és meglesz az Atya 

akarata. Mert hamarabb múlik el az ég és a föld, minthogy az ő szava be ne teljesedjék." 

17 A tanítványok csüggedten és szomorúan hallgatták, és titokban azt kérdezték maguktól: Mit 

tehetnének, ha Ő már nem lenne velük? Hogyan tudnának egyedül harcolni az emberek között? Hogyan 

hozhatnának világosságot a vakoknak, hogyan tisztíthatnák meg a leprásokat, hogyan támaszthatnák fel a 

halottakat és hogyan téríthetnék meg a bűnösöket? A Mester olvasott a gondolataikban, és a megfelelő 

alkalommal így szólt hozzájuk: "Úgy lesztek a helyemen, mint bárányok a farkasok között. De ha hisztek 

bennem, és az úton maradtok, nem fogtok elveszni." 

18 Szenvedésem megtörtént, szavam valóra vált, és apostolaim érezték, hogy bátorságuk és hitük 

elszáll, amikor látták Jézust vért izzadni az olajfák kertjében, mintha félt volna az emberektől ─ ő, akinek 

hatalom volt a kezében. 

A kiabáló tömeggel szemben azt várták, hogy a Mester elhallgattatja azt, hiszen Ő maga hallgattatta el 

a megszállottakat. És amikor az aljas kezek megragadták a rabbit, hogy letartóztassák Őt, a megdöbbent 

tanítványok megkérdezték: "Uram, miért engedted, hogy bűnözőként tartóztassanak le, amikor nincs 

benned bűn?". Ennek ellenére elrejtőztek és elhagyták Urukat. Krisztus azonban továbbra is tanított, mint 

Isten és mint ember. Azért akart emberré lenni, hogy tökéletes példát mutasson, és hogy átérezze az 

emberi fájdalmat. Benne volt minden félelem, minden elhagyatottság. Testében minden aljasságot és 

gyalázatot magára vett. Aztán eljött az utolsó óra. 

19 A fakereszt magasságából tekintete a tömegben a barátait, a tanítványokat kereste, ─ azokat, akik 

vele éltek, akik szerették őt és követték őt az úton. De azok nem voltak ott a halál órájában, az Ő fizikai 

szemei nem látták őket. Csak János, a legfiatalabb volt jelen, aki a Mester anyja mellett állt. A 

tanítványnak adta utolsó üzenetét, Máriának pedig abban a pillanatban az egész emberiség előtt szentelte 

fel az egyetemes Anyát. 
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20 Minden sikerült. 

21 A tanítványok a siralomban és bánatban egyesülve Máriától kértek vigasztalást. De a Mester, aki 

már szellemi lénnyé vált, láthatóvá tette magát. Meglátogatta Máriát és a szent asszonyokat, akik 

tanúságot tettek az apostoloknak arról, amiben kételkedtek. Jézus azonban, aki be akarta bizonyítani nekik, 

hogy továbbra is közöttük lakik, felkereste őket, hogy megmutassa magát nekik. 

22 Az apostolok egy bizonyos alkalommal egy házban szálltak meg. Thomas nem volt köztük. 

Miközben ezek az emberek az emlékeiknek hódoltak, a Mester belépett hozzájuk a falakon keresztül, és 

azt mondta nekik: "Az én békém legyen veletek". A tanítványok csodálkozása leírhatatlan volt, amikor 

felismerték a hang hangot, amely csak rájuk jellemző volt. 

23 Jézus alakja ismét eltűnt, és az apostolok bátorsággal és örömmel telve jelentették Tamásnak a hírt. 

De kigúnyolta a testvéreit. És miközben tagadta a tanúvallomást, Jézus ismét megjelent a szobában, az ajtó 

zárva volt, és így köszöntötte: "Béke legyen veletek". Tamás ─ először rémülten a csoda láttán, majd 

lelkiismeret-furdalással telve ─ Jézus alakját nézte, de kétségek gyötörték. Ekkor a Mester így szólt hozzá: 

"Gyere ide, Tamás, tedd az ujjaidat az oldalamon lévő sebbe." A hitetlen és anyagias tanítvány beléjük 

tette őket, és ezen a sebből láthatta az Ígéret Földjét. Ekkor Tamás leborult a Mester lábaihoz, és 

fájdalommal és lelkiismeret-furdalással eltelve vallotta meg: "Uram, Uram, Te vagy az." "Igen, Tamás, 

most már bevallod, hogy én vagyok az, mert láttad. Boldogok, akik látás nélkül hisznek." 

24 Emberek: Mindezt most tapasztaljátok. Újra és újra bejelentem nektek a távozásomat. Fokozatosan 

lazítok a materializmusotokon, hogy később ne legyetek hitetlenek, tudatlanok vagy összezavarodottak. 

25 A köztetek való tartózkodásom utolsó napján nem akarom látni, hogy tépitek a hajatok, nem 

akarom, hogy a szátok azt kiáltozza: "Miért mész el, Mester?". 

26 Az utolsó pillanatban a spiritualitás, a derű és az odaadás köntösébe burkolózva akarlak látni, tele 

bizalommal, hogy valójában nem mentem el, hogy közelebb vagyok hozzád. 

27 Megmondtam nektek, hogy minden szem, bűnös és nem bűnös, látni fog Engem. Néhányan 

lelkileg látni fogják Jézus alakját, mások érezni fogják jelenlétemet a szívükben, mások érzékelni fogják 

fényemet az elméjükben, és megint mások csodákat fognak tapasztalni útjukon. Imádságban és 

megpróbáltatásokban fogok tanúságot tenni Magamról. De nem Jézus emberi alakját kell majd látnotok, 

hanem a lelketekben és a szívetekben kell éreznetek Engem. Nem lesz szomorúság, nem lesz üresség és 

elhagyatottság, nem lesz bánat és zokogás. 

28 Azt akarom, hogy távozásomkor egyesüljetek, hogy egyesítsétek minden szellemi erőtöket. 

Ezekkel tudod képviselni azt, amit a Mester adott neked a szavával. 

29 Ha igazi szövetség van köztetek, akkor jelek lesznek az égen és a földön, és a nemzetek 

megismerik. 

30 Ez volt az én tanító szavam, ez volt az én szeretet- és tanító szavam: egy véget nem érő simogatás. 

31 Egyre jobban fel kell készülnötök ─ ahogy közeledik az idő, amikor már nem az emberi értelem 

képességén keresztül beszélek hozzátok. Arra fogtok törekedni, hogy egyre jobban átjárja majd magatokat 

az a szellemi erő, amelyet az Én Szavam közvetít. 

A materializmus a tetőfokára hágott. A mai napig a világ úgy élt, hogy nem érzett és nem hallott 

Engem. Csak kevesen vannak, akik lelkileg megelevenedve élnek, akik látják az Én fényemet és haladnak 

előre az útjukon; de hányan vannak a sötétségben. Vannak, akik várják az Én visszajövetelemet, bennük él 

a hit, hogy Krisztus visszatér, hogy emberré váljon. 

32 Tanítványok, ti, akik hallottatok Engem: Világosan a szemetek előtt van a feladat, amelyet 

teljesítenetek kell: hirdetni az embereknek az Én eljövetelem örömhírét ebben az időben, és megismertetni 

velük kinyilatkoztatásaimat és tanításaimat. Ti vagytok a tanúk, akik tudják, hogy ugyanolyan módon 

jöttem el hozzátok, mint ahogyan utoljára a Második Korszakban láttak: szellemileg. 

33 Mielőtt azonban képesek lennétek kommunikálni Uratokkal szellemtől szellemig, egyszerű, de 

általam megajándékozott emberek értelmén keresztül akartam kommunikálni magamról, hogy ez a 

kommunikáció szolgáljon nektek alapként vagy előkészületként a jövőbeli felfelé irányuló 

fejlődésetekhez. 

34 Az emberi tudomány a maga vívmányaival bizonyítja, hogy a lélek fejlődött, és bár az út minden 

esetben más és más, minden korban nyomot hagyott felfelé ívelő fejlődésének. Eljön majd a nap, amikor 

maga a tudomány is hozzá fog járulni a lélek fejlődéséhez, mert minden erre a célra irányul. 
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Azt mondom nektek, hogy az igazi tudós az, aki felebarátja iránti szeretetből a teremtés legbelsőbb 

részeiben kutatja annak titkait, amíg meg nem találja az isteni fényt. Aki így dolgozik, az soha nem lesz 

elbizakodott a munkájával kapcsolatban, csak a Teremtő eszközének tekinti magát. Ezért soha nem fogja 

tagadni Isten létezését. 

35 Eljön majd az az idő is, amikor a cellákba zárt szerzetesek elhagyják azokat, mert meggyőződnek 

arról, hogy a világtól való menekülésük és miszticizmusuk haszontalan. Az emberek között fognak 

küzdeni, hogy betöltsék azt a célt, amelyre teremtették őket. Egyszóval, véget vetnek a szellemi 

stagnálásnak, hogy a fejlődés útjára léphessenek. 

36 A spiritualitás magja a harmadik korszak magja, amelyet elvetek közöttetek. Az emberiségnek 

megadja a jobb élet elérésének titkát. 

37 Nézzétek meg, hogy az emberek a szellemiség hiánya miatt hogyan ítélik meg és osztják meg 

magukat. Ti magatok különböző utakat hoztatok létre, amelyek eltávolítják egymástól. Ti magatok is tanúi 

vagytok a megértés hiányának. 

38 Ismét mondom nektek, hogy az emberek közötti háború még nem ért véget. Mert ideológiák, 

hitvallások és vallások, filozófiák és tanok háborúja következik, amelyek mindegyike az igazság egyedüli 

birtokosa akar lenni a többiekkel szemben. 

39 A Második Korszakbeli Áldozatomat még nem értette meg ez az emberiség. Bár a legtöbben azt 

állítják, hogy elismerik Krisztust, nem ismerték el magukat Bennem. Miért keresnétek Engem kanyargós 

ösvényeken, amikor Én csak a szelídség, az irgalom és az igazságosság útján járok? 

40 Ahhoz, hogy elérjetek Engem, elengedhetetlen, hogy szeressétek embertársaitokat. 

41 Ma is szükség van papokra, bírákra és tanárokra. De amint szellemi és erkölcsi állapototok 

emelkedik, többé nem lesz szükségetek ezekre a támaszokra, sem ezekre a hangokra. Minden emberben 

lesz egy bíró, egy vezető, egy tanító és egy oltár. 

42 Olyan népet akarok látni, amely nem ismer rítusokat, rendeleteket és dogmákat, amely tudja, 

hogyan kell a helyes úton járni, és amely megéli a szeretetről szóló tanításomat. 

43 Ezt a szabadságot a jelenben adom nektek, mert már nem vagytok alávetve a kultusz bizonyos 

formáinak. Ez nem egy új út, hanem ugyanannak az útnak egy része, amelyet én jelöltem ki számotokra, 

de amelyet nem ismertetek. Tanulmányozzátok, tanulmányozzátok szavaimat, és rá fogtok jönni, hogy van 

bennük igazság. 

44 Én vagyok a szeretet, és szeretetként adom magam nektek anélkül, hogy bármilyen feltételt 

szabnék nektek. Azokban az időkben, amelyeken keresztülmentek, szükségetek van erre az ösztönzésre, 

erre a szeretetre, amely minden emberi szeretet felett áll. 

45 Ahhoz, hogy elérjétek azt az emelkedettséget, amely az én Istenségemmel való közösségre késztet 

benneteket, nincs szükségetek arra, hogy érzékeiteket néhány zenei hang harmóniájával stimuláljátok, 

vagy hogy rítusok vagy anyagi tárgyak láttán izgatottá váljatok. Mert a lelked csak azt mozgatja, ami 

mélyen spirituális. Valahányszor megnyitod a szívedet, hogy felemeld hozzám a lelkedet, megtapasztalod 

a végtelenből alászálló béke érzését. 

46 Hogyan lehetséges, hogy vannak olyan emberek, akik semmit sem tesznek a lelki fejlődésükért? 

Hogyan létezhetnek olyan emberi lények, akik lejjebb süllyednek, mint az alárendelt vagy értelmetlen 

lények? Az ész nélküli lény nem vétkezik, mert csak a saját törvényei betartására szorítkozik. Az ember 

viszont nagyon sokat vétkezik, mert magában hordozza a fény lelkét, a szellemet és az intuíció ajándékát. 

47 Azok között, akik arra hivatottak, hogy e munkáért dolgozzanak, vannak olyanok is, akik időnként 

megfeledkeznek az útról, akik elfelejtik a lelki jelet, amellyel az Úr megjelölte őket, hogy csak a béke és 

az áldás nyomait hagyják maguk után útjukon. Hogyan tudsz leereszkedni arról a lépcsőről, amelyre 

helyeztelek? Ez az oka annak, hogy folyamatosan lejövök, hogy beszéljek hozzátok, hogy Szavam, mint 

egy finom véső, elsimítsa szívetek érdességét, hogy megértessem veletek, hogy az Istennel való egyesülés 

nem jöhet létre, ha nem tartjátok távol magatokat a tisztátalanságtól. Csak akkor, amikor sikerül 

gondolkodásodat minden negativitás fölé emelned, és a Végtelenben keresel Engem, akkor fogod 

megtapasztalni a boldogság különös érzését. Ezen keresztül fel fogjátok ismerni, hogy ha ilyen módon 

kerestek Engem, az Atya kegyelme nem fog habozni, hogy megnyilvánuljon a lelketekben. 

48 Valóban, az ilyen pillanatokban már nem vagytok az anyagi világban, bár a testetek még mindig a 

földön van. A szellemi lélek felfelé emelkedett, és ezzel minden fizikai kapcsolatot megszakított, hogy egy 
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másik életbe és egy másik térbe lépjen. Ott van, ahol az Atya szeretete érezhető, ahol az Ő országának 

békéje és boldogsága kézzelfoghatóvá válik. 

49 Hogy felébresszem ezt a vágyakozást a zabolátlanokban, hűséges társsá változtatom magam, amíg 

el nem ébresztem bennük a jót a szívükben ─ azt az érzést, amely arra készteti őket, hogy olyan 

cselekedeteket végezzenek, amelyek közelebb hozzák őket hozzám. Ha megteszik ezt a lépést, meglátják a 

mező mérhetetlenségét, amely a szemük előtt terül el, és munkára és küzdelemre hívja őket. Micsoda 

örömöt éreznek a szívükben, amikor megértik mindazt, amit nem láttak a szemükkel és nem hallottak a 

fülükkel, mert minden zavaros volt számukra, és nem voltak tudatában annak, hogy nemes és kényes 

küldetés teljesítésére hívták őket. 

50 Mindannyiótoknak azt mondom: Ha képesek vagytok eggyé válni a Mesterrel, akkor egyre inkább 

úgy fogjátok érezni mások nyomorúságát, mint a sajátotokat, és megpróbáljátok majd azt tenni 

embertársaitokkal, amit láttatok, hogy Én tettem veletek. Ha néha méltatlannak vagy ügyetlennek tartjátok 

magatokat, elég, ha felebaráti szeretetet éreztek, és hozzám fordultok, hogy megtegyem azt, amire 

képtelenek vagytok. A legfontosabb dolog, hogy elkezdjük, még akkor is, ha a feladat elsőre lehetetlennek 

tűnik. Később csodák fognak történni, és a hit lángra lobban. Akkor apránként az éhezők, a leprások, a 

rongyosok és az elesettek, a szükség minden formája el fog jönni az ajtótok előtt. 

De figyelnetek és imádkoznotok kell, mert kísértések és csábítások fognak üldözni benneteket, és a 

világot kínálják fel nektek a spiritualizációtokért cserébe. Olyanok is jönnek majd, akik látszólag 

nagyszerű szavakkal és ötletekkel próbálnak majd elkápráztatni benneteket. A vágyak megkísértik a 

testedet, és elgyengítik a lelkedet. Mindennel szembe kell szállnod ─ néha egyedül, máskor a testvéreiddel 

együtt. Fegyvereid a felkészülés, a hit, a benned rejlő cél, a tudás, amelyet fokozatosan kapsz a Mestertől. 

51 Így lesztek erős katonák azokból az emberekből, akiket legyőzött az élet. Felkészülten fogtok 

belépni a küzdelem időszakába, amelyet jelenleg is átéltek. Lelked nem fog kétségbeesni, mert érezni 

fogja, hogy szüksége van erre a küzdelemre, hogy megtisztuljon és felemelkedjen. Bizony mondom 

nektek, mindenkinek, aki meg tudja mutatni Nekem a munkáját befejezettként, azt az anyagon belüli 

végső munkájaként fogom elfogadni. 

52 Akkor, amikor a tested porrá válik, és a lelked, amely most már megszabadult utolsó emberi 

ruhájától, megkezdte szellemi munkáját, meglátja a lépcsőfokok létráját, amelyen lépcsőfokról lépcsőfokra 

halad felfelé a hét lépcsőfokot, amíg el nem éri az Atya kebelét, aki hatalom, kegyelem és világosság. 

53 Íme: bár ilyen nagy tökéletlenségbe ereszkedtetek, miközben a világ útjain különböző testekben 

haladtatok, ismerve a szennyet és a tisztátalanságot, mégis méltóak voltatok a szeretetemre. De mindez a 

hosszú utazás a lelked tapasztalata volt, hogy képes legyen értékelni a törvényeimben rejlő értéket és a 

szellemi értéket ─ hogy megértsd, hogy a lélek fejlődése dicsőséget és tökéletes kielégülést hoz. Ezért 

hívtam mindig is az embereket erre az útra. Mert amíg nem érik el, addig a szenvedések továbbra is sújtani 

fogják őket, és a hamis örömök továbbra is ostorozni fogják őket. 

54 Amit tanítok nektek, az mindenkinek a javát szolgálja, aki szeretettel fogadja tanításomat, hogy 

tettei jövőbeli mesterré alakítsák őt, aki továbbadja majd hatalmamat és fényemet, amelynek le kell 

győznie a világ romlottságát. 

55 A kor gonoszsága a kétségbeesés mélységeit tárta fel az emberek előtt. 

56 Sok olyan mű van az emberek között, amely látszólag nagyszerű és jó. Ezért mondom nektek: 

Figyeljetek, hogy képesek legyetek minden csalás ellen küzdeni, tudva, hogy bennetek van egy 

összehasonlíthatatlan és igazi nagyság. 

57 Mi lehet nagyobb dicsőség, mint megosztani és gyakorolni a jóságot másokkal? Mi lehet nagyobb 

dicsőség, mint az a szeretet, amelyet felebarátainknak adhatunk, és amelynek fénye és hatása segíthet 

nekik is a tökéletesség útjára lépni? Mi lehet nagyobb öröm a lélek számára, mint az, hogy képes legyőzni 

testének gyengeségét, hogy magasabbra emelkedjen arról a szintről, ahol találja magát? 

58 Már a Második Korszakban beszéltem nektek a szellemi életről, és a szellemetek megértette annak 

egy részét, amiről beszéltem, és a célt, amelyre rendeltetett. Ma, amikor újra magam köré gyűltök, 

felfedem és elmagyarázom nektek mindazt, ami érthetetlen volt az elmétek számára. És még egyszer 

mondom nektek, hogy aki követni akar engem, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert az Én 

keresztem nem halált jelent, hanem szeretetet és önzetlenséget, a felesleges javak feláldozását a lélek 

javára. 
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59 Tanítványok, ismertessétek meg a mai gyermekeket a tanításommal. Mindenki, aki megértette 

Igémet, magas eszményekkel formálja gyermekeit, és távolítson el minden gonoszságot a szívükből. 

Vessétek beléjük a jóság magját, ami a spiritualitás. Amint ezek a gyermekek eléggé megértik tanításom 

erejét, nem fognak tántorogni az útjukon, hanem lépésük biztos lesz, és senki sem lesz képes becsapni 

őket. 

60 Mint egy életet, fényt és meleget sugárzó nap, úgy árasztottam ki magam mindenkire. De mindenki 

a fejlődésének és felkészültségének megfelelően kap belőle. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 209  
1 Ahogy közeledik a kijelölt idő, amikor tanításom átadásának ez a módja véget ér, egyre jobban és 

jobban behatolsz Isteni Üzenetembe. 

2 Tudjátok, hogy amíg Én elhoztam nektek az Igémet, a világ úgy élt, hogy nem érzett és nem hallott 

Engem. 

3 Csak kevesen vannak, akik értesültek eljövetelemről. Az emberiség többi része abban a 

várakozásban él, hogy amikor visszajövök ─ ahogy ígértem ─, azt testileg fogom megtenni, azaz újra 

emberré válok. 

4 Csak ti tudjátok, hogy már a Harmadik Korszakban vagytok, amelyben azokon keresztül beszélek 

hozzátok, akiket kiválasztottatok Szavam hangjának hordozóivá. 

5 Az emberi tudomány bizonyítékot ad a kibontakozására. Ismerd fel, hogy ez is a lélek fejlődéséről 

árulkodik. Az ember minden korban otthagyta a fejlődés nyomát, amelyet a későbbiek fokozatosan a 

magukévá tesznek. 

6 A tudomány az Én bölcsességem fénye, amely feltárja titkait az emberek előtt. A tudós, aki 

emelkedett lélekkel rendelkezik, nem fog Engem rítusok útján keresni, mert a tudomány ajándéka 

folyamatosan közelebb viszi őt az Atyához, aki az Isteni Tudomány. Ez a személy soha nem fog 

dicsekedni a munkájával, mert minél többet fedez fel, annál kisebbnek érzi magát. Nem is lesz képes 

letagadni a létezésemet, mert a természetben minden fordulóban a Teremtő nyomát fogja látni. 

7 Tanítványok, én is adományokat helyeztem belétek, amelyeket ki kell fejlesztenetek, hogy ti 

lehessetek azok, akik egyszerű szavakkal, de igazsággal telve megalapozzák ezt a tanítást embertársaitok 

szívében. 

8 A spiritualizáció magját, amelyet mindig is elvetettem a világban, ezúttal újra el fogom hagyni. Ez 

a mag tartalmazza a jobb élet titkát. 

9 Ha ma az emberek harcolnak egymással, ha hitbeli tanok, osztályok és fajok szerint megosztottak, 

ha az emberek nem szeretik egymást, nem értik meg egymást, és nem kegyelmeznek egymásnak, az azért 

van, mert szívükben nem csírázik ki a szeretet magva. De ebben az időben, amikor leszállok a mezőkre, 

mint a kegyelem harmata, magvaim, amelyek minden emberi teremtmény szívében oltalomban vannak, 

kicsíráznak és gyümölcsöt teremnek. 

10 Ahogyan a Második Korszakban bejelentettem nektek eljövetelemet, úgy ma is bejelentem nektek 

a hitvallások, világnézetek és vallások harcát, mint a spiritualizációs Királyságom megalapításának 

előhírnökét az emberek között. 

11 Szavam, mint egy tüzes kard, elpusztítja a fanatizmust, amely évszázadok óta körülveszi az 

embereket. Leszakítja tudatlanságuk fátylát, és megmutatja a fényes, ragyogó utat, amely Hozzám vezet. 

12 Amint az emberiség, megújulásának köszönhetően, fogékony lesz a szellemi iránt, többé nem lesz 

szüksége sem szellemi, sem földi értelemben a törvények szigorára, sem a földi igazságosságra ahhoz, 

hogy jól viselkedjen, mert akkor minden ember képes lesz saját maga bírája lenni. 

13 Tanításom nem vezet be sem dogmákat, sem rítusokat; csak a jóságra ösztönöz. A szellemről szóló 

tanításom senkit sem vet alá a kultusz bizonyos formáinak; ez egy állandó meghívás az igazság útjára. 

14 A hatalmas fa árnyékába jössz, ahol ─ mint tudod ─ Ő az, aki az Örök Élet Kenyerét kínálja 

neked, azt a táplálékot, amely erőt ad az életút elviseléséhez. 

15 Az "Ige" azért jött hozzátok, hogy egy új korszakot indítson el. 

16 Újra és újra küldtem nektek spirituális üzeneteket, amelyek felemelkedésre szólítanak fel 

benneteket. Mert a test anyaga úgy láncolja a lelket a földhöz, mint egy nehéz láncszem. 

17 Fejlődésetek során végre megértettétek, hogy sorsotok nem az anyagtól, hanem az én akaratomtól 

függ. 

18 Az ember nem mindig ért egyet szándékaimmal, és megmutatja nekem elutasítását és 

engedetlenségét. Sokszor nevezett Engem igazságtalannak, és megpróbált beleszólni az Én magasrendű 

tanácsaimba. Mások kételkednek az Én hatalmamban, amikor nem kapják meg Tőlem, amire vágynak, és 

később, amikor már megkapták, azt csak az erőfeszítéseiknek tulajdonítják. Ezért végül isteneknek és 

királyoknak gondolják magukat, és megfeledkeznek arról, aki szellemlelket helyezett az emberbe, és 

csodálatos természettel vette körül. 
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19 Képes lenne-e az ember minden tudományával bármit is létrehozni abból, amit én alkottam? Nem, 

emberek. 

20 Az emberi tudománynak megvannak a maga korlátai, de Istennek, a Teremtőnek nincsenek. A 

tudomány fény, de sok ember kezében sötétséggé válik. A világegyetemben azonban minden Rólam 

tanúskodik. A természet minden birodalma az életnek és a szeretetnek énekel. Mégis, annak ellenére, hogy 

minden teremtett dolgon keresztül mondom nektek: "Itt vagyok", az emberi kéz által készített tökéletlen 

alkotásokban keresitek az Én képmásomat. Aztán meghajolsz előttük és imádod őket, megakadályozva 

ezzel a lelkedet bármilyen emelkedéstől. 

21 Szeretetet adok neked, mert nem találok olyan embert, akinek a szíve egy kicsit is megnyílik, hogy 

valaki más szenvedését a magáévá tegye. Azok, akikre vagyont és hatalmat bízok, hogy szolgálják 

felebarátjukat, elutasítanak minden könyörületet, és még azok is, akik azt állítják, hogy Engem 

képviselnek a földön, fényűzéssel körülvéve és királyoknak öltözve, bezárják fülüket és szívüket annak 

panasza előtt, aki szeretetre és irgalomra vágyik. 

22 Ezek nem az Én utaim. Az általam kijelölt keskeny út a jóság útja. Ezért még egyszer mondom 

nektek: az Én Igém az Én utam, mert mindig az igazságosságról, az erkölcsről és a szeretetről beszél 

nektek. 

23 Érzékennyé teszem a szíveteket, hogy belevéssem tanításaimat, és valóban úgy fogjátok érezni, 

hogy az örök élet kenyere táplál benneteket. 

24 Mindenkit egyformán szeretek. Mégsem fog mindenki meghallgatni Engem ebben a korszakban. 

Ahogy az Első és a Második Korszakban, úgy most is kiválasztottam egy helyet a Földön, hogy 

összegyűjtsem azokat, akik meghallgatnak Engem. 

25 Minden vallási közösségben olyan emberek veszik át a vezetést, akik az én küldötteimnek, 

kiválasztottjaimnak, kedvenceimnek nevezik magukat. De nem látok egyetlen igaz embert sem, akin 

keresztül az emberiség megmenekülhetne. Nincs olyan száj, amely úgy tudna beszélni, ahogyan én 

beszéltem hozzátok Jézusban. 

26 A népet ide-oda tépi a forgószél, és a káoszban szenvednek és nyögnek a közelgő háború miatt. 

27 Azok a népek, amíg én visszatértem, szellemileg táplálkozhattak volna a Második Korszakról 

szóló szavaimból, de ez a kenyér el volt rejtve vagy meg volt hamisítva. És így látod, hogy egyesek 

szabadon mozognak, mások közömbösek, a legtöbben fanatikusak és keményszívűek. 

28 Mikor lesz kész a gazdag gazdag ember arra, hogy szétossza gazdagságát a szegények között? 

29 Mikor lesz kész a pompásan öltözött arra, hogy letegye ruháit, hogy betakarja a mezítelent? Az 

emberiség éhes a példákra, és szüksége van az igazságosságra és az irgalomra. 

30 Az emberek elfelejtették, hogy lemondtam királyságomról, hogy köztetek éljek, és nektek adjam 

mindazt, ami bennem van. Hol vannak azok a helyetteseim, akik valóban Engem tekintenek 

példaképüknek? 

31 Nektek mondom: azért hívtalak el benneteket, hogy ismét örökösökké tegyelek benneteket, és 

felhatalmazlak benneteket, hogy meggyógyítsátok a betegeket szeretetem balzsamjával, amely az én 

vérem. 

32 Ismerjétek meg magatokat, hogy megértsétek, hogy érdemek nélkül is méltóvá tettelek benneteket 

kegyelmemre, és tekintsetek azokra az emberi lényekre, akik, mint a kóbor bárányok, felemelik 

jajgatásukat. Nézd meg, hogyan jönnek haza az emberek üres kézzel, halld a fájdalom és a kétségbeesés 

hangját. 

33 Nézz a kezedre, abban erőt és vigaszt találsz, hogy enyhítsd ezeket a szenvedéseket. Miért 

kételkedsz ebben a kegyelemben? A hit fénye addig égjen a szívetekben, amíg fáklyává nem válik. Ne 

zárjátok be a szíveteket, mert akkor ti is gazdag fösvények lesztek. Ismerjétek fel, hogy tanúságot kell 

tennetek rólam, és beszélnetek kell rólam. De ha nem teszitek, a kövek tanúskodni fognak rólam. 

34 Én vagyok a hatalom és az igazságosság, de ne várjátok meg, amíg ezeket a leckéket a fájdalom 

vagy a természet elszabadult erői által adom át nektek. Remélem, hogy Isteni ragyogásom körülvesz 

benneteket, és szeretetem örökre megáld benneteket. 

35 Isteni Lelkem azért jön hozzátok, hogy enyhítse szenvedéseteket. Mert nagy próbatétel elé 

állítottak benneteket az utatokon. Az alázat Mestere leszáll, hogy elhozza nektek tanítását és vigasztalását. 
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36 Időnként számon kérem rajtatok, hogy nem teljesítitek törvényemet. Mert én már régen odaadtam 

nektek, és ezzel kijelöltem nektek a tökéletes utat. 

37 Többé nem helyénvaló, hogy elrejtsd tanításomat a szívedben. Tanuljatok meg látni és érezni 

Engem, hogy ne essetek tévedésbe. 

38 Végtelen dicsőségek tulajdonosaivá tettelek benneteket, de nem tudjátok, hogyan osszátok meg 

azokat embertársaitokkal. 

39 Szükséges volt sokszor megismételni a leckét, amit 1866 óta adok nektek, hogy az a fejetekbe 

vésődjön. Ezen keresztül tudjátok, hogy soha nem fogok visszafordulni veletek. Szeretettel segítek nektek, 

hogy a helyes útra térjetek. A legnagyobb egyszerűséggel a ti nyelveteken szóltam hozzátok, hogy 

megértessem magam, és hogy felfogjátok az Igémet. 

40 Látom, hogy félúton megálltál, és a felfelé haladásod csekély. De forduljatok meg és nézzétek meg 

a világot, amely könnyeket hullat, a hitetleneket, akik gúnyolódnak Szavamon. Lásd a szeretetre és fényre 

szomjazó embert is. De ti, tanítványok, nem hivatkozhattok sem tudatlanságra, sem betegségre, sem 

szükségre, sem gyengeségre. Mert ez azt jelentené, hogy megtagadnátok mindazt, amit én adtam nektek. 

Ezért emlékeznetek kell a szavaimra: "Ó, ti kishitűek!" 

41 Csak néhány szív van, amely képes volt felemelkedni és meghallani az Igémet ott, ahol van. És 

sokan vannak azok, akik ahelyett, hogy lelküket hozzám emelnék, csak azért jönnek, hogy megmutassák 

nekem földi életüket, annak nyomorúságával és nehézségeivel. Ez az oka a gyengeségeteknek és az 

emberek közötti egység hiányának. Mikor feledkeztek meg magatokról, és kéritek tőlem a világot? 

42 Az anyák sírnak, mert tanácsaikat nem követik a gyerekek. A kietlen város megmutatja Nekem 

létezésének sivárságát. A feleség megmutatja Nekem, hogy a párja félreérti a szívét. De mindannyian 

elfelejtitek, hogy ez az út vezet az Ígéret Földjére: az áldozathozatal útja. "Üreges kezemben van 

mindannyiótok sorsa." 

43 Legyetek odaadóak, és amikor sokat szenvedtek, én veletek vagyok. 

44 Ne növeljétek a fájdalmatokat azzal, hogy a ti mércétek szerint ítélitek meg azt, amit csak Én 

tudok megítélni. 

45 Ne feledd, hogy szeretlek. Nem vagyok közömbös a szenvedéseitek iránt, és igazán megértelek 

benneteket. Látjátok, olyan közel vagytok hozzám, mégis olyan sok vétket követtek el. De én 

megbocsátok neked. 

46 Néhányan, akik szembesülnek a megpróbáltatások súlyával, kételkednek jelenlétemben, letérnek a 

helyes útról, és ahhoz fordulnak, amit maguk mögött hagytak ─ abban a reményben, hogy újra megtalálják 

azt, amit elveszítettek. De újra Munkám felé fordítják tekintetüket, amikor látják, hogy kezük üres és 

lelkük erőtlen a nagy világméretű szenvedések, a dögvészek és a halálesetek előtt, amelyek a nemzetek 

ajtaján kopogtatnak és titeket is fenyegetnek. Mert egy új háború előszele nyugtalanítja őket. 

47 Ne legyetek olyanok, mint azok a hitetlenek, akik bizonyítékot követelnek Tőlem, hogy higgyenek 

a létezésemben, akik azt mondják Nekem: "Vess véget a háborúnak azonnal, szórj kenyeret minden 

asztalra, és én hinni fogok Benned.". 

48 Még egyszer mondom nektek, hogy már csak három évetek van hátra, amíg ez a nektek szóló 

igehirdetés véget ér, és hogy ezt a rövid időt ki kell használnotok arra, hogy a világot egyházaival és 

szektáival együtt a fény és a spiritualizáció útjára hívjátok, ahol mindenki kapcsolatba léphet Velem 

lélektől lélekig. 

49 Ez akkor fog megtörténni, amikor a fanatizmus és a bálványimádás kiirtásra kerül a nemzetek 

szívéből. 

50 Akkor olyanok lesztek, mint a tengerészek a tomboló tengeren, és bízni fogtok a 

mentőcsónakotokban. 

51 Elküldöm a hívást mindazoknak is, akik Izrael törzseihez tartoznak, és messze földön 

szétszóródtak, hogy ők is betölthessék küldetésüket. Akkor az emberiség meg fogja hallani hangomat, és 

meglátja a hajnal ragyogó fényét, amely megvilágítja a föld minden lakóját. 

52 Ne szokjatok hozzá az Igémhez, és amikor halljátok, ne figyeljetek arra, hogy milyen médiumon 

keresztül közvetítem nektek. Hatoljatok bele és ragadjátok meg a jelentését, hogy a tudás megszerzése 

teljes legyen. 
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53 A jelentés az isteni kifejeződése. 

54 Amit most hallotok és láttok, az nem a szokásos liturgia, és nem is olyan szertartás, amely 

lenyűgözi az érzékeiteket. Mert e megnyilvánulás ünnepélyessége a lelketekben van. 

55 Ezekben a pillanatokban nem ennek a találkozóhelynek a négy falán belül vagytok. Inkább a 

szellemi emelkedettségetekre vártam, hogy az igazi belső imádatban elérjétek az Istenségemmel való 

közösséget. Megengedtem nektek, hogy megépítsétek ezeket a találkozóhelyeket, hogy bennük 

megtaláljátok az odaadást, a csendet és a gondolataitok összegyűjtését, ezáltal vonzva isteni sugaramat. De 

ez a négy fal nem az én templomom. Ezek a gyülekezési helyek a ti összejöveteleiteknek szánt helyek. 

Mert az igazi templom, az én szentélyem a ti szívetekben van. 

56 Azt kérdezed tőlem, hogy ezek a találkozóhelyek 1950 után eltűnnek-e, és én válaszolok neked: 

Nem, nem tudhatod, meddig adom neked ezeket a helyeket. Mert amíg az emberek nem ismerik 

Munkámat, nem emelkednek fel és nem tartanak ki Törvényemben, addig nem tudtok nélkülük 

boldogulni. 

Távozásom után a pihenésnek szentelt napon gyűltök majd össze ─ nem hagyományból vagy 

emlékezésből, hanem azért, hogy emlékezzetek és értelmezzétek az én és a szellemi világ Igéjét. Hogy 

igaz bizonyságot adhassatok egymásnak az utatokon tett csodáimról; hogy egységesek maradjatok az 

irántam való szeretetben, és tetszetős imádatot mutassatok be Nekem, és hogy szívetek ne hűljön ki, ne 

fáradjon el, ne legyen fanatikus vagy anyagias. 

57 Nem tudod, meddig hagyom rád ezeket a találkozóhelyeket. Mert 1950 után továbbra is újakat 

fognak alapítani ─ nem azért, hogy bennük az Én Igém a hanghordozón keresztül visszhangozzon, sem 

azért, hogy a szellemi világ megalapozódjon ─ mert azok az idők akkor már véget érnek ─, hanem azért, 

hogy bennük az Én Igém és Tanításom tisztán és hamisítatlanul közvetíthető legyen, ahogyan én adtam 

nektek. Ebben a békés légkörben lesz jelen az én Jelenlétem, Mária Jelenléte, Illés Jelenléte és a Szellemi 

Világ Jelenléte. Ott a beteg meggyógyul, a vak kinyitja szemét a világosságra, a világi megismeri a 

tiszteletet, a bűnös megtér, és mindenki megkapja, amire szüksége van, hogy a kristálytiszta víz, a jó 

gyümölcs és a jó mag elterjedjen. 

58 Nem tudjátok, hogy a jelenlegi inkarnációban megismeritek-e istenségem igazi templomát. De az a 

feladatod, hogy előkészítsd az utat. Ha nem éritek el a célt, legalább hagyjátok meg az utat előkészítve 

gyermekeitek számára, vagy hogy gyermekeik beléphessenek Istenségem templomába. Akkor meg 

fogjátok érteni, hogy az én Jelenlétem nem csak ezeken a gyülekezési helyeken van jelen, hogy a 

lelketeknek nem csak imádnia kell őket. Rá fogsz jönni, hogy az Istenség temploma a világegyetem, a 

szíved az oltár, a hited a lámpatartó és az áldozat. 

A teremtés is egy templom, még a por is, amelyen a lábatok lépdel. A hegyek oltárok, amelyek hozzám 

emelkednek. A völgyek szőnyegeikkel és virágaikkal áldozatot hoznak Nekem. A Királyi Csillag, az 

összes csillag és bolygó olyan világok, amelyek szeretetükkel hódolnak Nekem, és bárhová mész vagy 

nézel, mindenhol ott van az én Isteni Szellemem, mint Atya. Tudjátok tehát, hogy örökké a templomban 

éltek. 

59 Mindenki hordoz magában egy templomot, és az otthonotok is szentély, mert benne lakik az 

emberi család, amely olyan, mint a szellemi család. Ott a család kebelében van a legjobb templomom. 

60 De ma azt látom, hogy az igazi fényt nem értik meg azok, akik messze járnak az ösvénytől. Úgy 

látom, hogy az egyetlen hely, ahol felemelkednek Hozzám, az az anyagi egyház. 

61 Látom a káoszt az emberiségben, az emberi és isteni törvények semmibe vételét. A tanításomat 

elrejtették ebben az időben, és úgy tekintették, mint valami olyasmit, ami a múlté. Ezért az emberek 

kudarcot vallanak, az intézmények megosztják és kigúnyolják a Legszentebbet. Én így találom az 

embereket: elutasítják egymást, elpusztítják egymást, megölik egymást, összekeverik a lelket a testtel, az 

istenit az emberivel, a fényt a sötétséggel. 

62 A zűrzavar és a gonoszság idején egy félreértett és alábecsült nemzetet választottam: a mexikói 

nemzetet, hogy hívást intézzek hozzájuk és a más nemzetekben élő kiválasztottakhoz, hogy körém 

gyűjtsem őket, hogy elsimítsam őket Igém vésőjével, hogy feladatokat adjak nekik, majd hogy 

felkészülten és szeretettel telve küldjem őket Munkám nagyköveteiként szerte a világon. 

63 Ez az a felelősség, amely az isteni szavamat hallgató tömegeken nyugszik. 
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64 Megtisztítom népemet és eltávolítom tökéletlenségeiket. De ez a megtisztulás nem csak a 

spirituális tevékenységetekben fog végbemenni, hanem az otthonotokra is kihat. Úgy jelentem meg, mint 

egy forgószél, és ereje minden rossz gyümölcsöt lehullásra késztet, hogy csak a jó gyümölcsök 

maradjanak meg a szellemi fa és az emberi fa lombjában. Mert közeledik a próbák ideje, amikor az 

emberek kérdőre vonnak majd benneteket. 

65 Munkámat új szektának fogják tekinteni. Az emberek kérdőre fognak vonni a magánéletedben, 

otthon, a munkahelyeden, minden kötelességedben, és akkor, ha nem vagy kész tanúságot tenni rólam, ha 

nem erősíted meg Szavamat a tetteiddel, olyan leszel, mint azok a képmutató farizeusok, akik szívük 

romlottságát feddhetetlen köpenyük alá rejtették. 

66 Uratok ítélete ittlétem utolsó évében fog megtörténni, mindenekelőtt, távozásom napját mindenki 

érezni fogja, és minden szem látni fogja ─ a bűnösök és a bűntelenek szeme. Mindenkit felkészítek arra, 

hogy az Igém igazi hordozói lehessetek ─ az Igét a Szentlélek hozta el nektek ebben az időben. 

67 Őrizzétek meg a nyugalmat és a lelki békét, mert beléptetek a csata idejébe, amelyet már régen 

bejelentettem nektek. Ez a csata köztetek fog zajlani. Ebben ugyanazokat a fegyvereket veszitek fel. Azok, 

akik megértenek Engem és szeretnek Engem, fel fogják venni a fegyvereiket az Ügyemért. Azok, akik 

nem értettek meg Engem, a saját ügyük szolgálatában fogják használni őket. De végül az igazság győzni 

fog. 

Nemrég mondtam nektek: Emlékezzetek a második korszak egyik példabeszédére: "Hagyjátok a búzát 

és a parlagfüvet együtt nőni, és csak akkor arassatok, amikor mindkettő megérett, hogy szétválasszátok a 

búzát, és aztán a parlagfüvet a tűzbe dobjátok". Én, a Jó Pásztor, az én Igém búzáját a bűn kévéivel együtt 

növesztettem a szívetekben. De most eljött az idő, hogy igazságosságom sarlójával kaszáljak, hogy 

munkásaim szívében és otthonaik kebelében csak az igazság és a szeretet magja maradjon. 

68 Ti nem mentek a tanításom mélyére, és ezért a megpróbáltatások váratlanul érnek benneteket. 

Ezért vagytok megosztottak, és ezért nem értitek egymást, mert amikor az Én Igém megerősítést nyert, ti 

nem voltatok felkészülve. Mégis felkészítelek benneteket, hogy nyugodtak és békések legyetek, és 

hagyjátok, hogy a forgószél letépjen minden rossz gyümölcsöt. Mert minden, ami nem ad életet, 

gyümölcsöt vagy árnyékot, elmúlik. 

A viharos szél ereje alatt sok fa kidől, sok munkás hátat fordít Nekem, sok egyházi vezető visszaadja 

Nekem a rájuk bízott feladatot. De az én akaratom helyre fog hozni téged. 

69 Eljön majd az idő, amikor mindazok, akik hátat fordítottak Nekem, felébrednek és bűnbánóan 

visszatérnek, és azt mondják Nekem: "Mester, milyen tiszta a Te munkád." 

70 Ami ma ennek a népnek a kebelében történik, az a világ minden nemzetében megtörténik. 

Mindenkinek megjelentem az igazságosság kardjával, nemcsak ebben a világban, hanem a 

szellemvilágban is, és mindenütt, ahol egy tökéletlen lélek lakik, hogy megvilágosítsam, megtisztítsam és 

tökéletesítsem azt. Ugyanaz, aki ebben a pillanatban szól hozzátok, a Második Korszakban szólt hozzátok. 

A sokaságból, akik Galileában hallgattak Engem, csak tizenkettőt választottam ki, és rajtuk keresztül 

terjesztettem tanításomat messze és széles körben az egész világon. 

Abban az időben Jézus szava sokak számára fantáziálásnak tűnt. Ma sincs hiány azokból, akik 

ugyanezt gondolják az Igazság Szelleméről. De az ég és a föld hamarabb elmúlik, minthogy az én szavam 

beteljesedne. 

71 Ki üldözhetne titeket, ki vádolhatna titeket bűnözőkkel vagy rágalmazhatna meg benneteket, ha az 

én tanításomat követitek? De csak azt fogod tanítani, amit én tanítottam neked: Szeretet, belső imádat, 

Istenségem igazi templomának ismerete. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 210  
1 Azért jöttem, hogy megszabadítsalak benneteket a gyötrelmektől, amelyekbe materializmusotok 

taszított benneteket, és elhozzam nektek a lámpást, amellyel megvilágíthatjátok az utatokat. 

2 Ti vagytok a harmadik korszak emberei ─ azok, akik valóban meg fogják ismerni életük értelmét, 

és én segítek nektek, hogy kinyilatkoztatásaim segítségével elérjétek ezt a tudást. 

3 Ti vagytok az Új Korszak népe, amelyben Királyságom azt keresi, hogy a szívetek benne épüljön 

fel; amelyben a jóság lesz a szellemi ideálotok, és megtanuljátok, hogy a legjobb ima a cselekedetek 

imája. 

4 A szeretet és az igazság a szellemlélekhez tartozik, a bölcsesség belőle fakad, mert arra teremtetett, 

hogy szeresse és megismerje Atyját.  

5 Én, a Mester, szellemi múltad emlékeivel rázlak meg téged, amelyeket a szíved nem ismer, mert 

azok a szellem-lelkedhez tartoznak, amikor az igazi létét élte, amikor a világod egy másik volt, és még 

nem abban a testben laktál, amely most van, amely próbakő, üllő és lecke a lélek számára. 

6 Emlékeztetlek benneteket a fizikai létetek fátyla mögött rejtőző Szellemi Életre, hogy elmondjam 

nektek, hogy ez az élet újra vár rátok, hogy zarándoklatotok, tapasztalataitok és evolúciótok után a 

legteljesebb mértékben élvezhessétek. 

7 Amikor visszatértek az örök hazába, és érezni fogjátok az ott élés boldogságát, nem fogtok 

megunni áldani ezt a könnyek világát, ahová azért jöttetek, hogy megtanuljátok értékelni a boldogságot, a 

békét, a fényt. 

8 Visszatérésem ─ most már szellemben ─ azzal a céllal történik, hogy emlékeztesselek benneteket a 

Törvény útjára, amely egyesít benneteket az Abszolútummal, amely az egyetemes harmóniába juttat 

benneteket. Akkor, amikor ennek az isteni harmóniának a részévé váltok, amikor bölcsességem kenyerével 

táplálkoztok, akkor fogjátok igazán tudni, hogy kik vagytok. 

9 Mi az ördög vihetne téged sírásra, ha az emberi élet nyomorúságai fölött állsz? Sem a szenvedések, 

sem a nehézségek, sem az erkölcsi próbatételek, sem a természet erői ─ semmi sem lesz képes legyőzni 

vagy elbátortalanítani benneteket, ha egyszer elértétek az igazi lelkiséget. 

10 Szenvedéseitek másokért lesznek, fájdalmaitok minden ember üdvösségéért lesznek, és 

valahányszor egy ember üdvösségét látjátok, érezni fogjátok, hogy az Atya fénye megvilágítja a 

bensőtöket, és áldani fogjátok a napot, amikor megtettétek az első lépést az úton. 

11 Az Én Szavam az a spirituális út, amelyen minden érzékszerveddel, minden értelmeddel és minden 

szereteteddel járnod kell, ha tudni akarod, honnan jöttél és hová tartasz. 

12 Még senki sem ismeri önmagát. Ha még a testedet sem ismered, hogyan fogod megismerni a 

lelkedet? De meg fogjátok ismerni magatokat, amennyiben alkalmazzátok isteni tanításaimat. 

13 Én az Igén keresztül tanítalak benneteket, mert abban minden benne van, mivel az Tőlem 

származik, aki "Az Ige" vagyok. Tanulj meg úgy beszélni a szellemi dolgokról, hogy minden egyes szó, 

amit másokhoz intézel, úgy jusson el a szívedből a testvéred szívéhez, mint egy gyöngyszem, egy 

felbecsülhetetlen értékű ékszer. 

14 Tanuljatok meg beszélni a lelkekhez, tanítsátok meg őket, hogy hallják lelkiismeretük hangját, 

tegyétek érzékennyé érzékeiket tanításaim által. 

15 Lásd, hogy minden mondatom az utat mutató ösvényre vezet. Bár jelenleg még csak felületesen 

szemlélitek őket, holnap, amikor magasabb szintre léphettek, csak a lényeget fogjátok felfedezni a 

szavaimban. 

16 Én nem jövök le hozzátok, emberek. Amikor azt mondom nektek, hogy lejöttem hozzátok, ez 

szimbolikusan értendő. Mert az Én igehirdetésem olyan inspiráción keresztül történik, amely 

gondolatokká válik e hanghordozók elméjében. Mivel tudom, hogy abban a pillanatban, amikor halljátok 

ezeket az üzeneteket, nem értitek meg őket, és még csak nem is emlékeztek rájuk, megparancsoltam, hogy 

írjátok le szavaimat, hogy holnap fokozatosan megértsétek azt, amit most nem értetek. 

17 Megnyilvánulásom külsőleg nem túl lenyűgöző ebben az időben, mert ragyogása spirituális. De 

még mindig érezni fogjátok azt a dicsőséget, amellyel hozzátok jöttem, és látni fogjátok, hogy ez a tanítás 

a spiritualizáció révén elvégzi az emberiség megmentésének csodáját. 
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18 A lelki templomot, amelyet az Úr gyermekei szeretettel építenek, sok oszlop fogja támogatni. 

Mindegyikük egyike lesz azoknak, akik szilárdan kitartanak törvényem útján. 

19 Nem gondolja, hogy ez lehetséges? Ez azért van, mert még nem hisztek önmagatokban. Én 

azonban mindenben hiszek, mindig is hittem, és ezért az idők folyamán újabb és újabb 

kinyilatkoztatásokat bíztam rátok. Bizony mondom nektek, nincs messze a nap, amikor mély 

bölcsességgel teli tanításokat fogtok adni embertársaitoknak ─ de nem a tanult szó által, hanem azon 

keresztül, ami a szellem forrásából fakad, amikor az isteni Mesterrel közösségben van. 

20 Miért ne lehetne, hogy a meddő szívekből jó érzések csírázzanak ki? Miért ne lehetne lehetséges, 

hogy a kegyelem vizei a bűnös szívéből áradjanak, hogy oltsák a szenvedők szomját? 

21 Ti nem csak elmék vagytok, amelyek ma gondolkodnak, és holnap megszűnnek létezni. Ti nem 

csak hús vagytok, amely ma él, és hamarosan megszűnik létezni. Számomra ti minden örök lélek felett 

álltok, Isten gyermekei vagytok, és ezért megmutatom nektek azt az utat, amely valóban megfelel nektek. 

22 Nem akarok tőletek visszatartani semmit, amit a természetbe helyeztem gyermekeim megőrzése, 

egészsége, táplálása, jóléte és öröme érdekében. Éppen ellenkezőleg, azt mondom nektek: Ahogyan én a 

szellem kenyerét kínálom nektek, és arra hívlak benneteket, hogy belélegezzétek az isteni esszenciákat és 

töltsétek fel magatokat szellemi kiáradásokkal, úgy ne ítéljétek el, és ne forduljatok el mindattól, amit a 

természet adományoz nektek. Mert így eléritek a harmóniát, az egészséget, az erőt és ezáltal az élet 

törvényeinek jó teljesülését. 

23 Tudjátok, hogy én vagyok a vezetőtök, emberek. De mondjátok meg nekem: Ha én vagyok a 

Vezetőtök ─ érzitek-e már a szívetekben, engedelmeskedtek-e már nekem, betartjátok-e már parancsaimat 

és törvényeimet? Ha Én vagyok a vezetőd ─ meddig engedelmeskedsz Nekem? 

24 A lelkiismeret hangja válaszol belülről, és azt mondja nekem, hogy áldozatkészséged nem 

abszolút, hogy engedelmességed nem állandó. 

25 Egy pillanatra se felejtsétek el, amit Igémben mondok nektek: Aki engedelmeskedik 

törvényeimnek, az megtapasztalja békémet. Ezért azok, akik ismerik az én szavamat, nem érzik 

magányosnak és nem szomorúak. Mert a "szerencsétlenség", a "kárhozat" és a "halál" szavak nem 

fenyegetésként vagy árnyékként kísértenek a lelkük békéje felett. Az igazság megismerése, a fényben való 

élet, az egészség, a béke és a bölcsesség örökkévalóságra való elnyerése érdekli őket. 

26 Azok, akik hozzám jönnek a tanításaim útján, tudják, hogy nem tévedhetnek el, mert egy isteni 

fény vezeti őket. Ez az a fény, amely bizonyosságot ad nekik a célról és életük igazi értelméről. 

27 Az én utam a jóság útja, tanítványok. Lépésről lépésre járj rajta, és jó cselekedetekkel, jó 

gondolatokkal és jó szavakkal vesse el. De soha ne számold össze a jó cselekedeteidet, ellenkezőleg, azt 

tanácsolom, hogy a legpontosabban jegyezd fel a rossz cselekedeteidet, szavaidat és gondolataidat, hogy 

egyre kevesebb hibát kövess el. 

28 Hagyjátok Nekem a jó magot, amit learattatok, és vegyétek el a rossz magot. Vizsgáld meg, hogy 

megtudd a gyengeséged okát. Vigyázzon, hogy ne keveredjen a jó gabonával, és ne rontsa el azt. 

29 Csak a jóság adhat békét, örömöt, egészséget, megértést. Ezért, aki tele van szeretettel, nagy lesz 

lélekben. 

30 Ezt tanítottam nektek, amikor veletek éltem a földön, és erre emlékeztetlek benneteket ma is. 

Ahogy Jézusban meggyógyítottam a betegeket azzal, hogy megérintettem őket a kezemmel, úgy érintem 

meg őket ezúttal is, hogy visszaadjam az egészségüket, és hogy újra részesülhessenek az élet csodájában. 

31 Ma nincs anyagi kezem, hogy megérintsem beteg testedet, mert lélekben jöttem. De a szellem is 

megérinthet benneteket szeretetével, és éreztetheti veletek a jelenlétét. 

32 Az akkori vakok ─ lélekvakok ─ ontották a Mester vérét, és átszúrták a kezeket, amelyek 

érintéssel gyógyítottak, simogattak és áldottak; de a lelkemet nem tudták elpusztítani, sem elfogni, sem 

lefogni. Felemelkedett az emberek nyomorúsága fölé, és megígérte, hogy visszajön. Abban az időben 

ugyanis nem ismerték el őt, és a szavát sem értették meg legfőbb igazságként. 

33 Itt vagyok, hogy beteljesítsem ígéretemet, és elvárom, hogy az emberiség felismerjen Engem. 

34 De ha megkérdezném: Mi lett azzal az áldott testtel, amelyben Krisztus lakott? Válaszolnál 

nekem? Magamnak kell elmondanom nektek, hogy az a test, amely az Isteni Szeretet eszköze volt, miután 

befejezte munkáját, miután ajkai és szemei is örökre bezárultak, a földre került, hogy emberi testként 

fejezze be feladatát. De amikor a föld befogadta őt méhében, e test alkotóelemei, amelyek sejtjeit csak a 
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szeretet hatotta át, szétszóródtak a végtelenben, hogy aztán életadó esőként szálljanak le azokra az 

emberekre, akik elutasították az életet, amelyet a Megváltó hozott nekik. 

Ha azt gondolod, hogy maga Isten lett emberré, hogy veled éljen, akkor tévesen azt képzeled, hogy az 

Atya ennyire szeret téged, és akkor azt is gondolod, hogy te vagy az Úr remekműve. De valóban mondom 

nektek, nincs olyan műve az Atyának, amely ne lenne mesteri, és ráadásul tudnotok kell, hogy vannak 

olyan lelkek, amelyek tökéletességét, szépségét és fenségét el sem tudjátok képzelni. 

35 Túl rajtatok vannak nagyobb művek, mint amiket itt ismertek, és testvéreitek művei is, amelyek 

magasabbak az emberek műveinél. 

36 Miért hisszük, hogy az ember a legnagyobb dolog, ami ma létezik az Úr művei között? Ti csak kis 

teremtmények vagytok, akik hosszú utat tesznek meg az igazi nagyság utáni vágyban. 

37 Nagyszerű és tökéletes vagy, amennyiben te vagy az én művem. De ami a műveidet illeti, még 

mindig nagyon kicsik és tökéletlenek vagytok. Ezért Mesterként mutatkozom meg közöttetek, hogy új 

kinyilatkoztatásokat adjak nektek, amelyek a jóság, a tudás és a szeretet csúcsára visznek benneteket, és 

harmonikusan egyesítenek benneteket mindazzal, ami tökéletes. 

38 Hogyan lehet tökéletes a világotok, ha van fájdalom, ha vannak rászorulók, gonoszok, sebesültek, 

elnyomottak, ha vannak arrogánsak, önzők, sőt gyilkosok? 

39 A boldogság a magas házak kiváltsága; de a ti világotokban még nem látom a boldogságot. 

40 Ma ezzel az igével hagyom itt nektek új üzenetemet, hogy új életre kelhessetek. 

41 Teremtsétek meg a békéteket, teremtsétek meg a boldogság világát, felhasználva ehhez tanításaim 

hatékonyságát. 

42 Sokat küzdöttetek a kényelemért, az örömökért és a fejlődésért. De a céljaitok gyakran önzőséggel, 

rossz önző hatalomvágyakkal járnak. Boldogság és béke helyett fájdalmat, háborút és pusztulást aratsz. Ez 

az, amit ma arattok. 

43 Hogyan lehetnének tökéletesek a földi műveid, amikor azt látom, hogy ellenségeskedsz a 

természet elemeivel, amelyeken épp te élsz? 

44 Tanításom nem akar megakadályozni benneteket abban, hogy a természet elemeit és erőit 

használjátok, hanem azt jelenti és arra tanít benneteket, hogy jó célokra használjátok őket. 

45 A természet erői a kezedben barátokból és testvérekből bírákká változhatnak, akik keményen 

megbüntetnek. 

46 Már régen itt volt az ideje, hogy az emberek learassák a tapasztalatok gyümölcsét, hogy többé ne 

szálljanak szembe a természet erőivel. Mert nem fogják tudni megállítani őket minden tudományukkal. 

47 Ó emberiség ─ mindig távol tőlem! Felejtésed ellenére emlékem nem távozik tőled, Véremmel 

átitatott világ: Újra elhozom neked a szerelmemet. 

48 Emlékeztek példamutató tetteimre a Második Korszakban? ─ Így halljuk: 

49 Egy falun kívül voltam, amikor egy hatalmas ember küldöttje odajött hozzám, és azt mondta: 

"Uram, milyen hosszú utat kellett megtennem, hogy eljussak Hozzád!". Azt mondtam neki: "Boldog, aki 

engem keres, mert mindig megtalál engem". 

50 "Kivel állsz szemben?" ─ kérdeztem tőle. "Előtte, aki minden betegséget meggyógyít az Ő 

erejével. Te vagy az Isten Fia?" Akkor azt válaszoltam neki: "Én vagyok a kezdet és a vég, én vagyok a 

feltámadás és az élet, én vagyok az, aki leszállt a mennyből a földre, hogy megmentsen benneteket. 

Látjátok, hogy ezek az emberek követnek Engem a földeken, tartományokon és falvakon keresztül? 

Hasonlóképpen, holnap követni fogsz Engem, leveted a pompás köpenyedet, és elvegyülsz az egyszerű 

emberek és a szegények között. Bizony mondom nektek, azért jöttetek, hogy hívjatok Engem a ti Uratok 

nevében, aki azt kívánja, hogy gyógyítsam meg őt a leprájától. Nem így van?" Ez a személy érintett volt, 

és úgy érezte, hogy félelem fogta el. De én azt mondtam neki: "Ne félj, én csak az igazat mondtam, mert 

azért jöttem a világra, hogy ezt tegyem." 

51 Akkor az a szolga így szólt hozzám: "Uram, mivel Te már tudod, gyere Uram házába, aki hív 

Téged." 

52 "Ó ember - mondtam neki -, mondd meg Uradnak, hogy elég Nekem, hogy hitt Bennem. Mert mire 

hazaérsz, ő már tiszta lesz." 
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53 Az az ember odébbállt, és hamarosan örömtől ragyogó szemei tanúi lettek Jézus szavának. Ekkor 

Máté odajött hozzám, és ezt mondta nekem: "Mester, egy asszony kér téged." "Már tudom - válaszoltam 

neki -, Mária Magdolna az, aki Engem keres, hogy megszabadítsam őt az őt megszálló szellemek 

befolyásától." A tanítvány meglepődött, hogy mindent tudok. 

54 Éppen egy falu felé tartottam, amikor megláttam Máriát felém jönni. "Ó, szeretett Fiam, tudom, 

hogy szád bejelentette közelgő távozásodat, és bár a szívem már tudta ezt, legalább azt el kell mondanom 

neked, hogy mérhetetlenül szenvedek az emberiségért." "Igen, így van megírva - válaszoltam neki -, és így 

is kell történnie. Az én áldozati halálomra szükség van; a magnak meg kell halnia a földben, hogy 

gyümölcsöt teremjen és szaporodjon. Fiad vére, amely kiontásakor nagyon nagy fájdalmat fog okozni 

szívednek, olyan lesz, mint az élet folyója az emberek számára, akiket gyermekeidként hagyok hátra. A 

halálom élet lesz, és egy pillanatra sem fogunk elválni egymástól." 

55 "Most elmegyek Lázár házához, mert hamarosan sírba száll. De én visszahozom őt onnan, hogy 

Atyám neve megdicsőüljön." 

56 "Menj te is oda, hogy jelenléteddel megvigasztald azokat az asszonyokat. Mert fájdalmuk 

hamarosan nagy lesz, és a te szeretetedben nagyon édes vigaszt találnak majd." 

57 Visszatértem, hogy újraegyesüljek tanítványaimmal. Már a közöttük töltött időm utolsó napjai 

voltak. Ezt azért adtam nekik, hogy megértsék, hogy ne lepődjenek meg rajta. Péter sírt és csendben 

fogadta az utasításaimat. János a kezemet az övéi közé szorította, amikor bejelentették neki, hogy 

anyámmal marad, hogy mindketten megvigasztalják egymást a megpróbáltatás óráiban. 

58 Thaddeus már szenvedett a Mestertől való elválás gondolatától, de én még mindig köztük voltam. 

A pillanat gyengéd és fájdalmas volt, jobban, mint az ajkak beszélték a lelkeket. De Én voltam "Az Ige", 

és az Én Igémnek kellett enyhítenie a mérhetetlen fájdalmat, amely azokban a szívekben felgyülemlett. 

59 Atyaként szóltam a gyermekekhez, testvérként a testvérekhez, Tanítóként a tanítványokhoz: "Ó 

tanítványok, Velem együtt ittátok a szomjas zarándokok vizét, a hosszú utak viszontagságait viseltétek el, 

szavaim és műveim iránti vágyakozásból. Bizony mondom nektek, ha el is tűnök szemetek elől, nem 

hagylak el titeket. Ha a szívetekben akartok Engem hordozni, akkor mondjatok le halálomról, hogy 

élhessek bennetek és beszélhessek a szátokon keresztül." 

60 "Tanítványok, hallgassatok rám az utolsó szavaimig." Ekkor egy pompásan öltözött nő jött 

hozzám. Magdolna volt az, aki hosszú időn át keresett Engem, hogy szememben megtalálja a fényt, amely 

megmentheti őt. Álmában látta a Názáretit, amint megszabadította őt tisztátalan terhétől. A világosságra és 

megváltásra éhes lelkétől hajtva jött hozzám. 

61 A jelenlévők legnagyobb megdöbbenésére leborult előttem, és amikor azt várták, hogy elfordulok 

tőle, vagy legalábbis egy szemrehányó szót intézek hozzá, azt mondtam neki: "Miért sírsz? ─ Sírsz a 

fájdalomtól és az örömtől. De én sokat megbocsátok neked, mert sokat vétkeztél." 

62 Abban a pillanatban minden lánc, amely a világhoz kötötte, lehullott arról a teremtményről, és 

amint kiszabadult, úgy követte a vezetésemet, mint a leghűségesebb tanítványom. 

63 Azt az asszonyt, aki szégyene és szégyene volt az otthonának és tönkretette az emberek életét, a 

megbocsátás szava a Mester legszerényebb szolgájává, később pedig Mária szerető támaszává változtatta, 

amikor mindkettőjük számára eljött a gyász órája. 

64 Én, aki hallom a lelkek hangját, hallottam, amint az az asszony megkérdezte Tőlem: "Uram, 

lehetséges, hogy én, minden bűnömmel együtt, méltó vagyok arra, hogy Veled legyek abban az utolsó 

órában, amelyet meghirdetsz?". Lehetséges, hogy valóban Téged szolgáljalak?" ─ "Ó, asszony - 

válaszoltam neki -, kelj fel, mert most már tiszta vagy. Takard be magad az alázat köpenyével, és térj 

vissza a sajátodhoz. Keressétek meg Máriát és kövessétek őt." 

65 Utána, amikor láttam a meglepetést, amely minden arcra ki volt írva, azt mondom: "Én vagyok a 

világ világossága, aki eljött, hogy megvilágítsa a sötétségben elveszettek útját. Én vagyok a Szabadító, aki 

széttöröm a foglyok láncait. Láttátok azt, amit eddig nem láttatok, és most már láttátok. De nincs már 

messze a pillanat, amikor mindannyian érezni fogjátok, hogy az életem vibrál a lényetekben." 

66 Elhagytam azt a birtokot, a tanítványaim követve. De megálltam egy fa árnyékában, és azt 

mondtam nekik: "Közeledik a pillanat, de még élvezhetitek szavam gyümölcsét. Bizonyára lemaradtok, 

mint bárányok a farkasok között, de nem fogtok vereséget szenvedni, mert a köpenyem beborít titeket. 
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Nézd meg, milyen nagy a sokaság; úgy fogod őket táplálni, ahogyan én tettem a pusztában, és úgy 

szaporítod a kenyeret, ahogyan megmutattam neked." 

67 Így beszéltem hozzátok Jézuson keresztül, megsimogatva minden egyes tanítványomat, miközben 

szemük könnyeket hullatott, és szívükben gyengédséggel teli érzéseket fejeztek ki Nekem, és számtalan 

ígéretet adtak Nekem, hogy követni fognak Engem. 

68 Ma nem fogok emlékeztetni benneteket az utolsó három napra, amelyet a földön töltöttem. Ez egy 

másik alkalommal fog megtörténni, áldott emberek, amikor beszélni fogok nektek az Utolsó Vacsoráról, 

az utolsó tartózkodásomról a Gecsemáné kertben, ahová visszavonultam imádkozni, és végül az áldozati 

halálomról fogok beszélni nektek. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 211 
1 Bölcsességemet és szeretetemet emberi szóvá alakítom, hogy elérje a szíveteket. 

2 Azért jövök hozzátok, emberek, hogy rövid ideig az Igém szellemi ragyogása alatt élhessetek, 

hogy néhány pillanatig a szellemi élet országában élhessetek. 

3 Vegyétek és egyétek az én igém kenyerét, amely erő és élet, hogy el ne ájuljatok a 

megpróbáltatásokban. 

4 Néhány új tanítványom megtapasztalja majd a Golgotát, ahol befejezik földi küldetésüket. De ezt a 

csúcsot csak azok érhetik el, akikben csupa szellem, emelkedettség és szeretet van. 

5 Pihenjetek egyelőre, és hallgassátok meg szavamat. Erősödjetek meg, mert holnap fel kell 

vennetek a kereszteteket. De ne féljetek, emberek, mert aki felveszi ezt a keresztet, az azért teszi, mert a 

szíve túlcsordul az emberek iránti szeretettől. 

6 Ki fog lázadni az ellen, hogy teljesítenie kell ezt a küldetést, amikor egész lényét végtelen szeretet 

és nagy szívélyesség uralja? 

7 Akinek erős a lelke a spiritualizáció korában, az szeretettel veszi fel a keresztet, és szívesen viszi 

azt. 

8 Ezt a keresztet a nagy lelkűeknek szánják, azoknak, akiket átjár az igaz szeretet tüze. 

9 Egy tűz emészti jelenleg ezt az emberiséget, de ez nem az enyém. A tűz, amellyel az 

embertestvérek most egymást pusztítják, erőszakosságuk, szenvedélyeik, ellenségeskedésük, mérhetetlen 

kapzsiságuk, bosszúvágyuk és anyagiasságuk lángolásából ered. 

10 Az a tűz, amelyben az emberiség elhamvad, nem a Szentlélekből származik, hanem abból a 

pokolból, amelyet az emberek a bűneikkel teremtettek. 

11 Az én isteni tüzem az élet, amely fényt sugároz minden lény számára, nem pedig pusztulást vagy 

halált. 

12 Az én tüzem a fény, amely megtisztít és nemesít, amely megvilágít és megerősít, de soha nem az a 

tűz, amely örökké gyötör vagy elpusztítja a lélek életét. Ez az élet, nem a halál. 

13 Ha ebben az időben arra hívtalak, hogy hallgassatok meg, emlékezzetek arra, hogy ez azért történt, 

hogy újabb lehetőséget kínáljak nektek, hogy felemelkedjetek a fényre ─ egy olyan szellemi korszakban, 

amely kedvező az általam a világ számára hozott mag virágzáshoz. 

14 Bölcsességemet és szeretetemet helyezem a lelkedbe ─ a spiritualizációnak ezt a folyamát, amely 

az élet, az egészség, az öröm és a béke. 

15 Öntsétek ki az emberiségre az Igazság Igéjét ─ nemcsak azt, amit írásban hagyok rátok, hanem azt 

is, ami a Lélekből fakad. 

16 Azt akarom, hogy ebben az időben felemelkedjetek. Míg egyesek olyanok lesznek, mint a 

csillagok, amelyek a vándorokat a világ különböző ösvényein vezetik, mások olyanok, mint a 

világítótornyok, amelyek fényüket a szabadjára engedett emberi szenvedélyek viharos tengerén átküldik, 

és megvilágítják a hajótöröttek útját. Azt akarom, hogy útmutatásom ajkatokon legyen, hogy Isten Igéje, 

amely az örök élet kenyere, elterjedjen az egész földön. 

17 Értsétek meg, hogy azért jöttem, hogy megújítsam ezt a világot, hogy megtisztítsam, hogy mindent 

átalakítsak. 

18 Az emlékezés e pillanataiban azt idézem elő, hogy minden teret töltsön be az Én fényem; hogy 

mindenki, aki gyalogosan jár, álljon meg egy pillanatra a Mester gondolataiban és elmélkedjen; hogy 

mindenki, aki ebben az órában haldoklik, nézzen Rám a lelke szemével, hogy ne féljen távozni e világból. 

19 Én vagyok a szeretet vetője, ti vagytok az én földjeim. Ki kételkedhet az én hatalmamban, hogy 

gyümölcsözővé tegyelek a szeretetben. 

20 Nem tudhatjátok, milyen gazdag magot hozok nektek. Ha nem tudjátok teljesen befogadni, akkor 

továbbra is meg fogom őrizni a még eljövendők számára. És ha még ők sem tudják felhasználni, akkor is 

megmarad az eljövendő nemzedékek számára, amíg nem lesz többé szántóföld, amit megművelhetnének, 

és nem lesz többé mag, amit elvethetnének. 

21 Értsd meg az üzenetemet, hogy virágzásnak indíthasd az utadon. Nyisd meg a szemed, hogy 

észrevedd azokat a cselekedeteket, amelyeket nap mint nap teszek. 
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22 Látjátok azokat az embereket, akik az erő alkalmazásával akarnak hatalmat szerezni? Hamarosan 

látni fogjátok, hogy meg lesznek győződve tévedésükről. 

23 Bebizonyítom nekik, hogy csak a jóság által, amely a szeretet sugárzása, lehet valaki igazán nagy 

és hatalmas. 

24 De amíg egyik és másik nem tudja, mi a szeretet, addig nekem kell tovább tanítanom a világot. 

25 Az "Ige" azért világít rád, hogy megtanítson téged arra, hogy továbbadd az utánad jövőknek. És én 

mindenkiről gondoskodni fogok. 

26 Én vagyok az örökös vetés. Még mielőtt a földre jöttem volna, és az emberek Jézusnak neveztek 

volna, már akkor is én voltam a Magvető, már akkor is ismertek azok, akik túl voltak az anyagiasuláson, a 

tévedésen vagy a tudatlanságon ─ azok, akik olyan szellemi régiókban és otthonokban éltek, amelyeket ti 

még nem ismertek, és el sem tudtok képzelni. 

27 Azok közül, akik ismertek engem, mielőtt a földre jöttem volna, sokakat küldtem, hogy tanúságot 

tegyenek rólam a világban, hogy hirdessék Krisztus, az Atya Szeretetének és Igéjének eljövetelét. Közülük 

néhányan próféták, mások úttörők és megint mások apostolok voltak. 

28 Nem ez a világ az egyetlen, amelyen az én lépteim nyomot hagytak. Ahol szükség volt a 

Megváltóra, ott én is jelen voltam. De el kell mondanom nektek, hogy más világokon a keresztemet és a 

poharamat a ti testvéreitek megújulása és szeretete már eltüntette, míg itt, ezen a világon, sok évszázad 

után, még mindig tövissel koronázva vagyok, a ti tökéletlenségetek keresztjén mártírkodom, és még 

mindig iszom az epés és ecetes poharat. 

29 Mivel szeretetművem magában foglalja az egész emberiség megváltását, végtelen türelemmel 

várok rátok, és minden emberi lénynek nem egy, hanem sok lehetőséget adtam a felemelkedésre, és sok 

korszakot vártam mindazok felébredésére, akik mély letargiába süllyedtek. 

30 Most egy olyan időszakban vagytok, amikor fényben és életben telve fejlődhettek felfelé. 

Megoldottam az Élet és Bölcsesség Könyvének egy újabb pecsétjét, hogy megismerhessétek e mű egy 

újabb fejezetét. 

31 Annyit adok nektek helyes mértékkel, amennyit fel tudtok venni, és csak annyit, amennyit meg 

tudtok érteni és meg tudtok tartani. 

32 Az emberek fejlődni fognak, és amilyen mértékben a lelkük fejlődése és a felfelé haladásuk halad, 

olyan mértékben fogom nekik bölcsességemet nagyobb bőségben adni. 

33 Azt akarom, hogy a lelketek olyan legyen, mint egy kehely, amely képes befogadni az Atya által a 

lelketeknek szánt dicsőséget. Értsd meg, hogy a nagy csak a nagyba ömlik, és hogy a jelentéktelen nem 

tudja kielégíteni a nagyot. 

34 Atyátok akarata az, hogy hasznosak legyetek a teremtés tervében, hogy harmonikus hangjegyek 

legyetek a teremtés koncertjében. 

35 Tudom, hogy aki érzi a szeretet belső megvilágosodását, az önként felveszi a keresztet, és lépésről 

lépésre halad a Golgota felé, mert tudja, hogy ez a felmagasztalást és az Atyához való közeledést jelenti. 

Ha szükséges, hagyjátok magatokat megfeszíttetni, mert tudjátok, hogy ebben az önkiüresítésben, 

ebben az önátadásban dicsőségesen fogtok feltámadni a halálból, mint a Mester, hogy felemelkedjetek a 

szellem országába, ahol az élet teljes és tökéletes. 

36 Emberiség, itt vagyok. Azért jöttem, hogy megmentselek a nyomorúságtól. Az a gyengéd kéz, 

amely megérintette a keményszívűeket, az enyém volt. Az a szerető Orvos, aki belépett a szívetekbe, hogy 

meggyógyítson benneteket, Én voltam. 

37 Ti betegek és gyászoló emberek, veletek voltam, és nem voltatok képesek felismerni, hogy ki 

látogatott meg benneteket, nem voltatok képesek meglátni a mennyei fényt a szememben. Ó, ti emberek, 

nem értettétek meg az értetek kiontott Vérem minden cseppjének jelentését és jelentőségét! Nem vagytok 

boldogok, mert nem akartátok megöntözni a földjeiteket azzal a kegyes vízzel, amit én adtam nektek. 

38 Gyere ide, hogy meghallgasd a koncertet, amelynek hangjai a tökéletes szeretetről és a végtelen 

harmóniáról szólnak a lelkedhez. 

39 Engedd, hogy az isteni fény belépjen a szívedbe, ahogyan az utolsó imám éjszakáján a Gecsemáné 

kertjében megvilágította azt az éjszakát. 
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40 Emlékeztek arra, hogyan adtam át magamat a sokaságnak, akik azért kerestek, hogy megítéljenek 

engem? 

41 Nagyon jelentős volt az a tanítás, amelyet a Mester abban a pillanatban mindenkinek adott; de 

senki sem értette meg. 

42 Ez a megadás az engedelmesség, az alázat és a szeretet felajánlása volt. Élő példa volt az 

emberiség számára. Mert aki szeretetből átadja magát az embereknek, az később méltóvá válik arra, hogy 

átadja magát Istennek. 

43 Szeretett emberek, az életem egy nyitott könyv volt, hogy megtanuljatok szeretni belőle. De nem 

tudtad, hogyan kell olvasni. 

44 Együttérzek gyengeségeddel, amely megmutatja a benned rejlő kis erőt. Mégis elég erős és nagy 

vagyok ahhoz, hogy ellensúlyozzam gyengeségedet és éretlenségedet, és elég szerető ahhoz, hogy 

pótoljam szeretethiányodat. 

45 Közeledem hozzátok és megtanítalak titeket arra, hogy tiszták legyetek, hogy megtisztuljatok az 

elszenvedett és felemelő fájdalomban, ami őszinte és valódi bűnbánatot jelent. 

46 A megtisztulás szükséges a lélek tökéletességéhez. Ne áltassátok magatokat a megtisztulással és a 

tökéletességgel kapcsolatban, mert a tökéletes lélek nagyobb, mint a pusztán tiszta lélek. 

47 Hamarosan képesek lesztek tisztává válni, de nem tudjátok, mennyi időn és hány próbatételen kell 

átmennie a lelketeknek, hogy elérjétek a tökéletességet. 

48 Szükséges, hogy már sokat tudjatok a szellemi életről, hogy ne legyetek összezavarodva, amikor 

átmentek ebből a létből a másikba. Hány ember tartja magát boldognak, mert gazdagsággal, kényelemmel 

és kielégüléssel rendelkezik a földön, és el sem tudja képzelni, hogy egy napon a fájdalom fogja kísérteni, 

és főleg nem szellemi lényként, amikor a testet hátrahagyja a földön, és vele együtt mindent, amit 

birtokolt. Ilyenkor a legboldogtalanabb lényekké válnak, béke, öröm és a tudás fénye nélküli vándorokká. 

Olyanok, mint az árnyékok, amelyek nyugtalanul vándorolnak. Nem sírnak úgy, ahogy a világban sírnak, 

de szenvedéseik ─ bár már nem fizikaiak ─ végtelenül erősebbek, mint a földi testben tapasztaltak. Mert a 

lélek most egyedül áll a bírája, a lelkiismerete előtt. 

49 Azokban a régiókban, ahová lelkük csekély erejével el tudtak jutni, rászorulókká váltak, 

megtapasztalták, mi a nyomorúság, a magány, az elhagyatottság és a szükség. Szomorú létükben csak egy 

kis reménysugarat őriznek: hogy békére lelnek. 

50 Inkább légy szegény a földön, tudva, hogy a lelked javára teszel valamit. Inkább legyél rászoruló, 

nyomorgó, beteg, jelentéktelen ─ de ne az otthonban, ahol az igazi élet van. Mert a lelki világban a 

fájdalom összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint az anyagi életben. 

51 Boldog az, aki elismeri az én Tanításom tanításait, és ezáltal a büszkeségből az alázatosságba 

megy át, mert ő fogja birtokolni a béke országát. 

52 Nem vagy rászoruló, még akkor sem, ha egyszerű anyagból készült ruhát viselsz. Értsd meg ezt, 

hogy felnőhess a világodon túlra. Mit törődsz a könnyek völgyének szükségleteivel? Ezerszer szomorúbb, 

ha nincs lelki békéd, ha nem vagy erős és nagy. A nagy lelkek mindent legyőznek, a megpróbáltatásokkal 

szemben is megőrzik a lelki békét, és az igazi életet élik, amely tele van fénnyel és békével. 

53 Azért nem sikerül felismerned az igazságot, mert nem akarsz foglalkozni vele. Csak az egyszerű és 

alázatos szívűek ismerhetik fel. 

54 Azok, akik nem látják az igazság fényét, folyamatosan azt mondják Nekem, hogy az Én Igém 

terméketlen volt, mert továbbra is a romlottságot táplálják. Azt mondják Nekem, hogy a Golgotára vezető 

út és az áldozati kereszthalál, a csodák, amelyeket tettem, a szeretetről szóló tanításom, az együttérzésem, 

az utolsó szavaim és az utolsó leheletem, amely üldözőim és hóhéraim bocsánatáért való könyörgés volt, 

nem volt gyümölcsöző. 

55 Mit tudnak minderről azok, akik nem ismerik az igazságot? De aki a mélység fölé emelkedik, 

imádkozik hóhéraiért és megáldja rágalmazóit, annak lelke erősebben ragyog, mint a nap fénye. 

56 Azoknak, akik azt gondolják, hogy az egész élet, szenvedés és munka haszontalan volt, azt 

mondom, hogy nem lesz olyan, aki ne kapná meg ezt a fényt a maga idejében, és ne mentené meg magát 

általa. 

57 De nem mindenki gondolkodik így. Vannak olyanok, akik ─ bár a tömlöc sötétségében bűnhődnek 

egy bűnért ─ vannak pillanatok, amikor gondolataikat Hozzám fordítják, és dadogó imával mondják 
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Nekem: "Uram, ha az a bűnös, aki bűnbánatot érzett a Te jelenlétedben, miért ne dédelgetném a reményt, 

hogy az utolsó pillanatban kinyújtod felém a kezed, mint Dimas, és kiragadsz a sötétségből, hogy a 

világosságra vigyél?". 

58 Hányan vannak, akik még nem tudták kiűzni a sötétség fejedelmét, akit testben hordoznak, 

akiknek vannak pillanataik a hit, a megvilágosodás, a bűnbánat és a Megváltóba vetett remény pillanatai? 

Hányan száműzik szívükből a túlvilági újbóli és még nagyobb büntetés gondolatát, és inkább azt 

gondolják és hiszik, hogy Jézus várja őket, hogy megszabadítsa őket a gyötrelmektől és a félelemtől! 

59 Ők azok, akiket önök a társadalom söpredékének neveznek. Nézd meg, hogy vannak pillanatok, 

amikor megsejtik az igazságot. De ti, akik élvezitek a szabadságot, az elismerést, a világba vetett bizalmat, 

és gyakran azt hiszitek, hogy mindent tudtok, mert mindent megítéltek és véleményt nyilvánítotok, nincs 

meg bennetek a megvilágosodás egy pillanata sem, amely lehetővé tenné, hogy szemtől szembe lássátok 

az igazságot ─ ellenkezőleg, kétségekbe és árnyakba burkolóztok. 

60 A mag, amelyet Igémmel, Szenvedélyemmel és Véremmel vetettem el a lelkekben, nem mindig 

egy személy, egy nép vagy egy világ életének csúcsán virágzik ki. Gyakran csak abban a pillanatban 

virágzik ki, amikor az ember találkozik a halállal, és megérzi a rá váró életet ─ amikor az, aki büszke és 

gőgös volt erejében, hirtelen a fájdalom ágyára zuhan, csüggedten és legyőzötten. Ott elmélkedik, 

megtisztítja és megnemesíti magát az Én gondolataimban, az Én példáim alapján ítéli meg magát. Aztán 

sír és megváltozik, mert egy pillanat alatt eljutott hozzá az igazság. 

61 Még akkor is, amikor a büszke nemzetek anyagi hatalmuk ragyogásában éltek, és népeik lázasan 

hódoltak szenvedélyeiknek, hamisan és képmutatóan teljesítették Isten iránti kötelességüket a vallás 

gyakorlásával, mert minden figyelmük és szeretetük nagyravágyó céljaik uralma alatt állt. De amikor eljött 

a vereség és a pusztulás, amikor látták, hogy a nagyságról szőtt álmaik szertefoszlanak, és a valóság jött, 

hogy felébressze őket, akkor felém fordították tekintetüket, hogy azt mondják: "Uram, igazad van, béke 

csak a jóakaratú emberek számára lehet, és a Te országod és a miénk bizonyosan nem ebből a világból 

való." Ez az igazság, hogy a Te országod és a mi országunk nem ebből a világból való. 

62 Felfogtad, hogy a magom nem veszett el? Nektek, akik kételkedtek ebben, azt mondom, hogy 

keressétek ezt a magot elmélkedésen keresztül, anélkül, hogy megvárnátok, amíg a fájdalom szembesít 

benneteket az igazsággal. 

63 Ez a világ tele van az én szavammal. Hazugság, hogy a nyomomat el kell fedni. Bárhová mentek, 

mindenütt találni fogjátok az Én jeleimet és hangom visszhangját, amely örökre visszhangozni fog a 

lelkiismeretekben. 

64 Mindenütt jelen vagyok, és szüntelenül beszélek hozzátok, mert még nem szűntem meg 

üzenetemet átadni nektek. 

65 Az én népem: Miért akarod néha még mindig próbára tenni a Mesteredet? 

66 Igen, már tudom, hogy vannak olyanok is, akik nem értik, hogy Krisztus, ha Ő volt Isten Fia, miért 

adta meg magát üldözőinek, és miért nem tudott megmenekülni a halál elől. Ha nem akartam volna az 

áldozati halált, nagyon könnyű lett volna eltűnnöm, hogy ne adjam át magam azoknak, akik kerestek 

Engem. Megdöbbentek volna a csodás és érthetetlen eltűnés láttán, ami arra késztette volna őket, hogy 

felkiáltsanak: "Bizony, ez az Isten Fia!". De én nem ezt a tanítást jöttem hozni, mert ez nem a szeretetre 

tanított volna. Sőt, azt is el akartam mondani nektek, hogy aki az Ő akaratát teszi, és az nem az Atyáé, az 

nem egyesül Vele. 

67 Szükséges, hogy megértsétek ezeket a magyarázatokat. Mert ha nem értitek, hogy mi történik 

most, hogyan érthetnétek meg vagy láthatnátok előre, hogy mi fog történni? Ezért előre adok nektek 

néhány kinyilatkoztatást, hogy előkészületként, ígéretként és próféciaként szolgáljanak nektek. 

68 Én, a Mester, azt mondom nektek: Amikor az ember egyszer nagyszerűvé és magasztossá válik a 

Törvény beteljesítése által, és valóban egyesül és harmóniában van a Szellemmel, akkor nem lesz többé 

számára az a két élet, amely most megosztja létét: az emberi a földön és a szellemi a Szellem egyetemes és 

végtelen világában. 

69 Akkor csak egyetlen létezésre fog tekinteni, mert csak egyetlen akarat lesz a lényében. Nem lesz 

többé konfliktus a test és a lelkiismeret között, és úgy érzi majd, hogy egybeolvadt az egyetemes élettel. 

Akár a szellemi, akár a földi életben fog élni ─ bárhol is legyen, Atyja házában fogja érezni magát. 

Mindenütt élvezni fogja az Úr jelenlétét, és mindenütt lelkiismeretesen és engedelmesen teljesíti 
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küldetését. A testi anyag halála akkor már nem azt fogja jelenteni, amit ma jelent. Ők lesznek azok, akik a 

halált legyőzve belépnek az örök életbe. 

70 Miután elmondtam nektek, hogy az volt az akaratom, hogy azon az éjszakán átadjak Engem 

üldözőimnek, megkérdezitek Tőlem: "Uram, Júdás akkor nem volt bűnös?". De én azt mondom nektek, ne 

ítéljétek el őt. Mert ahhoz, hogy úgy ítéljétek meg őt, ahogyan én, könyörületet kellene éreznetek a 

szívetekben. Ugyanolyan éretlen és emberi volt, mint ti, és gyengeségében hagyta, hogy az emberek arra 

vezessék, hogy elárulja a Mesterét. 

71 Gondolod, hogy az a tanítvány már úgy jött, mint akit Isten arra rendelt, hogy elárulja a Mesterét? 

Nem, népem, senkinek sem kellett elárulnia Engem. Eljött az óra, az üldözők figyelték lépteimet, a véres 

ítélet várt rám. 

72 Ez az ember, mint az összes többi, aki Engem követett, szintén arra lett kiválasztva, hogy elvetesse 

a szeretet magját. A döntő pillanatban elbukott, amikor hátat fordított annak, aki annyira szerette őt, és 

azok mellé állt, akik a Mester életére törtek, csak azért, mert rájött, hogy Jézus nem a föld, hanem egy 

ismeretlen világ királya, és a tanítvány szíve még mindig e világ gazdagságáról álmodik. 

73 Milyen nagy volt Júdás lelkiismeret-furdalása, amikor lelkiismeretében hallotta az egyik mondatot 

a másik után, amit Jézustól tanult, milyen nagy volt a fájdalma, amikor arra gondolt, hogy mire volt 

hivatott és mi volt a munkája! 

74 Mindezt azért mondom el nektek, hogy ha valamelyikőtök elárulna Engem ebben az időben, ne 

mentegethesse magát azzal, hogy talán erre volt hivatott. 

75 Senki sem volt arra rendeltetve, hogy elárulja. Mindannyian arra vagytok hivatottak, hogy 

szeretetem által megváltsátok magatokat. 

76 Én voltam az, akinek az volt a sorsa, hogy meghaljak a kereszten, hogy aztán egy sírbarlangban 

újra kivirágozzak, és megmutassam nektek az élet győzelmét a halál felett. 

77 Ma azt mondom új tanítványaimnak: Amikor arra kerül a sor, hogy igazságot tegyetek 

Műveimnek, ne szeressétek a pénzt, mert az a lélek hamis érméje, értéke negatív, és hamis értékeket 

képvisel az örök életre nézve. A pénz letéríthet benneteket az igazi irgalmasság, az alázat útjáról, amelyet 

minden apostolomnak követnie kell. 

78 El kell mondanom nektek, hogy előre tudtam, mit fog Júdás tenni, és ezt be is bizonyítottam, 

amikor azt mondtam, hogy a tizenkettek közül az egyik el fog árulni Engem. ─ Mindegyik tanítvány azt 

adta, amit adnia kellett, mindegyikük olyan volt, mint egy-egy hangjegy a koncerten, amelyet a világnak 

adtam. 

79 Ha az egyik a tisztaság és emelkedettség, a másik a hit és erő, a harmadik az ékesszólás és 

meggyőzés, a harmadik az alázat és szelídség hangját hozta. Így mindenki azt adta, amit hozott, amit a 

Mestertől vett, és amit érzett. Csak egy volt gyenge, de az ő gyengesége egyben tanulságul is szolgált az 

embereknek, hogy ne viselkedjenek úgy, mint ő, de ne legyenek az ő bírái. 

80 Tanítványok, emeljétek fel gondolataitokat ezen az éjszakán, hogy Velem lehessetek az Utolsó 

Vacsorán. Tápláljátok magatokat az én fényemmel, igyátok Igém borát. Ebben egy nyitott könyvet fogsz 

találni, amit olvashatsz, és ugyanakkor a lelkiekben is benne leszel. 

81 Gyertek az asztalhoz, ahol érezni fogjátok az isteni szeretet rezgését, de ahol érezni fogjátok a 

gyötrelmet is, ahol a remény édessége keveredik a búcsú keserűségével és az árulás csókjával. 

82 Itt hallhatod meg a legjobban a lelkiismereted hangját, amely megmondja neked, hogy te is 

elárultál-e, hazudtál-e, csókoltál-e szeretet nélkül. 

83 Mielőtt leültök az asztalhoz, mossátok meg magatokat az imádság tiszta vizében. Tisztítsátok meg 

az elmét és a szívet, hogy megengedjétek, hogy a lélek részesüljön ebből a szellemi vacsorából. 

84 Készen állsz? Üljetek körém, és hallgassatok a szívetek legmélyebb csendjében és odaadásában. 

85 Most már minden készen áll, most már készen álltok és fel vagytok díszítve a lakomára? Az volt a 

kívánságom, hogy a lelketek ezekben a pillanatokban ne legyen kevésbé tiszta, mint ennek a lelki 

asztalnak a terítője. 

86 Hagyjátok kívül az anyagi élet örvényét, az emberi nyomorúságokat és nehézségeket. Gyertek ide, 

ti megtestesült lelkek és ti is, akik a szellemiben éltek. Emberek, gyertek ide, hogy megtanuljatok beszélni 

Velem, hogy ne legyetek többé rabszolgák a földön. Mert aki szellemtől szellemig beszél a Mesterrel, az 

teljes szabadságot nyert a "test", a világ, a tudatlanság sötétsége, minden iga felett. 
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87 Egyétek gondosan az Igém kenyerét, hogy megismerjétek, milyen volt Jézus küzdelme a 

gyötrelem óráiban, és hogyan győzte le a halált. 

88 Ma azt mondom nektek: Imádkozzatok a csend és a lelkesítés kertjében, hogy egész lényeteket 

átjárja az erő, és képesek legyetek a kereszt terhét a hegy tetejére cipelni. 

89 Imádkozzatok, hogy megvilágítva lássátok a belső mennyei létrátokat: a lelki tökéletességét. 

90 Legyetek jókedvűek, hogy fáradhatatlanul folytathassátok missziós utatokat, és akkor nem kell 

félnetek attól, hogy ruháitok elszakadnak, és nem kell félnetek azoktól az emberektől sem, akik üldöznek 

benneteket, mert hibát vagy mulasztást keresnek bennetek, hogy megvádoljanak benneteket. 

91 Felejtsétek el a nyomorúságaitokat és a földi örömötöket is, és vegyétek fel a Lélek örömeit. 

92 Kevesen vannak, akik azért tudnak imádkozni, hogy örüljenek, és még többen vannak, akik azért 

imádkoznak, hogy aztán sírjanak. Nekik azt mondom: Készítsetek éneket a föld minden nyomorúságából, 

de ez a dal olyan hittel és reménységgel hangozzék fel Bennem, hogy hirtelen meglepetésként énekeljétek 

a dicsőítő éneket, amely szívből jön, és tele van szeretettel és békével. 

93 A lelki örömről beszélek nektek, és mégsem feledkezhettek meg szívetekben azokról az órákról, 

amelyek közelednek és továbbra is az emlékezésnek lesznek szentelve. 

94 Igen, emberek, holnap, amikor délután három óra lesz, látni fogjátok, hogy a nap elsötétül, és 

szomorú lesz mindenki, aki bemegy és emlékszik rám. 

95 A nap a gyász virágai közé bújik, ahogyan azon a napon is sötét felhők mögé bújt, hogy ne kelljen 

tanúja lennie az emberek hálátlanságának. 

96 Mindenféle emberi tökéletlenséggel szemben Krisztus, a Mester adta tanítását. 

97 Kigúnyolták? A Mester felvette a gúnyolódást, hogy megtanítsa a leckét. Csalárd módon faggatták 

Őt? Szeretettel és bölcsen válaszolt, mert azért jött, hogy ezt tegye. Elárulták? A megbocsátásról szóló 

tanítását az árulással szemben adta át. Az életét követelték? Ő beleegyezett és életét adta. Mindent el 

kellett fogadni, hogy megmentsen és meggyőzzön. 

98 Mondjátok meg nekem, szeretett tanítványok: Amikor elárulnak benneteket embertársaitok ─ nem 

lázadtok fel ellene, nem álltok ellen? Tudd: Ahhoz, hogy egy szívet megnyerjünk, néha szükség van arra, 

hogy eláruljanak. Nem az erőszak nyeri meg a lélek harcait ─ az igaz szeretet. 

99 Tanítványaim: A könyv ez ideig nyitva maradt. Engedjétek, hogy Jézus ezekben a pillanatokban 

belépjen gondolataitokba, hogy csendes óráitokban és emlékeitekben felidézzétek szenvedésem minden 

olyan pillanatát, amelyet ismertek. Aki felemelő és spirituális módon emlékezik Rám, az olyan fényt kap, 

amely inspirációként fogja felfedezni sok fel nem ismert lecke értelmét. 

100  Hadd járjak gondolataitok utcáin keresztemmel a vállamon. Jézus a fájdalmairól megfeledkezve 

járja a szenvedés útját a gyermekeire gondolva és elfeledkezve a sértéseikről. Hadd tárjam szét karjaimat a 

keresztemen, és kérjek bocsánatot azokért, akik nem ismertek fel Engem. Engedjétek, hogy bennetek 

legyek, amíg meg nem látjátok a szeretet, az élet és az igazságosság győzelmét. 

101  Ti emberek sokasága: Hogyan lesztek Velem barátok és tanítványok? Vagy megformálod a 

keresztemet? Olyanok lesztek-e, mint a szögek, amelyek átszúrták kezemet és lábamat? Ti lesztek az Én 

"koronám" tövisei vagy a lándzsa, amely átszúrta az oldalamat? 

102  Sírtok, emberek, és a fájdalomtól zokogva mondjátok Nekem, hogy Velem akartok lenni, ahogy 

János volt: a Mester lábainál a kereszten. És azt mondom nektek, hogy én is azt akarom, hogy olyanok 

legyetek, mint az a tanítvány, akiben mindannyian jelképezve voltatok, amikor Mária szeretetének 

köpenye alatt hagytalak benneteket, mint gyermekeit. 

103  Szeretettel és áldásommal hagylak benneteket. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 212  
1 Boldog, aki hozzám fordul, aki a Mestert keresi, aki a bocsánatot keresi, aki felveszi a keresztet, 

mert nálam megtalálja a világosságot, amely vezeti őt, és bűnei bocsánatát. 

2 A Mester szeretettel üdvözöl benneteket ezen az emléknapon. Szenvedésének nyoma, amelyet az 

emberiségben hagyott, ezen a napon megújul. 

3 Bár a test vére elpárolgott, a lényege minden ember lelkében megmaradt. Kitörölhetetlen a 

lelketekben, mert akkor is emlékeztek Rám, amikor pillanatokra átérzitek a kereszt terhét vagy a Golgota 

fáradságos megmászását. 

4 Mivel Jézus a Szeretet Vérével jelölte ki az utat, minden ember, aki az üdvösségre vagy a lélek 

tökéletességére törekszik, az általam a földön hagyott nyomokat keresi. Ezt az utat mutatom most nektek, 

és ezen az úton fogjátok elérni a spirituális életet, ahol nincs sem sötétség, sem fájdalom. 

5 A keresztény világ azért tette a keresztet jelképévé, mert Jézus ezen a fán ontotta a vérét, és 

emberként halt meg, hogy rajta végezze el a megváltás művét. Azóta a keresztet az isteni szeretet és 

megbocsátás szimbólumának tekintik. Ugyanakkor az emberek közötti világnézeti küzdelmek jelképe is 

volt. 

Ma, mivel egy korszak eltelt az áldozatos halál óta, ismét jelen vagyok a világban ─ már nem 

emberként, hanem lelkileg. De őszintén mondom nektek, ez a kereszt már nem szükséges számomra. Nem 

fogom többé a vállamon hordozni, nem fogjátok többé látni a vérrel borított és tövissel koronázott Rabbit, 

akinek testét megostorozták, és aki vérével nedvesítette az út köveit. Többé nem fogjátok Őt fájdalomtól 

összeszorított szemmel látni, ami egyesekben szánalmat, másokban pedig rémületet kelt. Nem fogjátok 

többé látni, amint megérkezik a hegy csúcsára, hogy a gonosztevők között a keresztjére szögezzék. 

6 A kereszt, amely szégyent és gyalázatot jelentett annak, aki rajta halt meg, a szeretetből való 

áldozat jelképévé változott. Ezt még azok sem tudták volna elképzelni, akik üldöztek Engem, és a 

leggyalázatosabb halált választották Nekem, hogy kielégítsék kegyetlenségüket. A tömeg ugyanis arra 

vágyott, hogy megvádolja és elítélje Őt, aki semmit sem tett ellenük, aki jóság, vigasztalás és megbocsátás 

volt minden ember számára. Az ember olyan mélységben volt, ahonnan nem értette meg a jót, a szeretetet, 

amelyet áldozati halálommal mutattam meg neki. 

7 Ebben az időben nem emberként jöttem, és nem rajtam nyugszik a kereszt. Ma Én vagyok az, aki a 

szeretet keresztjét építem a szívetekre, hogy követni tudjátok lépteimet. 

8 Már éreztétek e kereszt súlyos terhét, már éreztétek, hogy testeteket ostorozzák, amikor a fájdalom 

a lelketekig hatolt. Ti is éreztétek már, mit jelent az ösvényen elesni. Életed szenvedései ostorozó csapások 

voltak, és a gúnyolódások, amikor azt hitték, hogy őrült vagy, mint maga Jézus, mert úgy kerestél Engem, 

mint a lándzsa, amely felhasította a Megváltó oldalát. 

9 Nézzétek, tanítványok, az életetek olyan, mint a Golgota. Aki példát akar venni rólam, követni 

akar Engem és hozzám akar jönni, annak szenvedéssel kell együtt élnie, és meg kell innia az epés-ecetes 

poharat. 

10 Joggal nevezted ezt a földet a könnyek völgyének. Azért jöttetek hozzá, hogy megismerjétek a jót 

és a rosszat, mert senki sem született tökéletesnek a tudásban és az érdemekben. Ezért megadtam nektek 

az akarat szabadságát, hogy ti magatok válasszátok meg az utat, hogy lelketek saját erőfeszítései révén 

magasabb szinteket érhessen el. 

11 Annak azonban, aki a rossz utat választja, szükséges, hogy megtanulja megismerni a fájdalmat 

rajta, hogy amikor érzi, hogy eltávolodik a kegyelemtől és a világosságtól, megtisztuljon, és megerősödjön 

a bűnbánatban, és így megtanulja legyőzni a kísértéseket. 

12 Milyen érdemdús Isten előtt annak az erőfeszítése, aki küzd a kísértések ellen, amelyek annál 

sürgetőbbé válnak, minél jobban törekszik megújulására. 

13 Az én áldozatos halálom nem volt haszontalan, emberek. Mert mind azoknak, akik szeretnek 

Engem, mind azoknak, akik megtagadnak Engem, követniük kell a nyomdokaimat. Ez a munka megmarad 

a korok könyvében, és örökké gyümölcsöt fog teremni. 

14 Nem tudhatjátok, miért könnyebb egyeseknek a keresztetek terhe, vagyis a felelősség és a 

szenvedés, mint másoknak. Mindannyian ezen a földön nem ismeritek a múltatokat, senki sem tudja, 
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mikor kapta meg a lelke a fényt. Ezért vegyétek fel a keresztet önátadással. Mert aki így követ engem, az 

még a halált is túléli. 

15 Az én hangom ezen a napon a törvényről és az igazságosságról beszél, ez ugyanaz a hang, amelyet 

a Sínai-hegyen hallottatok. Ma is, mint azon a napon, látom sokak hitetlenségét. Akkor adtam nektek a 

kőbe vésett törvényt egyszer, és másodszor is, mert Mózes megszegte az elsőt, magán kívül volt a 

bálványimádásotok és gyengeségetek láttán. Ma azonban, ahogy írom a lelkiismeretedben: Mit fogsz vele 

csinálni? Úgy fogtok-e cselekedni, hogy Illés, a mostani idők hírnöke követelni fogja, hogy tartsátok be a 

törvényemet? 

16 Szíved mélyéből ezt mondod Nekem: "Uram, hosszú idő telt el azóta, hogy hálátlanságunk miatt 

Mózes haragja miatt összetörték törvényed tábláit. Hogyan lehetnénk képesek a mai korban újra 

megszegni a Te törvényedet?" De az Atya azt mondja nektek: Ébren kell maradnod. Mert a Második 

Korszakban Jézus eljött, hogy elhozza nektek a Szeretet Törvényét, és ti hagytátok, hogy az utolsó cseppig 

kiontsa a Vérét, és nem ismertétek fel Őt. 

17 Kérdezem tőletek, emberek, és tőletek, emberiség: Hol van a törvény, amelyet a Sínai-hegyen 

adtam nektek? Hol van az örök élet kenyere, amit Jézus adott neked utána? ─ Lehajtott fejjel hallgatjátok a 

kérdéseimet, mert felismeritek, hogy tévúton jártok. 

18 Az első korszakban egy nép voltatok, amely tizenkét törzsből állt. De Izrael, elnyomva minden 

félelmet az igazságosságomtól, különböző népekre oszlott. Ma ismét a földön vagytok. De hogyan 

oszthatnátok fel magatokat népekre vagy törzsekre, amikor egyetlen családot különböző törzsek 

gyermekei alkotnak, és még a házaspárok is a tizenkét törzs tagjaiból állnak? Ki értette meg ezt a tervet? 

Én vagyok az, aki kiválasztottalak és egyesítettelek benneteket. Ezért van az, hogy egyesek megremegnek 

e hang hallatán, anélkül, hogy tudnák, miért. Mert azok azok, akik a múltban is hallottak Engem. 

19 Most van a Harmadik Idő, amely közeledik a csúcspontjához. Ebben most megkapjátok a sivatag 

mannáját, Jézus vérét és a Szentlélek világosságát. Amikor tisztulásra van szükséged, ott van neked Mária, 

a te Egyetemes Édesanyád, aki szeretetének könnyeivel mosdat meg és irgalmasságának köpenyével borít 

be téged. 

20 Az Atya ismét azt mondja népének: egyesüljetek. Mert látom, hogy ─ míg egyesek elhatározzák, 

hogy engedelmeskednek parancsaimnak, mások ellenkeznek velük. Ne osztozzatok, mert ezzel ajtót 

nyitnátok a kísértésnek. Szavam mindenkinek szól, még akkor is, ha a hallgatók között vannak olyanok, 

akik nem hajtanak fejet hangom előtt, mert az a kétely uralkodik rajtuk, amelyet az a tény okoz, hogy 

látják, hogy Én egy műveletlen, ügyetlen és egyszerű elmén keresztül nyilvánulok meg. 

21 Hányan azok közül, akik a múltban üldöztek és gúnyoltak Engem, élnek most teljes lelki békével, 

amelyet Én adtam nekik, mint bizonyítékát szeretetemnek, amely mindent megbocsát. De amikor 

meghallották, hogy visszatértem, a lelkükön eluralkodott a félelem, és ezért félénken jöttek, hogy 

meggyőződjenek arról, igaz-e a megnyilvánulásomról szóló hír. Amikor meghallottak Engem, 

megrázkódtak, mert úgy érezték, hogy hívja őket a hangom. 

22 Ezt a népet választottam ki, hogy világosságot és békét hozzon a nemzeteknek, és akik 

szétszóródtak és elrejtőztek az emberiség között. De tisztánlátó és átható tekintetem tudta, hogy hol van 

minden egyes szolgám, hogy felhívjam őket, és jelezzem küldetésüket, amelynek teljesítésére még mindig 

várok. 

23 A világ közömbösen nézte Mária földi életét. De valóban, mondom nektek, ma felismeritek anyai 

hangját, szerető hangját, amely altatódal, vigasztalás, remény és balzsam. Egyesek elismerik, mások 

tagadják. Mégis gyengéden és szeretettel teríti isteni köpenyét a világegyetemre, és alatta melegséget és 

védelmet nyújt minden teremtményének. Megment és megvált; ő a Mennyei Szentély, amely tartalmazza a 

még felfedezésre váró titkokat. Mivel az ő teste, mint egy asszonyé, az a szentély volt, amelyben Jézus 

teste biztonságban volt ─ mennyit tartogat tehát a lelke minden gyermeke számára! 

24 Milyen mély volt a fájdalom, amit a világ az Édesanyja szívébe fúrt, és milyen gyengédséggel rejti 

el könnyeit, hogy csak mosolyának kedvességét és simogatásának szeretetét mutassa meg neked! 

Könyörtelen igazságosságom és az emberek bűnei között mindig Mária, a te Mennyei Édesanyád 

közbenjárása és anyai szeretete áll. 

25 A "felhőből" szólok hozzátok, és meghívlak benneteket, hogy jöjjetek hozzám. 

26 Még mindig látom, hogy a könyv első oldalát tanulmányozod, de a tanításom ideje csak rövid. 



U 212 

30 

27 Azt akarom, hogy amikor megérkeztek Hozzám, azt tudjátok mondani Nekem: "Uram, itt van az 

aratásom gyümölcse: néhány embertársam megújulása a példám által." Mert ha nem teljesítitek 

küldetéseteket, nem fogtok tudni belépni Királyságomba. 

28 Háromszor is felajánlottam nektek a lelki üdvösséget, de ti süketek maradtatok a hangomra. Ez az 

utolsó hívásom, amit intézek önökhöz. Ezért arra kérlek benneteket, hogy hallgassatok rám, öltözzetek 

alázatba, szálljatok le a magas piedesztálról, és száműzzetek minden gyűlöletet a szívetekből. 

29 Az én szavam nem virágos, hanem egyszerű, hogy mindannyian megértsétek, és ne adjatok neki 

különböző értelmezéseket. 

30 Nem lehetnek tudatlanok népem között, mert bölcsességgel árasztottalak el benneteket. 

31 Minden fán látok jó gyümölcsöt és más, rossz gyümölcsöt. De az utóbbiakból ne ajánljatok fel 

nekem semmit. Az a sorsotok, hogy kiválasszátok azokat az ízletes félelmeket, amelyeket Nekem kell 

bemutatnotok. Ön már tisztában van az összes feladatával. Korábban botladozva jártál a világban, mert 

sötét fátyol fedte a szemedet. De én úgy jöttem, mint egy villám az éjszakában, hogy megvilágítsam 

utatokat. Azóta tudod, hogy hová mész. 

32 Megtanultad, hogy egy lépés megtétele előtt konzultálj a lelkiismereteddel. 

33 Ma, amikor egyesültök, legyetek engedelmesek tanításaimnak. Mert közelednek a nagy 

megpróbáltatások. 

34 A Mester ismét veletek van. Ezen a napon azért jöttem, hogy kényeztesselek benneteket, hogy 

szeretetem szavával felemeljelek benneteket, hogy adjam nektek a béke csókját, és hogy megkérdezzem 

tőletek, mit ajánlotok fel Nekem a szívetekben. 

35 Nem azért jöttem, hogy ítélkezzek felettetek, hanem azért, hogy arra kérjelek benneteket, hogy 

cselekedjetek igazi szeretettel és irgalommal, hallgassatok lelkiismeretetek hangjára. 

36 Mindig is kiontottam értetek a véremet ─ néha az emberek földi tekintete előtt, máskor 

láthatatlanul. Mindig vigyázok rád, hogy ne szenvedj ezen a világon, és hogy földi életed után elnyerd az 

örök életet a lelked számára a túlvilágon. De ti nem értettetek meg Engem, nem engedelmeskedtetek 

szavamnak, és ezért ebben az időben azért jöttem ki a fehér "felhőből", hogy megkongassam dallamos 

harangomat, és megkérjelek benneteket, hogy egyesüljetek és szeressétek egymást. 

37 Elkezdtek tanulni, de még nem értettétek meg könyvem első oldalát sem, pedig tudjátok, hogy az 

idő, amelyben tanító szavamat átadom nektek, már rövid. Tanulmányoznotok kell tanításomat, és bátran el 

kell indulnotok az utatokon. Mert nem fogadlak be titeket, ha nem tanulmányoztátok előbb azt, amit ebben 

az időben adtam nektek. 

38 Megsirattatok Engem, és kiontottátok a véremet, és most azt akarom, hogy gyertek hozzám, és 

mondjátok a lábaim előtt: "Mester, itt van a tanítás, itt van az aratás, itt van a jó példa, amit az embereknek 

adtam. Ott van a megújult emberség." 

Azt akarom, hogy állítsátok elém azt a férfit és azt az asszonyt, akit megtérítettetek. Mert a küldetés 

eme teljesítése nélkül nem fogtok belépni rejtett bölcsességem szentélyébe. Háromszor jöttem erre a 

világra, hogy különböző lehetőségeket hozzak nektek a lelketek megmentésére. De ti hanyagul hagytátok 

elmúlni szavaimat, és nem tartottátok be parancsolataimat. Ezért mondom nektek, hogy ez az utolsó ilyen 

lehetőség, és hogy meg kell valósítanotok, amit most a szívetekre helyezek, azáltal, hogy alázattal 

ruházzátok fel magatokat, leereszkedtek hamis nagyságotok piedesztáljáról, felszámoljátok az 

embertársaitok iránti rosszindulatot és gyűlöletet, és egyesítitek magatokat. Mert ezt kérem tőletek, hogy 

igazságosságom jogara ne hulljon az emberiségre. 

39 Többé már nem vagytok tudatlanok, mert bőségesen adtam nektek a tanításaimat, és kérlek 

benneteket: Miért látom, hogy tanítványaim nem akartak megérteni Engem, és különböző módon és saját 

akaratuk szerint értelmezték szavaimat és utasításaimat? Nem a saját nyelveteken beszéltem-e hozzátok, 

egyszerű szavakkal, hogy mindannyian megértsetek Engem? Nem beszélek egyesekhez másképp, mint 

másokhoz. Ezért nem akarom, hogy holnap azt mondjátok Nekem: "Mester, nem értünk Téged, nem értjük 

az utasításaidat, és ezért nem követjük őket". ─ Nem, Izrael, ki kell irtanod a mérget, amelyet jelenleg még 

mindig a szívedben hordozol. Helyesen kell ezt a törvényt vennetek, mert nem az én művemet kell 

hibáztatnotok a bűneitekért, és nem igazságos, hogy az én művemet kell hibáztatni ezekért a hibákért. 

Miért nem tudták az emberek értékelni, pedig olyan fehéren és tisztán adom nektek, mint a hómező? 
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40 Figyeljetek és imádkozzatok, mert állandóan látom a széthúzást egyesek és mások között. Látom, 

hogy el akartok fordulni Törvényemtől, egyesek azzal, hogy hátat fordítanak neki, mások pedig azzal, 

hogy a saját útjukat járják, megbotlanak és tövisekbe esnek, ahelyett, hogy igazságosan követnék az 

általam elétek állított utat. 

Mindenütt fák nőnek, amelyek más gyümölcsöt adnak az emberiségnek, mint amit én adok nektek. De 

látom, hogy jó gyümölcsök is vannak benne, ezért azt mondom nektek: távolítsátok el a rossz 

gyümölcsöket, és csak a jót hagyjátok meg. Válogassátok ki őket, és csak a tiszta magot és az arany búzát 

ajánljátok fel nekem. 

Már nem vagytok a sötétség gyermekei, mint korábban. Mert megjelentem közöttetek, mint egy fényes 

villám, hogy megvilágítsam utatokat, hogy megértessem veletek, mi az igazság útja. Most már 

felismerhetitek és járhattok rajta, mert erőt adtam nektek és kézen fogtalak benneteket, hogy megtegyétek 

az első lépéseket, és később egyedül, de biztonságosan járhassatok, fájdalmas tapasztalatok és bűnbe esés 

nélkül, anélkül, hogy hagynátok magatokat elcsábítani a világban uralkodó gonoszságtól. 

41 Ma már nem vagytok tudatlan gyerekek, ma már tudjátok, hogyan kell előrehaladni, milyen 

munkákat fogtok elvégezni, és melyek a jó és rossz utak. Mert szívet és lelkiismeretet adtam nektek, hogy 

tanácskozzatok velük. 

Ezért már régóta kérem tőletek, hogy ne egyetek a tiltott gyümölcsből, hogy ne húzzátok ki kétélű 

kardotokat, hogy levágjátok testvéretek becsületét, hogy tudatosítsátok Törvényem őszinteségét és 

tökéletességét, amely mindig is egy volt, hogy mennyei parancsaimnak engedelmeskedve megértéssel és 

jóakarattal emelkedjetek fel, hogy béke legyen az egész földön, és ne pusztítsa többé pusztulás az életet. 

Nem akarlak titeket sírva és keserűséggel a szátokban látni. Ezen a napon is megadom nektek isteni 

kegyelmemet. 

42 Boldog az, aki felkészült, mert békét lát majd az útján, és úgy érzi, hogy lelke és teste elárasztja 

kegyelmem. Az örök dicsőségből küldöm le a kristályvizet, hogy megerősödve emelkedjetek fel ebben az 

időben. Patakokban adom nektek szeretetemet, hogy előre haladhassatok, és felismerjétek, hogy 

fáradhatatlan vagyok, hogy holnap példát vehessetek rólam, megszabadulva minden materializmustól, 

minden hiúságtól, és csak jó cselekedeteket hozva, üres tükör legyetek, amelyben ez az emberiség 

szemlélheti önmagát. 

43 Mindig is azért jöttem, hogy megkeressem az elveszetteket, hogy megszabadítsam őket a bűntől és 

az üdvösség útjára tereljem őket. Holnap eljönnek a nagy próbatételek, és az az akaratom, hogy Jézus 

bátor katonáiként hagyjalak meg benneteket, akik képesek harcolni és győztesen kikerülni belőle. 

44 Jelenlétemben, hatalmamban és lényegemben ma reggel köztetek voltam. Én adom nektek a 

mindennapi kenyeret és a gyógyító balzsamot. Megáldalak benneteket, gyermekeiteket, a szenvedő 

anyákat, az időseket. Mindenkinek adom békémet, szeretetemet és fényemet. 

45 Szeressetek, ti emberek, szeressetek a legtisztább szeretettel, amely elvezethet benneteket az 

igazsághoz. Akkor tudni fogjátok, mit akarok mondani nektek ezekkel a szavakkal. Az erő, amely Jézus 

ajkait mozgatta, amikor veletek volt, a szeretet ereje volt ─ az a hang, amelyen keresztül azt mondom 

nektek: "Én vagyok az út, az igazság és az élet." 

46 Nincs nagyobb hatalom, mint a testé. A tűz is megtisztít, és a kegyelem vize is megtisztít. 

47 Bármennyit is beszélek nektek, még mindig vannak tanítványok, akik ma hisznek, holnap pedig 

már nem hisznek, mert vannak órák, amikor hisznek, és órák, amikor kételkednek. 

48 Olyan embereket látok bennetek, akik belefáradtak az emberi életükbe, és rendkívül elfoglaltak, és 

ebből egy olyan nép keletkezik, amely spirituálisnak nevezi magát, de nagyon is a földi dolgok felé hajlik. 

49 Én pedig azt mondtam nektek: Ébredjetek rá az igazságra, és ne viselkedjetek úgy, mint az 

írástudók és farizeusok, akik csak az edény külső részét tisztítják meg, vagy akik, amikor jócselekedeteket 

akarnak tenni, azt gondolják, hogy nem szabad mindent adniuk, mert akkor szegények lennének, és nem 

lenne kenyér a szájuknak. 

50 Ó, milyen sokáig kell majd árnyékként bolyonganotok, akik így gondolkodtok! Mindaddig születni 

és újjászületni fogtok, amíg nem tanuljátok meg adni a szeretetet, amit tanítok nektek. 

51 Nem akarom, hogy örökké kisgyerekek maradjatok. Helyes-e, hogy ez a nép azt mondja Hozzám 

imáiban: "Uram, szeretlek", és aztán nem teszek irgalmassági munkát a maga módján? Miért kaplak még 
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mindig csaláson? Miért nem gyakoroljátok az igazi irgalmasságot, és ha gyakoroljátok, akkor csak azért 

teszitek, hogy lássák és hallják, hogy ezt teszitek? 

52 Becsapjátok magatokat, és néha dicsekszetek a hitetekkel, holott hitetek kihűlt. Akkor látom, hogy 

te is fázol a szeretetben, a hűségben és az őszinteségben. 

53 Bizony mondom nektek, senki sem fog átmenni a kereszt ajtaján, ha nem tanul meg hűségesnek 

lenni. 

54 Szeretett tanítványok, mondom nektek: Ha időnként kemény szavakkal szólok hozzátok, azok nem 

olyan igazságosságot követelnek, mint amilyet a tetteitek alapján megérdemeltek. 

55 Én csak a tökéletlenségektől akarlak megtisztítani téged az Én szavammal. Hol vannak a "fehér 

köntösök", amelyeket el kellett volna készítenetek magatoknak, hogy Velem lehessetek ezen a lakomán? 

56 Be akarok hatolni a belső teredbe, hogy meglássam a szentélyemet. Ó emberi lelkek, ti, akik azt 

hiszitek, hogy csak nemrég születtetek, pedig már régen megszülettetek attól, aki magában hordozza az 

Atya szeretetét és az Anya szeretetét! Mert belőle fakad a tökéletes szeretet minden fajtája. 

57 Ahogyan látjátok az ember testének fejlődését, úgy fejlődik benne a szellem is. A test azonban 

fejlődésében korlátokba ütközik, míg a szellemnek sok dologra és örökkévalóságra van szüksége ahhoz, 

hogy elérje tökéletességét. 

58 Ez az oka a reinkarnációtoknak. Tiszta, egyszerű és tiszta magként születtél Isten atyai és anyai 

teremtő szellemétől. De ne tévedjetek, mert nem ugyanaz a tiszta és egyszerűnek lenni, mint nagynak és 

tökéletesnek lenni. 

59 Összehasonlíthatjuk egy most született gyermekkel és egy tapasztalt, gyermekeket tanító 

személlyel. 

60 Ez lesz a sorsotok az élet minden szakaszában, amint a szellemetek kifejlődik. De milyen lassan 

fejlődik a szellem! 

61 Majdnem 2000 év telt el azóta, hogy néhány szóban megtanítottam nektek az Isten Országába való 

bejutás útját: "Szeressétek egymást" - mondtam nektek. Sokszor éltetek már földi testtel vagy anélkül, 

ebben a "völgyben" vagy máshol. De ti nem tudtátok, hogyan tanuljátok meg a leckét. 

62 Hosszú út áll előttetek, mire ez a magasztos tanítás valósággá válik a lelketekben. 

63 Ez a világ arra hivatott, hogy spiritualizálja magát lakóival együtt, és így véget vessen a sors 

szenvedéseinek és csapásainak. 

64 Szeretetem tüze megolvasztja szívetek hóját, és bár évszázadok múlnak el, Én továbbra is tanítani 

fogok, és végül megtanuljátok és szeretni fogjátok. 

65 Emlékszel Mária Magdolnára? Nem értetted a szimbólumot, amit ő képvisel? 

66 Az emberi elme nem érti a szimbólumaimat, megáll a misztérium előtt, és megelégszik a 

szimbólummal. 

67 A szimbólumok elavult képek, amelyeknek hiányozniuk kell az emberiség istentiszteletéből a fény 

korában. 

68 Mária Magdolna ─ a bűnös, ahogy a világ nevezte ─ kiérdemelte a gyengédségemet és a 

megbocsátásomat. 

69 Hamarosan elérte a megváltást, ami nem történik meg másokkal, akik csak félszívvel kérnek 

bocsánatot bűneikért. Míg ő hamar megtalálta, amit keresett, mások nem. 

70 Magdolnának megbocsátottak anélkül, hogy a bűnbánatával dicsekedett volna. Vétkezett, ahogy ti 

is vétkeztek; de nagyon szeretett. Aki szeret, az emberi viselkedésében mutathat eltéréseket; de a szeretet a 

szívből áradó gyengédség. Ha bocsánatot akarsz kapni ─ mint ő ─, szegezd rám tekintetedet szeretettel és 

bizalommal telve, és minden vétked alól feloldozást kapsz. 

71 Az a nő már nem vétkezett. A szívéből áradó szeretetet a Mester tanításának szentelte. 

72 Megbocsátottak neki, annak ellenére, hogy hibákat követett el. De a szívében égett a tűz, amely 

megtisztít, és a bűnösnek adott bocsánat miatt egy pillanatra sem szakadt el Jézustól. A tanítványaim 

viszont egyedül hagytak a legvéresebb órákban. De az a kis Mária nem szakadt el tőlem, nem tagadott 

meg, nem félt, nem szégyellte magát. 

73 Ezért adatott meg neki, hogy könnyeket ejtsen a keresztem lábánál és a sírom felett. Lelke 

hamarosan megváltást talált, mert sokat szeretett. Szívében apostoli szellem is lakozott. A megtérése úgy 
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ragyog, mint az igazság fénye. Leborult a lábam elé, hogy elmondja nekem: "Uram, ha akarod, 

megszabadulok a bűntől". 

74 Te viszont ─ hányszor akarsz meggyőzni engem az ártatlanságodról azzal, hogy hosszú imákkal 

takargatod a vétkeidet. 

75 Nem, tanítványok, tanuljatok tőle, szeressétek igazán az Uratokat minden testvéretekben. 

Szeressetek sokat, és bűneid megbocsáttatnak. Nagyszerűek lesztek, ha ezt az igazságot kivirágoztatjátok a 

szívetekben. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 213  
1 Lelkem fénye veletek van, Krisztus a lelketek felett van, és emberi ajkatokon keresztül 

kinyilatkoztatja az élet és az igazság szavát, mint olyan utat, amely hozzám vezet. 

2 Nyisd meg szentélyed kapuit, hogy beléphessek lényed legtisztább részébe. 

3 Azért hívjátok ezt a napot "feltámadás vasárnapjának", mert ezen a napon emlékeztek meg azokról 

az eseményekről, amelyeken Jézus földi útja során keresztülment. 

4 Végül távolítsátok el a titokzatosság fátylát, hogy beléphessetek az igazság szentélyébe. Ebben a 

tanításban értelmes tanításokat tárok fel nektek, hogy a titokzatosság sötét fátylai, amelyekkel korábban 

elfedtétek fényemet, eltűnjenek előletek. Halljuk: Csak az támadhat fel, aki meghal. Hiszel abban, hogy 

Jézus akkor "meghalt"? El tudtad képzelni, hogy a Mestered "halott"? 

5 A "halál" csak egy szimbólum. A "halál" csak azok számára létezik, akik még nem jutottak el az 

igazság felismeréséhez. Számukra a halál továbbra is horrorisztikus kép marad, amely mögött rejtély vagy 

a semmi áll. Nektek azonban azt mondom: nyissátok ki a szemeteket, és értsétek meg, hogy ti sem fogtok 

meghalni. El fogtok válni a testtől, de ez nem jelenti azt, hogy meghaltok. Nektek is, mint a 

Mestereteknek, örök életetek van. 

6 Amikor elhagytam a testemet, a Lelkem belépett a szellemek világába, hogy az igazság szavával 

szóljon hozzájuk. Ami titeket illet, az Isteni Szeretetről beszéltem nekik. Mert ez az élet igazi ismerete. 

7 Bizony mondom nektek, Jézus Lelke egy pillanatig sem tartózkodott a sírbarlangban, sok 

szeretetmunkát kellett végeznie az élet más világaiban. Végtelen Szellememnek sok kinyilatkoztatásom 

volt, amit tudtára kellett adnom nekik ─ ahogy nektek is. 

8 Vannak olyan világok is, ahol a szellemi lények nem tudják, hogyan kell szeretni. Sötétségben 

élnek és fényre vágynak. Ma az emberek tudják, hogy ahol a szeretetlenség és az önzés uralkodik, ott 

sötétség van, hogy a háború és a szenvedélyek a kulcs, amely bezárja az Isten országába vezető út kapuját. 

9 A szeretet viszont az a kulcs, amellyel az ember kinyitja a fény birodalmát, ami az igazság. 

10 Itt emberi testeken keresztül tettem magam ismertté, ott pedig közvetlenül kommunikáltam a 

magasabb szellemlényekkel, hogy ők taníthassák azokat, akik nem képesek közvetlenül befogadni az 

inspirációmat. 

11 Ezek a magas, fénylő lények azok, akik itt a hanghordozók a számotokra. 

12 Azt hiszem, most már értitek, miért jöttem erre a világra, és miért látogattam meg azokat a 

világokat. 

13 Azt mondtam a szellemeknek: "Újjá fogsz születni. Mielőtt azonban földi testben vezekelnétek, 

meg kell tisztítanotok a lelketeket minden káros benyomástól, hogy az újraszületéskor olyanok legyetek, 

mint az égő fáklyák. 

14 Akikben Szentlelkem fénye van, olyanok, mint az égő fáklyák. Azok, akik nem akarják 

megismerni az igazságot, olyanok, mint a kialudt fáklyák, amelyek nem égnek, mert nem gyújtották meg 

magukat bölcsességem tüzén. 

15 Nem akarom, hogy kialudt fáklyák legyetek, mert akkor nem fogjátok tudni betölteni a sorsotokat, 

vagyis a szellemetek küldetését. 

16 Bizony mondom nektek, azokban a pillanatokban, amikor szavam átragyog az emberi elmén, 

testetlen entitások ezrei és ezrei vannak itt, akik részt vesznek megnyilvánulásomban és hallják hangomat. 

Számuk mindig nagyobb, mint azoké, akik fizikailag jelen vannak. Hozzád hasonlóan ők is lassan 

kiemelkednek a sötétségből, hogy belépjenek a világosság országába. 

17 Halhatatlan vagy, mondtam neked. Amikor a test sejtjei meghalnak, az nem jelenti azt, hogy a 

lélek is meghal. 

18 Ez az emlékezés és megemlékezés napja a lélek dicsőségének, a feltámadásnak, a lámpátok 

fényének a szimbóluma. 

19 Örömömre szolgált, hogy megismertessem magam köztetek ezekben az emléknapokban, hogy 

felébresszem szívetekben a hit, az együttérzés és a spiritualizáció érzéseit. Arra használtam ezeket az 

órákat, hogy megtisztítsam és megtisztítsam szíveteket. 

20 Miért szennyeztétek be magatokat? Mert nem engedtétek, hogy a Lélek ereje vezessen benneteket, 

amelynek erejét összekevertétek emberi akaratotok, hiúságaitok és szeszélyeitek erejével. 
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21 Szükséges, hogy behatolj a szívedbe, a belső lényedbe, hogy megtudd, milyen mértékben hallgatsz 

a lelkiismereted hangjára, milyen szeretetállapotban vagy a felebarátoddal szemben. Akkor tudni fogjátok, 

hogy milyen mértékben égnek a fáklyák, vagy kioltott fáklyák. 

22 Mondom nektek: a ti szeretetetek szerint lesz az erő, a jóság és a világosság is, amivel 

rendelkeztek. 

23 Neked is eljön a szabadulás és a megdicsőülés napja. Melyik nap lesz az? Az, amikor győztes vagy 

életed csatamezején. 

24 A Föld egy csatatér, sok a tanulnivaló. Ha nem így lenne, akkor néhány év élet ezen a bolygón elég 

lenne nektek, és nem küldenének ki benneteket újra és újra, hogy újjászülessetek. Nincs sötétebb és 

komorabb sírkamra a szellem számára, mint a saját teste, amikor mocsokba és anyagiasba öltözik. 

25 Szavam kiemel benneteket ebből a sírból, és a továbbiakban szárnyakat ad nektek, hogy a béke és 

a szellemi fény régióiba szárnyalhassatok. 

26 Amilyen mértékben a lelked győzedelmeskedik a sötétség felett és legyőzi az akadályokat, a fény 

megjelenik benne. Ezért egyesek hosszabb idő alatt teszik meg az utat, mint mások. 

27 Nagyszerű lesz az, aki követi a szellemi fejlődés útját, és a földi életeken és korszakokon keresztül 

haladva eléri a fényt, a tapasztalatot és a felfelé irányuló fejlődést. 

28 E küzdelem, az erőfeszítések és a könnyek után megtapasztaljátok majd a felszabadulásotokat és a 

mennyországotokat ─ azt, amelyben a Lélek fényén keresztül teljesen ragyogóan emelkedtek fel. 

29 A menny nem egy meghatározott hely, a menny a lélek fejlődésének végső célja. Mivel ez a 

mennyország nem egy meghatározott hely, meg kell értenetek, hogy azok, akik kételkednek a fénylélek 

létezésében, miért mondják, hogy "meg fogok halni", és miért gondolják a halált végnek. Akik azonban 

hisznek az örök életben, azt mondják: "Örökké fogok élni". 

30 Azok, akik materializálják hitüket és vallási gyakorlatukat, Istent korlátozott formában értik és 

keresik. 

31 A spiritualista tudja, hogy a Mindenható mindenben ott van, hogy a világot, a világegyetemet és a 

végtelent az én lényegem és jelenlétem hatja át. 

32 Aki így ismer fel és ért meg engem, az Isten élő temploma, és nem fogja többé szimbólumokon 

vagy képeken keresztül megvalósítani a Szellem kinyilatkoztatásait. 

33 Ne mondjátok többé, hogy csak egy ég és egy föld van, és hogy ezek bizonyos helyek. Világok 

milliárdjai léteznek. Ne felejtsétek el, amit Jézusban mondtam: "Atyám házában sok lakóház van". 

34 Jó, ha az anyagi életben betartjátok természetetek törvényeit. Értsétek meg azonban, hogy ezek a 

törvények nem örökkévalóak. 

35 Ismét az alázatosokhoz jöttem, mert ők azok, akik a legjobban értik ezeket a szavakat. 

Emlékezzetek, hogy azt mondtam: "Aki megalázott, az felemelkedik". 

Ezen a napon, amelyet Feltámadás Napjának neveztek, lelkesítsétek magatokat, hogy azt 

mondhassátok: "Én vagyok a templom és a gyertyatartó, én vagyok az áldozat." 

Szeressétek egymást, igen, emberek, mert aki szeret, az a mennyet hordozza magában.  

Áldott emberek, Izrael tizenkét törzsének lelkei, akik ebben az időben inkarnálódtatok, hogy az 

emberiség pajzsát alkossátok ─ lelkileg és fizikailag felkészítelek benneteket, hogy készséges eszközzé 

tegyelek benneteket, és hogy rávezesselek benneteket erre az útra, amelyet elétek állítok, hogy példát 

hagyhassatok az új nemzedékeknek. 

36 Köztetek vannak Rúben, Dán, Júda és Lévi, Izsákár és Zebulon leszármazottai és a törzsek összes 

ősatyja, és mint erős lelkek, akik vagytok, továbbra is ezt az erőt és az Istenetekbe vetett hitet fogjátok 

kinyilvánítani. 

37 Az "Izrael" név nem törölhető ki, és bár ezt a népet irigyelték, próbára tették és üldözték, nem fog 

elpusztulni, mert őseid magva, akik sok nemzedék törzse és élete volt. Ma azt látjátok, hogy ez a faj 

nagymértékben dekadens és degenerált, mert jobban szereti a "testét", mint a lelkét, és büszke lett az 

adottságaira. Ezért egy másik földön, egy másik fajban testesítettelek meg benneteket, hogy ne essetek 

bele ezekbe a hibákba. 
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38 A spiritualizáció az idők kezdete óta ihletet kapott számotokra. Ezt a magot nektek adtam, hogy 

gondosan ápoljátok, és rátok bíztam a feladatot, hogy faji megkülönböztetés nélkül továbbadjátok minden 

népnek. Ma, az idők csúcspontján azért jövök hozzátok, hogy számon kérjem tőletek ezt a magot. 

39 Ti, emberi lények, mindannyian hordozzátok magatokban ezt a magot, mert mielőtt földi testet 

öltöttetek volna, szellemi lények voltatok, és a spiritualizáció az az út, amely számotokra van kijelölve, 

amelyen tökéletesíteni fogjátok magatokat. 

40 Ti vagytok a legtehetségesebb emberek. Mégsem tudtátok, hogyan használjátok ajándékaitokat, 

nem akartátok értelmezni akaratomat. Úgy szerettétek ezt a világot, amelyet lelketek felüdülésére, 

fejlődésére és áldására készítettem, mintha örök otthonotok lenne, és mély gyökeret eresztettetek benne. 

Elfelejtkeztek a lelki életről, és nem készítitek elő a belépést ebbe a "völgybe", amely rátok vár. 

41 Íme, ez a világ tele van lelkekkel, akiknek a lelkiség, a felkészültség hiánya miatt kevés érdemük 

van. De mennyi fájdalom, mennyi bűntudat ragadja meg őket. Nem szabad e világban élnetek anélkül, 

hogy előbb ne tennétek lehetővé azoknak a lelkeknek a felemelkedését, akik tudatlanságból vagy 

lázadásból nem voltak képesek felemelkedni. 

42 Amit az emberiség haladásnak nevez, az a lelkek számára nem az. Mert ha felemelkednének, 

jobban szeretnének Engem, mint minden teremtett dolgot, és béke és harmónia lenne az emberek között. 

De ezek csak a szellemi szűkölködésüket és tudatlanságukat kínálják Nekem. 

43 Milyen nehéz az embereknek megtérni a jóságra. Nem tartjátok be a törvényeimet, és nem 

akarjátok megváltoztatni az életeteket. Az én szavam sért téged, amikor a megújulásról beszélek neked. 

Miért akarod, hogy hallgassak, még akkor is, ha megmenekültél? 

44 Légy erős, Izrael, harcolj a gonosz ellen. Még saját magatok ellen is tegyetek lépéseket, ha a 

gonoszság nyomai vannak rajtatok. Tisztítsd meg a légkört, amit belélegzel, győzz le minden idegen 

befolyást, használd ki képességeidet és lehetőségeidet, figyelj és imádkozz. 

45 Erősítsd meg az emberek hitét, és építs vele olyan magas tornyot, hogy elérje a mennyországot, 

miközben alapja rendíthetetlen. 

46 Imáitokkal és szellemi munkáitokkal megállíthatjátok a természet pusztító erőinek növekedését. 

Mert 1950 után a mainál nagyobb erővel fognak elszabadulni. Az emberiség meg fogja tisztítani magát, 

hogy befogadhassa az Örömhírt, és nagy fájdalmai után meglátja majd a béke szivárványát ragyogni, és 

meg fogja érezni hívásomat, amely egy új életre hívja. 

47 Ma, amikor visszatértetek a Földre, tanúi vagytok jelenlétemnek. Ez az egyik olyan feladat, amely 

mindig is megvolt. De meglepődsz, amikor így beszélek hozzád, mert azt hiszed, hogy nincs tudomásod a 

lelked múltjáról. De ez a nyom olyan mély, hogy sem te, sem az idő nem tudja kitörölni az 

élettörténetedet. 

48 Azért tanítalak benneteket, hogy később hirdethessétek a tanításomat. Akik hallani fognak titeket, 

meg fognak lepődni a szavaitokon, és az új prófétáknak és apostoloknak fognak tartani benneteket. Akkor 

szeretni fognak téged. 

Gondoskodj arról, hogy munkád gyümölcsöt teremjen. Ne vessenek meddő földre, ne tegyék nevetség 

tárgyává munkámat. Légy bölcs és légy kedves azoknak, akik kérnek téged, és bocsáss meg azoknak, akik 

nem tudják, hogyan fogadjanak téged. 

49 Szavam visszhangra talált elmétekben, és az én Szellemem, mint Mester, örömmel oktatja új 

tanítványaimat. 

50 Ha alaposan elgondolkodtok, rájöttök, hogy mindig is veletek voltam, és hogy az első 

kinyilatkoztatástól kezdve az Én üzenetem vezette az embereket a spiritualizáció felé vezető úton. 

Természetes, hogy a földön élő emberi lelkek több ezer éve után olyan tanítást hozok nektek, amely 

nagyobb kinyilatkoztatási tartalommal bír, mint amit most kaptatok. 

51 Tanításom, amely mindenkor a Törvény magyarázata, a Fényhez vezető ösvényként, a lélek 

számára biztonságos résként érkezett hozzátok. Mégis, az emberek, élve az akarat szabadságával, amellyel 

felruházva lettek, és egy utat keresve életük számára, mindig az anyagiasodás könnyű útját választották, 

egyesek egyáltalán nem törődve a lelkiismeret hívásaival, amelyek mindig a spirituális felé vezetnek, 

mások pedig szektákat és rítusokat hoztak létre, hogy elhitessék magukkal, hogy szilárdan a spirituális 

úton járnak, holott valójában ugyanolyan önzők, mint azok, akik száműzték Nevemet és Szavamat az 

életükből. 
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52 Ha innen láthatnátok a "lelki völgyet", ahol a materializált lények laknak ─ azok, akik semmit sem 

dolgoztak az élet utáni lelki utazásért ─, elborzadnátok. De egy pillanatig sem mondanád: "Milyen 

szörnyű az Isten igazságossága!" Nem, ehelyett azt kiáltanád: "Milyen keményszívűek, milyen 

igazságtalanok és kegyetlenek vagyunk magunkkal szemben! Milyen közömbösek vagyunk a lelkünk 

iránt, és milyen hidegek voltunk Jézus tanítványaiként!" 

53 Ezért engedte meg az Atya, hogy ezek a lények néha megnyilvánuljanak az életetekben, és 

elhozzák nektek sötét és békétlen életük fájdalmas, nyomasztó hírét. Olyan világ lakói, amely nem 

rendelkezik sem a szellemi otthonok ragyogó fényével, sem az általuk lakott föld szépségeivel. 

54 A zűrzavar, a bűntudat, a fájdalom, a komorság és a kétségbeesés széles völgyét csak a 

lelkiismeret fénye világítja meg, amely egymás után ébreszti fel ezeket a lényeket. Amikor ez a fény végül 

áthatja az egész lelket, az felismeri az útját, leveti az anyagiasodás ruháját, amelyet még magán viselt, újra 

érzi, hogy él, hogy újra feltámadt, hogy egy hang hívja a végtelenből, és hogy ez a hang az Atya hangja, 

aki az idők kezdetétől fogva kijelölte számára a fény és a boldogság útját. 

55 Senki ne lakjon közületek a zűrzavar sötétségében, és ne igyátok a bűnbánat könnyeinek poharát. 

56 Hogy megkíméljétek magatokat ettől a végtelen keserűségtől, könyörüljetek a lelketeken, tegyétek 

a szeretet igazi cselekedeteit, ne pedig látszatműveket, amelyekkel megpróbáljátok becsapni magatokat. 

57 Tanításom spiritualitást közvetít, és a spiritualitás igazmondást, őszinteséget, fényt, őszinteséget és 

szeretetet jelent. 

58 Ez az én utam, az egyetlen ─ az, amely kezdettől fogva ki volt jelölve számotokra, és amely 

minden lelkiismeretben meg van írva. 

59 Hangom, amely ismét lényetek legrejtettebb részében hangzik fel, az elveszett ösvényre hív 

benneteket, az elfeledett ösvényre, hogy olyan érdemeket szerezhessetek, amelyek fényt, kielégülést és 

felemelkedést jelentenek lelketek számára, amikor át kell lépnie az anyagi és a szellemi között létező 

ködfátyolon. 

60 Azért beszélek nektek erről a fátyolról, mert spirituális fejlődésetek alacsony szintje még nem teszi 

lehetővé, hogy az élet összes létező világát eggyé egyesítsétek. Ahogyan a testvériség hiánya a földön is 

népekre és nemzetekre osztott benneteket, úgy a világegyetemben is világok, anyabolygók és világterek 

szerint különültek el az éretlen lények. 

61 Eljön az idő, amikor e világ határait a szeretet feloldja, és amikor a világok a spiritualizáció révén 

közelebb kerülnek egymáshoz. 

62 Addig is folytatódik a harc a lelkiismeret és a szabad akarat között, amelyet az ember arra használ 

és arra használ, hogy azt csináljon az életéből, amit akar. 

63 A két erő közötti küzdelem eléri a tetőpontját, és a győzelem a Lélek oldalán lesz, aki az Atyának 

való szeretet abszolút felajánlásával azt mondja neki: "Uram, lemondok akaratom szabadságáról, egyedül 

bennem valósítsd meg a Te akaratodat". 

64 Megáldom azt, aki így elém lép, és fényembe burkolom. Mégis tudatni fogom vele, hogy soha 

többé nem vonom meg tőle azt az áldott szabadságot, amellyel megajándékoztam. Mert aki teljesíti Atyja 

akaratát, aki hűséges és engedelmes, az méltó az ő Urának bizalmára. 

65 Értitek, amit a lelki életről mondtam nektek? Nézzétek meg, milyen egyszerű és világos a 

spirituális, ellentétben a ti tanításaitokkal és utasításaitokkal, amelyek mindent bonyolítanak. 

66 Gondoljatok bele, tanítványok. 

67 Titkos kincstáram megnyílik, és a hanghordozón keresztül engedem, hogy az emberek számára 

feltáruljon belőle valami. 

68 1866-ban egy olyan csillag ragyogott, mint amelyik a Messiás születését hirdette. Kevesen látták, 

mert a világ aludt. 

69 Ez a csillag Illés volt, és az ő megnyilvánulásával Roque Rojas elméjén keresztül egy új szellemi 

korszak nyílt meg. Fényével megvilágította az utat, hogy vezesse az embereket és bejelentse nekik a nagy 

kinyilatkoztatások idejét. Mivel azonban Illés az én prófétám és előfutárom, az ő szellemén keresztül 

ugyanúgy megjövendöltem a megnyilvánulásom idejét. 

70 Az első hallgatók, az első tanúk meglepődve hallották, hogy a szavak, amelyeket Roque Rojas 

mondott, nem tőle, hanem a túlvilágról jöttek, hogy ez a szó tele volt vigasztalással, ígérettel és 

reménnyel. 
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71 A tanítványok kis száma nőtt, és nagy sokasággá vált, akik, amikor később új hanghordozókon 

keresztül kapták a Mester jelenlétét, az Igében felismerték az isteni ízű és szellemi lényegű gyümölcsöt, 

amely az egyetlen, amely szomjukat oltani és éhségüket csillapítani tudta. 

72 Egy új apostoli közösség alakult ki ebben a közösségben, amely egyszerű és alázatos szívekből 

állt, de tele volt szeretettel és hittel, hogy kövessen engem. Természetesen nem hiányzott közülük egy új 

Tamás, akinek látnia kellett ahhoz, hogy higgyen a jelenlétemben ─ egy új Péter, aki, bár hitt bennem, 

megtagadott engem az emberektől való félelmében, és egy új Iskárióti Júdás, aki elárult engem azzal, hogy 

pénzért és hízelgésért elferdítette a szavamat és az igazságot. 

73 Az e népet alkotó sokaság megsokszorozódott és szétterjedt városokban, vidéken és falvakban; és 

ebből a népből az igazság és az igazságosság apostolai, az Uruk tanításában buzgó, önfeláldozó munkások 

és tiszta szívű próféták emelkedtek ki, akik az igazságot mondták. 

74 Egy mérhetetlenül nagy, láthatatlan szellemi asztalhoz ültetem őket, hogy ehessék mennyei 

kenyeremet és igyák örökkévalósági boromat, hogy soha ne szenvedjenek erőtlenséget küldetésükben. 

Míg egyesek lelkileg közömbösek maradnak, miközben hallgatnak, vannak olyanok is, akik szüntelenül 

kérdezgetnek Engem, mert kíváncsiak. Azt kérdezik Tőlem, hogy miért ebben a formában tárulok fel az 

emberiségnek, miért jött Illés korábban, ki Illés és ki Roque Rojas, és ki törte fel a hét pecsétet. 

75 A tökéletes Mester szeretetével válaszolok és oktatok mindenkit. Ha néhányan zavarba jönnek, 

mert nem pompás oltárok vagy hivalkodó szertartások közepette jövök, a lelkiségük azt mondja 

másoknak, hogy Jézus soha nem kereste a pompát, sem a hiúságot, hanem a szíveket. 

76 Mindig is a lelketekért jöttem, nem a testetekért. A test anyaga ugyanis a földhöz tartozik, 

amelynek méhe vágyik rá, míg a lélek a lelkiismeretén keresztül mindig meghallja az isteni hangot, amely 

hívja. 

77 A mostani, utolsó eljövetelem alkalmával tartott prédikációm ideje hosszú ideig tart. Az 1866 és 

1950 közötti időszakot öleli fel. 

78 Tanításom első gyümölcse a szellemi és fizikai megújulásotok lesz, a bálványimádás, a 

fanatizmus, a babonaság, a hamis értelmezések, valamint az önzés, a rosszindulat, a bűn és minden szenny 

megszüntetésével. Ha ez megtörténik, akkor képes leszel a Törvényemről beszélni anélkül, hogy bárkit is 

összezavarnál. Akkor nem fogjátok ráerőltetni a tévedéseiteket a tanításomra, és nem is próbáljátok meg 

elrejteni őket azzal, hogy csak magatoknak tartjátok fenn őket. 

79 Emeljétek fel a lelketeket a vallás tökéletesebb gyakorlása által, és emeljétek fel a szíveteket az 

erényes élet által, akkor olyanok lesztek, mint egy új világ, egy új emberiség kezdete, amely tudni fogja, 

hogyan emelkedjen fel a spiritualizáció alapjain, amelyet a harmadik korszak Kinyilatkoztatásomban 

hozok nektek. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 214 
1 Emberi ajkakon keresztül adom nektek az Igémet, mert ti még csak nem is érzékelitek az 

üzeneteket, amelyeket folyamatosan küldök az embereknek. Ez az oka annak, hogy az emberi 

intellektuson keresztül kellett megnyilvánulnom. Nem arról van szó, hogy emberi eszközökre van 

szükségem ahhoz, hogy kinyilatkoztassam magam. Nektek volt rá szükségetek. 

2 Szerető törvényem csak azért jött, hogy gyűszűről gyűszűre eltávolítsa az ösvényről, hogy 

eljuthassatok hozzám. 

3 Az Atya számára semmi sem lehetetlen vagy nehéz. Ezért az embert magából az emberből tettem a 

megnyilvánulásom eszközévé, és ezzel bizonyítottam irántatok érzett szeretetemet, megbocsátva 

tökéletlenségeiteket, és nem sértődve meg hibáitokon. Hatalmam bizonyítékát adtam nektek akkor is, 

amikor bölcs, szeretetteljes, isteni Igémet egy szegényes értelemmel, tisztátalan és ügyetlen ajkakon 

keresztül adtam át nektek. 

4 Mindannyian láttátok ezt a csodát, amikor éreztétek, hogy a hanghordozó testi anyaga eltűnik, és 

érzékeltétek a Mester jelenlétét. Örültetek az isteni szónak, úgy éreztétek, hogy a fény világába kerültetek, 

és élveztétek az elragadtatás szellemi békéjét. 

5 Mennyi idő telt el, amíg a Mester beszélt hozzád? Mennyi ideig voltál ebben az emelkedett 

állapotban? Nem tudod megmondani, mert abban az órában túl voltál az időn. 

6 Utána, amikor a tanító szónak vége lett, végtelen vágyat éreztél, hogy visszatérj hazádba, és 

megismételd szavaimat. Nemes vágyad volt, hogy találkozz valakivel az úton, aki megbántott téged, hogy 

megbocsáss neki, vagy valakinek, aki rászorul, hogy elvidd neki Jelenlétem Jó Hírét. 

7 Amikor végre találkozol valakivel, akinek el akarod mondani, amit hallottál, rájössz, hogy ajkaid 

túl ügyetlenek ahhoz, hogy ezt az isteni utasítást visszaadják, és akkor rájössz, hogy ez a szó valóban 

mélyreható, és hogy az a mód, ahogyan ezek a hanghordozók aktívvá válnak, szintén megérdemli a 

figyelmedet. 

8 A Mester azt mondja azoknak, akik azért szenvednek, mert túl ügyetlennek tartják magukat ahhoz, 

hogy kifejezzék az isteni szót: "Ne aggódjatok, mert apránként kibontakoznak az ajándékaitok, míg el nem 

jön a nap, amikor már nem is lesz szükségetek a hanghordozókon keresztül történő megnyilvánulásra. 

Mert az üzenetet, amit küldök nektek, közvetlenül a szellem és a szellem közötti tökéletes párbeszéd révén 

fogjátok megkapni. 

9 Amikor készen állsz erre a lépésre ─ figyelj nagyon arra, amit most mondok neked: az élet akkor 

olyan lesz a lelked, az érzékeid és az elméd számára, mint a bölcsesség áradata, mint egy szerelmes dal, 

mint egy létra, amely felvezet a Teremtőhöz. 

10 Hamarosan eléritek ezt a magasságot, emberek, hogy magas, spirituális módon és minden teremtett 

dologgal valódi harmóniában élhessetek. 

11 Jelenleg csak kisgyermek tanítványai vagytok egy hatalomban és bölcsességben végtelen 

tanításnak. De aki ezt tanítja nektek, az minden Mesterek Mestere. Hagyd, hogy készségesen vezessen, és 

meglátod, hogy az Ő szeretete minden tüskés sövényt és botlásgátlót eltávolít az útról. 

12 Az Én Szavam ebben a Harmadik Korszakban be akarja tölteni azt a mérhetetlen űrt, amely az 

emberek lelkében létezik ─ egy olyan űrt, amelyet az emberek soha nem voltak képesek betölteni az 

emberi szeretet, a világ gazdagsága, a külsődleges rítusok és kultuszok által. 

13 A várva várt üzenet most eljutott hozzátok, megáldva azokat, akik várták, és felébresztve azokat, 

akik alszanak. Üzenetem mindenkinek szól, és mindenki meg fogja ismerni abban az órában, amikor 

fokozatosan minden szívhez, minden néphez és minden nemzethez eljut. 

14 Az Én Igém az igazság és az igazságosság fénye, amely beragyogja az emberiség sötétségét. 

Megszólítja a lelketeket, és elmélkedésre ösztönzi, hogy megismerje eljövetelem okát és minden 

misztérium megvilágítását. 

15 Ahhoz, hogy az ember a béke himnuszát énekelhesse, szeretnie és megbocsátania kell. Ne 

tápláljátok többé az önzést, sem a haragot, a gyűlöletet vagy a téveszméket. Mert akkor megállítjátok 

Lelkemet, aki el akar jönni hozzátok, hogy megalapítsa a béke országát az emberek között. 

16 Igen, emberek ─ bár az emberiségnek csak egy kis része vagytok, ismeritek a létező erkölcsi és 

anyagi törést. Látjátok nyomorúságukat és szükségüket, nyomorúságukat és kétségbeesésüket. Ezt a 
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nyomorúságot és fájdalmat nemcsak a test szenvedi el, hanem a lélek is, amely érdemek hiányában 

gyengévé vált. 

17 Legyetek embertársaitok vezetői, legyetek az én útkeresőim. Érezd a szeretetemet és szeress 

feltétel nélkül és önzetlenül. Váljatok megvilágosodottá, és vigyétek ezt a fényt a világba. Inspirálódjatok 

az igazsággal, és mélyedjetek el azokban a nagyszerű kinyilatkoztatásokban, amelyeket az idők során 

adtam nektek, és vigyétek el ezt a tudást azoknak, akik kevesebbet tudnak, mint ti. 

18 Áthatoljatok ezzel a fénnyel, és fedezzétek fel a képességet, amellyel lelketeket felruháztam. Ha 

aztán felhasználjátok ezeknek az ajándékoknak az értékét, tudni fogjátok, hogyan kell szeretni az életet, és 

már ebben a földi völgyben, amelyben éltek, szeretni és felismerni fogjátok az örök életet. 

19 Szeressetek és bocsássatok meg sokat, ha apostolaimnak akarjátok magatokat nevezni. 

Gondoljatok Rám, és a megpróbáltatásaitok el fognak tűnni. Ne érezz fájdalmat, amikor megsértődsz. 

Áldd meg és bízd rám az ügyedet. Akkor boldogabbnak fogod érezni magad, mint azok, akik gazdagnak 

hiszik magukat a gazdagságuk miatt. Mert akkor megbocsátottál. Nem tudod, hogy ez a megbocsátás nem 

az üdvösséged ára-e. Ezzel a cselekedettel képes leszel megvilágosítani annak a lelkét, aki szenvedést 

okozott neked, és ezzel őt is megmentetted. 

20 Szeress mindent, még a levegőt is, amit belélegzel, mert benne van az én szeretetem, ahogyan az 

egész teremtésben is. Szeressétek az időt és az órát, amelyben éltek, mert Lelkem mindenben 

megnyilvánul. Nem érzitek, hogy a természet, amely körülvesz benneteket, békét és szeretetet kér? 

Helyreállítom a természet minden erejét, helyreállítom az összes teremtményt. Az embernek azonban el 

kell szenvednie hibáinak minden következményét, amelyek a pusztulás okozói voltak. 

21 Ez a kenyér, amelyet most adok nektek, az a táplálék, amelyre az emberiségnek szüksége van ─ az 

egyetlen, amely megerősítheti. Fogadjátok szeretettel, és erősödjetek meg általa, hogy teljesíthessétek a 

feladatotokat. 

22 Éljétek az életeteket teljes mértékben, éljetek magabiztosan és türelmesen, hogy 

bebizonyíthassátok a hiteteket. Ne féljetek semmitől, én veletek vagyok. Ha erősek vagytok, akkor 

képesek lesztek látni, ahogy a városotok kőről kőre összeomlik, és nem fogtok kétségbeesni. Mert 

bennetek van az isteni erő, Lelkemnek az a része, amellyel nagy dolgokat tudtok véghezvinni 

embertársaitok szívében. Örömöt tudsz adni a szenvedőknek, fel tudod szárítani a könnyeket, helyre tudod 

állítani a levert lelket. A hittel és szeretettel végzett munka nagyszerű és elpusztíthatatlan lesz. 

23 Engedd, hogy szeretetem az örök életre vezessen. Nyissátok ki szemeteket, és osztozzatok a 

dicsőségben és szépségekben, amelyeket minden gyermekem boldogságára teremtettem. Áldásaim 

mindenkit elérnek, hívőket és nem hívőket egyaránt. Megszabadítom az ösvényt a tövisektől, hogy többé 

ne fájjon a lábad, és mindig biztonságban járhass Mennyei Atyádnak engedelmeskedve. 

24 Igémben gyógyulást hozok nektek szenvedéseitekre, Igédben balzsamot teszek a betegeknek. De 

értsétek meg, emberek, hogy ez a balzsam nemcsak a testnek, hanem a léleknek is jót tesz. Nemcsak 

annak, aki a világban él, hanem annak is, aki a lélekben van. 

25 Időnként, amikor ezeken a hanghordozókon keresztül beszélek hozzátok, azt látom, hogy 

egyeseket zavarodott léleklények vesznek körül, másokat megszállnak, és megint másokat üldöznek. Ezek 

uralják az akaratodat, összezavarják az elmédet vagy megbetegítik a testedet. Akkor a szellem nyelvén 

beszélek hozzájuk, és eltávolítom őket az utatokról. De nem kell, hogy mindent a Mesternek kelljen 

elvégeznie. Szeretném, ha tudnátok, mi az oka annak, hogy ezek a lények, szellemtestvéreitek, 

betolakodnak földi életetekbe, és mit kell tennetek, hogy megszabaduljatok rossz hatásuktól, és egyúttal 

világosságot teremtsetek azokban a lelkekben, akik megérdemlik a könyörületeteket. 

26 Azok a lelkek, akik már nem tartoznak az emberi élethez, eljönnek az emberekhez, és még mindig 

velük élnek. Sok leckét adtam nektek erről a Második Korszakban, amikor olyan eseteket használtam fel, 

amikor néhány megszállottat hoztak elém. De azok az emberek és papjaik nem tudták felfogni e 

kinyilatkoztatások jelentését, és rossz véleményük szerint ítéltek meg Engem. 

27 Most kiterjesztem tanításomat, hogy rendelkezzetek ezzel a tudással, és hogy fegyvereket adjak 

nektek a zűrzavar elleni küzdelemhez és a zűrzavar legyőzéséhez. 

28 Tanítványok: Az ok, ami a békétlen és világosság nélküli zavaros lelkek jelenlétét okozza 

közöttetek, a gonosz gondolatok, a gonosz szavak, az alantas szenvedélyek, a gonosz szokások, a vétkek. 

Mindez olyan, mint egy erő, amely vonzza mindazokat, akiknek ─ mivel nem tisztultak meg ─ tisztátalan 
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"lakhelyet" kell keresniük, ahol lakhatnak. Ők olyan lények, akik már földi testek nélkül vannak, akik 

zavarodottságukban idegen testeket keresnek, hogy azokon keresztül fejezzék ki magukat. De 

zavarodottságuk és befolyásuk eredményeként csak annyit érnek el, hogy megzavarják a békét, 

elhomályosítják az elmét, vagy megbetegítik azokat, akikhez közelednek. 

29 Ezek a szellemek a betegség megtestesítői, az árnyékvilágok lakói, akik nem tudják, mi az élet és 

mi a halál. 

30 Én, aki a Szellem Fénye vagyok, egyik elveszett embert keresem fel a másik után, egyiket a másik 

után a szellemi élet számára halottak közül, hogy megmentsem őket kínjaiktól, és békét teremtsek 

számukra ─ azt a békét, amely a megértésből fakad. De még egyszer mondom nektek, hogy nemcsak a 

Mesternek, hanem a tanítványoknak is világosságot kell vinniük azoknak a lényeknek, akik bár 

láthatatlanok a ti földi szemetek számára, de érzékelhetőek annak érzékenysége számára, aki tudja, hogyan 

kell felkészülni. 

31 Annak a világnak a rossz hatásai ellen, amelyek sokkal nagyobb számban és erősebbek, mint a 

tiétek, a helyes módja a harcnak az imádság, a tanításom utasításaihoz való hűség és a jóban való kitartás. 

Aki ezekkel a fegyverekkel harcol, nemcsak magát szabadítja fel, hanem megmenti és felszabadítja lelki 

testvéreit is. 

32 Hogyan lehettek spiritiszták, ha nem ismeritek ezt a tanítást? Hogyan lehetett volna teljes a Jézus 

által gyakorolt gyógyítás, ha nem nyilatkozott volna a megszállottak gyógyításáról? 

33 Tanulmányozzátok alaposan szavaimat, és ne próbáljatok meg tudományokat csinálni 

tanításaimból, és ne használjátok fel azt, amit tanítottam nektek, hogy felszabadítsalak titeket, anélkül, 

hogy szeretnétek azokat, akik esetleg megdöbbenést okoztak nektek, mert akkor velük együtt sötétségbe 

fogtok esni. 

34 Mikor fogjátok jócselekedeteitek által ezt a földet olyan világgá tenni, amelyből később mindenki, 

aki megzavarodva él rajta, fényben telve fog továbblépni? Mikor szűnsz meg végre alkalmas lakóhely 

lenni a rossz hatások e világának jelenlétére? 

35 Ha nem veszitek tudomásul ezt a valóságot, soha nem fogtok tudni kiszabadulni ezekből a 

csapdákból, és nem fogtok tudni tenni semmit a nagyszámú szegény lélek javára. Lesznek ─ egyesek és 

mások is ─ beteg emberek, akik folyamatosan továbbadják egymásnak a betegségüket. 

36 Gondoljatok tehát tanításaim céljára, eljövetelem értelmére, mindarra, amit Szavam fényével 

tartogat, hogy többé ne tekintsétek magatokat e világ egyetlen lakóinak. Lássatok mindent, ami körülvesz 

benneteket, és váljatok valóban a fény gyermekeivé. 

37 Hallgassatok Rám, kutassátok Szavamat, és biztosíthatlak benneteket, hogy hamarosan minden 

korszak és minden korszak Mesterének tanítványai lesztek. 

38 Izrael népe: Sok csatában megacéloztatok az idők során, megtapasztaltátok a rabszolgaság, az 

üldöztetés, a hosszú vándorlás viszontagságait. Pihenjetek, és most már szabadok vagytok ezen a földön, 

amelyet átmeneti otthonul adok nektek. Ebben az időben nem a tejjel és mézzel folyó földet fogtok 

keresni, és nem is Szamáriába fogtok indulni, hanem az én Szellemi Királyságomat fogjátok keresni. El 

fogtok jutni ebbe a hatalmas "völgybe", amely meghív benneteket, hogy élvezzétek a békét, hogy 

hagyjátok, hogy bölcsességem fénye átöleljen benneteket, és hogy visszanyerjétek elveszett erőtöket. 

39 Bontakoztasd ki a lelkedet, mert új korban élsz, és mint az Atya elsőszülött Fia, te indítottad el az 

emberiség körében a spiritualizációnak ezt a neked megfelelő szakaszát. 

40 Mielőtt elkezdenétek a küldetéseteket, hallgassatok rám, és tanuljatok tőlem. Az Én Igém a 

tankönyv, és amikor megértettétek a leckéit, menjetek el embertársaitokhoz, prédikáljatok, és tegyétek 

hozzá a szavaitokhoz a cselekedeteket. Imádkozzatok és beszélgessetek Velem és őrangyalaitokkal, hogy 

ihletetek gyümölcsöző legyen. Meghívlak benneteket, hogy kezdjétek el a belső szemlélődés életét, hogy 

minden energiátokat a küldetésetek teljesítésére összpontosíthassátok. Akkor rövid időn belül 

megtapasztaljátok lényetek átalakulását. Tisztán fogod látni a sorsodat, és olyan leszel, mint egy 

fénycsóva, amely megvilágítja embertársaid útját. 

41 Nem fogtok félni a jövőtől, mert tudjátok, hogy Én vagyok a vezetőitek, és hogy mindent 

igazságosan biztosítok. Eljön majd a pillanat, amikor úgy érzed, hogy Én inspirállak, és a lelkedtől 

vezérelve felkeresed a betegeket, és vigaszt nyújtasz nekik. Azokhoz fordulsz, akik éheznek és 

szomjaznak az igaz ismeretre, és nekik adod az Igét, amely világosság. A kitagadottakhoz, a 
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megalázottakhoz is elmész, és nekik is kezet nyújtasz. Akkor hamarosan látni fogjátok, hogy 

tanácsadókká, az emberek vezetőivé és szószólóivá váltok. 

42 Minél nagyobb a romlás, amelybe embertársaitok kerültek, annál nagyobbnak kell lennie a 

türelmeteknek és az együttérzéseteknek irántuk. 

43 Tudjátok, hogy eredetileg mindannyian tiszták voltatok, és a végén újra azok lesztek. Ne feledkezz 

meg az eredetedről, és siess az utadon, hogy gyorsan visszatérhess hozzám. 

44 Az emberiség megsokszorozódott, és a föld tele van ezzel a maggal. Az ember teljesítette 

parancsolatomat, amelyet az idők kezdetén adtam neki. Mégis sok olyan törvény van, amelyet nem tudott 

betartani. Nem a szeretet készteti őt arra, hogy nagy tettekre vállalkozzon. Nem az ész az, amiért 

fáradozott. Lelke nagyon mélyre süllyedt, és zuhanásában elvesztette egyensúlyát. De megállítom, és 

visszahozom arra a szintre, amit megérdemel A lélekbe helyezett erények olyan nagyszerűek, hogy ─ ha 

hajlandó lett volna használni őket ─ nagyon magas szinten lenne, és a fájdalom nem ragadta volna meg, 

hogy szenvedjen. 

45 Még mindig visszanyerheted, amit elvesztettél. Ezért jöttem el hozzátok, és adok nektek minden 

eszközt, hogy elérjétek a felemelkedéseteket. 

46 Gyere hozzám, emberiség, kérj engem, és én megadom neked. Kegyelmi ajándékaim nem szűntek 

meg, a kút túlcsordul a kegyelemmel mindenki számára, aki kéri. Megbocsátok neked, és megtisztítalak, 

hogy elkezdhesd betölteni küldetésedet. 

47 Üdvözöljük az inspiráció forrásánál, ahol oltja szomját, és a fáradtság elillan. Bennem van az a 

kristálytiszta víz, amely a lelkek szeretetszomját oltja. 

48 Ebben az időben életutad veszélyessé vált, és a napi munka nehézzé. Azért jöttem, hogy 

megvilágítsam zarándokutadat az Igém fényével, amely a remény. Tanításomban folyamatosan arra 

bátorítalak benneteket, hogy menjetek tovább, emlékeztetve benneteket, hogy ne feledkezzetek meg 

létezésetek mulandóságáról, amely után egy túlvilág vár rátok, hogy békéjébe burkoljon benneteket. 

49 Ti valóban sivatagi vándorok vagytok, akik Igém lényegéből táplálkoztok, és lelketek hitétől 

felbátorodva igyekeztek a cél felé, amelyet el kell érnetek. 

50 A hit olyan erő, amely felemel, átalakít és megvilágosít. Ezen keresztül az ember felemelkedhet a 

Teremtőjéhez. Mert a fénye megvilágítja a törvény útját, amelyen keresztül az ember eljut az Atyához. 

51 Ily módon, ezzel a hittel járjátok az utatokat, teljes lelki és testi beleegyezéssel elfogadva a sors 

buktatóit és csapásait, amelyeket ez az idő hoz. De eljön majd a nap, amikor beszélni fogtok rólam, és 

tanúságot fogtok tenni arról, ahogyan veletek voltam, ahogyan hallottatok és láttatok Engem, és arról is, 

ahogyan inspiráló közvetítésemet kaptátok. Bejelentem nektek, hogy találni fogtok olyan embereket, akik 

készek megérteni a spiritualizáció tanítását. Ma nem hirdethetitek, hogy a Mester köztetek van, mert nem 

hinnének nektek, és őrültnek tartanának. 

52 Nézzétek meg a történelmet, hogy az Istentől ihletetteket mindig félreismerték, mert az emberek, 

akiket elborít a materializmus, nem látják az igazságot. 

53 Ugyanez fog történni veletek is, amikor a Munkámról beszéltek, amikor azokkal találkoztok, akik 

fanatizmusba, tudatlanságba és materializmusba estek. Velük fogjátok elmagyarázni tanításomat, és 

mindenki a saját szellemi fejlettségének megfelelően fogja megérteni azt. De a végén ez az igazság 

ragyogni fog, mert én vagyok az igazság. 

54 Amint az emberek elérték a békét, eljön az idő, amikor a Mester nagyszerű tanításokat tár fel 

nektek a lélek számára ─ olyan kinyilatkoztatásokat, amelyeket a következő generációk is meg fognak 

érteni, akiknek nagyobb lesz a fejlődésük. 

55 Velem vagytok, és tanuljatok meg vetni, tudva, hogy a gyümölcsöt azok is élvezni fogják, akik 

utánatok jönnek, bár ők nem fognak olyan akadályokkal találkozni, mint ti. De ettől még meg fogják ítélni 

a munkáitokat. Ezért hagyjátok hát a szeretet és az irgalom nyomát az úton, hogy a szellemi életben 

elégedettséggel töltsön el benneteket, hogy teljesítettétek a törvényt, amelyre tanítottalak benneteket. 

Vizsgáljátok meg Szavamat, és hagyjátok, hogy megítéljelek benneteket. Addig is módosítsátok életeteket 

és műveiteket. 

56 Ha azt akarjátok, hogy embertársaitok felfedezzék, hogy az én tanítványaim vagytok, tudassátok 

velük ezt szívetek szelídségén keresztül. Az alázat tükröződjön a cselekedeteidben, mert aki szelíd a 

szívében, az szelíd a lelkében is. A büszke és hiú ember erősnek látszik, de valójában lélekben szegény. 
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57 A spiritualizmus lerombolja az emberek által bevezetett szokásokat és hagyományokat, amelyek 

megállították a szellemet. A spiritualizmus a szellem megszakítás nélküli fejlődése és emelkedése, amely 

képességei és tulajdonságai révén megtisztítja és tökéletesíti önmagát, amíg el nem éri Teremtőjét. A 

spiritizmus megmutatja, hogy a szellem hogyan fejezi ki, érzi és fogadja Urát. A spiritualizmus 

felszabadítja a szellemet és kibontakozásra készteti. 

58 A spirituális az egyetemes erő és az egyetemes fény, amely mindenben benne van és mindenkié. 

Senki sem fogja furcsának találni a tanításaimat. 

59 A szellem tulajdonságai változatlanok, mert ezek az én Istenségem erényei, örök erők. Értsétek 

meg azonban, hogy attól függően, hogy hogyan éltetek, az általatok felmutatható tisztaság nagyobb vagy 

kisebb lesz. 

60 Amikor foltot hoztál a lelked tisztaságára, és az meghallja a lelkiismeret szemrehányását, akkor fél 

az Istentől, amely a megtisztulás, a megváltás és a megbocsátás forrása. 

61 Tanításom újra könyvként nyílik meg az emberiség előtt, hogy megfürödjenek e tanítás tiszta 

vizében, és átalakítsák életüket, elfordulva az anyagias hajlamoktól, és felfelé törekedve az örök élet utáni 

vágyban. 

62 Ha egyszer megismeritek a magasabb rendű életet, akkor ─ anélkül, hogy figyelmen kívül 

hagynátok ezt, amelyben éltek ─ tudni fogjátok, hogyan helyezzétek azt minden hiúság fölé, és az 

emberek meg fognak válni mindentől, ami felesleges és haszontalan. Ez annak a jele lesz, hogy az 

emberiség kezdi érezni a vágyat, hogy elérje a spirituális régiókat. 

63 Tanításom az élet tökéletesebb felfogását fogja eredményezni ezen a világon. 

64 Amíg el nem éred ezt a világot, van egy küldetésed, amely a sorsod keresztje, amellyel feljutsz a 

hegy tetejére. 

65 Értsetek meg Engem, és ne essetek kétségbe, mert a tanítás, amelyet hamarosan hirdetni fogtok, 

nem fantázia, mert a szellemi minden emberben vibrál, mivel mindenkinek van szelleme. 

66 Bizony mondom nektek, amikor a spiritualizmus uralkodik a földön, az emberek lerakták az igazi 

béke alapjait. 

67 Nem a földről fogjátok szemlélni azt a kort, hanem most készítitek elő, és amikor a csúcspontján 

lesz, a békesség és a boldogság is ott lesz a lelketekben. 

68 Ez lesz annak a magnak a termése, amelyet Krisztus a második korszakban vetett el a földeken, 

amelyeket már az első korszakban előkészítettek. 

69 A búza ma is gyomokkal van keveredve. De amikor ez elpusztul, és a búza aranyfürtökkel hajt ki, 

eljön az emberiség által várt korszak. 

70 Én vagyok az Út, járjatok rajta, és örökké Velem lesztek. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 215  
1 Szavaim olyanok, mint a harmatcseppek, amelyek a szívedre hullnak, hogy új életet adjanak neki, 

mert úgy találom, hogy elszáradt. Ennek az az oka, hogy elfelejtettétek ígéretemet a visszatérésemről, és 

halottnak éreztétek magatokat a szellemi életet illetően. 

2 Amikor reményed halvány lángja kialudt, kopogást hallottál szíved ajtaján. Amikor kinyitottátok 

és megláttatok Engem, nem ismertetek fel Engem, mert elfelejtettetek Engem. Meg kellett mutatnom 

nektek a sebet az oldalamon, és azt kellett mondanom nektek: "Tedd oda az ujjaidat", hogy tudjátok, ki 

volt Ő, aki bekopogtatott az ajtótokon. 

3 Olyanok vagytok, mint az emmauszi vándorok, akik nem ismertek fel Engem, amikor mellettük 

voltam. Olyanok vagytok, mint Tamás, aki csak akkor hitt, amikor látta és megérintette a sebeimet. 

4 Mivel jelenlétem bizonyítékát kértétek tőlem, és én megadtam nektek, tudjátok, hogy azért jöttem, 

hogy megszabadítsalak benneteket a bálványimádástól, hogy visszatérjek a vallás egyszerű gyakorlásához, 

a szofisztikától mentes hithez, az irgalmasság gyakorlásához közöttetek. 

5 Úgy találtam, hogy süket, vak és mozdulatlan bálványokat imádtok, olyan szertartásokat végeztek, 

amelyek nem időszerűek és nem illenek a mai szellemi fejlődésetekhez, és azt gyakoroljátok, amit én soha 

nem hoztam létre. 

6 Rajtam kívül senki más nem tudta volna elmondani neked az igazságot a hibáidról anélkül, hogy 

megbántottalak volna, és ugyanakkor olyan fényt, táplálékot és ösztönzést nyújtottam volna neked, amely 

azonnal betöltötte a szíved ürességét. 

7 Soha többé nem fognak elvakítani a hamis és tartalmatlan dicsőségek, és nem fogod magad 

elcsábítani olyan szavakkal, amelyek csak az elmét szólítják meg, de soha nem hatolnak be a lélekbe. 

Mostantól kezdve, aki valóban magába szívta ennek az igének a lényegét, az többé nem lesz képes más 

kenyérrel táplálkozni, mint az isteni kenyérrel. 

8 Melyik ember beszélt valaha is úgy hozzátok, ahogyan én beszéltem ezeken az egyszerű 

embereken keresztül, akik az én hanghordozóim? Ki beszélt valaha is spiritualizációról úgy, ahogyan ti 

hallottátok ebben a szóban? Ki adott már neked életedben olyan bizonyítékot, amely egy isteni 

kinyilatkoztatás megerősítése volt? Senki, népem. 

9 Az én szavam úgy hívja az embereket, mint a harangszó a gyülekezésre, és hosszú vonatokban, 

tömegesen jönnek. 

10 Rövid az az idő, amelyben ebben a formában megismertetem magamat veletek, és azt akarom, 

hogy sokan legyenek, akik befogadják Szavam fényét, hogy amikor az 1950-es év véget ér, az egész nép, 

amely tudatában van parancsolatomnak, készségesen meghajoljon Atyám akarata előtt. 

11 Még van idő arra, hogy a nép felkészüljön arra a napra, és amikor azután összegyűlnek, már nem 

azért, hogy a hanghordozón keresztül hallják szavamat, hanem hogy tanulmányozzák a kapott útmutatást, 

hogy elméjükben érezzék ihletésemet, és akkor meggyőződéssel mondják majd: "Az Úr velünk van". 

12 Ilyennek akarlak látni benneteket: jó tanítványoknak. 

13 Tanításom kezdetén azt mondtam nektek, hogy az egyszerű imádatot vezettem be ─ azt, amelynek 

nincsenek rítusai, sem szertartásai, és mégis a tömjénfüst, az énekek hangja fölé emelkedik: a szeretet, az 

irgalom, a testvériség imádatát. 

14 Szükséges, hogy alaposan megvizsgáljátok istentiszteleti cselekedeteiteket, hogy a bálványimádás, 

a vallási fanatizmus, a babonaság és az e munkához nem illő hiedelmek minden nyomát eltüntessétek. 

15 Ha hisztek Krisztusban és szeretitek minden művét, akkor vegyétek észre, hogy ez az egyszerűség 

és szellemiség, amit ma inspirálok nektek, ugyanaz, mint amit a Második Korszakban szavakkal és 

tettekkel hirdettem. Akkor miért fordultatok el attól az egyszerűségtől, amely nélkül nincs spiritualizáció? 

16 Nézd meg, mennyi hibába esett bele ez az emberiség. De egy új nap fénye virradt fel, és ezzel 

együtt semmi sem lesz képes elrejtőzni, sem sötétségbe burkolózni. 

17 Ez az oka annak, hogy jelenleg a föld minden útját járhatóvá teszem, hogy a spiritualizmus 

tanítványai és apostolai elterjedjenek a világban és hirdessék Jó Híreimet. 

18 Mielőtt elküldenélek benneteket más országokba, azt akarom, hogy mindenki, aki e tanítás 

tanítványának nevezi magát, életében és cselekedeteiben legyen lelki, hogy tanúságtétele igaz és ezért 

hiteles legyen. 
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19 Amikor eléritek a spiritualizációt, az út könnyű. A feljutás nem lesz nehéz, ha a magasabbra jutás 

eszménye inspirálja Önt. A kísértések nem fognak többé a romlás szakadékaiba taszítani, és visszaesést 

okozni. Akkor csak azt veszed el ebből a világból, ami feltétlenül szükséges, ami megengedett és 

nélkülözhetetlen, és ezzel szabadságot adsz a lelkednek, hogy egy jobb világról álmodjon, és hagyod, hogy 

küzdjön érte. 

20 Fényem átjárja a lelkedet, és minden utadon vezet. Ez a fény minden emberre leszállt, faji vagy 

vallási megkülönböztetés nélkül. 

21 Izrael ebben az időben visszatért, és szétszóródott a világban, hogy betöltse szellemi küldetését. Ez 

a legidősebb nép, az elsőszülött, és ezért az első, amely kapcsolatba kerül Velem. Lelke a törvény szerint 

fejlődött, amelyet minden lélek kapott, amikor a Földre küldték. 

22 Az első alkalommal, az első eljövetelemkor megleptem az embereket egyszerűségükben és 

tudatlanságukban. Alacsony erkölcsi szinten éltek, és a hegy tetejéről szóltam hozzájuk, hogy átadjam 

nekik az első útmutatásomat. 

A Második Korszakban, egy hosszú Korszak után, amelyben bizonyítékokat adtam nektek, hogy 

lelketek megszilárdítsa hitét és törvényem betartásában éljen, felébredtebben, fejlettebben, de távolabb 

érkeztem hozzátok a Törvény valódi teljesítésétől, amelyet kértem tőletek. Mert nem tudtátok az 

adottságaitokat a lélek szolgálatába állítani. 

23 Azért jöttem akkoriban, hogy elmondjam nektek, hogyan kell alkalmazni a Törvényt, hogy 

beteljesítsétek azt, hogyan tiszteljétek az Atyát, és hogyan tegyetek tanúságot az igazságról. Jézusban 

veletek voltam, hogy egész lelketek érezzen és megérezzen Engem, és felkészülten hagytalak benneteket 

az Igém által. 

Ezután elég időt adtam neked, hogy a lelked felhasználja tanításaimat és tanítványságomban éljen. 

Tovább fejlődtetek és egyre éberebbek lettetek. Ahhoz azonban, hogy elérjétek a magasságotokat, nem 

készítettétek elő eléggé az utatokat, hogy közelebb kerüljetek hozzám. Gyenge a világosságotok, gyenge a 

hitetek, és nem sejtettétek, hogy a harmadik eljövetelem már közel van. 

1866-ban, éppen abban az időben, amelyre az Igém és a próféciák meghirdettek Engem, eljöttem 

hozzád, hogy a bölcsesség kincsét hagyjam a lelkedben, az új tanításokban, amelyeket arra az időre 

ígértem neked. 

24 Milyen kevesen voltak ébren és várták az eljövetelemet. Az emberiség aludt, amikor ezt az új 

korszakot megnyitották. 

25 Az volt az akaratom, hogy mindig ébren éljetek az Órára várva, hogy ne lepődjetek meg egyik 

eljövetelemkor sem, és akkor láthatom fejlődéseteket és tudásotokat. 

26 Sok ösvényen jártatok, hogy elérjetek Hozzám, de eltévedtetek. Szükség volt arra, hogy a Pásztor 

megjelenjen és megkeresse a juhait, hogy egyetlen akadállyal egyesítse őket. Mert nem volt olyan ember a 

földön, akire rábízhattam volna ezt a feladatot, mert nem találok egyetlen egyet sem, aki erre felkészült 

volna. 

27 Jelenleg megvilágosítom és előkészítem a jóakaratú embereket minden nemzetben, hogy lélekben 

beszéljenek eljövetelemről és a kegyelem idejéről, amely most közeledik. Mindegyiküknek nehéz 

küldetése van, és az ő közvetítésével egészséges eszméket ébresztek a többiekben. Életet adok a 

lelküknek, és szeretetet és bizalmat oltok törvényembe, hogy az erőt adjon nekik az emberiség 

megváltásáért és szellemi fejlődéséért folytatott küzdelmükben. 

28 Kerüljétek el, hogy a népek megosztódjanak tanításom érdekében. Ne teremtsetek viszályt, és ne 

érezzétek magatokat felsőbbrendűnek egymás között. Mindenkit arra a szellemiségre ösztönzök, amely a 

béke, a szeretet és a felebarát iránti tisztelet. Adjátok fel a vallási fanatizmust, tökéletesítsétek az 

istentiszteleti cselekményeket, emeljétek magasabb szintre embertársaitok vallásgyakorlatát. Ez az Én 

akaratom, és amikor együtt vagytok, ismerjétek el egymást, szeressétek egymást és tegyetek tanúságot 

rólam. 

29 Ti, akik halljátok ezt az igét, tegyétek engedelmessé a lelketeket, és tanulmányozzátok tanításomat. 

Ne figyeljetek a hanghordozókra, és ne tulajdonítsátok nekik ezt a fényt. Ők csak eszközök, amelyeken 

keresztül kinyilvánítom az akaratomat. Emelkedj az elméd fölé, hogy érezhess Engem a lelkeddel. 

30 Milyen kicsi az ember ahhoz, hogy megvalósítsa ennek a nagyságnak a megnyilvánulását, 

amelynek jelenlegi szakasza 1866-ban kezdődött és 1950-ben ér véget. Tanuljatok ettől a Mestertől, aki 
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mindenkor tanított benneteket, és érezzétek azt is, hogy megítéltetek, mert ő Atya és Mester, de egyben 

Bíró is. 

Az általam adott parancsok teljesítése mostra szól, amikor a földön tartózkodtok. Később, amikor a 

szellemi birodalomban lesztek, új parancsokat kaptok. A ti küzdelmetek nagy, halhatatlan, mert a 

gyermekeim vagytok. Hogyan akarjátok tökéletesíteni magatokat abban a rövid életben, amelyet a testetek 

héja birtokol, és így azt állítjátok, hogy elérjetek Hozzám, hogy békében pihenhessetek, amikor a munka 

mezeje olyan széles, amelyet minden léleknek művelnie kell? Először is szabadítsátok meg magatokat az 

engesztelés terhétől, könyörüljetek magatokon, és szerezzetek elég érdemet ahhoz, hogy kifizessétek régi 

adósságotokat Törvényemmel szemben. 

31 Azt akarom, hogy ne legyetek többé kisgyerekek, hanem legyetek tanítványok. Legyetek mindig 

alázatosak, hogy ne kérjem tőletek, hogy erőiteket meghaladó megpróbáltatásokon menjetek keresztül. 

Nyilatkoztasd ki a szeretetet és a türelmet az életedben. Amikor elnyertétek embertársaitok bizalmát, 

miközben feltárjátok munkámat, beszéljetek eljövetelemről, mint a vigasztalás szelleméről, és ébresszétek 

fel az emberek lelkét, hogy magasabb szinten éljenek, és törekedjenek arra, hogy megvilágosodjanak és 

emelkedjenek a szellemi engedelmesség által. A szívük termékeny föld, amelybe el lehet ültetni az isteni 

magot. 

32 Ha felkészültek vagytok, szétszóródtok a világban, és mindenhová eljutok. Hová kell majd 

menned? Nem tudod. Látszólag anyagi okok miatt fogtok menni, de lényegében az én Akaratom fog 

elvezetni benneteket az előre meghatározott helyre. 

33 Hozzatok fényt és áldást, gyógyító balzsamot és békét a tartományokba, hogy felismerjenek 

benneteket hírnökeimként, a szeretet és irgalom igazi tanítványaiként. Figyeljétek lépteiteket, mert 

életetekben megítéltetek. 

34 Hallgassatok rám, mert én előre megismertetem és kinyilatkoztatom jövőtöket. Ne gyalázd meg 

művemet tetteiddel, és ne homályosítsd el lelked fényét. 

35 Másszátok meg a hegyet, és érjétek el a spiritualizáció csúcsát. Ne gyökerezzetek ebben a 

világban. Mivel elmondtam nektek, hogy ez nem az én országom, ti, mint tanítványaim, itt sem fogjátok 

megtalálni. Dematerializáljátok magatokat, és merüljetek el a bensőtökben, hogy megismerjétek mindazt, 

ami értékes a lelketekben. 

36 Az emberi intellektuson keresztül történő megnyilvánulásom ideje a végéhez közeledik, és nem 

tudjátok, mi fog ezután történni az emberiséggel. Fogalmatok sincs a rájuk váró megpróbáltatásokról, mert 

nem bontakoztattátok ki ajándékaitokat. Az intuíció nem tiszta a lelketekben, és nem készültetek fel arra, 

hogy ellenálljatok a természet erőinek, amelyek nagy erőszakkal fognak elszabadulni az emberiség 

megalázására. Az imában erőt adtam nektek, hogy megállítsátok a gonoszt, a bűnt, a betegséget és a 

csapásokat, anélkül, hogy eddig éltetek volna ezekkel a képességekkel. 

37 Ó, ti, a harmadik korszak Thomasijai, akik nem értetek meg Engem! Hol vannak a szellemi 

ajándékaid? Hol temetted el őket? Miért felejtetted el őket? Ti nem tudjátok, de én megmondom nektek: 

ezek az ajándékok rejtve vannak. Bennetek rezegnek, de nem érzitek őket, mert materializálódtatok. Nem 

szabad tétlenül élnetek, minden formában fel kell tárnotok őket, és nagy csodákat kell tennetek velük, 

hogy tanúságot tegyetek Atyátok és önmagatok előtt. 

38 Dolgozz, Izrael, hogy birtokba vehesd a béke földjét, az ígéret szellemi földjét, amely rád vár. 

39 Fogadom vallomásotokat, hálátokat ezen a napon, amikor megkapjátok lelki ajándékaitok 

megerősítését. Készülj fel és figyelj: 1950 után már csak spirituálisan fogtok kommunikálni Velem. 

Ugyanígy a ti gyermekeitek és azok, akik utánatok jönnek, is megkapják az Én Igémet. Akkor már nem 

lesz több adó, de a hitetek azt fogja mondani nektek, hogy azért jöttem egészen lefelé, hogy minden 

gyermekemet befogadjam és boldoggá tegyem. 

40 Mindannyiótokat felkészítek és vezetlek az eljövendő időkben, és mai tanításaim részletesek és 

világosak lesznek, ha emlékeztek rájuk, vagy ha hagyjátok, hogy szemetek végigsiklik a leírt 

szentírásokon. 

41 Szeretetem veletek van, ó, tanítványaim! A Szentlélek fénye mindig eláraszt téged, ez a fény 

gyújtja meg a hit lámpását. 

42 Ti, akik szükségét érzitek a lelki ajándékoknak, akik igyekeztek megtisztítani életeteket, elméteket 

és szíveteket a bűnbánat és megújulás vizében ─ ti, akik vágytok az igazság megismerésére és 
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vágyakoztok utána ─ halljátok hangomat, amely simogatásként érkezik hozzátok, hogy betöltsön 

benneteket az én fényem. Ebben az időben az igazság elrejtőzik, és a képzelet uralkodik. Ezért adom 

nektek isteni esszenciámat, amely igazság és táplálék a lélek számára. 

43 Minél jobban megértitek az igazságomat, annál könnyebb lesz a fejlődésetek a szellemi 

képességeitek fejlődésén keresztül, amelyek hasonlóak a fizikai érzékeitekhez. Nem érzed, hogy a lelked 

arra vágyik, hogy elérje a kristálytiszta víz forrását, vagyis az egyszerű, szofisztika nélküli, szertartások és 

istentiszteleti formák nélküli Tanítást? Mert ez a tanítás, amit hozok nektek, nagyszerű és fényben gazdag, 

ez az, amit kerestek. Az idő nem tud kárt tenni szilárd alapjaiban, mert azok az Én akaratomon alapulnak. 

Azok számára, akik szeretik az igazságot, az Én Tanításom a szeretet, a bölcsesség és az igazságosság 

tanítása lesz. 

44 Ami Istentől való, az az Atya gyermeke iránti szeretete miatt jut el az emberhez. Csak azt várom, 

hogy a gyermek készen álljon arra, hogy befogadjon Engem. Az Atya azt akarja, hogy bölcsessége, amely 

atomként benned is ott van, kibontakozzon és kinyilatkoztassa magát. Azért vagyok itt, hogy bátorítsalak 

benneteket. Csak azt várom, hogy figyelmesen hallgassátok szavaimat, hogy befogadhassátok a titkokat, 

amelyeket meg fogok ismertetni veletek. 

45 A múlt időkben példámon keresztül a szeretet tanítását hagytam a világotokon. Most azzal 

folytatom, hogy átadom nektek a Lélek Tanítását, amelynek hatalma van megvilágosítani a világot, 

megszüntetni az elme tudatlanságát, megkönnyíteni az utat, elkerülni a felesleges szenvedést, zűrzavart és 

könnyeket. Az okozott keserűségért oly nagy az Én Tanításom édessége, és a háború és a nyomorúság 

sötétségéért oly nagy az Én kinyilatkoztatásaim fénye. 

46 A világegyetem temploma oszlopként és támaszként az én tanításomat tartja, mert benne van az 

isteni és teremtő erő, amely tanít, amely megvált, amely meggyőz és életet ad. 

47 Emberi ajkakon keresztül beszélek, de szeretetem gondolataimat hallható szavakká alakítja át, 

hogy meghallhassatok Engem, megmenthessétek magatokat és Istenben élhessetek. Én vagyok a szeretet 

eme iskolájának Tanítója, aki soha nem csapja be a fejlődni akaró nemes szívet. Minden emberből először 

gyermek tanítványt, majd tanítványt, később pedig mestert csinálok, aki tanítja az igazságot. Minden 

emberi lényből erős fényt fogok teremteni, amely sok elveszett lélek útját fogja megvilágítani. Minden 

emberi lény az Én Akaratom eszköze lesz anélkül, hogy elveszítené saját akaratát. Mert minél nagyobb a 

spiritualizációtok, annál inkább összhangban lesztek az Atya Akaratával. 

48 Sok keserűséget szenvedtél el szabad akaratod miatt. De szeretném, ha tudnád, hogy soha nem 

hagytalak el téged. Ne tegyetek annyi kitérőt, hogy elérjétek az igazságot. Szeressétek, mert el fog jönni 

hozzátok, ha megnyitjátok szeretetetek kapuit. Szeressétek az egyszerű igazságot, és szabaduljatok meg az 

elméletektől és a szócsépléstől. Ez a fény megvilágítja majd az utat életed sivatagában, és nem fogsz 

fáradtan vagy túl későn megérkezni. A materialisták nem fedezik fel az igazságot, mert annak alapja a 

szeretet, mert ez a fény, a bölcsesség, a kinyilatkoztatás, ezért a szeretet igazi mester. 

49 A materialisták jönnek majd hozzátok, a megrögzött világfiak, és azt fogják mondani: "Az agyunk 

túl van terhelve ideológiákkal, könyvekkel, tudományokkal. Segíts nekünk megtalálni az igazságot." 

Akkor bölcsességgel feloszlatod a felhőket, amelyek elsötétítik elméjüket. 

50 Hallgasd a végtelenben a kérdéseket és a válaszokat, mint a tengerek morajlását, mint a szél 

zúgását. Hallgasd meg a bölcsességet, amely a tudatlanságot tudássá, lelki békévé és melegséggé 

változtatja. Hallgasd meg a szeretetnek azt a szeretetteljes ígéretét, amely az élet és a halál, a nagy 

misztériumok, Isten törvényei az emberben, az örökkévalóság és a fény ismeretében teszi élhetővé a létet. 

Hallgasd meg! 

51 Még nem tanultál meg szeretni, sem megbocsátani, mert még éretlen vagy. De ti vagytok azok, 

akik azért fölcserélitek, hogy higgyetek? Még senkinek sincs elég szellemi fénye ahhoz, hogy teljes 

mértékben megítélhesse szavamat vagy munkámat. Filozófusokat, tudósokat, iskolamestereket és 

gondolkodókat tettem próbára, és az örök kétkedőket is, akik folyton azt kérdezik: "Valóban az Atya az?". 

De mindenkinek azt mondtam: "A fát a gyümölcséről ismerik meg. Az Én Igém mondja meg, hogy ki 

vagyok. Szavam továbbra is meg fogja lepni a filozófusokat és a műveletleneket." Nektek azt mondom: 

csak a szeretet által fogjátok tudni, hogy ki vagyok én és ki vagytok ti, mert általa meglátjátok majd az én 

Arcomat. Ne hagyjátok magatokat késlekedni, ne törjétek a fejeteket az örökkévalóság kérdései miatt. A 

szeretetben megtalálod a válaszokat, és az igazság tágas horizontján felfedezed az igazi életet. 
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52 Járj ezen az úton, és az ég örülni fog, és fény fog ragyogni a létezésedben, mert szíved 

szomorúságát édes és egészséges életörömmel váltottad fel. 

53 Azt gondoljátok, hogy bár látom a világot és lakóit a romlottság csúcsán, amelyben találják 

magukat, és bár olyan nagy szükségük van Rám, mint amilyen nagy szükségük van, elhagynám őket? 

Gondolkodjatok el ezen, mert megleptelek titeket azzal, ahogyan beszéltetek és gondolkodtatok. 

54 Én vagyok a Megváltó, a Mester, aki eljön a bukott bűnöshöz, hogy felemelje, hogy szellemivé 

tegye és megtanítsa szeretni. 

55 A világ akkor fog átalakulni, amikor meghallja Megváltóját, megismeri és betartja törvényeit. 

56 Fogadjátok el ezt az Igét, amely a lélek számára tanítás, és készüljetek fel arra, hogy befogadjátok 

azt, amit a megígért Vigasztaló ad nektek a lelki fejlődésetek érdekében. Mert lélekről lélekre kapcsolatba 

kell kerülnöd Uraddal. 

57 Ne felejtsétek el szavamat, amikor a hallásom okozta öröm újra elhagy benneteket. 

58 Az Atya irgalma és szeretete fogad benneteket. 

59 Az Atya karjai megnyílnak, hogy átöleljenek téged, és hogy megpihenj bennük. Vigasztalódjatok 

bánatotokban, és hallgassátok meg ezt az igét, amely boldogabbá akarja tenni a létezéseteket. 

60 Micsoda örömmel száll le hozzátok Lelkem, anélkül, hogy megállítanátok Engem, hogy 

megítéljem bűneiteket. A szeretetről beszélek nektek, és ebben az igében megtisztul az, akin bármilyen 

folt van, a bűnös megváltatik, és aki alszik, felébred. 

61 Az örökkévalóság órája dallamos harangjátékával az egész világon hallható, hogy az emberiség 

megértse az időt, amelyben él. 

62 Azért kereslek téged, mert hozzám tartozol, és mivel szeretlek, nem akarom, hogy többé tévútra 

tévedj. Isteni Fényem szikrái vagytok, és egyesülni fogtok Velem. Az örökkévalóságot kínálom nektek, 

hogy megcsodálhassátok annak minden dicsőségét. 

63 Világos és egyszerű szavakkal beszélek hozzátok, hogy megértsétek a jelentésüket, és később ne 

panaszkodjatok, hogy érthetetlen szavakkal beszélek hozzátok. 

64 Amikor a Második Korszakban példázatokban adtam nektek tanításaimat, sokukat nem tudtátok 

megérteni. Most a Szentlélek ragyogó fényén keresztül adom meg nektek az összes tanítás magyarázatát. 

65 Értsd meg, hogy az életed minden szenvedése emberi hibák következménye. Mert én, aki szeretlek 

téged, nem tudnék neked ilyen keserű poharat nyújtani. Az első idők óta kinyilatkoztattam nektek a 

Törvényt, hogy megmentsen benneteket a bukástól, a romlástól és a "haláltól". 

66 Mindannyiótok számára eljön majd a pillanat, amikor számot kell adnotok törvényemről és az 

ajándékaimról, amelyekkel megajándékoztalak benneteket. 

67 Életutadat járod, és egyesek a kötelesség és a fájdalom keresztjét, mások a bűneik keresztjét 

hordozzák a vállukon. De ha hívsz Engem, én leszek a kereszthordozód, hogy segítsek neked eljönni 

Hozzám. 

68 Kövesse az utasításaimat, és azonnal úgy fogja érezni, hogy könnyebb a teher, megnyugszik, és 

egy kellemes frissesség fogja enyhíteni a fáradtságot. 

69 Nyissátok ki szemeteket, lépjetek be lelki tekintetekkel, és szemléljétek dicsőségemet. Nézzétek, 

hogyan nyílik meg a kapu, amely átengedi a hét szellemet, akiket az emberiségre bíztam. Ez a hét erény, 

amely az Én Akaratom szerint mindig bennetek fog működni. Ezek a következők: Szeretet, alázatosság, 

türelem, rendezettség, vidámság, kitartás és irgalom. Hagyjátok, hogy ezek az erények szilárdan 

megalapozódjanak a szívetekben, és megtapasztaljátok a boldogságot. 

70 Ily módon Lelkem közelebb jön a tiétekhez, hogy megtöltse azt fénnyel, és azt mondja neki: A 

test, amelyet ma ideiglenes ruhaként birtokolsz, az az eszköz, amelynek segítségével nagy megtisztulást és 

szellemi emelkedést fogsz elérni. 

71 Ha egy leprában szenvedő ember jelenne meg az utadon ─ akkor elborzadva távolodnál? Képtelen 

lennél megérinteni őt a kezeddel? Félnél attól, hogy elkapod? Nem, tanítványaim. Mert ahelyett, hogy 

annak a testnek a nyomorúságát néznéd, inkább a lelkét kellene nézned, amely a te testvéred, amely az én 

gyermekem, aki a te kegyelmedre vár. Mennyit kell még tanulnod? 
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72 Áldott az az emberi szív, amely megbánja gyengeségeit, és elhatározza, hogy megjavul. Mert 

nemcsak megbocsátást nyer, hanem eléri a világosságomat is. Az én feladatom, hogy a bűnösöket szeretett 

tanítványaimmá változtassam. 

73 Én vagyok a feltámadás és az élet. Jöjjetek hozzám, és örökké fogtok élni, mert bennem békét 

találtok. 

74 Szentlelkem fénye kiárad az egész világegyetemre. Az intuíció, a kinyilatkoztatás és a látnoki 

képesség adományai révén az emberek ráébrednek az új korszakra. 

75 Lelkem az igazságosságtól vibrál és behatol a lélek legmélyebb mélységeibe, hogy segítsen 

megszabadítani a lelket a bűntől, a parazsat kötegekbe kötni és a tűzbe dobni. 

76 Hogy azt mondhassátok a világnak: "Itt van az Atya, aki közöttünk van", még sok tennivalótok 

van. 

77 Sok nemzet éhezik, éhezik a földi kenyérre és a mennyei kenyérre. 

78 Az emberek vallások, filozófiák és szekták segítségével keresnek Engem. Ezek azok az utak, 

amelyeken egy nap majd megtalálnak Engem. 

79 Amíg azon az egyenes ösvényen jártok, amely közvetlenül az én Szívemhez vezet, érezni fogjátok 

─ bár hosszú távolságokat kell megtennetek, hegyeket kell megmásznotok és szakadékokat kell 

leküzdenetek ─, hogy minden egyes lépésetekkel egyre magasabbra jutotok a szellemi ösvényen, ahonnan 

már láthatjátok az Ígéret Földjének sziluettjét. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 216 
1 Tanítványok, teljesítsétek parancsaimat, hogy ne sírjatok az elvesztegetett idő miatt. Merüljetek el 

az Igém tanulmányozásában, hogy tudjátok, mi az, amit be kell teljesíteni, és mi az a rész, ami azokra 

vonatkozik, akik utánatok jönnek. 

2 Ezt a Szellemi Munkát nektek, alázatosoknak, hamarabb kinyilatkoztattam, mint a tudósoknak, 

mert tisztaságot és ártatlanságot, hitet és a tanításaim követésére való hajlandóságot találtam bennetek ─ a 

hajlandóságot, hogy ezt a magot elvigyétek embertársaitok szívébe. Ezért választottalak titeket, mert ti 

vagytok a szegények, akik nyomorúságot éreztek, akik nem kerestek vigaszt a földön, sem annak örömeit. 

Mert tudjátok, hogy e világon túl létezik az igazi lelki béke, jóság és öröm. Nem hagytátok magatokat 

becsapni hamis nagysággal, nem kerestétek az időleges hatalmat, a pillanatnyi örömöket. Többre vágysz, 

mint amit ez a világ nyújtani tud. Szeressetek Engem, és bízzatok abban, hogy visszaengedlek benneteket 

a rátok váró otthonba, abba az anyaméhbe, amelyből kikerültetek, és ahol az Én Királyságomat fogjátok 

birtokolni. 

3 Ez a remény tesz erőssé a megpróbáltatásokban és legyőzhetetlenné a küzdelemben. Ha továbbra 

is hűséges maradsz küldetésed teljesítésében, hamarosan el fogod érni a szellem győzelmét a test felett, 

mert megengedted Istennek, hogy befolyásolja az életedet. Életetek egyszerűségében képesek lesztek 

jobban érzékelni tanításaimat, megengeditek magatoknak, hogy megvilágosodjatok általuk, és váratlan 

örömöket fogtok tapasztalni másoktól. 

4 Ezért kövessetek Engem, és most már semmi sem választhat el titeket Tőlem. Úgy érzed, hogy 

szeretve vagy a tökéletes szeretet által, és boldog vagy. Szeretsz Engem, és az örömöd ezen alapul. 

Bizony mondom nektek, a Második Korszak tanítványaim és mindazok, akik követtek Engem, ugyanúgy 

szerettek Engem. Ezért nem árt nektek embertársaitok kételye vagy gúnyolódása. A fájdalom, amely a 

lélek próbaköve, nem késztet visszavonulásra. Tudjátok, hogy mulandó életet éltek, és igyekeztek 

érdemeket szerezni, hogy elérjétek a célt, amely, mint tudjátok, vár rátok. 

5 Készüljetek fel, mert az emberiség őrzőiként hagylak itt benneteket. Az adottságaitok 

lappanganak, hogy jól használjátok őket. Az év utolsó napján, 1950-ben mindannyian jelen lesztek a 

műveitekkel és az ajándékaitokkal, hogy Én megítéljelek benneteket. Néhányan közületek lélekben, mások 

pedig földi testben lesznek Velem, hogy megkapják utolsó parancsaimat. Utána nyitva lesznek az utak, 

hogy szétszóródjatok, hogy elhozzátok az Örömhírt, és az emberek szívében tanúságot hagyjatok arról, 

hogy ebben az időben jöttem. 

6 Nem kérek tőletek áldozatokat vagy erőtöket meghaladó munkákat. Csak a szereteteteket kérem, 

amellyel felruháztalak benneteket, alázatot és türelmet, hogy teljesíthessétek küldetéseteket. 

7 Megnyilvánulásom az 1950-es év utolsó napján ér véget, hogy kiválasszam azokat a tanítványokat, 

akiket kegyelmi ajándékaimmal ruháztam fel. A Mester fogja felügyelni a munkáitokat, és nem fogok 

lankadni a buzgalmamban, hogy minden parancsomat teljesítsétek. 

8 Tanítványok, figyelmeztetlek benneteket. Milyen gyakran fogjátok látni, hogy a tudósok 

elutasítják ezt a Munkát! De te megbocsátasz nekik, és folytatod az utadat. Ha így teszel, akkor meglepem 

az emberiséget azzal, hogy megadom neked, hogy a szellemed által felfedezd azt, amit az emberek minden 

tudományukkal együtt sem voltak képesek felfedezni. 

9 Folyamatosan "tanítványoknak" szólítalak benneteket, hogy bátorítsalak benneteket a 

küzdelemben, hogy száműzzem szívetekből a kisebbrendűség gondolatát, amelyet a szegénység és a 

megaláztatások hagytak bennetek. Nagyszerűvé akarlak tenni benneteket a szellemi ismeretekben, hogy az 

embereket egy magasabb életre ébresszétek, egy olyan tökéletes életre, amelyben a szellem törvénye 

harmonikusan egyesül az anyagi életet irányító törvényekkel. 

10 Nem ti vagytok a titkaim egyedüli gondnokai, és nem ti vagytok az egyetlenek, akik méltók a 

szellemi örökségre. Azért mondom ezt nektek, hogy soha ne dicsekedjetek azzal, hogy ti vagytok a 

legértékesebbek és a legkedvesebbek, és hogy a hiúság soha ne csírázzon ki a szívetekben. Ha 

megengednéd, hogy ilyen érzések támadjanak fel benned, akkor fennállna a veszélye, hogy elveszíted a 

kegyelmet, amit elértél. 
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11 Emberek, a ti buzgóságotok és szeretetetek a szellem ajándékainak örökös birtokosaivá tesz 

benneteket. Azt akarom, hogy mindig alázatosak legyetek, buzgók a jóban, a törvényben, az igazságban, 

kedvesek a lélek jóságával, amely a szív jósága felett áll. 

12 Az én tanításom az a fény, amelyből minden bölcsesség, minden tudás, kinyilatkoztatás és 

tudomány származik. Egyszerű módon mindent feltár. Ha egyszer a Lélek vezeti az emberek lépéseit, 

akkor képesek lesztek látni, hogy amit a tudósok csak hosszú tanulmányok, nagy áldozatok és fáradság 

után tudtak felfedezni, az könnyen elérhető a lélek felemelkedése, az ima, az Istenben való elmélkedés és a 

jóban való ihletettség által. A titkok feltárulnak előttetek, és megnyílnak a rejtett kincseskamrák, 

amelyekbe az ember más eszközökkel soha nem tudott volna behatolni. 

13 Sok minden, amit ebben az időben mondtam nektek, prófécia, ami néha a következő időkre, néha a 

jövő időkre vonatkozik. Ezért van az, hogy sokan nem akarnak jelentőséget tulajdonítani ennek az isteni 

üzenetnek. Ez az Ige azonban fényességgel telve fog felemelkedni az eljövendő idők emberei között, akik 

fel fogják ismerni és felfedezni benne a nagy kinyilatkoztatásokat, amelyek pontossága és tökéletessége 

megdöbbenti majd a tudósokat. 

14 Ez az oka annak, hogy arra utasítottalak, hogy írjátok le az én szavamat, hogy amikor ebből az 

életből egy másikba mentek át, vagy amikor ez a nép fokozatosan elfelejti tanításaimat, akkor az 

hűségesen és kitörölhetetlenül le legyen írva egy könyvbe. 

15 Nektek, emberek, most van itt az ideje, hogy elinduljatok, és bizonyságot tegyetek erről az 

igazságról az általam kinyilatkoztatott ajándékaimmal csodákat téve. 

16 Ne aludjatok azok előtt az idők előtt, amelyekről beszéltem nektek, csak azért, hogy aztán 

felkeljetek és azt mondjátok az embereknek: Amit most a szemetek előtt láttok, az már előre meg lett 

mondva. Nem, emberek, feltétlenül szükséges, hogy ezt előre bejelentse, hogy megjósolja, hogy 

előkészítse az utat mindannak eljöveteléhez, amit előre megmondtam és megígértem nektek. Akkor 

teljesítettétek küldetéseteket, mint a spiritualizáció földi úttörői. Amikor csodás dolgok kezdenek 

megjelenni a világban, és az Úr Lelke példátlan eseményeken keresztül szól hozzátok, és amikor az 

emberi szellem elkezdi kinyilatkoztatni elképzelhetetlen ajándékait és képességeit, akkor meg fogtok látni 

minden hitvallást, elméletet, normát, intézményt és tudományt megrendülni. És akkor az emberiség be 

fogja vallani, hogy azoknak volt igazuk, akik alázatosan hirdettek egy látszólag furcsa tanítást, mert 

szavaik beigazolódtak, amikor valóra váltak. 

17 Akkor látni fogjátok, hogy a föld népei érdeklődnek a szellemi tanítás iránt, hogy a teológusok 

összehasonlítják Krisztus tanításait az új kinyilatkoztatásokkal. És látni fogjátok, hogy sokan, akik eddig 

közömbösek voltak a szellemi dolgok iránt, élénk érdeklődést mutatnak a jelen és a múlt idők 

kinyilatkoztatásainak tanulmányozása iránt. 

18 Ma, bár szeretnétek, nem láthatjátok mindannak beteljesedését, amit nektek bejelentek. De ha 

igazán hisztek az Én Igémben, hitetek tekintetével képesek lesztek látni a jövő sok eseményét, és ha 

felkészültök, álmaitok, látomásaitok és sugallataitok nem fognak becsapni benneteket. 

19 Figyeljetek rám mély figyelemmel: amikor megszűnök ebben a formában szólni hozzátok, 

gyűjtsétek össze szeretettel az Igémet, amelyet átiratokban rögzítettetek, hogy a jövő nemzedékekre 

hagyjátok, mint tanúságot arról, amit ebben az időben mondtam nektek. 

20 Tekintsétek az én szavamat magnak, hogy ne engedjétek, hogy a legkisebb tisztátalanság is 

keveredjen vele. 

21 A földek, amelyek ennek az emberiségnek a szívét jelentik, hamarosan megtisztulnak és készen 

állnak a vetésre, és vajon igazságos lenne-e, ha ezek tiszták lennének, de a mag nem? 

22 Gondolkodjatok el az én szavamon, szeretett tanítványok. Ezáltal fokozatosan átalakítjátok és 

megtisztítjátok magatokat, hogy küldetéseteket jól teljesíthessétek. 

23 Most visszatértem az emberekhez, hogy segítsek nekik a jelenlegi megpróbáltatásaikban. A Mester 

azt mondja neked: Ne aggódjatok 1950 után, amikor meglátjátok eljövetelem jeleit megjelenni a 

dicsőségben. Inkább örüljetek, mert lehetővé tettem számotokra, hogy közvetlenül tanúi lehessetek 

ezeknek a kinyilatkoztatásoknak. 

24 Ahogyan a Második alkalommal az áldozati halál után lélekben megmutattam magam 

Magdolnának, és ő meglepetten és ugyanakkor örömmel telve felkiáltott: "Uram, dicsértessék és 

magasztaltassék örökké", úgy jelentem meg ma nektek, amikor azt hittétek, hogy a Mester nincs jelen 
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vagy közömbös a szenvedéseitek iránt; de meglepetésetek után áldottatok Engem. Te megkaptad a 

világosságomat a lelkedben, és miután ilyen nagy kegyelmet kaptál, megemlékeztél társaidról, és 

imádkoztál értük, mondván: "Szerencsés vagyok, hogy hallom a Te szavadat, míg mások nem ismerik 

ezeket a tanításokat". De a Mester azt mondja nektek: Különböző módokon nyilatkoztattam ki Lelkemet 

minden nemzetben. Azok, akik felkészültek, felismerik, hogy a kegyelem és az igazságosság időszakát 

élik, és érezték jelenlétemet. 

25 Ahogyan én megbocsátottam Magdolnának, én is megbocsátok neked. De azt akarom, hogy 

méltóvá tegyétek magatokat Hozzám, ahogyan ő tette. 

26 Hány utánzásra méltó példát kaphattok más korok testvéreitől! A munkájuk olyan, mint egy nyitott 

könyv. De te ─ nem akarod, hogy a példádat írásban is megőrizzük? Csak azokat a műveidet veszem fel, 

amelyeket méltónak tartok arra, hogy az utódaidnak bemutassam. Ti azonban, amíg még a testben éltek, 

nem fogtok sem dicsőséget, sem tiszteletet aratni. Legyetek alázatosak, és hagyjátok, hogy mások ítéljék 

meg a műveiteket. 

27 A rád váró nagy nap munkájában én leszek a te Cireneusod*. Tanításom nagy felfordulást fog 

okozni a világban. Nagy változások lesznek a szokásokban és az eszmékben, és még a természetben is 

átalakulások mennek végbe. Mindez az emberiség új korszakának kezdetét fogja jelezni, és a szellemek, 

akiket rövidesen a földre küldök, mindezekről a próféciákról fognak beszélni, hogy hozzájáruljanak e 

világ helyreállításához és felfelé ívelő fejlődéséhez. Megmagyarázzák a szavamat, és értelmezik, hogy mi 

történik. 
* Cirenei Simon vitte Jézus keresztjét (Márk 15:21). 

28 Gyertek és hallgassatok meg Engem, koncentráljatok a szívetek mélyére, és biztosítalak 

benneteket: bármilyen kicsi is a hitetek az Én Jelenlétemben, érezni fogtok Engem. 

29 Nem ítélem el a hitetek hiányát, ellenkezőleg, megbocsátom, mert nem voltatok felkészülve arra, 

hogy befogadjatok Engem. Az emberiség évszázadokon át mély álmot aludt, elvakította a fanatizmus és a 

bálványimádás, a materializmus. 

30 Ki emlékeztetett titeket arra, hogy bejelentettem, hogy vissza fogok térni, és hogy ezért figyelnetek 

kell Rám? A szüleid? A lelkipásztorok? Ki tartott ébren? 

31 Kevesen éltek az események várakozásában, abban a vágyban, hogy ígéretem szimbolikus 

"felhője" megjelenjen a horizonton, megvilágítsa a lelketeket, megerősítse a testeteket és kinyilatkoztassa 

nektek, hogy visszatérésem a Lélekben történik. 

32 Ezért nagy volt a küzdelmetek, hogy megértsétek jelenlétemet ebben az időben, és sok akadályt 

kellett legyőznötök, hogy elérjetek Engem. De mindez érdemdús, elismeréssel adózom nektek, és őszintén 

mondom nektek, hogy egyik keserűség sem marad jutalom nélkül, amit esetleg elszenvedtetek, hogy 

követhessetek Engem ezen az úton. 

33 Mit gondolsz, mi a kárpótlás a türelmedért, hogy még a családodon belül is elviseled a gúnyt és a 

megvetést?: a rokonaid megtérése! De mivel neked elég türelmed volt ahhoz, hogy elviseld a megértésük 

hiányát, nekik is várniuk kell arra a pillanatra, amikor a hitük meggyullad. Ennek eléréséhez nagy 

erőfeszítéseket kell tennetek munkával, szavakkal, imákkal és jó gondolatokkal. De a végén látni fogjátok, 

hogy a csoda valósággá válik. 

34 Rátok bízom azt a küldetést, hogy hirdessétek második eljövetelemet embertársaitoknak. Rád 

bízom az emberiséggel való szellemi kommunikációm üzenetét vagy örömhírét. Örüljetek annak a 

gondolatnak, hogy egy ilyen értékes üzenet hordozói vagytok, és ez az öröm legyen balzsam a harc útján 

kapott sebekre. 

35 Néhányan a betlehemi pásztorok ártatlanságával érkeztek Igém kinyilatkoztatásához, egyszerű 

hitük szívük alázatos felajánlása volt. Mások azért jöttek, hogy bizonyítékot kérjenek Tőlem, hogy hinni 

tudjanak. Ők voltak a betegek, akik hosszú időn át keresték az egészséget, és házról házra jártak, anélkül, 

hogy megtalálták volna. Megint mások, mint az írástudók és a farizeusok, azért jönnek, hogy engem 

kutassanak, hogy megkérdőjelezzenek és próbára tegyenek, mindig attól félve, hogy az igazság leleplezi 

képmutatásukat és hamisságukat. Minden, amit kaptam, minden, amit kaptam, egy simogatás, hatalmam 

bemutatása, igazságom bizonyítéka. 
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36 Azt is el kell mondanom nektek, hogy mindazok közül, akiket említettem, sokan maradtak, hogy 

kövessenek Engem, mert szívük tele volt hálaadással, és lelküket megvilágosította az Igém fénye, hogy 

megtanulják, hogyan kell vetni és művelni az igazságot. 

37 Az első tanításaim meghallgatására összegyűlt kis tömegből máris közösséget alkotó tömegekké 

váltatok. De egyelőre nem mindenki lesz képes arra, hogy a spiritualizáció eme üzenetének igazi 

apostolává váljon. 

38 E tömegek között mindenféle hajlamú és alkatú ember van, ahogyan különböző fejlettségű lelkek 

is vannak közöttük. Ahhoz azonban, hogy ez az isteni kinyilatkoztatás, ez az üzenet, amelyet az Igémben 

hoztam, végre tisztázódjon és világosan megragadható legyen azok között az emberek között, akik részt 

vettek a megnyilvánulásaimon, sok próbát kell kiállniuk, sok belső küzdelmen kell keresztülmenniük és 

sok "keresztre feszítést" kell elszenvedniük, amíg a spiritualizmus igazi tanítványaként kerülnek ki 

belőlük. 

39 Nem ez lesz az első alkalom, hogy az emberek küzdenek egy isteni kinyilatkoztatás értelmezéséért, 

vagy azért, hogy tisztán lássanak egy olyan dolgot, amely rejtélyként tárul a szemük elé. Már a "második 

korszakban", a világban végzett prédikációs tevékenységem után az emberek Jézus személyiségéről 

vitatkoztak, és azt akarták tudni, hogy isteni volt-e vagy sem, hogy egy volt-e az Atyával vagy egy tőle 

különböző személy. Mindenféleképpen megítélték és vizsgálták a tanításomat. 

40 Most ismét értelmezések, viták, érvek és vizsgálatok tárgya leszek. 

41 Megvizsgáljuk, hogy Krisztus Lelke, amikor kinyilatkoztatta magát, független volt-e az Atya 

Lelkétől. És lesznek mások, akik azt mondják, hogy a Szentlélek beszélt, és nem az Atya vagy a Fiú. 

42 De amit ti Szentléleknek hívtok, az Isten Fénye, és amit ti Fiúnak hívtok, az az Ő Igéje. Amikor 

tehát ezt az Igét halljátok, amikor a Második Korszak tanításait használjátok, vagy amikor az Első Korszak 

Törvényére és kinyilatkoztatásaira gondoltok, legyetek tudatában annak, hogy az Egyetlen Isten 

jelenlétében vagytok, halljátok az Ő Igéjét és kapjátok az Ő Szellemének fényét. 

43 Itt az ideje, hogy tanulmányozzátok ezt a kinyilatkoztatást, hogy amikor megkérdőjeleznek és 

próbára tesznek benneteket, képesek legyetek az igaz fény szavaival válaszolni, békét és boldogságot 

hagyva minden szívben, amelybe belehelyezitek Szavam lényegét és értelmezésetek fényét. 

44 Éhes és szomjas vagyok a szeretetetekre, emberek. Hadd legyek veled néhány pillanatra, mert 

valamit mondani akarok neked. 

45 Miért csak akkor keresel Engem, amikor a szenvedésed nyomaszt? Nem örülnétek, ha 

felajánlanátok Nekem örömeteket, győzelmeiteket és elégedettségeteket? 

46 A Második Korszakban szeretettel és bizalommal lelkesítettelek benneteket, hogy félelem nélkül 

közeledjetek Hozzám. Akkor miért kételkedtek néha a szeretetemben vagy a megbocsátásomban? Ó ti 

"tékozló fiak", akik féltek visszatérni az Atya házába! Tudtam: a végtelen szeretetem bizonyítékai 

ellenére, amelyeket akkor adtam neked, vissza kellett térnem, hogy megkeresselek ─ nem azért, hogy újra 

emberként láss engem, hanem azért, hogy érezz engem belül, a lelked mélyén. 

47 Gyűljetek körém újra, mint régi tanítványaim, kövessetek Engem újra, mint a nagy tömegek tették, 

mert ráveszlek benneteket, hogy halljátok Szavam mennyei koncertjét, és ugyanakkor tegyétek meg a 

szeretetnek azokat a műveit, amelyeket ti csodáknak neveztek. 

48 Atyaként jövök, hogy mindazok, akiknek hiányzott a szeretet, a ragaszkodás, a gyengédség a 

világban, isteni melegséget találjanak nálam. 

49 Orvosként jöttem, hogy átadjátok nekem betegségeiteket, gondjaitokat és minden titkos 

szenvedést, amely megbetegítette a lelketeket és egyúttal a testeteket is. 

50 Barátként jövök, hogy rám bízzátok legmélyebb titkaitokat, küzdelmeiteket és vágyaitokat, és 

hagyjátok, hogy mellettetek járjak. 

51 Mesterként jöttem, mert ki akarom nyitni előttetek a bölcsesség és az élet könyvét. 

52 Bíróként jövök, hogy megítéljem ─ ahogy ti mondjátok ─ az élőket és a holtakat, ahogy én 

mondom: a megtestesülteket és a testetleneket, anélkül, hogy a legkisebb művetek is elkerülné 

igazságszolgáltatásomat. 

53 Az emberek tömegei között, akik összegyűlnek az egyszerű gyülekezeti termekben, hogy 

meghallgassanak Engem, sokan vannak, akik értik és érzik ezt az Igét. Ők azok a lelkek, akik a 

küzdelmek, próbák, tapasztalatok hosszú útjain fejlődtek ki, és a fájdalom nehéz időszakaiban 
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megtisztultak. Megértettek Engem, és nem kérnek tőlem világi javakat. Tudják, hogy lelkükben ott van a 

tudás könyve, és a Mestertől csak azt az isteni útmutatást várják, amely által megismerhetik azt az eljárást, 

amellyel a lélek által magukban hordozott fényt továbbadhatják azoknak, akiknek tapasztalatra és 

útmutatásra van szükségük. 

54 Itt vannak azok is, akik anélkül, hogy hosszú utakat tettek volna meg, az én Igémet használják 

útként, hogy ne tévedjenek el, és szeretetük megkíméli őket a lelküket végtelen szenvedéstől. 

55 Az itt élő emberek túlnyomó többségének egyetlen ima van a szívében: a fájdalmuk. Mindannyian 

azért jönnek, hogy elmondják nekem, hogy a terheik nagyon nehezek, és a poharuk túlságosan keserű. 

Tudatosítják bennem magányukat, csalódásaikat, nehézségeiket, gyengeségeiket, nyomorúságukat, 

betegségüket, bánatukat és sok más nehézségüket. De nem csak ők szenvednek, a fájdalom az egész 

emberiségben jelen van. Nem tudják, hogy most van a megtisztulás ideje, amikor a lelkek és az emberek 

lemossák foltjaikat, és aztán egy lépést tesznek előre a hegycsúcs felé. Amikor ezek a foltok eltűnnek, 

többé egy pillanatnyi fájdalmat sem fogtok átélni, mert a megújulás gyógyító balzsama visszaadja nektek 

azt az egészséget, amelyet az Úr adott teremtményeinek, amikor azok méhéből megszülettek. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 217  
1 Jöjjetek hozzám, szeretett tanítványok, pihenjetek meg a házamban és üljetek le az asztalomhoz ─ 

most, hogy veletek vagyok. Mert ezek az idők nem fognak újra eljönni. Egy új idő fog eljönni számotokra, 

amelyben egy lépést fogtok tenni előre az evolúciós utatokon. 

2 Még mindig az Atya gondviselése alatt élő gyermekek vagytok, aki nem engedi, hogy messzire 

tévedjetek az Atya otthonától, nehogy megbotoljatok, vagy szakadékba zuhanjatok. De hamarosan erősek 

lesztek és kellően felkészültek ahhoz, hogy minden utat bejárjatok. 

3 Tegyétek szíveteket kincsesládává, amelyben ékszerként őrizzétek szavaimat. 

4 Visszatértem hozzád, bár tudom, hogy az emberek hitetlenkednek. Emlékeztetlek benneteket a 

Szenvedélyemre, és felelevenítem azt. Ma emlékeztetlek benneteket arra a pillanatra, amikor a Mester, aki 

hozzátok beszél, felemelkedett az Isteni Trónra, hogy örökké az Atyával legyen. Miután Jézus befejezte 

földi küldetését, szelíd Bárányként lépett be az Örökkévaló jelenlétébe. 

5 Isten a legkorábbi időktől kezdve kinyilatkoztatta magát az emberiségnek, és tanításait 

meghallgatták. Az Úr hangja emberivé és érthetővé vált a primitív teremtmények számára. A bennük lévő 

lelkiismeret, amely az isteni bölcsesség, megtanította őket felismerni a jót és a rosszat. Amikor jót 

cselekedtek, békét éreztek, amikor pedig rosszat tettek, fájdalmat tapasztaltak. Ezek voltak az első leckék, 

a lelkiismeret első megnyilvánulásai. 

6 Idővel, amikor az emberek már nem hallgattak erre a hangra, erényes és bölcs embereket küldtem, 

akik szavaikkal és példájukkal rávették őket, hogy kövessék a jó utat.  

7 Emlékezzetek, hogy a legkorábbi időkben egy igaz embert, Ábelt küldtem, akinek az Istenségem 

iránti szeretetből fakadó égőáldozata az ima és a tökéletes imádat előfutára volt. 

8 Elküldtem hozzád Noét, a jámbor Noét, aki nem törődött a gúnyolódással, és csak arra figyelt, 

hogy az isteni parancsot követve megépítse a bárkát, amely megmenti a bízó embereket. 

9 Köztetek volt Ábrahám, Izsák és Jákob, akik egy fa törzsét alkották, amelyből ágak, levelek és 

gyümölcsök nőttek. E pátriárkák példája írásban maradt fenn ─ Ábrahám rendíthetetlen hitével, Izsák 

engedelmességével, Jákob hűségével és lelki erejével. E fa egyik gyümölcse Mózes volt, törvényem 

képviselője, igazságosságom megtestesítője. Őbenne felségem képmását láthattátok. 

10 Az idők folyamán egyre jobban belemerültem az emberek érzelmi életébe, ezért nekem is emberré 

kellett válnom, hogy még közelebb kerüljek a szívedhez. De ahhoz, hogy eljöjjek a világba, szükséges 

volt, hogy a prófétákon keresztül hirdessem magam. 

11 Az emberek között éltem, és az életemet példává, tankönyvvé tettem. Megismertem minden 

szenvedést, kísértést és küzdelmet, a szegénységet, a munkát és az üldözéseket. Megtapasztaltam a 

rokonok elutasítását, a hálátlanságot és az árulást; a hosszú napi munkát, az éhséget és a szomjúságot, a 

gúnyt, a magányt és a halált. Hagytam, hogy az emberi bűn egész terhe rám nehezedjen. Hagytam, hogy az 

ember szondázza a lelkemet a szavaimban és a kilyukasztott testemben, ahol még az utolsó bordáim is 

látszottak. Isten ellenére gúnyolódó királlyá, kiszolgáltatottá tettek, és nekem is vinnem kellett a szégyen 

keresztjét, és fel kellett vele mennem a hegyre, ahol a rablók meghaltak. Ott ért véget az emberi életem, 

annak bizonyítékaként, hogy nemcsak a szavak Istene vagyok, hanem a tettek Istene is. 

12 1866-ban kegyelmem megnyitotta az ajtót egy új korszak, a Szentlélek kora előtt. Vajon az egész 

emberiség ismeri az időt, amelyben él? Ezt csak a spiritiszta emberek tudják, akiket "e fák árnyékában" 

összegyűjtöm. Munkámat csak nagy csaták és események, a tanok és világnézetek "háborúi" után fogják 

felismerni a világban, hogy az emberek felkeljenek és megerősítsék, hogy egy új korszak köszöntött be. 

13 Jó ideje már annak, hogy eltávozott erről a földről az, akin keresztül először ebben az időben 

ismertettem meg magam: Roque Rojas, a Küldött, akinek lépéseit Elias, az Útkereső szelleme vezette. Ily 

módon feloldottam a Hatodik Pecsétet, és ezzel végtelenül nagy törést hoztam létre a Spiritualizmus 

számára. 

14 És Roque Rojastól kezdve egészen a mai napig küzdöttetek, ó, Háromságos-Marian Spiritualisták, 

és ebben a küzdelemben erőtöket, fiatalságotokat, életeteket és mindeneteket, amivel rendelkeztek, arra 

használtátok, hogy kövessetek Engem és tiszteljétek ezt a Munkát. Csendben és alázatosan igyekeztél 

megismertetni az emberekkel az Úr második eljövetelét. 
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15 Az én "Igém" nem vált újra emberré. Jelenleg "a felhőn" vagyok, a túlvilág szimbólumán, ahonnan 

sugárzásom ered, amely megvilágítja a hanghordozó elméjét. 

16 Örömömre szolgált, hogy az emberen keresztül közölhetem magam, és a döntésem tökéletes. 

Ismerem az embert, mert én teremtettem. Méltónak tartom őt, mert az én gyermekem, mert tőlem 

származik. Felhasználhatom őt, mert erre a célra teremtettem, és az ő közvetítésével kinyilatkoztathatom 

dicsőségemet, mert azért teremtettem őt, hogy megdicsőítsem magam benne. 

17 Ember! Ő az én képmásom, mert ő az értelem, az élet, a tudatosság, az akarat, mert rendelkezik 

valamivel minden tulajdonságomból, és a szelleme az örökkévalóságé. 

18 Gyakran jelentéktelenebbek vagytok, mint gondoltátok, máskor pedig nagyobbak vagytok, mint 

azt el tudnátok képzelni. 

19 A büszkék azt hiszik, hogy nagyszerűek, anélkül, hogy azok lennének. És nyomorult az, aki 

megelégszik ennek az életnek a felesleges gazdagságával anélkül, hogy felfedezné a szív és a szellem igazi 

értékeit. Milyen szegényesek a vágyai, a sóvárgása, az eszményei! Milyen kevéssel elégedett! 

20 De az tudja, hogyan kell élni, aki megtanulta, hogy Istennek adja, ami Istené, és a világnak, ami a 

világé. Aki tudja, hogyan frissüljön fel a természet kebelében anélkül, hogy az anyag rabszolgájává válna, 

az tudja, hogyan éljen. És még ha úgy tűnik is, hogy semmit sem birtokol, ura ennek az életnek a javainak, 

és úton van az Isten Országa kincseinek birtoklása felé. 

21 Amit ebben az időben mondok nektek, azt nem tanítottam nektek a múltban. Ez az én 

Újszövetségem. Én vagyok a tolakodó zarándok, aki szüntelenül dörömböl az ajtódon, és nem hagy aludni. 

Én vagyok az árnyék, amely mindenhová követ téged. Mit akarsz még? Szerelmem végtelen. 

22 Már közeledik a búcsú órája. Az én látogatásom ez idő alatt hosszú volt: 1866-tól 1950-ig. 

23 Bizony mondom nektek, ha valaki azt mondaná, hogy az én Igém nem tett nektek jót, és nem is 

ártott nektek. De ne feledjétek, hogy nem akarom, hogy olyanok legyetek, mint az élősködő növények; 

hogy nem akarom, hogy megelégedjetek azzal, hogy nem teszitek a rosszat, hanem hogy elégedettséget 

adjon nektek, ha jót tesztek. Mert aki nem teszi meg, bár megtehetné, több rosszat tett, mint az, aki, mivel 

képtelen jót tenni, csak rosszat tesz, mert ez az egyetlen dolog, amire szellemi fejlettségi fokának 

megfelelően képes. 

24 Azért hívtalak erre az útra, mert láttam, hogy szomorú a lelked. Az imádat különböző formáiban 

kerestétek a fényemet, csodákra vágytatok, hogy bizonyságot tegyetek a belém vetett hitről. De amikor 

kereszteztem az utadat, hogy megkérdezzem, elégedett vagy-e, azt válaszoltad: "Megkóstoltam, de nem 

erősítette meg sem a szívemet, sem a lelkemet. 

25 Eközben az élet fája várta az útitársat, hogy gyümölcsöt adjon neki, és a kristálytiszta vizű forrás a 

béke ígéreteként várta a szomjas zarándokot. Én vagyok az isteni kertész, aki szomorúan várt és szemlélte 

az évszakok múlását a mezőkön. 

26 Most megérkezett a szeretetre, békére, igazságra és munkára szomjazók nagy tömege. 

Megkóstoltátok a gyümölcsöket, és miután csillapítottátok az éhséget és a szomjúságot, megragadtátok a 

munkaeszközöket, hogy ti is kertészek legyetek. 

27 Nincsenek már romlandó gazdagságok közöttetek. Hová tűntek az áruid? Többé nem gondolsz 

rájuk, és nem panaszkodsz, hogy elvesztetted őket, mert ma visszaszerezted az igazságom szellemi 

kincsét, amely az Én Igémben van ─ ebben az Igében, amelyet egy alázatos gyermeken keresztül adok 

neked. Mert ha egy tudós vagy egy filozófus által szólnék hozzátok, nem hinnétek nekem. 

28 Minden osztályból jönnek hozzám az emberek. De ezek az osztálykülönbségek értelmetlenek a 

Mester előtt. Nem mindenki, aki eljött, hogy meghallgasson Engem, maradt Velem. "Sokan vannak 

elhívva, de kevesen vannak kiválasztva." Sokan jönnek még, de nem mindenki fog Engem követni. De 

bizony mondom nektek: Mindenkiben elvetettem az Igét, és Krisztus magja soha nem hal el. Az én 

magom nem hiábavaló, és az ember szíve, amely rövid ideig meddő volt, gyümölcsözővé válik és 

gyümölcsöt terem. 

29 Ti nők, akik könnyeitekkel nedvesítitek e világ útját, és vérrel jelölitek meg utatokat ezen az életen 

keresztül: Pihenj Velem, hogy új erőre kapj, és továbbra is a szeretet menedéke, a tűzhely tüze, a ház 

szilárd alapja legyél, amelyet rád bíztam a földön, hogy továbbra is a pacsirta legyél, amelynek szárnyai a 

házastársat és a gyermekeket takarják. Megáldalak téged. 
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30 Magasztalom a férfit és a nő helyét a férfi jobbján. Megszentelem a házasságot és megáldom a 

családot. 

31 Ebben az időben a szeretet kardjával jövök, hogy mindent helyreállítsak, mivel korábban az ember 

elmozdította őket. 

32 Istenségem tanítványai: Itt vagyok közöttetek, hogy megmutassam nektek tanításaim könyvének 

egy újabb oldalát. 

33 Ez a kovász nélküli kenyér az, amit ebben a pillanatban esztek. És a víz, amit iszol, olyan víz, 

amely soha többé nem szomjaztatja azt, aki iszik belőle. 

34 Olyanok vagytok, mint az idegenek ezen a földön, mert az igazi hazátok egy másik. Mutatok 

nektek egy utat ─ ez az, amely az "Ígéret Földjére" vezet. Az Én Igém a fejlődés útjára állít benneteket. Én 

vagyok a fáradhatatlan Mester, aki felkészít benneteket arra, hogy távozásom után elérjétek a tökéletes 

közösséget az Istenségemmel. 

35 Ma szeretetszavam vésője formálja és simítja szíveteket. 

36 Az Első Korszakhoz hasonlóan most is a Látogatás Sivatagán kelsz át. De nem fogtok éhen és 

szomjan pusztulni vándorlásotok során. Saját, sziklaként megkeményedett szívedből a bűnbánat és a 

szeretet kristályvizét fogom kiárasztani, amely oltja a lélek szomját. És amikor az igazságosság és az 

igazság utáni éhség elragadja az embereket, az Én Igém úgy száll le rátok, mint a sivatagi manna, hogy 

táplálkozhassatok belőle. 

37 Eljön a pillanat, amikor mindannyian visszatérnek hozzám. Most pedig maradjatok az emberek 

között, hogy megtanítsátok őket az igazság útján járni. Különböző utakon fogtok szétszóródni anélkül, 

hogy egy második utazótáskát is magatokkal vinnétek, bízva Bennem. De csendben, alázatosan, 

hivalkodás nélkül fogsz dolgozni, és Én segítek neked a harcban, és megerősítelek az imádságodban, akár 

az éjszakai táborod sarkában, akár egy fa árnyékában hívsz Engem. Eljön majd a nap, amikor elismerést 

fogtok találni nálam. 

38 Meg kell értenetek, hogy távozásom közel van, hogy megnyissátok szíveteket és felemeljétek 

lelketeket, hogy meglássatok Engem. 

39 Sok hanghordozón keresztül ismertettem magam, hogy ne kételkedjetek bennem. Társadalmi 

osztályuk, életkörülményeik vagy faji hovatartozásuk figyelembevétele nélkül választottam őket. 

Mindannyiuk száján keresztül adtam nektek örökségeteket, hogy ne érezzétek magatokat árvának vagy 

elhagyatottnak Szavam hiányában. 

40 Ha valóban felkészültök, ti lesztek a fa, a forrás és az asztal a lakomához, amely befogadja az 

összes "tékozló fiút", aki eltévedt az Atya Otthonától. Akkor a nemzetek nem fognak meghajolni előtted, 

hanem elismernek téged, és letérdelnek előttem. 

41 Törvényem minden időben túlságosan hajthatatlannak tűnt számotokra ahhoz, hogy teljesíteni 

tudjátok, és ezért hoztatok létre szektákat és rítusokat, amelyek érthetőek voltak számotokra, szellemi 

képességeitek számára. 

42 Ha követtétek volna az Első Korszak parancsaimat, akkor felismertétek volna Jézust, és nem 

áldoztátok volna fel. Ha az emberiség a Második Korszak tanításaim szerint élt volna, akkor nem 

kételkedtek volna az emberi értelem által tett tanúságtételemben. 

43 Nem ti vagytok azok, akik ítélkezni fognak a nemzetek felett. Én pedig, ahogy meg van írva, 

megítélem a nemzeteket és a bennetek élő vallási közösségeket. Ez a nép lesz a buzgalom, a tisztaság és a 

szellemiség példaképe. 

44 Az emberiség jajveszékelései felemelkedtek Hozzám. Ez a gyermekek sírása, ez az ifjúság, amely 

igazságot követel, ez az öregség, amely békét kér. 

45 Ennek az az oka, hogy az emberek elvesztették a szeretet magját, amelyet - anélkül, hogy tudnának 

róla - szívük legtisztább részében hordoznak ─ olyan mélyen, hogy ők maguk képtelenek felfedezni azt. 

46 A szeretet magját elfojtotta a gyűlölet, a hiúság és az alantas szenvedélyek. És így a szenvedés 

kelyhe még egyszer megtelik, hogy meg lehessen inni. 

47 Miközben a világ hajótörést szenved a vihar közepén, te nyugodtan nézed a katasztrófát a 

mentőcsónakból. 

48 Az Atya kebelében alszol, anélkül, hogy gondolnál azokra, akik sírnak. Mégis Nekem szentelt 

istentiszteletet ünnepelnek a sors csapásai közepette, amit elfogadok, bár fanatizmusba és 
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bálványimádásba burkolóznak, mert Én vagyok az Atya. De megértetem velük, hogy Szívem tökéletes 

imádatot vár. 

49 Az emberek oltárról oltárra, rítusról rítusra és szektáról szektára járnak az élet kenyere után 

vágyakozva, anélkül, hogy megtalálnák azt. És csalódottságukból káromlókká válnak, cél nélküli utakat 

választanak, és Isten és törvény nélkül élnek. De ne feledjétek, emberek, hogy közöttük vannak a nagy 

szellemek, hogy közöttük fedezem fel a Szentlélek prófétáit és tanítványait! 

50 A fény szellemei, akik a szellemiekben dolgoznak, most utakat készítenek elő síkságokon, 

tengereken, hegyeken és sivatagokon keresztül, hogy azok a fajok, azok a népek karavánokban és nagy 

tömegekben elindulhassanak arra a nemzetre, ahol szavam elhangzott és csodáim láthatóvá váltak. 

51 Aztán amikor ezek az emberek kopogtatnak az ajtódon ─ mit fogsz nekik ajánlani? Akkor ne 

kínáljatok nekik tökéletlenségeket, mert belefáradtak. Igazságra, irgalomra és szeretetre vágyva fognak 

jönni. Azért jönnek, hogy megtanulják, hogyan ünnepeljenek egy olyan tiszta istentiszteletet, mint a 

virágok illata. 

52 Ma azt mondom nektek, hogy tanítsátok az utóbbiakat törvényem teljesítésére. Ez tartalmazza a 

Három Idő tanításait. 

53 Legyetek ösztönözve az imádságra. A Gecsemáné-kerti imában megmutattam nektek, milyen 

legyen a tökéletes ima. 

54 Amíg nem vagytok felkészülve, addig az Én útjaim elzárva maradnak, és nem fogok hívást adni a 

nagy tömegeknek. 

55 Nem akarok elválni tőled a nézeteltérésed, az engedetlenséged és a megértésed hiánya alatt. 

56 Látom, hogy már most készíted a keresztemet a távozásom idejére ─ a hálátlanság keresztjét. 

57 Még van időd arra, hogy megkettőzd erőfeszítéseidet, hogy ez az óra ne érjen meglepetésként, és 

ne mondd: "Az Atya eltávozott", mert már nem hallasz Engem a hanghordozón keresztül. De én jelen 

leszek, és a látnokok tanúskodni fognak erről. Az inspiráción keresztül hallani fogjátok a hangomat, és 

amikor tanítotok az otthonokban és a tartományokban, nem a ti ajkatok fog beszélni, hanem Én. 

58 A szellem és a szellem közötti párbeszéd azokban az időkben éri el tetőpontját, és jelenlétemet az 

idők folyamán és nemzedékről nemzedékre egyre tisztábban fogják érezni. 

59 E kinyilatkoztatások fényében senki sem lesz képes siránkozni Szavam hiánya miatt, és aki mégis 

könnyeket hullat, az azért fogja ezt tenni, mert lelkiismerete szemrehányást tesz neki, amiért nem 

használta ki azt az időt, amíg itt voltam közöttetek, és ezért túl gyengének és esetlennek érzi magát ahhoz, 

hogy tovább haladjon az úton. 

60 Azt akarom, hogy tanúi legyetek annak, hogy Velem voltatok ─ mutassátok meg az embereknek 

"az arany könyveket", amelyek összeállítására megadtam nektek az engedélyt. 

61 E nép között nem lesznek sem papok, sem lelkészek. Csak szolgák lesznek. Ezek a találkozóhelyek 

az összejövetelek és a tanulmányok helyszínei lesznek, ahol az egyházi vezetők odafigyelnek az emberek 

küldetésének teljesítésére. 

62 Sok tanítás uralma nagyon rövid lesz. Mert mindegyik, amelyik nem tartalmazza az igazság, az 

igazságosság és a szeretet magvát, elpusztul. 

63 Szeretetmunkámat azonban el fogják ismerni. Az idegen jön és kopogtat az ajtódon. Engedjétek 

be, készítsetek neki tábort, hogy megpihenhessen. De ha előbb enni akar valamit, adj neki. Amikor már 

jóllakott és elaludt, vigyázz az álmára. Amikor felébred, és meglátja a napfényt, a tettek, amelyeket 

elkövetett, el fognak múlni az elméje előtt, és könnyeivel még az utolsó foltot is le fogja mosni. Akkor 

fehér köntöst adok neki, és azok közé helyezem, akik velem voltak. 

64 A Harmadik Korszakban vagyok, amikor utasításaimat adom az emberiségnek. Mert nem bíztatok 

azokban a hírnökökben, akiket küldtem nektek. 

65 Miközben az emberi teremtmények istenségemről, létezésemről és tanításomról vitatkoznak, 

vannak világok, ahol tökéletességben szeretnek engem. 

66 Ugyanakkor, amikor egyesek elérték a legnagyobb szellemi tisztaságot, bolygótok a nagy erkölcsi 

és szellemi romlottság időszakát éli. 
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67 De ti, akik hallotok engem, tudjátok, hogy azért küldtelek titeket az emberek közé, hogy példát 

mutassatok alázatból és törvényem iránti engedelmességből. Kegyelmembe öltöztetett, fényembe burkolt, 

a Törvényt lelkiismeretében hordozó lelkedet küldtem. 

68 Amikor egy rövid időre romlásba estetek, sötétségbe kerültetek és a gyengeségeknek hódoltatok, 

hangommal felemellek benneteket, és ezzel bebizonyítom az emberiségnek, hogy képes vagyok magam 

kiválasztani tanítványaimat a mocsokból. 

69 Én vagyok az isteni jóság, amely minden fordulóban megmutatkozik. Ha nem akarsz magasabbra 

jutni azáltal, hogy spirituálisan keresel Engem, és inkább elidőzöl a természet szemlélésében, akkor abban 

is megtalálsz Engem: A királyi csillag, amelynek fénysugarai életet és meleget adnak, rólam beszél. A 

levegő, amely életet ad nektek, az Én leheletem. 

70 De amikor cselekedeteitekben vagy imádságban lelkileg Hozzám emeltek, akkor érzékelitek a 

túlvilági kegyelmet, és egy utat a fényhez, amely csodákat és kinyilatkoztatásokat ígér az Atya mennyei 

kincstárában. 

71 Ismeritek ezeket a szépségeket, amelyeket a túlvilági élet tartogat, és ezért buzgón dolgoztok az Úr 

szőlőjében. 

72 Azt akarom, hogy a munkások között szeretet legyen, azt akarom, hogy irgalom legyen. 

73 A fa, amelyet válladra helyeztem, nem nehéz, nem lehetetlen, hogy teljesítsd a lelkedre bízott 

feladatot. Ha bízol az én hatalmamban, látni fogod, hogy a lehetetlen is lehetővé válik a te lépteid számára, 

és meglátod, hogy aki engedelmeskedve él a tanításaimnak, az közel áll hozzám. 

74 Minden "munkást", aki kellőképpen felkészült, elküldök a föld országaiba, hogy elvigyék az 

örömhírt. 

75 Lelked ma nagy csatát vív a testeddel. Kihúzta kardját, hogy szembeszálljon a kísértéssel, amely az 

én nevemben legyőzi. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 218  
1 Áldott emberek: Azért jöttök, hogy találkozzatok a Mesterrel, aki szüntelenül hív benneteket, hogy 

összegyűljetek, hogy szeretetével tápláljon benneteket és megerősítsen benneteket a megpróbáltatások 

idején. Mindent hátrahagyva jöttök, hogy meghallgassatok Engem. Az apák elhagyják gyermekeiket, az 

anyák a csecsemőt a bölcsőben, hogy megnyugvást keressenek maguknak és a tieidnek. A fiatalok 

lemondanak a földi örömökről, az idősek elfelejtik megpróbáltatásaik terhét, és mindannyian maguk 

mögött hagyják az emberi nyomorúságokat, betegségeket, félelmeket, hogy Hozzám igazodjanak, és azt 

mondják Nekem: "Mester, korán imádkoztunk és felemeltük lelkünket, és Illés, a mi Pásztorunk 

felkészített minket az Isteni Ige meghallgatására. Fogadjatok be minket." 

2 Ennek a fának az árnyékában egyesültök, amely az általam kiválasztott nemzet határaira is 

kiterjesztette ágait, és sok ága alatt ugyanazt a szót, ugyanazt a jelentést halljátok, és ugyanazt a 

gyümölcsöt kapjátok, amelyet oly régóta adok nektek. 

3 Mindannyiótokból olyan népet teremtettem, amely a föld összes népe között az elsőszülött, 

mindenkor kiválasztott, de nem az egyetlen, általam szeretett. Mert szeretem és szerettem a világ minden 

népét minden időben. De ez, az Én kiválasztottam, egyedülálló módon szeretett Engem, és méltónak 

bizonyult kegyeimre. 

De az általam nyújtott kegyelmek gazdag fösvényt csináltak belőle, és ezért azt mondta: "Én vagyok a 

legkedvesebb, a kiválasztott, a többiek fölött álló, az Úr Lelkéhez legközelebb álló. A többieknek le kell 

borulniuk előttem, mert az Atya rám árasztotta törvényét, jótéteményeit." De én azt mondom nektek: Ne 

legyetek beképzeltek. Örömömre szolgált, hogy megajándékozzalak benneteket a Három Korszakban. 

Három hosszú korszakon át hatottam lelkedre a különböző testekben, amelyeket birtokoltál, hogy példát 

vegyél rólam, osztozz ajándékaimban, és légy tele szeretettel embertársaid iránt, mint egy fa, amelynek 

árnyéka és gyümölcse minden vándor számára ott van. 

4 De most, ebben a Korszakban, Lelkem által megvilágosítva, kezditek megérteni, amit az Atya 

adott nektek a korábbi időkben, amit Jézus tanított nektek a Második Korszakban, és azt mondom nektek: 

ne legyetek megint olyanok, mint a gazdag zsugori, legyetek olyanok, mint az a Mester, aki szeretetből 

adja magát a tanítványainak. Amikor megmutatjátok magatokat más testvéri közösségeknek, ne érezzétek 

magatokat felsőbbrendűnek, és ne mondjátok, hogy csak ti birtokoltátok a három testamentumot, és hogy 

ti vagytok a tulajdonosaik, hogy ti birtokoltátok a frigyládát, a sátorhelyet és a szimbólumokat. Nem, 

emberek! Szeretném, ha elmondanátok a különböző fajú testvéreiteknek, hogy mindannyian az Úr 

választott népéhez, ahhoz az áldott családhoz tartozhattok, mert mindannyian egy Lélektől, egy Atyától 

származtok. 

5 Akkor megértitek a küldetéseteket, és képesek lesztek a világ megváltása lenni. Nem engeditek 

többé, hogy az Atya anyagilag hallhatóvá tegye magát, hogy érthetővé tegye magát a gyermekek számára, 

akik nem tudják, hogyan kell szellemileg felemelkedni, és imátokban szellemtől szellemig ezt mondjátok 

nekem: "Atyám, maradj a Te trónodon. Hosszú ideje ereszkedtek lefelé, szenvedtek a materializációnk és 

a bűneink miatt. Még a harmadik korszakban is sokféleképpen kellett szólnod hozzánk, hogy oktass 

minket, és kiöntötted hatalmadat és erényeidet erre a népedre, akik a tanítványaid. Hagyjatok minket, mint 

az emberiségért felelősöket." 

6 Mindig is túlságosan nehéznek tűnt számotokra törvényem teljesítése, mert emberi lények vagytok, 

és ezért a legkorábbi időktől kezdve különböző vallásokat hoztatok létre, és tökéletlen módon 

gyakoroltátok őket. Ha az első korszakban betartottátok volna a Mózes által átadott törvényeimet, nem lett 

volna szükség arra, hogy Jézus, az Atya Igéje eljöjjön hozzátok. Miért szenvedett az a Mester? Mert Júdea 

népe rosszul ítélte meg Őt, elűzte Őt maguk közül és keresztre feszítette, anélkül, hogy tudta vagy érezte 

volna, hogy ki Ő. 

7 Azok az emberek nem készültek fel, nem tartották be az isteni törvényeket, saját törvényeket 

alkottak ezekből és a parancsolatokból, amelyekkel úgy gondolták, hogy teljesíteni tudják azokat. De az 

Isteni Mester emberré lett, és születésével, életével és szenvedésével újabb lapot írt az Isteni Bölcsesség 

Könyvébe, amelyben minden szót hatalmas tettek, vérrel megpecsételt szavak és tettek erősítettek meg. 

Így kapjátok meg a Második Testamentumot, és ha ezt a két Testamentumot követtétek volna, ─ vajon 

emberi közvetítéssel, az értelem tökéletlen és romlandó szervei által kellett volna-e megismertetnem 
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magam ebben az időben? Ha gyakoroltátok volna parancsolataimat és tanításaimat, amelyeket oly sok 

szeretettel adtam nektek, akkor ma nem bírálnátok Engem, és nem kételkednétek Bennem, mert az emberi 

értelem képességen keresztül nyilvánulok meg. 

8 Egyesítsétek a három testamentumot, és ne hamisítsátok meg az én szavamat, és ne 

misztifikáljátok azt. Ezt az örökséget hagyom az emberiségre. Lelkem fénye megvilágosít téged és a 

lelkedet, amely tudja, hogy ki ő, emlékszik a múltjára, és azt is tudja, hogy miért jöttem ebben az időben, 

és megérti tanításomat. 

9 Csak így fogjátok felismerni a három időben adott Munkám tisztaságát és tökéletességét, amely az 

emberi vallások és eszmék felett áll. Ez az út, az élet, minden lélek kezdete és vége ─ amit bölcsességem 

könyve tartalmaz. 

10 Miért nem ismernek fel Engem a szekták és a főáramú egyházak, és miért mutatnak ilyen 

nagyfokú értetlenséget? Ti, akik hallgattok Engem, senkit sem ítéltek meg. Ítélni fogok ─ ahogy meg van 

írva ─ minden nemzetet és minden vallási közösséget. 

11 Ha alázattal teljesíted küldetésedet, a világ hinni fog neked. Ennek a világnak, amely belefáradt a 

szavakba és a rítusokba, példákra van szüksége. Te, Izrael, mindenkor a tiszta magot kaptad ─ kit vehetnél 

példának? Melyik kialakult vallási közösség fordított figyelmet az összes parancsolatom betartására?: 

Egyik sem. De azt mondhatom: ha jámbor emberekkel találkoztok bennük, vegyetek példát róluk. Ha 

szerelemmel találkoztok, vegyetek példát az ő szerelmükről. Ha látjátok bennük az irántam való tiszteletet, 

akkor utánozzátok őket, hogy megtanuljátok értékelni az erényt, és mindenkinek megadjátok, ami jogosan 

jár neki. De soha ne a tökéletlent, a hibáztathatót vedd példaképedül. Ha nem tudjátok, mi a helyes és mi a 

helytelen, imádkozzatok, hallgassátok az én szavamat, és hagyjátok, hogy a lelkiismeretetek tanácsot 

adjon nektek. 

12 Az emberiség panasza elér hozzám; a gyermekek, a fiatalok, az érett korú férfiak és nők, valamint 

az idősek gyötrelme felfelé hatol. Ez a kiáltás igazságosságot követel, könyörgő könyörgés a békéért, a 

Lélekből fakadó irgalomért. Mert a szeretet magja ebben a világban megromlott, és tudjátok, hol van most 

a szeretet? Az emberi szív legbelsőbb részében, olyan mélyen, hogy az ember képtelen felfedezni, mert a 

gyűlölet, a hatalomvágy, a tudomány és a hiúság elnyomta a magot, és nincs benne sem spiritualitás, sem 

irgalom. A szenvedés kelyhe egyre jobban megtelik, és a világ minduntalan kiissza. 

13 De ti, emberek, szemléljétek a kitört vihart, békében a mentőcsónakból, az Atyába vetett 

bizalommal telve. Míg egyesek a harcoló nemzetek közül káromolják Lelkemet, mások pedig tökéletlen 

vallási kultuszokat gyakorolnak, ti dicsőítetek Engem. De mindannyian fel fogtok ébredni a 

megpróbáltatások idején, és végül egyesülni fogtok a szeretet és a spirituális tudás által. 

14 Tanítványok, én befogadlak benneteket, és gyorsan megbocsátok nektek. Szeretném, ha érezném, 

hogy szeretnek benneteket, és azt is szeretném, ha harmóniában élnétek egymás között. A hiányzó 

gyermek visszatér keblembe, és ha megértés hiányában vagy tudatlanságból elfordult Tőlem, nem kell 

attól tartania, hogy szemrehányást teszek neki viselkedése miatt. Szeretném megsimogatni a lelkedet, és 

visszaadni neki, amit elvesztett ─ a békét, az örömöt és a reményt. Az a vágyam, hogy megízleljétek 

ennek az életnek az édességét, de azt is, hogy tudjátok, hogyan fogadjátok el a nehézségeket, hogy 

szelíden és türelmesen éljetek, hogy törekedjetek a felfelé ívelő fejlődésetekre. Ki tudna eltávolítani 

Engem tőled, vagy milyen hatalom van, amely megakadályozhatna abban, hogy szeresselek és 

megvédjelek? 

15 Ti viszont nagyon is képesek vagytok eltávolodni Tőlem, és úgy viselkedni, mint a "Tékozló Fiú", 

és csak akkor emlékeztek arra, hogy van egy Atya, aki szeret benneteket, és kész mellétek állni, hogy 

megmentsen benneteket minden veszélytől, ami fenyeget benneteket. 

16 Mindig is bizalmat ébresztettem bennetek, hogy szerető Atyát, hűséges barátot, bizalmasomat 

lássátok bennem. 

17 Emlékezzetek a tékozló fiú példázatára ─ ti, akik a nagy vétek terhét hordozzátok, és emlékezzetek 

arra, hogy én minden szeretet és megbocsátás felett állok. Ne feledjétek, hogy az a sorsotok, hogy 

tökéletesítve, hibáktól mentesen, tisztán jöjjetek hozzám. Mivel ma lehetőségetek van arra, hogy 

formáljátok a szíveteket és nagyszerű szellemi munkákat végezhessetek, ki kell használnotok ezeket az 

időket, és meg kell rövidítenetek "száműzetésetek" napjait. 
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18 Mivel már rendelkezel az elmúlt korok tapasztalatával, és tudod, hogy létezik a jóvátétel törvénye 

─ miért akarsz a múlt hibáiba esni ahelyett, hogy nagy lépést tennél előre az utadon? 

19 Nézzétek az emberiséget, amint most vezekel a bűneiért, és lemossa a foltjait. Nagy 

felfordulásokon megy keresztül, hogy megtisztítsa és helyreállítsa mindazt, amit beszennyezett. 

20 Az én szavam valóra válik. Láttátok, hogy próféciáim nagy része valóra vált hitetlen szemetek 

előtt. Sok másikat is látni fogtok hamarosan, és ezekről tanúságot fogtok tenni. Megnyílt az ítéletem, 

ahogyan azt ezekre az időkre bejelentettem. 

21 Káosz borítja be a nemzeteket. Míg egyesek ébren vannak és ismerik szenvedéseik okát, sokan 

alszanak és elégedetten élnek anélkül, hogy megnéznék e megpróbáltatások okát. 

Tudjátok az okot, olvastátok a bölcsesség könyvében, és az én szavam felkészített benneteket. Semmi 

sem lephet meg. De még mindig túl éretlenek vagytok ahhoz, hogy az emberiséget ébresztgetni tudjátok. 

Még nem erősödtél meg, és a lépteid még bizonytalanok. Hallottátok az én szavamat, de nem értitek, vagy 

ha értitek is, nem alkalmazzátok. Megosztottak vagytok, noha tudjátok, hogy egy nép vagytok, és úgy 

érzitek a feladatokat, amelyeket adtam nektek, mintha elviselhetetlen teher lenne. 

Megkérdezem: Miért nem hatoltatok be e tanítás lényegébe, noha megvilágítottalak benneteket az 

igazság fényével? Miért nem vagytok erősek, holott tápláltalak benneteket az örök életnek ezzel a 

kenyerével, amelyből egy morzsa is elég az éhezőknek életet adni? Ennek az az oka, hogy megszoktátok 

az Igémet, és anélkül kaptátok meg, hogy használtátok volna. Ne feledjétek: miközben ti tele vagytok vele, 

sok éhes van, akik vágynak arra, hogy megkapják, hogy táplálkozzanak belőle. 

22 Közeledik az idő, amikor ennek a szónak vége lesz. Akkor a tanítványaim szívében kell maradnia, 

és könyvekbe lesz írva, hogy az emberiség tudomására jusson. Azt akarom, hogy 1950 után a legnagyobb 

tisztaságot tartsátok fenn az imádat és az utasításaimnak és parancsolataimnak való engedelmesség terén. 

Így fogtok tanúságot tenni arról, hogy veletek voltam. 

23 Minden feladatotok a képességeitek és erőtök szerint kaptatok, mert ismerem a töréspontotokat. 

Szeretetből dolgozzatok, ne félelemből. Nézzétek meg a tanításaim lényegét. Atyai szeretetem és 

megbocsátásom minden gyermekemben megnyilvánul. 

24 Micsoda boldogságot fedezek fel a szívetekben, amikor halljátok az Igémet! Én vagyok a végtelen 

türelem, amely arra az időre vár, amikor teljesen felemelkedsz a csatára. Feltártam neked a jövődet. 

25 Milyen nagyszerű lesz a napi munkád távozásom után! Még nem is sejtetted. Ezúttal néhány titkot 

kell elárulnom nektek, hogy meggyőzhessétek az embereket. 

26 Megleptelek benneteket, mint a második korszak halászai, akiket a munkájukat és kötelességüket 

végezve találtam, és akiknek azt mondtam: "Kövessetek engem, mostantól kezdve emberhalászok 

vagytok.". Megadtam nekik a képességet, hogy meggyógyítsák a betegeket, megadtam nekik a szó 

ajándékát, megvilágosítottam őket kinyilatkoztatásaimmal, és megtanítottam őket arra, hogy 

megszabadítsák a megszállottakat. Miután felkészültek és megerősödtek, megmutattam nekik az utat, és a 

különböző területekre irányítottam őket, hogy ott alkalmazzák az Üdvösségtant. 

27 Ebben az időben nem voltatok tizenkét kiválasztott. Sokan vagytok, akiket összegyűjtöttem és 

tanítottam a különböző fák árnyékában. Ti lesztek azok, akik bátorságot ébresztetek az emberekben a 

világot fenyegető nagy megpróbáltatások idején. 

28 Hamarosan a szellemi világ nem fogja többé megismertetni magát, és azt akarom, hogy 

kibontakoztassátok ajándékaitokat, hogy akkor ne ingadozzatok. 

29 Azt akarom, hogy ébren éljetek, hogy intuitív módon vagy álmokban meghalljátok a túlvilág 

hangját, amikor azt mondja nektek: "Kelj fel!". Akkor lépteidet olyan otthonok és földek felé irányítod, 

ahol a betegségek vagy a természeti erők elszabadult erőszakoskodása pusztaságot hagyott maga után. Ha 

távoli vidékekre kell mennetek, hallgassatok az Atya útmutatására, aki jelezni fogja az időt és megmutatja 

az utat. 

30 Az egyházak és a szekták emberei eljönnek majd, hogy megnézzenek benneteket. Próbára teszik a 

tekintélyedet. Néhányan, akik meg vannak győződve az adottságaidról, pénzzel csábítanak majd, hogy 

anyagi célokra használjanak fel téged. Ne felejtsétek el, hogy mindazok, akik a Munkámat üzletté teszik, 

elveszítik a kegyelmemet. 



U 218 

63 

31 Hamarosan nem fogok többé emberi közvetítéssel beszélni hozzátok, mert ezt írásban elrendeltem. 

De én nem hagylak el téged. Ihletet adok nektek, és éreztetem veletek a jelenlétemet. Jó lelkiismereted 

nem engedi, hogy az idő mély nyomokat hagyjon a testedben. 

32 Minden olyan imaház és összejövetel, ahol tanításomat nem őszintén gyakorolják, el fog tűnni, és 

csak azok maradnak fenn, amelyek menedéket és mentőcsónakot jelentenek a bajba jutottak számára. 

33 Távozásom után jön e nép megtisztulása. A világi harcok és konfliktusok időszaka ekkor lesz teljes 

lendületben, majd eljön a béke és eltűnik a nyomorúság. 

34 Legyetek erősek, mert a harc idején üldözni és ellenkezni fognak veletek. Megtagadják tőletek a 

munkát és a kenyeret. De akkor majd kinyilatkoztatom nektek kegyelmemet és hatalmamat. Mert nem 

fogsz éhezni, arcod nem lesz eltorzult, és nem leszel szűkölködő. Akkor a lelked emlékezni fog az első 

korszakban a sivatagon keresztül az Ígéret Földjére vezető útra, és emlékezni fog arra, hogy amikor 

szomjas voltál, a Szikla megnyílt, hogy friss vizet kínáljon neked. Amikor a sivatag tűző napja rátok égett, 

a felhők védőköpenyként borítottak be benneteket, és amikor az éhség és a nélkülözés fenyegetett, a 

manna Atyátok szeretetének üzeneteként hullott le rátok. 

35 Mindenekelőtt azért figyelmeztetlek benneteket, hogy holnap ne mondjátok majd, hogy nem 

készítettelek fel benneteket erre. 

36 Világos módon magyarázom el nektek tanításomat, hogy ne essetek kísértésbe, és ne lepődjetek 

meg. 

37 Mindig azt akarom, hogy felkészültnek lássatok, hogy megértsétek és tiszteletben tartsátok 

akaratomat. Mivel ti vagytok az elsők, akik megkaptátok tanításomat, és magatokon tapasztaltátok meg 

azokat a bizonyítékokat, amelyekért lejöttem, hogy közöljem magamat az emberekkel, törekednetek kell 

arra, hogy jó példát hagyjatok az utánatok jövőknek. Ismernetek kell lelki eredeteteket, kötelességeiteket 

és az általam rátok bízott küldetéseket, hogy vigyázhassatok lelketekre és megőrizzétek magatokat az 

erényben. 

38 Ahogy fejlődtetek, és egymás után jöttetek a Földre különböző inkarnációkban, látjátok, hogy az 

eltelt idők során az Én Munkám változatlan, változatlan maradt. Mindig ugyanazokat a tulajdonságokat 

tárom fel előttetek, éreztetem veletek Atyai szeretetemet, végtelen türelmemet, megváltó munkáimat. 

Mégis, mindezen bizonyítékok ellenére sem ismertek fel Engem. Szükséges, hogy felébredjetek, és számot 

adjatok arról az időről, amit adtam nektek, hogy abban elnyerjétek az üdvösségeteket. 

Közeledik a pillanat, amikor el kell indulnotok a túlvilágra, mégsem siettetek hozzám jönni, amikor én 

hívlak benneteket, hogy felajánljátok az aratásotokat. Ez az aratás az ima által megművelt magokból áll. 

Sőt, a lelketek a bűnbánat és a felemelkedés legjobb állapotában lesz. 

39 Ne feledjétek: Mivel az Én Lelkem részei vagytok, éppúgy életet és kegyelmet birtokoljátok, mint 

én. Eredeted szempontjából tiszta vagy, és hasonlóképpen, amikor visszatérsz, Hozzám kell érkezned. 

Ezért ebben az időszakban szüntelenül küzdenetek kell, hogy visszatérhessetek eredeti tisztaságotokhoz és 

tökéletességetekhez. 

40 Legyetek együttérzőek testvéreitek és önmagatok iránt, mert mindannyian egy családot, egy lelket 

alkottok. Fölöttetek vannak lények, akik az üdvösségetekért, a felemelkedésetekért dolgoznak, 

védelmezőitekként szelik át a teret, és jótékonyan dolgoznak. Az ő segítségük nélkül mi lenne veled? Mert 

nem értettétek meg, hogyan kell értelmezni az Akaratomat, és minden pillanatban tévedésbe estek. 

41 Gondoljatok szellemi védelmezőitek küzdelmére, és támogassátok őket azzal, hogy kevésbé 

fájdalmasabbá teszitek a munkájukat. Ne szórd be az útjukat tövisekkel, ne hallgasd meg a hangjukat, 

amely mindig figyelmeztet a veszélyre, a tanácsukat, amely irányítja lépteidet, és a fényüket, amely vezet. 

Éljetek harmóniában velük, és tökéletes közösségben lesztek Velem. 

42 Nem szabad, hogy jelvény vagy bármilyen anyagi jellemző alapján megkülönböztessétek 

magatokat embertársaitoktól. Tegyetek különbséget a cselekedeteitek által, amelyekről saját 

embertársaitok fognak tanúskodni. Így elnyered a körülötted lévők bizalmát, és ellenségeidet barátokká 

változtatod. 

43 Nem vagytok mindannyian felébredtek. De minden egyes gyülekezőhelyen egy felkészült szívet 

fogok használni, hogy felébreszthessem a többit. Hogy a hívás óráján, az Úr igazságosságának óráján 

mindannyian egy gyümölcsöt kínálhassatok Nekem, egyformán minden munkásom kezében. Hogy az 
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Atya megadja a hívást az emberiségnek, és a föld minden népe hozzáférhessen nemzetedhez, hogy 

eljöjjenek, hogy ne csak az általam írásban hagyott Igét, hanem a te példádat is megkapják. 

44 Így az én tanításom utat fog törni magának az összes tanítás között. Mert a végén ez fog 

érvényesülni és győzedelmeskedni minden más között. 

45 Minden olyan tanítás, amelyet nem erősítenek meg tettek és példák, már túl van a saját halálos 

ítéletén. De minden olyan tanítás, amelyet tettek is megerősítenek, érvényesülni fog. Példáim, áldozatos 

halálom a második korszakban sokat mondanak nektek, és ma én mondom nektek: Aki vérével és életével 

pecsételi meg szavát, példát ad az igazmondásra és a lélek erejére. 

46 Ebben a korban nem pecsételitek meg szavaitokat sem vérrel, sem élettel. A világ nem éhezik az 

életedre, és nem szomjazik a véredre. Az ember szomjazza az igazságot, a szeretetet és az irgalmat. Ha 

felkészültetek és szellemivé tettétek magatokat anélkül, hogy bármilyen fanatizmusba esnétek, ha őszintén 

engedelmeskedtek isteni törvényeimnek és az emberi törvényeknek, ahogyan az Atya tanított benneteket, 

akkor átadjátok a világnak üdvösségének titkát, a béke és az üdvösség titkát minden módon. 

47 Munkám ugyanis nem a tudomány, sem az emberi intézmények ellen irányul. Nem a házasság és a 

család ellen irányul. Nem irányul semmi ellen, ami az igazságosságot és a szeretetet foglalja magában. 

48 Bizony mondom nektek: Ha más időkben az ember Isteniségem szolgájaként fellázadt a tudomány 

ellen, az a szolga nem tisztelt Engem, nem értett meg Engem, és nem követett Engem. Mivel én vagyok 

minden szellemiség eredete, én vagyok minden tudomány eredete is. De ha gyakran hallottátok, hogy az 

Atya irtózik az emberi tudományoktól, ez nem magukra a tudományokra vonatkozik, hanem arra a célra, 

amelyet az ember adott nekik. Gyűlölöm a rossz tudományokat, amelyek az emberiséget a pusztulásba 

vitték ─ a tudományokat, amelyeket az ember a gonosz szolgálatába állított, az élet és az élet alapjainak 

elpusztítására. Az én szememben ez az, ami utálatos a tudományokban. De minden tudósnak, aki az 

emberiség jótevőjévé vált, van egy kiválasztott helye a szellemi síkon, még akkor is, ha nem 

nyilvánítottátok szentnek. 

49 Ezt mondja nektek ma a Mester, hogy ne essetek fanatizmusba. Mert a valóságban ti is élvezitek a 

tudomány gyümölcseit, mert én az embereket az én fényemmel inspiráltam, hogy megtalálják az élet 

elemeit az útjukon. Ha nem az lett volna az akaratom, hogy az ember a tudományt a javára használja, nem 

teremtettem volna meg a természeti erőket, és nem helyeztem volna el a föld belsejében és az élet 

szféráiban mindazt, amit az ember a haladásához és fejlődéséhez használ. De mindent megtettem a lélek és 

a test felfrissüléséért, javáért és fejlődéséért. 

50 Már a legkorábbi időkben odaadtam a földet első lakóinak, mondván nekik: "A ti gondjaitokra 

bízom, ez a ti kincsetek, a ti kertetek, a ti lakóhelyetek és otthonotok. Növekedjetek és sokasodjatok!" De 

ezt a mondatot nemcsak mint emberi lényeket adtam nektek az emberi faj gyarapítására, hanem mint 

lelkeket és mint intelligenciákat is. Mert én megsokasítalak titeket minden módon és minden területen, 

lélekben és igazságban. 

51 Ebben az időben minden fölösleges és felesleges, minden rossz, elítélendő, minden rossz mag ellen 

fordulok. Szellemi Tanításommal harcoltam mindazok ellen, akik a tudományt a gonosz szolgálatába 

állították. Harcolni fogok minden rossz tudomány ellen, amíg az ember fel nem ébred az igazságomra. 

Akkor, mint a napfény, ez a tanítás mindenhová behatol, és mindenkit felébreszt. Készüljetek fel erre, és 

ismerjétek fel feladatotokat, küldetéseteket és felelősségeteket az emberek között. 

52 Ismerjétek fel, amit a Munkám tanít nektek. Nézzétek meg a távlatokat, amelyeket Tanításom és 

Igém nyit meg előttetek, és gondoljátok meg, milyen nagy a lélek és milyen rövidek a távolságok. Aki 

szeretettel imádkozott, átérezve testvére fájdalmát, megszabadult, és elment innen távoli helyekre, 

szeretetét, gyógyító balzsamját és simogatását a szenvedőkre hagyva. 

53 Népem, Izrael eme imája kedvéért, amely minden gyülekezési helyen felemelkedik hozzám, 

megáldom a földi világot, és megajándékozom fényemmel és atyai simogatásommal, mivel nem részesül 

szavamban. Elérem, hogy szeretetem ereje minden szívet elérjen, hogy mindannyian érezzenek engem, 

hogy elinduljanak az igazságom felé vezető úton, az út keresésén. Mert én most mindent előkészítek, hogy 

elérjenek hozzám. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 219 
1 Gyógyító balzsamomat, erőmet és simogatásomat adom neked ebben a pillanatban. 

2 Én vagyok a ti kereszthordozótok. Mert amikor a földön a keresztem terhe nyomasztóvá vált, volt 

egy ember, akinek könyörület volt a szívében, aki megosztotta velem a terhemet. 

3 Itt vagyok ─ készen arra, hogy segítségedre siessek, amikor megtörsz az úton, hogy erőt adjak a 

lelkednek, és felemeljem, hogy folytathassa az útját. 

4 Lépésről lépésre közeledsz földi életed "Golgotája" felé, ahol lelked azt fogja mondani Nekem: 

"Atyám, a Te kezeidbe ajánlom lelkemet, mert minden beteljesedett." 

5 Boldogok azok, akik, amikor eljön ez az óra, és kimondják ezeket a szavakat, elvégezték 

feladatukat, mert békéjük és áldásuk nagy lesz. 

6 Szeretném, ha mindannyian elérnétek ezt a csúcsot, függetlenül attól, hogy rongyosan és anyagi 

javak nélkül érkeztek. Ott úgy fogjátok érezni jelenlétemet és kegyelmemet, ahogyan még soha nem 

éreztétek. 

7 Ott várom a férfit, ott várom a nőt, a szülőket, az anyákat ─ mindazokat, akik feladatokat teljesítve 

jöttek a világra. 

8 El akarod érni a csúcsot? Bízzatok Bennem, aki a sorsotok vagyok. Fogadjátok szeretettel a 

megpróbáltatásokat, engedelmeskedjetek akaratomnak, bármi legyen is az, mosollyal az ajkatokon, hittel 

és önátadással a szívetekben. 

9 Ne feledjétek, hogy mindenható és mindenütt jelenlévő vagyok, hogy a kétség vagy a gyengeség 

ne vezessen benneteket kísértésbe. 

10 Néha, amikor a világban sírtok, és azt gondoljátok, hogy a Mennyben lakom, ahol minden a Lélek 

boldogsága, kételkedtek szeretetemben, mert nem értitek, hogy az Atya örül, miközben teremtményeinek 

milliói szenvednek a földön a halálig. Ennek az az oka, hogy nem akarjátok megérteni, hogy boldogságom 

addig nem teljes, amíg az utolsó gyermekem is el nem éri az üdvösség földjét. 

11 Mivel én vagyok az Atyátok, szükségszerűen együtt kell éreznem azzal, amit a gyerekek éreznek. 

Csak így fogjátok megérteni, hogy ─ miközben mindegyikőtök szenved és érzi a saját fájdalmát ─ az 

Isteni Lélek osztozik minden gyermekének fájdalmában. 

12 Ennek az igazságnak a bizonyítékaként jöttem a világra, hogy emberré váljak és egy keresztet 

vigyek, amely a világ minden fájdalmát és bűnét képviselte. De ha én, mint ember, a vállamon cipelném 

tökéletlenségeitek terhét, és érezném minden fájdalmatok ─ vajon akkor Istenként érzéketlennek 

mutatkoznék-e gyermekeim megpróbáltatásai iránt?  

13 Lelkemben dicsőítő ének szól, amelynek hangjait még senki sem hallotta; senki sem ismeri, sem a 

mennyben, sem a földön. Ez a dal az egész világegyetemben hallható lesz, amikor a fájdalom, a 

nyomorúság, a sötétség és a bűn kioltódik. Ezek az isteni hangok minden lélekben visszhangozni fognak, 

és az Atya és a gyermekek egyesülnek a harmónia és boldogság kórusában. Bizony mondom nektek, még 

a kövek is beszélni fognak, amikor ez a harmónia megvilágítja szeretett gyermekeim életét. 

14 Folytassátok a lelketek megtisztítását, fejlesszétek és tökéletesítsétek azt, mindig hordozva 

hiteteket magatokban, mint olthatatlan lángot. 

15 El kell mondanom nektek, hogy amíg a földön laktok, igyekezzetek a lehető legkellemesebbé tenni 

a földi léteteket. Nem szükséges szüntelenül sírni, szenvedni és "vérezni" ahhoz, hogy megérdemeljük a 

békét a túlvilágon. 

16 Ha ezt a földet a könnyek völgyéből a boldogság világává tudnátok változtatni, ahol szeretnétek 

egymást, ahol a jóra törekednétek és a Törvényem szerint élnétek, akkor őszintén mondom nektek, ez az 

élet még érdemesebb és emelkedettebb lenne a szememben, mint egy szenvedéssel, szerencsétlenséggel és 

könnyekkel teli lét, bármennyire is nagy a hajlandóságotok, hogy elviseljétek ezeket. Mikor leszel képes 

úgy egyesíteni a szellemi életet az emberi élettel, hogy nem fogsz többé határt látni az egyik és a másik 

között? Mikor teszed létezésedet egyetlen életté azáltal, hogy elutasítod a halál gondolatát, hogy belépj az 

örökkévalóságba? A tudásnak ez a fénye csak akkor lesz az emberekben, ha a spiritualizáció kivirágzik a 

világban. 
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17 Szavam fénye megment benneteket ebben az időben az anyagiasság sötétségétől, amelybe a 

lelkeket temették ─ egy olyan sötétségtől, amely nem engedi őket felismerni az igazságot, bár az közel van 

hozzájuk, és magukban hordozzák. 

18 A Harmadik Idő veletek van, és ennek bizonyítékai és jelei lesznek az emberek számára, és még 

nagyobbak fognak következni, mint amikor egy hatalmas harang megszólal, hogy felébreszti az élőket és a 

holtakat. 

19 Imádkozzatok, figyeljetek, meditáljatok, hagyjátok, hogy az ihletem vezessen benneteket. Mindig 

fel fogod ismerni, mert úgy érzed, hogy a jóságra és a felemelkedésre sarkall, amikor a lelked üdvözli 

Teremtőjét. 

20 "Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek." 

21 Áldott nép, kegyelmem által kiválasztott: a romlás, a zűrzavar és a fájdalom eme idején 

kiválasztottalak benneteket, hogy egy családban egyesítselek benneteket, és hogy a föld népei között a 

béke népét alkossam. 

22 Káoszos időket élsz. Csak azok képesek túlélni a fájdalmat, a zűrzavart, a közelgő vihart, akik 

képesek lelkileg átélni a megpróbáltatások idején. Csak azok, akik felülemelkednek minden földi 

értelmetlenségen, emberi nehézségen, lesznek képesek a világméretű káosznak higgadtan és nyugodtan 

ellenállni, és olyanok lesznek, mint a hajótöröttek az óceán közepén, akiknek sikerül megkapaszkodniuk 

egy fadarabba, ami az én szeretetembe vetett hit lesz. 

23 Felkészítelek benneteket erre az időre. Ezért tanítalak titeket arra, hogy vegyetek Engem 

példaképnek. De nem az az akaratom, hogy csak ti kövessétek a tanításomat. Azt akarom, hogy szíved 

erényei, szavaid és cselekedeteid vonzzanak minden szívet, amelynek el kell jönnie hozzám, hogy ebben 

az időben megkapja tanításomat, hogy az emberek számban, erőben és emelkedettségben szaporodjanak az 

emberiség körében. 

24 De miből is áll ez a káosz, ez a vihar, ez a közelgő próba? Ez a szenvedés kelyhének élesztője, 

amelyet az emberiség még nem ivott meg. Szükséges, hogy az ember, aki tetteivel az idők során 

megteremtette ezt a poharat, kiürítse azt az utolsó cseppig, hogy felismerje saját munkáját és annak 

gyümölcsét. 

25 Áldott emberek: Azok az emberek, akik önérzettel telve és hatalmi igénnyel emelkednek fel a 

nemzetekben, a föld népeiben, nagy lelkek, hatalommal felruházottak és nagy küldetések birtokosai. Ezek 

azonban nem az én Istenségem szolgálatában állnak. Nem állították nagyszerű adottságaikat és 

képességeiket a szeretet és az irgalom szolgálatába. Megteremtették maguknak a világukat, a törvényeiket, 

a trónjukat, a vazallusaikat, az uralmi területeiket és mindent, amit célba vehetnek. 

De amikor érzik, hogy trónjuk megremeg a látogatások alatt, amikor érzik, hogy egy hatalmas ellenség 

inváziója fenyeget, amikor látják, hogy kincseik és nevük veszélyben vannak, akkor minden erejükkel 

nekivágnak, tele megalomániával, földi hiúsággal, gyűlölettel és rosszindulattal, és az ellenségnek vetik 

magukat, nem törődve azzal, hogy munkájuk, eszméjük csak a fájdalom, a pusztítás és a rossz nyomát 

hagyja-e maga után. Csak az ellenség elpusztítását, egy még nagyobb trón felállítását tartják szem előtt, 

hogy a lehető legnagyobb uralmat gyakorolhassák a nemzetek, a gazdagság, a mindennapi kenyér, sőt az 

emberek élete felett is. 

26 Arra készítelek fel benneteket, hogy a katonáim legyetek, de nem azok, akik pusztítást vagy 

gonoszságot okoznak, nem a gyűlölet és a romlottság, a sötétség és a kapzsiság katonái, hanem a 

szellemiség, a testvériség, a szeretet, a szelídség és az irgalom katonái. Erővel és bizalommal telve kell 

elindulnotok, bízva bennem, a példátokban, bízva a fegyvereitekben, amelyek az igazság és az 

igazságosság. Felkészítelek benneteket, hogy már most harcolhassatok az ellenség ellen, aki szintén erős, 

de nem erősebb nálatok. 

27 Azon a napon, amikor felébredsz a szellemiségre, megérted, hogy a sötétség gyenge a fényhez 

képest, hogy a gyűlölet csak egy atom a szeretet ellenállhatatlan erejével szemben, és hogy ez az atom 

eltűnik, amint kapcsolatba kerül az igazi irgalommal, hogy az anyagiasság elenyészik a szellem 

ajándékaival szemben. Az anyag mulandó, de a szellemi örök életű. 

28 Éppen azon vagytok, hogy kialakítsátok azt a spiritualizált népet, amely képes feloldani a világ 

zűrzavarát, megszabadítani azt materializmusától és fanatizmusától a ti példátok, a jó gondolatok, szavak 

és cselekedetek által, amelyek már a tiétek. 
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29 Amikor az emberek olyan tanításokról kérdeznek benneteket, amelyeket nem tőlem hallottatok, 

vagy amelyeket nem tudtatok megérteni, akkor rajtatok keresztül fogok beszélni, és meglepem az 

embereket ─ a tudósokat, a teológusokat, a hatalmasokat, a meghatalmazottakat és a bírót, a föld tanító 

megbízottjait. 

30 Gondoskodni fogok arról, hogy az én trinitárius-mariánus lelki tanításom mindenhová behatoljon, 

ahogyan a levegő mindenhová áramlik, ahogyan a fény minden sötétséget eltöröl, hogy megvilágítsa a 

világot. Ugyanúgy fog terjedni a Munkám, ugyanúgy fog terjedni a Tanításom. Minden vallási közösséget, 

minden intézményt, minden emberi közösséget, minden szívet és minden otthont áthat. Hosszú 

távolságokat fog megtenni, sivatagokon és tengereken átkelni, és betölti ezt a világot, mert a Harmadik 

Korszak, a Fény Korszaka az egész emberiség számára beköszöntött. 

31 Mindig is emberszámba vettem megnyilvánulásaimat. Emlékezzetek, hogy az Első Korszakban 

Mózest választottam, hogy megismertessem magam veletek. Ő volt a szócsövem és a hírnököm. 

A hegyre hívtam őt, és így szóltam hozzá: "Mózes, ereszd le arcodat, mert nem szabad rám nézned. Menj, 

és mondd meg népednek, hogy én vagyok az ő Uruk és Istenük, hogy én vagyok atyáik Istene, és az az 

akaratom, hogy megtisztuljanak belülről és kívülről, hogy méltók legyenek arra, hogy elfogadják 

parancsaimat, törvényeimet, parancsolataimat."" Mózes által kinyilatkoztattam magam, mint Atya, mint 

Törvény és mint Igazság. Rajta keresztül ismertettem meg magam választott népemmel. Ezen az emberen 

keresztül engedem be parancsaimat minden szívbe. 

32 A Második Korszakban közelebb akartam lenni hozzád. Nem volt isteni akaratom, hogy az 

emberek csak kérlelhetetlen bírót lássanak bennem. Érezni akartam gyermekeim, a képmásomra és 

hasonlatosságomra teremtett teremtmények simogatását. Az Atya szeretetből és szelídségből lett emberré, 

hogy megtanítsa az alázatosságra, ami a lélek nagysága, a törvények igazi teljesítése, a szeretetben való 

élet ─ hogy megtanítsa az embert küzdeni az igazságos, örök és igaz eszményért. 

33 Jézus tanítása, amelyet útmutatóként, nyitott könyvként adott az emberiségnek, hogy 

tanulmányozhassa, nem hasonlít semmi máshoz a föld bármely más népénél, bármely nemzedéknél, 

bármely fajnál. Mert azokat, akik elindultak, hogy átadják az igazságosság parancsait vagy a szeretet 

tanításait, Én küldtem a földre, mint útkeresőket, mint hírnököket, de nem mint Istenséget. Egyedül 

Krisztus jött el hozzátok Istenségként. Ő hozta nektek a legtisztább és legnagyobb útmutatást, amit az 

emberi szív valaha is kapott. 

34 De most, ebben az időben, szeretett emberek, nem váltam emberré, mint abban a Második 

Korszakban, hanem úgy tetszett nekem, hogy az emberi értelem által közlöm magam minden 

teremtményemmel. Még a "spirituális völgyben" és a végtelen terekben is érezték Isteni Jelenlétemet. Mert 

a tökéletességhez vezető létrán sok lépcsőfok van; a "Szellemi Völgyben" és a végtelen terekben sok világ 

van. De bizony mondom nektek, mindig is ismertettem magam mindenki számára, és a világ szellemi 

szintjének megfelelően, amelyben az illetők találják magukat, az Én kinyilatkoztatásom volt közöttük. 

35 Valaki megkérdezi Tőlem: "Miért teszi magát az Atya az emberi elmén keresztül ismertté, holott 

az ember bűnös, tisztátalan és alantas szenvedélyek lakoznak benne?". De a Mester azt mondja nektek: Az 

én áldott sugaram csupa tisztaság és tökéletesség, és bár az Atya nem haragszik az ember bűnére, nem 

léphet kapcsolatba a tisztátalanokkal. Ezért a "talapzat" szelleméhez jövök, és ez a szellem az, amely 

továbbítja fényemet, szavamat és útmutatásomat a hanghordozó elméjébe. A "talapzat" már előre 

felemelte magát Hozzám a szeretet, a tisztelet, a felkészülés aktusában, hogy ne keveredjenek az 

alacsonyabb szenvedélyek és a test hajlamok az Én tanításaim tökéletességével. 

36 De hamarosan már nem az emberi értelem által fogom magamat megismertetni. Mert eljön majd az 

idő, amikor ezt szellemről szellemre tudjátok majd megvalósítani. Akkor isteni sugaram eléri a 

szellemeteket is, és ott hallani fogjátok a hangomat, megkapjátok az inspirációimat, a próféciáimat és az 

utasításaimat. Ez az, ahová most vezetlek benneteket. 

37 Továbbra is tanítalak és megbocsátok nektek, hogy az emberi elmén keresztül történő 

megnyilvánulásom utolsó pillanataiban azt mondhassátok Nekem: "Uram, milyen nagy volt a mi bűnünk 

és gonoszságunk. Időben felismertük, megtisztítottuk magunkat kívül-belül ─ szellemi és emberi 

életünkben egyaránt. És most rábízzuk magunkat a Te végtelen irgalmadra, mert szeretjük egymást, 

szeretünk minden teremtett dolgot, egy testet és egy akaratot alkotunk." 
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38 Amikor 1950-ben odaérsz, a bűnösök és a jámborok szemei Engem fognak látni teljes 

dicsőségemben, mert akkor fogod megkezdeni a Törvény teljesítését, amelyet az Atya rád bízott. 

39 Legyetek erősek az úton, emberek, mert szellemetek nehéz küldetést teljesít ezen a bolygón. Csak 

annak, aki megtisztítja magát a szeretet által, aki engedelmeskedik törvényeimnek, nem kell többé 

reinkarnálódnia ezen a bolygón. Aki azonban "utolsó" reinkarnációjában vér vagy gonoszság nyomát 

hagyja maga után, annak vissza kell térnie erre a földre, hogy jóvá tegye a hibákat, hogy újjáépítse, amit 

elpusztított, hogy életet adjon annak, akit élettelenül hagyott, hogy megbocsásson azoknak, akiknek nem 

bocsátott meg. Egyszóval, vezekelni. 

Ezért végtelen szeretetem így szól hozzád: "Ó, te fáradhatatlan földi zarándok, aki régóta járod utadat 

keserűséggel a szívedben! Nézzétek Őt, aki meg akar vigasztalni, meg akar erősíteni benneteket, hogy az 

élet útját mindvégig járhassátok." 

40 Már régen elkezdtétek ezt az utazást, és nem ez az első alkalom, hogy megnyilvánulok az 

utatokon. Irgalmasságom feltámasztotta az elesetteket, meggyógyította a betegeket és visszaadta az életet a 

"halottaknak". Atyám hangja felébresztette az alvót. 

41 Lelkedet megvilágosítja az a fény, amelyet Szellemem sugároz rád, és a múltját a lelki vezeklés és 

a lélek fejlődésének hosszú útjaként látja. Azt is megértitek, hogy milyen felelősséget vállaltatok a 

Mesteretekkel szemben, hogy tanításom hűséges tanúi legyetek. Mondtam nektek, hogy eljön a nap, 

amikor az egyházak és szekták képviselői eljönnek majd, hogy kikérdezzenek és kivizsgáljanak 

benneteket, és nem akarom, hogy kínosnak lássanak benneteket. Alázatosnak fognak találni benneteket, de 

alázatosságotokban felfeditek bölcsességemet. 

42 Az emberiségnek szüksége lesz rátok, és nektek, akik szellemileg a legidősebb embereket 

képviselitek a földön, nem szabad eltitkolnotok az ajándékokat, amelyeket én adtam nektek. A könyvre 

fogtok hivatkozni, amelyet kinyitottam előttetek. 

43 A teremtés kezdetétől fogva mindenkor szövetséget kötöttem veletek. Amit felajánlottam, azt 

hűségesen teljesítettem. De bizony mondom nektek, az én népem mindig megszegte fogadalmát! 

44 Hatszor megújítottam ezt a szövetséget veled, mert szeretlek és akarom az üdvösségedet. 

45 A Tizenkettőben, akiket a Második Korszakban választottam, megtestesülnek az emberi erények és 

gyengeségek. Erényeiket példaként és ösztönzésként használtam az emberiség számára, és 

tökéletlenségeiket arra használtam, hogy nagy leckéket adjak nektek. Tamás hitetlenkedése a tényszerű 

embert képviseli, aki csak abban hisz, amit megérint és lát. 

46 Péter azt testesíti meg, aki fél az emberek ítéleteitől, Júdás pedig azokat, akik a lélek javait árulják. 

47 Ezúttal nem adok nektek földi gazdagságot, azt már máskor is adtam nektek. Most bölcsességben 

gazdaggá teszlek benneteket. 

48 A tudósok minden időben tagadták és harcoltak kinyilatkoztatásaim és szellemi 

megnyilvánulásaim ellen. Én azonban nem harcolok a tudomány ellen, mert én vagyok a tudomány. Én 

vagyok az, aki az embereknek a saját javukra és felfrissülésükre inspirálom. Bizony mondom nektek, aki a 

tudományt arra használja, hogy rosszat hozzon, azt nem Én ihlettem. 

49 Ismerd meg a szavamat a jelentése szerint. Én vagyok a szőlőtő, belőle iszod a bort. 

50 Mire van szükséged ahhoz, hogy követni tudj engem? Mindent megadok neked. Most szentélyt 

építek a szívedben, hogy örökké lakjak benne. Mert az emberi hanghordozón keresztül az Én Szavam 

hamarosan már nem lesz hallható, és csak a lelketek fogja érezni, hogy a végtelenben visszhangzik. 

51 Boldogok azok, akik szellemiek, mert ők fogják érezni jelenlétemet, és ők lesznek azok, akik, bár 

nyomorúságban és könnyekben járják útjukat, vigaszt és üdvösséget hoznak ennek az emberiségnek. 

52 Univerzális sugaram megvilágítja érzékelésedet, és ebben a fényben, amely átjár téged, úgy érzed, 

jelenlétemmel töltekezel. A látók gyönyörködve szemlélik és tapasztalják ezt a fényt, amely minden lelket 

körülvesz. Láttak egy nagy könyvet, amely Izraelt mutatja be, amelyben a tanítás benne van, és amelyet a 

hatodik fejezet nyit meg. 

53 Már nagyon közel éreztétek a nektek megígért országot, amikor hallottátok az Igémet, és már 

érzitek a rátok váró boldogságot. Minden félelmetek elhalványul, mert elkezdtek felismerni Engem 

Atyaként. És amikor látjátok az Izrael népének, a választott népnek adott ígéreteim beteljesedését egy 

másik időben, reménységgel töltekeztek el, és nagyszerű elhatározásokat kezdtek tenni a korrekció és a 

Törvényem iránti engedelmesség terén. 
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54 Újbóli eljövetelemkor a nagy fényű lelkek ─ lények, akik most hirdetik nektek országom 

közelségét, és előkészítik az emberi szíveket ─ elkísérnek Engem. 

55 Jelenlétem megvilágította világotokat. Hamarosan a spirituális újjászületés korszakába léptek, 

amely minden erény újjászületéséhez vezet, és az élet magasabb síkjaira helyez benneteket. De ahogyan én 

is eljöttem hozzátok, úgy jöttem el az élet más világaiba is, ahol a lélek küzd, tökéletesíti magát és vezekel 

a fájdalomban. Ezen életvilágok és a tiétek között szövetséget és barátságot szeretnék kötni. Szeretném, ha 

gondolataitokat egyesítenétek a bennük élő lényekkel, hogy olyan imákat szenteljetek nekik, amelyek 

megvigasztalják és megvilágosítják testvéreitek és nővéreitek szenvedő lelkét. 

56 Így fogtok eljutni arra a felismerésre, hogy küldetésetek nem korlátozódik látható testvéreitek 

segítésére, hanem vannak olyan lények, akiket nem ismertek, akiket nem tudtok közvetlenül érzékelni 

jelenlegi életvilágotokból, és akiknek mégis szükségük van rátok. 

57 Ez a világ, amely ma az otthonotok, ahol világos megnyilvánulásom megadatott nektek, alkalmas 

arra, hogy közbenjárjatok Nálam, és imádkozzatok azokért a lényekért, akikről beszélek nektek. 

58 Minden korban kinyilatkoztattam magam, tele bölcsességgel, lényeggel, szeretettel. Tanúi voltatok 

kinyilatkoztatásaimnak. Ki ne tudná, hogy én, Jehova, beszéltem a világhoz annak első napjaitól kezdve? 

Ki ne tudná, hogy Jézusban azért jöttem, hogy átadjam nektek a tanításomat? Szeretném, ha az emberiség 

tudná, hogy azért jöttem ma, hogy megmagyarázzak és értelmezzek minden szót és titkot, amely az Örök 

Bölcsesség Könyvében található. 

59 Megszakítás nélküli életutadon keresztül Én védtelek meg téged. Örök vándorok vagytok, és nem 

tudjátok, milyen jövő vár rátok. Nem találod ki, mikor közeledik a vihar, és mikor jelenik meg a béke 

szivárványa. Egyedül én, aki őrködöm felettetek, jelentem be nektek ─ amikor felkészültök ─, hogy mi 

fog következni. A földnek ez a völgye, amely bizonyos alkalmakkor kellemes és édes volt számodra, 

ellenséges is volt számodra, és könnyek patakjait ontottad, amelyekkel megtisztítottad és megtisztítottad a 

lelkedet. 

60 Jöjjetek hozzám, elfáradtatok az úton. Jöjjetek e fa árnyékába, amely tele van irgalommal és 

szeretettel minden gyermeke iránt. Aztán, amikor megpihentél, és minden szenvedésed enyhült, gondolj 

azokra, akik szenvednek, és járj közben értük. Mindent megadhatok nekik a te közvetítésed nélkül is, de az 

tetszik nekem, ha a szeretet, az együttérzés és az irgalom megnyilvánul a gyermekben, és osztozik 

testvérei fájdalmában vagy boldogságában. 

61 Létezéseteknek nincs határa, a testnek nem a léleknek van vége. Mert amikor a földbe süllyed, az 

túléli azt, és új életében végtelen ösztönzést talál arra, hogy tovább törekedjen és felemelkedjen. Ekkor a 

lélek felszabadul, megszabadul a testtől, amely elnyomta, és széles tevékenységi területet talál, ahol a 

benne rejlő képességeket és erényeket kamatoztathatja. 

62 Amikor Jézus meghalt a kereszten, kitöröltétek képzeletetekből az emberképet, és úgy képzeltetek 

el Engem, mint aki korlátlan ─ képes áthatolni minden világot, hogy szeretetemmel átöleljem a 

világegyetemet. 

63 Tekintsetek magatokat egyenlőnek, szeressétek egymást testvérekként. Mert 1950 után a 

"hivatalok" eltűnnek közületek. Nem lesznek többé vezetők, sem hanghordozók, "oszlopok" vagy 

látnokok, "ajándékhordozók" vagy "aranytollak", sem "alapkő", nem lesznek többé különbségek. Ahhoz, 

hogy jelentőségteljes legyek, elég, ha felkészültnek látlak benneteket, még akkor is, ha nem töltöttetek be 

semmilyen tisztséget, hogy közbenjárásomat a ti közvetítéseteken keresztül végezhessem, és hogy ti általa 

vezérelve legyetek. 

64 Nemcsak azok, akik ezeket a tisztségeket betöltötték, tartoznak azok közé, akik nagy küldetések 

végrehajtására kaptak felhatalmazást. Azt akarom, hogy mindannyian szolgáljátok ezt az ügyet, és hogy 

mindegyikőtökben ott legyen az összes hivatal, hogy mindannyian felelősnek érezzétek magatokat a 

munkámért. 

65 Szavam többé nem lesz fizikailag hallható, és ezáltal nagyobb spiritualitást fogtok elérni. Mert 

akkor a végtelenben fogtok Engem keresni a gondolataitok felemelésével. Arra fogtok törekedni, hogy 

érdemdús cselekedetekkel kedveskedjetek Nekem, és ez nagyobb lelki fejlődést fog eredményezni nektek. 

66 Azt akarom, hogy igazi testvéreknek tekintsétek magatokat, hogy egységben éljetek, hogy 

közelebb érezzétek magatokat egymáshoz, hogy közelebb legyetek hozzám. Ti, akik már jobban 
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megértettétek Munkámat ─ tanítsátok testvéreiteket és nővéreiteket, mindazokat, akik most teszik meg 

első lépéseiket. Fogjatok össze, védjétek meg egymást. Ez az én akaratom. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 220  
1 Fogadjatok szeretettel, tanítványok. 

2 Itt van a Mester, aki beteljesíti a második korszakra vonatkozó ígéretét, és Szentlélekként jön, 

hogy világosságával megvilágítsa a földet. 

3 Velem vannak azok, akik kételkedtek, akik káromoltak Engem, de akik ma bűnbánóan jönnek, 

hogy bocsánatot kérjenek és szolgáimmá váljanak. 

4 Mielőtt eljöttem volna, Illés veletek volt, hogy eloszlassa az éjszakát és elhozza nektek a fényt, 

hogy közelebb hozzon benneteket a kegyelem és bölcsesség forrásához, ami én vagyok. 

5 Felkészülten találtam rád, és leültettelek az asztalomhoz, hogy megkóstold az ételeimet. 

6 Lelkileg cseppenként ontottam Véremet, hogy kikövezzem az utat a jóvátételhez, hogy soha többé 

ne térjetek le az útról. 

7 Szeretetem kiárad rátok, de nem mindannyian vagytok fogékonyak rá. Míg egyesek a szívükben 

érzik, mások közömbösek maradnak. Mégsem veszek el senkit az asztalomról, mert a lelki feltámadás 

minden gyermekemben meg fog történni. 

8 Azok, akik valóban érezték jelenlétemet ebben az igehirdetésben, köszönetet mondanak Nekem 

azért a vigasztalásért, amelyet Szavam adott szívüknek, amely egyedül és elhagyatottnak érezte magát. 

9 Ez a találkozóhely nem az Atya háza, az én oltárom a szívetekben van. A hitetek az értem 

meggyújtott gyertya, és a lelkiismeretetek az a magasabb fény, amely beragyogja utatokat, amely elfordít a 

rossz utaktól, amely figyelmeztet a szakadékoktól, amely a jóra ösztönöz. 

10 Tudjátok, hogy én teremtettem a fényt, ahogyan minden teremtett dolgot, hogy az a fény, amelyet 

ti "napnak" neveztek, feltárja előttetek a teremtés dicsőségét, és hogy megismerjétek szeretetemet és 

hatalmamat. 

11 Én teremtettelek titeket "képmásomra és hasonlatosságomra", és mivel Háromság vagyok, 

bennetek is ez a Háromság van. 

12 Anyagi tested a Teremtést képviseli formája és tökéletes harmóniája révén. Megtestesült lelked az 

"Ige" képmása, aki emberré lett, hogy szeretetnyomot hagyjon az emberi világban, és szellemed a 

Szentlélek Isteni Fényének sugárzó szikrája. 

13 Amikor az ember elfordult Törvényemtől, és nem hallgatott lelkiismerete szavára, akkor a kísértés, 

a sötétség és a bűn éjszakájába lépett. Aztán meg kellett ítélnem a tetteit, és az Én ítéletemnél fájdalmat 

tapasztalt. De mindig megadtam neki a lehetőséget a megbánásra, és időt adtam neki, hogy jóvátegye a 

hibáit: Ítéletemre a bűnös meghajolt. De később, amikor már megkapta a megbocsátásomat és a kegyelmi 

ajándékaimat, visszazuhant a bűnbe. Hogy megmutassa nektek a jóvátételhez vezető utat, Istenetek 

emberré lett közöttetek, és az Egyetemes Anyának nővé kellett válnia, hogy anyai szeretetével megváltson 

benneteket. 

14 Spirituálisan már hosszú utat tettetek meg, és most csodálkoztok rá az intuícióra és a 

kibontakozásra, amit az új generációk a legzsengébb gyermekkorukból tárnak elétek. Mert ők olyan 

lelkek, akik sokat tapasztaltak, és most újra eljönnek, hogy az emberiséget előbbre vigyék ─ egyesek a 

szellem, mások a világ ösvényein, képességeiknek és küldetésüknek megfelelően. De velük minden ember 

megtalálja a belső békét. Ezek a lények, akikről beszélek nektek, a gyermekeitek lesznek. 

15 Nincs többé időnk arra, hogy sivatagokat szeljünk át, és arra sem, hogy haszontalan feladatokkal 

foglalatoskodjunk. Gondoljatok a jövőre, és készítsétek fel a holnap emberiségét. Mert amikor 

tanításomról beszélsz, és kiárasztod gyógyító balzsamomat, az emberek csodálkozva kérdezik majd tőled: 

"Kitől kaptál ilyen nagyszerű tanítást, és ki adott neked ilyen rendkívüli erőt a betegségek gyógyítására?". 

Akkor az emberek fel fogják ismerni hatalmamat a "munkásaim" szeretetének műveiben. 

16 A léleknek a különböző reinkarnációkban hét szakasz adatik meg a fejlődéséhez és 

tökéletesedéséhez, a fejlődéséhez és a vezekléshez. De nem adatott meg neki, hogy emlékezzen az előző 

földi életekre. A test-anyag olyan, mint egy sűrű fátyol, amely eltakarja. Csak a lelkiismeret adja meg 

nektek azt az intuíciót, hogy a fény útján kell haladnotok, ami a tökéletességhez vezető út. 

17 Ez az ösvény a hét lépcsőfokból álló létra, amely a lelket a keblembe vezeti, ahol megmarad, és 

örökké sugározza fényét azoknak, akik az alacsonyabb lépcsőfokokon állnak. 



U 220 

72 

18 Ez az én isteni és örökkévaló tervem. Munkatársaim vagytok, és végül Velem együtt fogtok 

uralkodni, amikor letörtétek az anyagiasság láncait. 

19 Siessetek! Tegyél meg mindent, amit ma megtehetsz! Kövessétek útmutatásaimat, és 

megtapasztaljátok békémet még e világ legnagyobb káoszában is. 

20 A hit, a remény és a szeretet akkor angyalokként fog lebegni a lelked felett. 

21 Megvilágosítom a szívet, a lelket és az elmét, hogy megnyilvánulásom idején megértsétek szavam 

bölcsességét. Ez az idő nyomot fog hagyni az eljövendő nemzedékeken, hogy megértsék azt a kort, 

amelyben élnek. 

22 Világítótoronyként jöttem, hogy megvilágítsam a lelkedet, hogy megerősítsem, és feltámadásom 

volt mindazok számára, akik, amikor hallottak Engem, hittek. Mert amikor megismerték a magasabb élet 

békéjét, összeszedték magukat, elhatározták, hogy javítanak, és lemondtak a felesleges javakról. Ha 

képesek kiállni a próbákat, akkor ők alkotják majd a jóakaratú katonák seregét. Szembe fognak szállni a 

gonosz világával, amelyet szellemileg zavart emberek népesítenek be, akik, bár felhasználják, amit 

teremtettem, mégis megtagadnak Engem ─ egy olyan világot, amelyet sivataggá változtattak, amelynek 

égő, forró homokja megégeti a vándor talpát. Ebben a könyörtelen sivatagban az embereket könyörtelenül 

ostorozzák az ideológiai viharok. 

23 Hallgassatok rám: készüljetek fel, és ne féljetek. Mert ha van benned hit, és eszményként a 

munkám, akkor az én erőm, mint egy bot, támogatni fog téged az élet útján. 

24 Engedjétek, hogy a szeretet és a hit bizonyítsa magát a szívetekben, mert ezekből fog fakadni a 

megbocsátás annak, aki megbántott benneteket. Bizony mondom nektek, a gonoszság mindig is megállt 

ennél a falnál. Ennek ellenére nagyon keserű poharakat kell majd innotok, ó, szeretett tanítványok. 

25 A csata távozásom után kezdődik, amikor már nem leszek többé az emberi értelem által a 

tanácsadótok, és csak az általam rátok hagyott írásokban találjátok majd meg az Igémet. 

26 Szavam mindent megmagyarázott nektek, ami korábban titok volt számotokra, így semmi sem 

ismeretlen számotokra, és bátran, nyugodtan nézhettek szembe a megpróbáltatásokkal. 

27 A tanításaim révén a kiolthatatlan örömök időszakában volt részetek. Lelked, amely magasztos 

élvezetekre vágyott, elégedett marad, mert képes volt szemlélni, kijelentéseim értelmében, az igazság 

fényét, a lélek életét, amely rád vár ─ azt az életet, ahol semmi sem korlátozott, ahol minden szép és 

tökéletes, amelynek tükrözésével már megtisztíthatod lelkedet. 

28 Ezt a létet megelőzve a lélek érzi az örökkévalóság boldogságát, a test felélénkül és kiegyenesedik, 

mert az ember ekkor tudja, hogy minden fájdalma, küzdelme és lemondása megtalálja a lélek jogos 

jutalmát: a békét. 

29 Amit jelenleg elsajátítotok, az a spiritualizáció, mert a spiritualizáció egyben az örök élet ismerete 

is. De amikor harmóniába kerülsz a Teremtéssel, akkor a spiritualizáció egy másik formáját fogod 

megtalálni, mert az én törvényeimen belül fogsz élni. 

Ha korábban a test bomlása az út végét jelentette számotokra, ma már tudjátok, hogy csak ezután 

kezdődik az út. A test csak egy múló ruhadarab. 

Már felismertétek, hogy nem csak szubsztancia, hanem lényeg is vagytok, mert tudjátok, hogy a lélek 

útján nem ott van a vég, ahol az ember véget ér. 

30 De azt kérdezed: "Mester, lehetséges-e tehát, hogy az esszencia keveredjen az anyagival?" És én 

azt mondom nektek: "Igen, gyermekeim. Mert az Atya, aki mindenható és mindenütt jelenvaló, minden 

teremtett dologban ott van, hogy annak élete legyen." 

31 Mindig hallgassátok meg az igazságot. Olyan, mint a kristálytiszta víz, amely mindent látni enged, 

ami az alján van. Értsd meg, hogy felfedezz Engem a saját inspirációdban. 

32 Egyszerű az Én Szavam, még akkor is, amikor nagy kinyilatkoztatásokról beszélek. Mert ahogyan 

világosan és érthetően elmagyaráztam nektek az utat, amely az igazi Mennyországba vezet, úgy mondom 

nektek, hogy ebben az időben szavammal eltörlöm a poklot, amelyet az emberek vallásaik és téves 

értelmezéseik által teremtettek, hogy félelmet keltsenek és a tudatlanság szemellenzőjét tegyék az 

emberekre. 

33 Szavam kinyitotta előttetek a lapjait, mint egy könyv, hogy egyszerű képet adjon nektek a 

túlvilágról. Elmúlnak azok az idők, amikor az emberek a vallásukat egyházi formákban gyakorolták, 

megfeledkezve a törvényről, mert ez azt jelentette, hogy a kötelességgel ellentétesen cselekedtek. 
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34 Nem azért jöttem, hogy megijesszelek. Azért jöttem, hogy szeretetet oltsak belétek. 

35 Megtanítottalak benneteket arra, hogy nem büntetlek benneteket, hogy csak megengedem, hogy 

learassátok vetésetek gyümölcseit, amelyek, ha édesek, boldogságotok és üdvösségetek lesznek, ha pedig 

keserűek, bűnbánatra és a vágyra ébresztenek benneteket, hogy tökéletesítsétek magatokat. 

36 Hogy segítsek nektek küzdelmetekben, egy új napot készítettem, amely tele van fénnyel és 

kegyelemmel, hogy felfrissülhessetek szavammal, Izrael népe. 

37 Gyermekkorodtól kezdve, ifjúkorodban, érett korodban és öregkorodban is engem kerestél. 

Különböző korokban jöttetek hozzám. Az Izrael népét alkotó közösségekben minden korosztályt látok ─ a 

nemrég született gyermektől az idősekig. 

38 Az öregember így szól hozzám: "Későn jöttem Hozzád, Atyám! És egy nagyon rövid ideig 

élvezhetem a Te szavadat, a Te jótéteményeidet és a Te kegyelmedet." De az Atya azt mondja neki: 

"Öregem, légy velem, soha többé el nem válsz tőlem. Kövessetek Engem ma, és amikor a lelketek eléri a 

"Szellemi Völgy" küszöbét, vagyis az új életbe, többé nem lesztek öregek. Mindig fiatal és erős leszel. 

Ne panaszkodjatok, hogy csak most jöttetek, amikor testetek fáradt és beteg, hogy megismerjétek 

Tanításom fényét. Ne feledjétek, hogy olyan gyermekeket hívtam ide, akik Munkám kebelében nőttek fel, 

és akik ma, miután férfivá és nővé váltak, eltávoztak, belefáradtak Szavamba, és új utakat keresve 

elindultak, megfeledkezve tanácsaimról és simogatásomról. De én újra magamhoz vonzom őket, és az 

utolsó órában mindannyian velem lesznek, mert én az élet minden síkján ott vagyok, ahol a lélek lakik." 

39 Amikor az ember az ima és a jó cselekedetek elhagyása miatt letér a jóság útjáról, elveszíti erkölcsi 

erejét, lelkiségét, és ki van téve a kísértésnek, gyengeségében pedig bűnöket enged meg, és ezek 

megbetegítik a szívet. Én azonban orvosként jöttem a betegek táborába, és minden szeretetemet és 

gondoskodásomat neki adtam. Fényem olyan volt, mint friss víz a lázban hevülő ajkán, és amikor 

megérezte balzsamomat a homlokán, azt mondta Nekem: "Uram, csak a Te irgalmad menthet meg engem. 

Nagyon beteg a lelkem, és a halál hamarosan eljön hozzám." De én azt mondtam neki: "Nem fogsz 

meghalni, mert én, aki az Élet vagyok, eljöttem, és minden, amit elvesztettél, visszaadatik neked." 

40 Teljesítsétek kötelességeiteket, és változtassátok át minden rosszat, amit tettetek, jóra. Megadom 

nektek a lélek erejét, hogy elvégezzétek a megújulás e nagyszerű munkáját. Mert nagy feladatom van 

számodra. 

41 Így találkozom veled a Harmadik Időben. Ismerem a szenvedésedet és a félelmedet. De 

mindannyian meg fogtok gyógyulni, mert bennetek van az örök élet elve. 

42 Készüljetek fel, hogy miközben méltóvá teszitek magatokat Hozzám, szíveteket úgy mutassátok be 

Nekem, mint egy belül és kívül tiszta edényt, amelybe belehelyezhetem Igémet. Az általam adott fénnyel 

meg tudod érteni. 

Alkossunk mondatokat az egyes "szavaimból", és készítsünk belőlük nagyszerű könyveket. Kiképzem 

az érzékeléseteket, hogy beszélhessetek embertársaitokhoz, és kielégíthessétek az emberiség igazság és 

igazságosság iránti éhségét. 

43 Becsüljétek meg szavamat, nehogy búcsúzáskor azt mondjátok: "Milyen nagy kiváltságban volt 

részem, és nem értettem meg". 

44 Nem akarom, hogy olyanok legyetek, mint azok a gyermekek, akik, bár van egy kedves és szerető 

apjuk, megvetik őt, és csak akkor, amikor az már lehunyta szemét e világra, és engedem, hogy helyet 

foglaljon a "lelki völgyben" az erényeik miatt kivételezett gyermekek között, sírnak az apa iránti szeretet 

és hála hiánya miatt, és túl későn veszik észre, hogy milyen jót kaptak, amit nem értékeltek. 

45 Dolgozzatok most, hogy veletek vagyok, hogy azt mondhassátok a világnak: "Az Úr jelenleg 

beszél, és tanúbizonyságot tesz jelenlétéről." Hozzátok hozzám azokat, akik keresnek engem, mert hinni 

fognak. Holnap nagyon fel kell készülnötök arra, hogy meggyőzzétek embertársaitokat. 

46 Minden pillanatban szenvedések sújtanak, amelyek sírásra késztetnek, és azt mondod Nekem: 

"Mester, miért teszel próbára, amikor békét ígértél nekem?". De akkor azt mondom nektek: ez azért 

történik, mert ezeknek a próbáknak köszönhetően a lélek ébren marad. A kényelem közepette kialszik a 

hited fénye, és a küzdelem és a tökéletesség útján maradsz. Ha fáj a tested, vagy ha szenvedés gyötri a 

szívedet, légy vidám. Mert ma, az én Munkámban visszanyertétek a lelki békét és egészséget. 

47 Eljön majd a nap, amikor jól felkészülten, nyitott szemmel és fejlett intuícióval fogtok az 

emberekhez menni, hogy tisztelettel hatoljatok a szívük belsejébe, és felfedezzétek fájdalmukat, lelki 
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szegénységüket. Tanításom segítségével aztán képesek lesztek enyhíteni a szorongásukat és bátorítani a 

lelküket. 

48 Valahányszor alkalmazod az Igémet, csodákat fogsz tapasztalni. Soha nem fog csalódást okozni. 

Ha kellőképpen felkészültök, teljesíteni fogjátok a feladatotokat és az én Akaratomat. 

49 Minden gyülekezetnek konkrét feladatot adtam: Néhányat mentő bárkának készítettem mindazok 

számára, akik nem találtak megértést embertársaiknál szellemi adottságaik kibontakoztatásához, másokat 

pedig fényforrásnak, amelybe bölcsességemet öntöttem. Másokban pedig szeretetként nyilatkoztam meg, 

szívélyességgel és irgalommal árasztva el őket. Új egyházak és új "munkások" is megjelennek majd, mert 

most hozom össze az "utolsókat". Ezek olyanok lesznek, mint egy bot az "első" számára. Ma még 

kisgyermekek, de tanítványaimmá válnak, és később ők lesznek az új nemzedékek tanítói. 

50 Ahhoz, hogy felismerjenek, erényben kell élnetek, minden parancsolatom teljesítésében. Az én 

Munkámban mindannyian egyenlőek vagytok, "az elsők" és "az utolsók". Ez utóbbiaknak rövidebb idő 

alatt kellett felkészülniük, hogy a tanításomra oktassák magukat. 

51 A "munkásoknak" azt mondom: képezzétek magatokat, hogy a szellemi világ tökéletesen 

megnyilvánuljon értelmeteken keresztül, és az ajkatokról elhangzó szó hangos legyen és szellemi lényegű. 

Ne hagyjátok, hogy az ihletem elhomályosuljon, miközben átjárja elméteket. Mivel nagy a felelősségetek, 

nagy lesz a jutalmatok is. Fogalmatok sincs arról az örömről és békéről, amit akkor kaptok, amikor 

teljesítettétek a küldetéseteket. Az ajándékaitok nagy értéket képviselnek, és igazi boldogságot hoznak 

nektek. 

52 Különböző természetű testetlen lelkek közelednek a "munkásokhoz" irgalomra vágyva, és amikor 

a szívetek ajtaját zárva találták, és nem adtatok nekik vigaszt, agyatok elfáradt, és a szegény lelkek a 

fájdalom és nyugtalanság hatását hagyták magukra közöttetek. 

53 A küldetés teljesítése vár rád. Légy jótékonykodó. "Izrael felkészült arra, hogy fényt és békét 

hozzon a rászoruló lelkeknek. Amíg ezt nem teljesíted, addig a kötelezettségek nagy keresztjét fogod 

magadon érezni, amely nem hagy el, amíg el nem végezted a munkádat. 

54 Ígérem neked a békémet, mint értékes jutalmat. 

55 Gondolkodásod megtisztult, és készen állsz arra, hogy meghallgass engem. Fáradhatatlanul 

bemutatkozom nektek, hogy megismételjem isteni megnyilvánulásaimat, hogy eloszlassátok a szívetekben 

még meglévő kétségeket. 

56 Feltártam jelenlétemet és lényemet, hogy senki ne tagadhassa, hogy e nép között jártam. 

57 A bölcsesség, amelyet a hanghordozón keresztül közvetítek, nem könyvekből származik, nem a 

tudás felhalmozása, amelyet az ember az idők folyamán megszerezhetett volna. Én sem adok át nektek 

történelmi ismereteket, ahogy az emberiség teszi. 

58 Fényemet egy olyan személyen keresztül tárom fel, aki olyan, mint te, ugyanazzal a tudással, mint 

amivel te rendelkezel. Az egyetlen dolog, amire szükségem van, az az értelem tisztasága és a lélek 

őszintesége annak, aki egy rövid időre az Istenség eszközévé és szócsövévé válik, valamint azoknak a 

szellemi felkészítése és összegyűjtése, akik meghallgatnak Engem. Amikor a gondolkodásnak és az 

akarásnak ez az egyesülése megtörténik, szellemem fénye eljut hozzátok. Mert ezekben a pillanatokban a 

lelketek megszabadult az anyagelvűségtől, és a szívetek felfogja a jót. Ekkor egész lényed úgy érzi, hogy 

közelebb kell jönnöd az Atyához, mert meg vagy győződve arról, hogy nem vagy képes nagy tetteket 

véghezvinni a segítségem nélkül, legyen az szellemi vagy anyagi. 

59 Kétségektől tépázott szívvel jöttél hozzám, mert sokáig kerested az igazságot anélkül, hogy 

megtaláltad volna, és amikor meghallottad az Igémet, először kételkedtél. De ezután jött a hit, és meg 

akartátok ismerni azt, ami a testeteken és az anyagi életen kívül létezik. Meg akartátok érteni ezeket a 

szellemi ajándékokat, és meggyőztétek magatokat arról, hogy míg a test, amelyet most birtokoltok, halott 

marad a földön, a lelketek tovább él, mert egy hang azt mondja nektek, hogy nem csak anyag vagytok. 

60 És megkérdezitek magatokat: Mi a lélek? Milyen módon él? Hogyan kell felkészítenünk arra, hogy 

belépjen abba a világba, amelyben örökké fog élni? Milyen fejlődést kell elérnie? És milyen kapcsolatban 

lesz a többi szellemmel, sőt magával az Istenséggel is? 

61 Mindezeket a kérdéseket feltettétek magatoknak, az érdeklődés vonz benneteket ─ az az 

érdeklődés, amely később egyre inkább lélekszükségletté vált, amivel felismertétek, hogy amit a 

hanghordozó szájából hallottatok, mélyen megérintette szíveteket. 
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62 Úgy jöttetek, hogy senki sem kényszerített benneteket, és nem is úgy jöttetek, mint akiket 

becsaptak. Nem a magamutogatás vagy a hivalkodás vakított el benneteket, mert ezeket a helyeket 

szűkösnek és szerénynek találtátok. Ez volt az én Igém ragyogó fénye. 

63 Ne szomorkodjatok, ha eszetekbe jut, hogy már a Második Korszakban megmondtam nektek: 

"Sokan vannak elhívva, de kevesen vannak kiválasztva". Mert valójában nem én vagyok az, aki választ. 

Mindenkit hívok, és Velem maradnak azok, akik szeretnek Engem és követni akarnak Engem. Ha ti, akik 

elhívást kaptatok, azok közé akartok tartozni, akik Engem követnek, akkor legyetek kitartóak. 

64 Szavam és kinyilatkoztatásaim mindenkinek szólnak. Egyesek hamarabb, mások később jutnak el 

a megértéshez, de mindannyian eljutnak oda. 

65 Az ember az, aki az akarat szabadságának köszönhetően önként választja azt az utat, amelyet 

megért, vagy amelyet a legkönnyebben követhetőnek talál. Mindenkinek küldöm a felhívást, de az 

választja a legjobb utat, aki a legjobban felkészült. 

Ugyanez a helyzet azzal, aki azért jön, hogy meghallgassa szavamat, aki fogékony volt a hívásra, és 

reszketett tanításom hallatán. Megtalálja benne az igazságot, amit keres, és nem fog többé eltávozni. Ők 

lesznek azok, akiknek nincs szükségük az emberek által épített templomok pompájára és dicsőségére, mert 

azok már nem ösztönzik őket odaadásra vagy hitre. Tudják, hogy ezek a templomok feleslegessé válnak, 

amint az ember eléri a spiritualizálódást. Az ő felkészülése a tökéletességre való felhívás lesz, amely az Én 

Istenségem, amely közeledik hozzá, hogy megtisztítsa őt. Így lakni fogok a szívében, és igazi lelki 

közösséget fogok teremteni közte és az én Lelkem között. 

66 Ha egy pillanatra teljesen megszabadulhatnál anyagi részedtől, lelkedet boldogság töltené el, 

amikor úgy érzi, hogy a túlvilág fénye veszi körül. Ez az a fény, amely korlátozott formában érkezik 

hozzátok az én Isteni Sugáramon keresztül. Korlátozom Magamat, hogy jelenlétemet érzékelhetővé 

tegyem számotokra. Mivel én vagyok az egyetemes erő, teremtés, hatalom, fény és élet, nem tudnék teljes 

erőmmel eljönni hozzátok. 

67 Ahogyan nektek is csak a rátok sütő Nap szükséges sugaraira van szükségetek az élethez, én is azt 

mondom nektek: Ha visszaélnétek ezzel a hatalommal, ártanátok magatoknak, mert túl nagy és erős a 

hozzátok hasonló teremtmények számára. 

68 Ugyanez történik a lelkiekben is. Az Istenségnek azt a részét kell használnod, amely lelked 

számára szükséges, tudva, hogy abban a szikrában, amelyet kapsz, minden erőd megvan ahhoz, hogy 

érezd az ihletet, amely megmozgatja szíved húrjait ─ a fényt, amely értelmet és érzékelést ad neked, hogy 

teljesítsd feladatodat. Ebben felfedezheted azt a harmóniát, amelynek Isten és az ember között kell lennie. 

69 Ezt azért mondom el nektek, hogy segítsek megérteni ezt a megnyilvánulást, hogy felemelhessétek 

lelketek lényetek részét, és elmétek befogadhassa a Túlvilág inspirációját, a magas tanácsot, amely 

megtanít benneteket arra, hogyan kell élnetek. Akkor meg fogjátok érteni, hogy a legkisebb részetek a 

testetek, ami egy burok. 

70 Én olyan vagyok, mint a nap, te pedig olyan vagy, mint egy szikra belőle. Azért teremtettünk 

titeket kicsinek, hogy érdemeitek révén, képességeitek kibontakoztatásával növekedjetek. Eredetileg tiszta 

voltál ─ egy olyan tisztaság, amelyet később a megpróbáltatásokban és a bűnben beszennyeztél. Mert 

olyan ösvényre helyeztek benneteket, amelyen akaratotok erőfeszítésével felfelé fogtok fejlődni, hogy 

ezáltal érdemeket szerezhessetek és termést arathassatok. 

Milyen erőfeszítéseket tettetek volna a felfelé való fejlődés érdekében, ha mindig is a mennyei 

magasságokban laktatok volna? Miféle fejlődési vágy lehetett volna bennetek, ha kezdettől fogva 

nagyszerűek lettetek volna? Milyen érdemekért jutalmazhattalak volna meg, ha mindig tökéletes lettél 

volna? De te a földre jöttél, és a földön felfedezted a tökéletesség, a jóság ellentétes érzését. 

Megtapasztaltátok a kísértést, amely a gonoszra vezet, a test gyengeségét, a világ csábításait. Ekkor 

kezdődött a lélek küzdelme a testi burokban, amelynek természete különbözött a sajátjától. A lélek ─ 

kezdetben megzavarodott a világtól és a természettől, amellyel körülvéve látta magát ─ letargiába esett, és 

hagyta, hogy a test a földi körülmények, a testi szenvedélyek szerint növekedjen és működjön. 

71 Szükséges volt tehát, hogy a lélek egymás után különböző testekben jöjjön a földre, amelyek közül 

egyesek tökéletesebbek voltak, mint mások, hosszabb életűek, mint mások, mind különböző hajlamokkal, 

hogy a lélek képet alkosson önmagáról, hogy elnyerje a tudást és a felemelkedést. Így fokozatosan 

elérkezhetett a jelen idő, amikor nemcsak megérti, hanem meg is ismeri az emberiség között a jövőjét, és a 
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rá váró szellemi életet is. Aki a létért folytatott küzdelme során mélyreható tudásra tesz szert, annak a 

fejlődéséhez már nem lesz szüksége új földi testekre, mert képes lesz az élet szellemi világaiban lakni. Így 

fokozatosan, lépésről lépésre fog felfelé haladni a tökéletesség létráján, amíg el nem ér Hozzám. 

72 Mivel a sorsod olyan nagyszerű, és szellemi lelked olyan, mint Én, hogyan eshetsz 

bálványimádásba, és hogyan alkothatsz képet a kezeddel, hogy abban imádj Engem? Miért nem csodáltok 

Engem inkább a természetben ─ mivel nem tudtok a szellemiig hatolni ─ és nem inspiráljátok magatokat 

dicsőségének szemlélésében, abban az életben, amely minden lépéseteknél kicsírázik és megmozdul? a 

számtalan szépségben és csodában, amelyekkel feldíszítettem világodat, az égbolton, ahol számodra 

ismeretlen világok ezrei ragyognak, amelyek az életről, a törvényről és az engedelmességről beszélnek 

neked, hogy ezekből formáld szereteted imáját, hálaadásodat és hitvallásodat? 

73 Ez a ti időtök, ó lelkek! Ébredj, kelj fel, gyere hozzám! 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 221  
1 Emberek, most megérintem szívetek legérzékenyebb húrjait, hogy felkészítselek benneteket, és 

méltóvá tegyelek benneteket tanításom befogadására. 

2 Most az Isteni Anyán keresztül szólok hozzátok, azon a Szellemen keresztül, aki a Második 

Korszakban emberré lett, hogy beteljesítse magas rendeltetését. 

3 Máriát azért küldték, hogy kinyilatkoztassa erényét, példáját és tökéletes istenségét. Ő nem olyan 

nő volt, mint a többi férfi. Más természetű nő volt, és a világ szemlélte az életét, megismerte 

gondolkodásmódját és érzéseit, megismerte lelke és teste tisztaságát és kegyelmét. Ő az egyszerűség, az 

alázat, az önzetlenség és a szeretet példája. Mégis, bár életét ismerte az akkori világ és az utána következő 

nemzedékek, sokan vannak, akik nem ismerik el erényét, szüzességét. Nem tudják megmagyarázni azt a 

tényt, hogy egyszerre volt szűz és anya. Ennek oka az, hogy az ember természeténél fogva hitetlen, és nem 

tudja, hogyan ítélje meg az isteni cselekedeteket felébredt lélekkel. Ha tanulmányozná a szentírásokat, és 

feltárná Mária megtestesülését és őseinek életét, végül megtudná, hogy ki ő. 

4 Mária természeténél fogva isteni, lelke egy az Atyával és a Fiúval. Miért ítéljük meg őt emberileg, 

amikor ő volt a kiválasztott leány, akit az emberiségnek már az idők kezdetétől fogva bejelentettek, mint a 

tiszta teremtményt, akiben az "Isteni Ige" fog megtestesülni? 

5 Miért káromolja hát az ember, és miért kételkedik hatalmamban, és miért vizsgálja műveimet 

tisztelet nélkül? Ennek az az oka, hogy nem merült el Isteni tanításaimban, nem gondolkodott el azon, 

hogy mit mondanak a szentírások, és nem vetette alá magát akaratomnak. 

6 Ma, a harmadik korszakban ő is kételkedik abban, hogy Mária megismerteti magát az emberekkel. 

De azt mondom nektek, hogy minden cselekedetemben részt vesz, mert ő a megtestesítője a 

leggyengédebb szeretetnek, amely Isteni Lelkemben lakozik. 

7 Bizonyítékot adtam nektek erről az igazságról, és megengedtem minden idők prófétáinak, hogy 

tanúságot tegyenek Máriáról, mint Egyetemes Anyáról. Ma azok, akik rendelkeznek ezzel az adottsággal, 

szintén látták, hogy allegóriákban vagy példázatokban nyilvánul meg. Érezted, hogy anyai befolyása 

simogat téged, bátorítása és vigasztalása enyhíti szenvedéseidet, és azt is érzed, hogy közbenjárása sok 

veszélytől mentett meg téged ─ egy olyan korban, amikor a világ lélegzetelállító tempóban, a tudomány 

által vezérelve más utakon jár, amikor az anyagiasodás, a hiúság és az élvezetek letérítették az embereket 

az igaz útról. 

8 Ezért hívom népem szívét, hogy tanítsam őket, majd elküldjem őket ennek az örömhírnek a 

hírvivőiként. 

9 A küldötteimet mindig visszautasították. De ne aggódjatok, mert a Mindenható a szolgáival van. 

Magamat is félreismertem, mert nem mindenki volt képes felismerni Krisztusban Isten jelenlétét, és csak 

egy prófétát vagy egy megvilágosodottat voltak hajlandók látni benne. 

10 Tanúságot kellett tennem Magamról az életemmel, emberfeletti cselekedeteimmel és emberfeletti 

halálommal. És ennek az igazságnak a fényében sokan indultak el égő hittel a szívükben, tanúságot téve 

tanításomról. 

11 Bár meghaltam, nem hagytalak el téged. Mert az áldozati halál után szellemileg, élettel telve 

nyilatkoztam meg. Eljöttem népemhez a "Szellemi Völgybe", és ott előkészítettem őket, fényembe 

burkoltam őket, a tisztaság fehér köntösébe öltöztettem őket, és elküldtem őket a világba, hogy újra 

emberré váljanak. De eljött az idő, hogy egyesítsem népem törzseit, és ezért hívtam őket a földnek ebbe a 

szegletébe. Mert ti valóban Izrael népe vagytok, de nem vér szerint, hanem lelkileg. Az én országom nem 

e világból való, és az örök otthonotok sem a földön van. 

12 Nézzétek Királyotokat és Uratokat, amint alázattal és szeretettel telve leszáll az emberi 

romlottságba, hogy elhozza az Ő tanítását a harmadik korszak fényére halottaknak. 

13 Ne keressetek Engem többé bálványimádó kultuszokban. Már nincs itt az ideje, hogy fanatikusan 

szeressetek Engem. A legkorábbi időktől fogva harcoltam e gonosz hajlamok ellen közöttetek, és az ima 

révén kinyilatkoztattam nektek a Lelkemmel való közvetlen közösséget. 

14 A múlt idők írásai felfedhetnék nektek, amit ma megismétlek nektek; de az ember meg merte 

hamisítani az igazságaimat, hogy hamisítva terjessze azokat. És így most van egy mentálisan beteg, fáradt 

és magányos emberiség. 
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15 Ezért van az, hogy ébresztő hívásomat a hanghordozón keresztül halljátok, mert nem akarom, hogy 

zavarba essetek. 

16 Azon az úton, amelyet most elétek tárok, képesek lesztek felfedezni azt, amit a múltban tanítottam 

nektek, mert ezek mind egy és ugyanazok. 

17 Az emberek vágyakozással, az igazság, az igazság, az irgalom és a szeretet iránti vágyakozással 

járják útjukat. Az emberi közömbösség miatt botladoznak és buknak el. De azok, akik a Harmadik 

Korszakban hallották ezt a hangot, megérezték jelenlétemet, és szellemi lényemben csillapították az 

éhséget, a szomjúságot és a fájdalmat. Mindazonáltal azok között, akik tanúi voltak 

megnyilvánulásomnak, vannak olyanok, akik tagadják azt, mert lehetetlennek tartják, hogy Isten egy 

bűnös emberen keresztül mutassa meg magát. 

A hitetleneknek azt mondom, hogy az istenség legtisztább fényét nem homályosítja el az emberi 

bűnösség, mert az Én fényem végtelenül felülmúlja az emberek jó vagy rossz cselekedeteit, és ráadásul 

azért jöttem, hogy világosságot adjak annak, aki sötétségben lakik. 

18 Isteni öröm a bűnöshöz jönni, megvigasztalni a szívét, éreztetni vele az Atya melegét, és 

megismertetni vele az örök élet kenyerének ízét. 

19 Ti, akik hallotok engem, és tudjátok, hogy az Úr népét alkotjátok ─ értsétek meg, hogy eddig nem 

teljesítettétek azt a küldetést, amelyet az Atya az idők kezdete óta rátok bízott, hogy elrejtettétek a 

Törvényt, és fájdalommal vetettétek be az utakat. De a sors keserűsége és csapásai megismertették veled a 

fájdalmat, hogy megértsd és szeresd a testvéredet, az emberiséget. 

20 Az én szavam egyetemes. De ha az egész világ nem hallja meg, annak oka az anyagiasságuk, 

amely sötét kötésként takarja el az emberek szemét, és az, hogy szellemi hallásuk elvesztette az isteni Ige 

meghallására való érzékenységét. 

21 Veszélyes idők közelednek. A háború, a maga mérhetetlen fájdalmával, nyomorúságával és 

szomorúságával ismét megrázza az emberiséget. A gondolatok és érzések megdöbbenést fognak okozni, és 

mindez rá fogja mutatni az emberiségnek, hogy nem engedelmeskedik szeretet- és igazságossági 

törvényeimnek. Én azonban, mint szerető Atya, szembeszállok a káosszal, és a béke és a megváltás 

hajnalaként ragyogom fel fényemet az égbolton. 

22 Felkészítelek benneteket, hogy holnap a világ világossága legyetek, hogy élet és kenyér, irgalom 

és szeretet legyetek embertársaitok között. 

23 Ássátok bele magatokat az Igémbe, és meg fogtok találni Engem a jelentésében. 

24 Szavam, amely fény és béke a lélek számára, ezekben a pillanatokban leereszkedik szívetekbe. 

Fényem vágyik erre az emberekre, akik megkapták isteni kinyilatkoztatásaimat a "Három Időkben". 

25 Izrael aludt, amikor hirtelen eljövetelem jelei kezdték felébreszteni és megzavarni. Az emberek 

közé helyeztem magam, és új korszakot nyitottam számukra. 

26 Új tanításaimban átfogóbb tanításokat hoztam, mint az elmúlt időkben, mert több 

befogadóképességet találtam az elmékben és nagyobb fejlődést a lelkekben. 

27 Ne vegyétek azt a tényt, hogy a föld egy népét választottam ki a többi közül, úgy, mintha előnyben 

részesítenétek: Minden gyermekemet és az általuk alkotott népeket egyformán szeretem. 

28 Minden nép küldetést hoz a földre, és az a sors, amelyet "Izrael" hozott, az, hogy Isten prófétája 

legyen az emberek között, a hit világítótornya és a tökéletességhez vezető út. 

29 Próféciáimat és kinyilatkoztatásaimat, amelyeket az első idők óta adtam nektek, nem értelmezték 

helyesen, mert még nem jött el az óra, hogy az emberiség megértse őket. 

30 A múltban "Izrael" a föld népe volt; ma a világban szétszóródott emberek; holnap Isten népe 

minden lélekből fog állni, akik Atyjukkal együtt tökéletes harmóniában alkotják majd az Isteni Családot. 

31 Az Én Szavam a Bölcsesség Könyve, amely lehetővé teszi az ember számára, hogy belépjen egy 

ismeretlen, magasabb és szebb életbe. Megismeri a lényegét, és szellemén keresztül megérti azokat a 

kinyilatkoztatásokat, amelyek korábban kifürkészhetetlen titkoknak tűntek számára, de amelyeket az Atya 

ki akart nekik tárni, amikor eljött az óra. 

32 Keresni és szeretni fogjátok a spirituális tanításokat, és azáltal, hogy erre az eszményre 

törekszetek, úgy fogjátok érezni, hogy földi életetek útja könnyebbé válik. Minden óra, ami telik, minden 

nap és év, ami elmúlik, közelebb visz benneteket ennek az időnek a csúcspontjához. 
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33 Bőségesen kiosztom szavamat, hogy amikor már nem halljátok, ne legyetek zavarban. Nem 

akarom, hogy az a nap meglepje az "elsőt" és az "utolsót". Milyen magabiztosan tudtok majd a 

küldetésetek teljesítésének szentelni magatokat, ha tudjátok, hogyan kell megérteni és követni az 

utasításaimat! 

34 Még mindig el kell vetnetek sok szokást, amelyek még mindig sötétségbe borítják az életeteket és 

az istentiszteleteteket. Arra kell törekednetek, hogy felemeljétek a létezéseteket, hogy megtanuljátok 

olvasni a Bennem létező isteni könyvet. 

35 Inkább a szellemhez beszélek, mint a szívhez, mert a szellem az, amely képes felfogni, mit jelent a 

felemelkedés és az örökkévalóság. De azoknak, akik ezt a földet tették "örök" otthonukká, és itt keresik a 

dicsőséget, a kitüntetést, az élvezeteket és a hatalmat, azt mondom: Nézzétek meg a világotokat, hogy 

mennyire megrázza a fájdalom, tele van nyomorúsággal és nyomorúsággal, és mennyire besugározzák egy 

önző és hiú tudomány megtévesztő fényei! 

36 Az emberek egész élete és minden cselekedete megítélésre kerül ezekben a pillanatokban. Még a 

természet is kísérti a lelkeket az elemei által, és a szívekhez szól. 

37 Minden egyes lényt megkérdezek, hogy mi a feladata gyümölcse. Mi lesz a válasza az Örökkévaló 

felé? És ti, emberek sokasága, akik hallottátok a hangomat ebben az időben, és tudjátok, hogy minden 

szavammal megbízást kaptatok ─ mit fogtok válaszolni, amikor eljön az óra? 

38 Bizony mondom nektek, egyeseknek és másoknak is megadom a szükséges időt, hogy ne 

meztelenül, foltosan vagy nyomorultul jelenjenek meg előttem. Erősnek akarlak látni, hogy ellen tudj állni 

a szerencsétlenségeknek, az élet nagy leckéinek, a kísértéseknek. 

39 Valóban, mondom nektek, erősebbek vagytok, mint gondolnátok, de még jobban be kell 

hatolnotok tanításomba, hogy képesek legyetek felfedezni magatokban a szellemi kincset, amellyel 

minden emberi teremtmény fel van ruházva. 

40 Konfliktusokat oldhatsz meg, eloszlathatod a sötétséget és világosságot teremthetsz, eltávolíthatod 

a rosszat és vonzhatod a jót. 

41 Isten katonáinak azokat fogják hívni, akik tudják, hogyan kell felvenni a fegyvert, és azzal 

legyőzni minden ellenfelet. A fejlettebb lelkek önkéntelenül megvédik gyengébb testvéreiket, és ezek 

viszont megérzik, hogy melyik szívükkel érzik magukat nagyobb biztonságban. 

42 Az ember nagyságát többé nem a földi vagyonával, nem a címeivel és nem a ruháival fogják 

mérni. Egy szegény emberben lesz képes a fejlődés és a spiritualizáció által emelkedett lélek lenni, és ezek 

között sokan vannak, akik az örök igazságot fogják feltárni az emberiségnek. 

43 Ez az óra, amikor egyesültök Velem, a szellemi boldogság pillanata számotokra, mert felkészültök 

arra, hogy megkapjátok szavaim inspirációját és parancsaimat. Lelked megtisztította magát, hogy 

befogadja és megértse ennek a tanításnak a lényegét. 

44 Néhányan közületek hajlandóak és készek voltak meghallgatni Engem, mások makacsul 

megtagadták, hogy elismerjenek Engem. De türelmesen várom ezeknek a tanítványoknak az ébredését. 

Harcosként jöttem, és belevetettem magam a harcba, hogy meghódítsam a lelkeket, mert ők az Én 

gyermekeim. Nem a szigor lesz az, ami legyőzi az ellenszegülésüket, hanem az Én szeretetem és 

türelmem. Azt akarom, hogy lássatok Engem, hogy felismerjetek Engem, hogy szerethessetek Engem, és 

tudjátok, hogy egy olyan világegyetemben éltek, amelyet éberen kormányozok, és hogy követnetek kell az 

igazságosság útját, amelyet én biztosítottam számotokra. 

45 Én adtam nektek a Törvényt, és vártam, hogy betartsátok azt, az alapján, amit a lelkiismeretetek 

mond nektek. Nem kényszerítettem rátok az akaratomat, mivel saját akaratot adtam nektek, az akarat 

szabadságát, képességeket, hogy olyanok legyetek, mint Én. De ha tudni akarjátok a vágyamat, akkor azt 

mondom nektek, hogy most azt akarom látni, hogy az igazságosság törvényei szerint, a vétkektől 

mentesen, tudatosan járjatok, hogy jó magot, tiszta példát, világító utat hagyhassatok utódaitokra. 

46 Az útmutatás, amelyet ma hagyok nektek a tökéletességetek érdekében, az Én Igém Könyvének 

részét képezi, amelyben bölcsességem benne van, hogy tanulmányozható és érezhető legyen ─ inkább a 

szellemmel, mint az elmével vagy a szívvel. 

47 Az emberek lelkében nagy szegénység van az alacsony lelkiségük miatt. Innen ered a szomorúság, 

az elhagyatottság érzése, az éhség. Ennek az emberiségnek, amelyet annyira szeretek, bölcsességgel, tiszta 

lényeggel kell táplálkoznia, és csak az Isteni Ige fogja erősíteni. Ahhoz, hogy az emberiség megkapja 
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azoknak az embereknek a tanúságtételét, akik hallottak Engem, meg kell várniuk, hogy felkészüljetek és 

elkötelezzétek magatokat küldetésetek teljesítésére. 

48 Megtanítottalak titeket arra, hogy a szellemmel dolgozzatok, hogy a munkátok gazdag legyen a 

haszonban. Mondtam nektek, hogy ahová a lábatok nem tud eljutni, mert túl nagy a távolság, oda a 

lelketek elviheti az üzeneteteket, és javíthat a veszélyben lévő népek és nemzetek helyzetén, a szenvedő 

otthonok helyzetén, vagy a kegyelmet kérő betegekén. Mindezt, amit az Én nevemben megtehettek, 

megengedem nektek, hogy megtegyétek, hogy nagyobb érdemet mutassatok Nekem. 

49 A szellem számára nincs olyan távolság, amelyet ne tudna legyőzni. Elküldheted az imádat vagy 

egy jó kívánságot embertársaidnak, és nem fogsz olyan akadályba ütközni, amely megállítana abban a 

vágyadban, hogy elküldd másoknak a jóakaratod üzenetét. 

50 Szellemed érzi, hogy közel az idő, amikor a nagyobb emelkedettség időszakába lép, amikor el kell 

érnie, hogy adottságait teljes jelentőségükben megértse. 

51 Nem akarlak úgy elhagyni benneteket, hogy ne kapjátok meg az utolsó leckét is, amit adnom kell 

nektek. Ez idő alatt felhívom a figyelmeteket Munkámra, az első résztől az utolsóig, hogy képesnek 

érezhessétek magatokat arra, hogy szeretetből fakadó cselekedeteitekkel megmutassátok az emberiségnek 

Szavam bizonyságtételét. 

52 Azért tanítottalak titeket imádkozni, hogy megtanuljatok kapcsolatba kerülni Velem, és 

megkapjátok az inspirációmat, amely megvilágosít benneteket a megpróbáltatások pillanataiban. Mert az 

emberek nagyobb káoszba fognak kerülni, mint amit jelenleg átélnek, és ezért szükséges, hogy 

imádkozzatok minden embertársatokért. 

53 Leírom az emberiség történetét. Ebben a könyvben lesz feljegyezve minden, amit a világban tettél. 

Az engedelmesség és a türelem példáját akarod mutatni, vagy inkább az engedetlenség és a lázadás 

örökségét hagyod magad után? 

54 Sokatoknak nem lesz többé alkalma visszatérni a Földre, hogy jóvá tegyétek vétkeiteket. Többé 

nem lesz a birtokodban az az eszköz, amivel ma rendelkezel, ami a tested, amire támaszkodsz. Meg kell 

értenetek, hogy a világra jövetel kiváltság a lélek számára, soha nem büntetés. Ezért ki kell használnotok 

ezt a kegyelmet. 

55 Ezen élet után más világokba mentek, hogy új leckéket kapjatok, és ott új lehetőségeket találtok 

arra, hogy tovább emelkedjetek és tökéletesítsétek magatokat. Amikor elvégeztétek emberi 

kötelességeiteket, elégedetten fogjátok elhagyni ezt a világot, mert teljesítettétek a feladatotokat, és béke 

lesz a lelketekben. 

56 Ebben az időben nem csak azért küldtelek ki benneteket, hogy megmentsétek magatokat, hanem 

azért is, mert rátok bíztam egy sereg megtestesült és már nem megtestesült lényt, akiknek vezetők és őrzők 

lesztek. 

57 Mindenkinek ugyanolyan tisztasággal kell vinnetek az Igét, mint amilyen tisztasággal én adtam 

nektek ─ külső formáját tekintve egyszerű, de mélyen a magjában, tele tartalommal, tele 

kinyilatkoztatással mindenki számára, legyen az tanult vagy tanulatlan. A nagy viták után, amelyek a 

világban az igazságot keresve törnek ki, az én tanításom győzedelmeskedni fog, egy világnézet fog 

győzedelmeskedni. Az emberek Isten imádatának formái leegyszerűsödnek, hogy spirituálisakká váljanak. 

Minden utat ismerni fogsz, és a legrövidebbet fogod választani, hogy eljuss hozzám. 

58 Munkám meg fogja koronázni mindazok erőfeszítéseit, akik áldozatos életet éltek visszatérésemre 

várva. Sok olyan titkot fog tisztázni, amelyet az ember még nem volt képes megérteni, hatalmas fegyver 

lesz a jóságot és igazságosságot szeretők kezében, és örömmel fogja megtölteni a szíveket. 

59 Látni fogjátok, hogy a nagy "fejedelmek" megtérnek tanításomra, és lemondanak uralmukról, 

világi hatalmukról, hogy elérjék a Lélek hatalmát ─ azt, ami soha nem múlik el. Hasonlóképpen, látni 

fogjátok, hogy az egyházak összeomlanak, amelyek korábban arroganciájukban és hiúságukban 

tündököltek, hogy aztán az alázatosság nyomába eredjenek. Az éhezők még az utolsó szavaimban is 

mohón keresik az Igazság Szellemét, a Vigasztalót, a Mestert, aki győztesen tér vissza, hogy újjáépítse 

országát az emberek lelkében. 

60 Mielőtt mindez megtörténik, minden csalás és minden hamisság el lesz ítélve. Többé nem fogtok 

megengedni semmilyen hamisítást. Azok a könyvek, amelyek nem tartalmazzák az igazságot, el fognak 
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tűnni, és csak az az egy könyv marad meg, amelyet az emberekre bíztam, és amely az idők kezdete óta a 

saját lelkükbe van írva. 

61 Bármikor, amikor az emberiség veszélyben volt, eljöttem, hogy megmentsem. Ma arra készítem 

fel népemet, hogy bástyája legyen ennek az emberiségnek, amely oly sok küzdelembe keveredett, amely 

olyan káoszba esett, amelyből nem tudott felemelkedni. Ha ennek a próbának vége, a béke szivárványa fog 

ragyogni. 

62 Melyikőtök lesz a földön abban az időben? Melyikőtök éli meg a béke korát? Bizony mondom 

nektek, az a nap nincs messze, és akkor ezek a 

világ az ígéret földjének tükörképe legyen, amely a túlvilágon létezik. 

63 A szeretet, amely a ti eredetetek és létjogosultságotok, minden szívben ott lesz, amelyből Isten 

egyszerű és tiszta imádata fog fakadni, amely el fog jutni hozzám. 

64 Nem gondoltál a holnapra, és nyugodtan várod, hogy az események kibontakozzanak. Bízik abban, 

hogy a Mester megvédi a munkáját. De ne feledjétek, hogy az ember az, akit meg akarok menteni a 

Munkámmal. Mindig is az ellenségei ellen fordultam, de ezek a hiúság, az önzés, a világ szeretete, az 

anyagiasság, és azt akarom, hogy legyőzhetetlen katonák legyetek ebben a csatában, hogy megállítsátok és 

elpusztítsátok a gonoszt, amely ma bennetek lakozik. 

65 A bűnbánat mint tisztítóvíz most tisztára mossa a lelkeket, és a fény, parancsolataim felismerése 

áthatja őket. A jó szándék elkezdett csírázni. 

66 Megáldom gyermekeim minden cselekedetét és jó gondolatát. 

67 Azért jöttem, hogy megadjam nektek, ami hiányzik. Mit tudnak nektek adni azok a teremtmények, 

amelyeken keresztül megnyilvánulok, hogy tápláljam a lelketeket? Bár ők, akárcsak ti, az Én 

képmásomban vannak, és az Én erényeim vannak bennük, nem képesek arra, hogy a Lélek Kenyerét 

kínálják nektek. Tekintsetek rájuk csak úgy, mint az Én eszközeimre a megnyilvánulásnak ebben a 

formájában, amelyet az emberekkel kötöttem. 

68 Izrael lelke fejlődött. Mindazonáltal nem érte el a teljes spiritualizálódást, és szükség volt arra, 

hogy hallható szavakkal, az emberi megértő képességen keresztül adjam nektek az utasításaimat, hogy 

érthetővé tegyem magam számotokra. 

69 Azok az idők, amikor Jézus, a megtestesült "Igém" kinyilatkoztatta magát az embereknek, 

elmúltak. Ő most a példa a mai hanghordozók számára, és ha őt követik, akkor nagy ellenérzéseket fognak 

szerezni, és nagy tömegek fogják követni őket. 

70 Nem mindenki értette meg a Munkámat, amely olyan betűkkel íródott, amelyek kitörölhetetlenek 

maradtak az idők során. Ezért közeledem hozzátok, hogy segítsek nektek megragadni az elmúlt korok 

tanításait és tanulmányozni a jelen kinyilatkoztatásokat. Szabadítsd meg magad, emberek, nem marad 

többé rabság vagy fogság. Legyetek szabadok szeretni, hinni, gondolkodni és dolgozni a világ javáért. 

71 Keressétek és ismerjétek fel magatokban a hozzám való hasonlóságot, hogy hatalmas műveket 

vigyetek véghez, és hogy az én képmásomat felismerjék embertársaitok iránti szeretetetekben. Ha viszont 

letértek a helyes útról, akkor eltávolodtok a Teremtőtől, és nem engeditek, hogy szellemem 

megnyilvánuljon műveitekben. Akkor korlátozni fogjátok az általam felruházott erőtöket, elveszítitek az 

irányt, és nem fogjátok tudni, honnan jöttetek, hová tartotok, és mikor fogtok hozzám visszatérni. 

72 Az ember szelleme éhes, a hiányzó táplálékot a vallásokban, világnézetekben vagy tanításokban 

keresi. Érzi Atyja hívását, és nem tudja, hol találja meg Őt. A hegyről beszéltem a szelleméhez, hogy 

megtanuljon felfelé fejlődni, és közvetlen közösséget teremtsen a szellememmel. 

73 Mindenkit meghívok az otthonomba, és mivel sokan vannak, akik nem tudják, hogyan keressenek 

Engem, megnyilvánulásaimat közvetlenül érzékelhetővé tettem. Jó pásztorként érzékelhetővé teszem az 

akadályt, amely az Én méhem, hogy a lelkek megpihenhessenek benne. 

74 Mindent meg fogok adni nektek a hozzám való visszatéréshez. Fogjátok fel az Igém jelentését, 

akkor meglesz benne a szükséges tudás és bátorítás. 

75 Ne zárjatok ki senkit, minden úton vannak jóakaratú emberek ─ olyan lelkek, akik szeretnek 

Engem, és tudják, hogyan fogadják el ajándékaimat. Mindig szemetek előtt legyen az Én parancsolatom, 

amely azt mondja nektek: "Szeressétek egymást". 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 222  
1 Úgy látjátok, hogy a Mester távozása nagyon közel van, és ezért csendben sírtok, mert 

hozzászoktatok szerető Szavamhoz. De én azt mondom nektek: Nem távozom anélkül, hogy előbb ne 

adtam volna meg nektek az utolsó utasításomat, és így nem lesz nehézkes az utasításom továbbítása. 

2 Nagy, fájdalommal teli megpróbáltatások közelednek, és imátok sokat fog tudni elérni a keserűség 

eme óráiban. Egyesüljetek szellemi munkátokban, kövessétek parancsaimat, mert nem akarom, hogy 

vétkeitek és engedetlenségeitek bekerüljenek az Aranykönyvbe. 

3 Ez idő alatt a meghívottak száma nagy volt. Minden alkalommal, amikor közéjük helyezem 

magam, új szívek jönnek, hogy növeljék soraitokat. Azért hasonlítanak sírokhoz, mert egy halottat őriznek 

magukban, aki a saját szívük. 

4 De a fájdalom megtisztítja a lelkeket. Ezért sokan nem fognak többé inkarnálódni. Más 

életvilágokba fognak menni, hogy az Atya által rájuk bízott feladatoknak szenteljék magukat. 

5 Segítek nektek a megújulásban, hogy amikor eltávoztok ebből a világból, ne kelljen vezekelnetek 

vétkeitekért, hanem minden szennyeződéstől tisztán állhassatok a Legfelsőbb Bíró elé. 

6 Értsétek meg, hogy mindazt, amit embertársaitokkal tesztek, Velem teszitek, mert mindannyian az 

Én részem vagytok. Ne feledkezzetek meg erről, hogy minden egyes szomszédotokban meglássátok 

Atyátokat. 

7 Az emberek végül örömüket lelik abban, hogy fájdalmat okoznak. De előbb-utóbb a bűnbánat is 

eljön, mint egy kérlelhetetlen bíró, hogy megítéljen és tisztára mosson. 

8 Ha ezúttal teljesítitek magasrendű küldetéseteket, hogy megújuljatok és megmentsétek 

embertársaitokat, akkor holnap a ti és népem nevét tisztelettel és hálával fogják emlegetni, még a 

legtávolabbi vidékeken is. 

9 Ne veszítsétek el azt a kielégítő érzést, hogy távozásom után joggal nevezhetitek magatokat 

tanítványaimnak. De készen kell állnotok arra, hogy megmutassátok magatokat a tartományokban, 

városokban és falvakban, hogy elhozzátok a Harmadik Testamentumom örömhírét, és hogy 

jócselekedeteitekkel tanúságot tegyetek róla. 

10 Jelenleg, minden jel szerint, egyes emberi tanok győzedelmeskedtek, és különböző ideológiák 

vannak. De közeledik az óra, amikor egyetlen világnézet fog uralkodni, amikor az emberiség egyetlen 

tanban egyesül, és ez lesz a spiritualizmus. 

11 A természet erői gondoskodni fognak arról, hogy az emberek felébredjenek, és amikor 

megpróbálják elferdíteni az igazságomat, ezek az erők az én igazságosságomról fognak beszélni. 

12 Művem eljut majd a papsághoz, a föld királyaihoz és uraihoz, és látni fogjátok őket térdre borulni 

Istenségem előtt. Akkor sok könyv eltűnik a tűzben, és a könyv közkinccsé válik, amit az én "aranytollam" 

az én diktálásom alatt írt le az elkövetkező nemzedékek tudására. 

13 Tanulmányozni fogják ezt a könyvet, és az emberek sóvárogni fognak érte, hogy megismerjék a 

jövőt. Mert a nagy káoszt az emberiség fogja megsejteni. 

14 Tartsatok ki rendületlenül a remény mellett, mert e káosz után nagy lesz a béke! A jólét nagyon 

nagy lesz. Még a természetet is, amely időnként ellenségesnek tűnik számodra, a különböző évszakokban 

szépnek fogod látni. A hegyek, völgyek és dombok virágozni és szépülni fognak. A fák tele lesznek jó 

gyümölcsökkel, és az emberi életet egészség, jólét és béke fogja körülölelni. 

15 Ma a föld megtisztul minden tisztátalanságtól, amíg el nem éri az új szüzességet. 

16 Közvetlenül a csapások kitörése előtt adok nektek előjelet róluk, és álmokban szólok hozzátok, 

hogy figyelmeztesselek benneteket, és imádkozzatok a többiekért. 

17 Még nem voltatok tanúi a munkám elleni harc kezdetének, és fel kell ébrednetek, mert a művelt 

emberek harcolni fognak ellene. 

18 Ne gondolkodjatok túl sokat a test szükségletein, hanem inkább az egész emberiség spirituális 

jövőjére. 

19 Tanításom az egész földön elterjed majd, de nem a feledékenyek fogják azt megismertetni. Ők 

lesznek az alázat és a lelkiség új apostolai, akik műveikkel tanúságot tesznek majd Teremtőjük irgalmáról 

és szeretetéről. 
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20 Ne hagyd, hogy az emberiség lássa, hogy gyenge vagy, és semmit sem tanultál tőlem. Ismerd fel, 

hogy az embereknek sokat kell tanulniuk tőled. Ne legyetek olyanok, mint azok, akik azt mondják: "Uram, 

munkáld bennem a Te akaratodat", de a megpróbáltatás pillanatában fellázadnak, és még a 

tökéletlenségeket is Nekem merik tulajdonítani. 

21 Egyszerűen beszélek, az önök nyelvén, mert nem akarok semmit sem titokzatosságba burkolni. 

Közöttetek való tartózkodásom ezen utolsó éveiben sok tanítást fogok a figyelmetekbe ajánlani. Ó, Izrael 

áldott népe, aki fáradhatatlan vándorként szeled át a sivatagot: állj meg egy pillanatra, hogy meghallgasd 

szavamat. Házam megnyitja kapuit minden vándor előtt, aki alázatosan kopogtat rajta. Kielégítsd 

éhségedet és szomjúságodat, és soha többé nem leszel éhes és szomjas. 

22 Most a megpróbáltatás napjain mentek keresztül, a megtisztulás és a jóvátétel idején. De én veletek 

vagyok, hogy segítsek nektek, hogy ne gyengüljetek el a próbatételben. Erősödjetek meg abban a 

bizonyosságban, hogy ugyanolyan emberek vagytok, mint a múltban: erős, bátor emberek, mentőcsónak a 

hajótöröttek számára, jó útitárs, barát, testvér és példakép. A feladat, amelyet ma rátok bíztam, a szeretet. 

A szeretet az a mag, amelyet elvetettem bennetek, mert ez az eredete és oka minden teremtménynek. 

23 Amikor azt gondoljátok, hogy Én vagyok a bölcsesség ─ a bölcsesség a szeretetből fakad. Amikor 

elismeritek, hogy Én vagyok a Bíró ─ ez a joghatóság a szereteten alapul. Amikor hatalmasnak tartotok 

Engem ─ hatalmam a szereteten alapul. Ha tudjátok, hogy örökkévaló vagyok ─ örökkévalóságom a 

szeretetből ered, mert az élet, és az élet teszi halhatatlanná a lelkeket. A szeretet fény, élet és tudás. És ezt 

a magot adtam nektek az idők kezdete óta ─ az egyetlen magot, amelyet tökéletes földművesként vetettem 

a mezőkre, amelyek a szívetek. 

24 Ma, a harmadik korszakban ismét elindultok az Úr földjeire, hogy elvetjétek a talált magot. De 

megtapasztaltátok, hogy nem minden földet könnyű bevetni, azt is láttátok, hogy egyesek hamar, mások 

későn hoznak gyümölcsöt. Némelyiket olyan keménynek találtátok, mintha sziklák lettek volna, másokat 

gyom és gyomnövény borított, és csak nagyon kevés volt tiszta és előkészített. Keményen meg kellett 

dolgozni, hogy megtisztítsák a földeket, majd bevethessék őket. De ha türelmesek voltatok, és hitetek 

vizével öntöztétek őket, akkor a korábban terméketlen mezőkön láthattátok, hogy a mag kicsírázott és 

megnőtt, és örültetek neki. Azok a mezők, amelyek úgy tűntek, hogy állandóan elutasítanak téged, most a 

barátaid, a reményed, és békét hoztak a lelkedbe. Ott van a munkátok, a buzgalmatok és az odaadásotok, 

nem tudjátok többé elválasztani magatokat tőlük. 

25 Továbbra is figyeljetek és imádkozzatok ezekért a földekért, mert a learatott gyümölcsből örökké 

táplálkozhattok majd. Ahhoz azonban, hogy ez a gyümölcs ízletes legyen számotokra és igazi életet 

hozzon nektek, szorgalmasan kell művelnetek, hogy a magból növény legyen, és ez hatalmas fává váljon, 

széles ágakkal, amelyek szívesen adnak árnyékot az útkeresőnek, és bőséges gyümölcsöt, amely nagy 

tömegeknek ad életet. És ezután ennek a magnak vissza kell térnie a föld szívébe, hogy tovább csírázzon, 

növekedjen és gyümölcsöt teremjen az idők végezetéig. 

26 Milyen nagy az örömöm, amikor a tanítványaim között vagyok, az igazi lelki közösség e 

pillanataiban. Ez az a boldog pillanat, amikor az Atya érzi gyermekei szeretetét, és azok megkapják az 

atyai csókot, amely megerősíti őket. Ez az a pillanat, amikor megérkezésetek után azt mondjátok Nekem: 

"Atyám, a Te utasításaid szerint dolgoztunk. Mivel azonban még nem vagyunk tökéletesek, szelídséggel 

és alázattal teli kisgyermekekként jövünk Hozzád, hogy megmutassuk Neked magunkat, ahogyan jelenleg 

vagyunk, és hogy Te, Isteni Mester, szereteteddel és bölcsességeddel oktass minket, javíts ki minket, és 

mondd meg, hogyan tovább. Mutasd meg nekünk, mit csináltunk rosszul, hogy a Te segítségeddel 

javíthassunk rajta, és a Te kegyelmed által felkészülve úgy mutassuk be a művet az emberiségnek, hogy 

nem adunk hozzá semmit, és nem veszünk el belőle érdemeket." 

27 Én pedig azt válaszolom nektek: Legyetek áldottak, mert bíztok bennem. Tudjátok, hogy nem 

hóhérhoz vagy igazságtalan bíróhoz jöttök, hanem egy olyan Atyához, aki csupa szeretet és tanítás. 

28 További útmutatást adok nektek, hogy felkészüljetek és az utolsó pillanatig használjátok 

szavaimat, hogy 1950 után tanítóként és az emberek vezetőjeként maradhassatok. 

29 A világot próbára teszik, a nemzetek érzik, hogy igazságosságom teljes súlya rájuk nehezedik, és 

fényem, a titeket hívó hangom az egész emberiségen érezhetővé válik. 

Az emberek érzik Jelenlétemet, érzékelik, hogy Egyetemes Sugárzásom leszáll rájuk és megpihen 

rajtuk; gyanakodnak Rám anélkül, hogy ismernék ezt a Művet*, anélkül, hogy hallották volna Szavamat, és 
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felemelik hozzám lelküket, hogy megkérdezzenek Engem: "Uram, milyen időkben élünk?". Ezek a 

nyomorúságok és szenvedések, amelyek az embereket sújtották ─ mit jelentenek, Atyám? Nem hallod e 

világ panaszait? Nem azt mondtad, hogy újra eljössz? Mikor jössz el, Uram?" És minden hitcsoportban és 

vallási közösségben felébred gyermekeim szelleme, és keresnek Engem, kérdeznek Engem, érdeklődnek 

és várnak Engem. És amikor a felkészültségük hiánya miatt nem tudnak Engem érezni, hitük gyengévé 

válik, összezavarodnak és káromkodnak. 

De mondom nektek, hogy már itt lett volna az ideje, hogy küldötteitek átlépjék nemzetetek határait, és 

tanításom úttörőiként eljöjjenek hozzájuk, elhozzák nekik az Örömhírt, és segítsenek nekik megérteni a 

megpróbáltatások értelmét, a káosz okát, amelyben az emberiség él. 
* 
Krisztus kinyilatkoztatásai az Ő Második Eljövetelénél az Igében, szellemi formában, amely 1866-ban kezdődött 

Mexikóban az úttörő Illés által. 

30 Aludtatok, emberek, és hagytátok, hogy az idő kihasználatlanul teljen, és csak arra szorítkoztatok, 

hogy élvezzétek Szavam szívélyességét, hogy csodáimban részesüljetek, hogy halljátok megbocsátásomat, 

amely állandóan simogat benneteket, anélkül, hogy arra gondolnátok, hogy éppen azokban a 

pillanatokban, amikor békét élveztetek, embertársaitok milliói tévedtek el az élettől és veszítették el 

hitüket, akik Isten és törvény nélkül járták útjukat, akiket megfosztottak a mindennapi kenyértől és a lelki 

tápláléktól. 

31 Miközben önök egy asztal körül ülnek testvéreikkel, gyermekeikkel, feleségeikkel vagy 

házastársaikkal, hogy élvezzék az étkezést, több ezer szétszórt család látja, hogy otthonaikat elpusztítják a 

háborúk, amelyek az emberi szenvedélyeket és a hatalomvágyat szították fel. Sok szülő elvesztette 

gyermekét, sok anyának nincs mit ennie kisgyermekének. Sok árva van, akik már régóta nem láthatják 

szüleik szeretett arcát ─ özvegyek, akik a puszta fájdalomtól elvesztették az eszüket, emberek sokasága, 

akiket fogságba ejtettek, akik a szenvedés poharát ürítik, és csak egy darab kenyeret esznek, ami nem elég 

a testük táplálására. 

32 Bár a fizikai fájdalom, amit a nemzetek elszenvednek, véres ─ gondoljatok bele, mennyivel 

nagyobb az a fájdalom, amit a lelkek jelenleg elszenvednek. Bizony mondom nektek, most isszák a keserű 

kupa élesztőjét. 

33 Keljetek fel, emberek, készüljetek fel az imában, hogy gondolataitokkal elérjétek azokat a 

nemzeteket, mint a béke galambjai, és megnyissátok a világosság, az értelem és az igazságosság kapuit 

azoknak a népeknek. Most készítelek fel benneteket, de előbb meg akartalak tisztítani benneteket. 

Emlékezz: Ahhoz, hogy elérj hozzám ─ mennyi megpróbáltatást kellett átélned, és mennyi keserűség 

ostorozta lelkedet és testedet! Egyeseknél betegség, másoknál nehézségek, szeretteik elutasítása, 

elhanyagolása vagy távozása volt az oka. A fájdalom minden formáját úgy ittátok meg, mint egy nagyon 

keserű poharat, hogy végül megtisztuljatok. Szíved megnyílt a legmélyebb fájdalomban, amely 

megtisztított téged, hogy képes legyél felismerni és szeretni Engem. 

34 Amikor Illés, a Jó Pásztor vezetésével eljöttetek hozzám, nagyon alázatosan jöttetek, hogy 

megkérdezzétek, mit tennék veletek. Mert alázatosan kértél Engem, hogy teljesítsem benned az 

akaratomat. És az Én akaratom az volt, hogy megtanítsalak benneteket a szeretetre, a megbocsátásra és az 

irgalomra minden formában. Ehhez adtam nektek lelki ajándékokat, képességeket és kegyelmi 

ajándékokat. 

35 Még mindig köztetek maradok, mert még nem voltatok képesek felfogni isteni tanításomat annak 

minden nagyságában. Még nem vagytok felkészülve a harcra, és ezért 1950 végéig továbbra is szólni 

fogok hozzátok. 

36 Ez a tanítás nemcsak választott népemet fogja megmenteni, hanem a föld minden nemzetét. 

Megszabadítom gyermekeimet minden kötöttségtől és fogságtól, hogy saját maguk érezhessék magukat a 

saját uruknak, és ne essenek újra a tudatlanság vagy a fanatizmus fogságába. Aztán, amikor elérték a teljes 

felszabadulást, nekiláthatnak embertársaik felszabadításának. Ma még mindig tisztítjátok szokásaitokat és 

rítusaitokat ─ mind szellemi, mind emberi szokásaitokat. Ezután ugyanezt a munkát fogjátok végezni az 

emberiség körében. Fel kell azonban hívnom a figyelmet arra, hogy ezt alázattal kell tennetek, a lelki 

emelkedettséggel való kérkedés nélkül ─ szelídséggel, amely a cselekedetekben megnyilvánuló igaz 

szeretet által feltárja szándékaitok őszinteségét. 
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37 Teljesítsd küldetésedet állhatatosan és Bennem bízva, és tedd meg mindazt, amit a múltban nem 

tettél meg, hogy munkádat befejezve hagyd hátra, és végre elérhesd a rád váró szellemi tökéletességet. 

38 Ha ez a világ eddig a könnyek völgye volt, az azért van, mert az ember eltért az én Törvényemtől. 

Paradicsomot teremtettem neki, és az első szellemek közül sokakat arra késztettem, hogy az első földi 

testekbe inkarnálódjanak anélkül, hogy megszűntek volna angyalok lenni. Azt akartam, hogy amikor a 

földre jönnek, ne veszítsék el a kegyelmet, és békében és önátadásban éljenek. De az ember nem így 

akarta, és gyengesége és hálátlansága, a szellemiség hiánya megalapozta a fájdalom és a küzdelmek 

világát. 

39 A férfi szenvedett, hogy megdolgozzon a mindennapi kenyeréért, és a nő mellette állt a fájdalom 

és a szerencsétlenség útján. De ez a világ, amely oly sok korszakon át a könnyek völgye volt, a béke 

völgyévé fog válni, amikor ti, első tanítványaim, egészek lesztek, és mindenhová elmentek, hogy jó 

cselekedeteitekkel tanúságot tegyetek rólam. 

40 Ez a bolygó, amely különböző fejlettségi fokú lelkeket fogadott be, akiknek többsége elmaradott 

volt, a kebelén belül nagy fejlettségi fokú lényeket fog fogadni, akik lélektől lélekig tudnak Velem 

kommunikálni. Minden eljövendő nemzedék nagyobb tisztaságban fog élni, amíg a Mennyek Országa be 

nem költözik az emberek szívébe. 

41 Ahhoz, hogy mindezt elérjétek, meg kell küzdenetek a saját otthonotokban, hogy a szeretet és a 

Törvényemre való tanítás templomává tegyétek, ahol a szülők a gyermekeik számára az én földi 

képviselőim, a gyermekek pedig a szüleik számára nagy értékű ékszerek ─ zsenge növények, amelyeket 

szeretettel kell ápolni. Az embernek a szántóföld megművelésében, a rábízott munkában bátran előre kell 

vinnie feladatának teljesítését, mint egy zászlót. A nő legyen a férfi szerető társa és áldozatos anyja, hogy 

mindketten gyermekeikkel együtt áldják a kenyeret, amely táplálékot ad nekik. 

42 Azt akarom, hogy vigyétek magatokkal tanításom kenyerét, bárhová is mentek, és alázattal 

prédikáljatok. Mert néhányan, ha az életetekre néznek, kíváncsian kérdezik: Kik azok, akik tudják, hogyan 

kell ennyi szeretettel és egyszerűséggel élni? Kik azok, akik boldogok egy darab kenyérrel, és akik 

szegénységük ellenére egészségesnek és erősnek mutatkoznak, és akiknek nincs szükségük arra, hogy 

tudósokhoz forduljanak tanácsért és egészségért? 

De amikor végül megkérdezik tőled, hogy ki tanított téged, azt kell mondanod nekik: az Isteni Mester 

"Lélekben", aki a Harmadik Korszakban jött el hozzánk, beteljesítve a múltban tett ígéretét. 

Azt akarom, hogy tettekkel tegyetek tanúságot rólam, mert az emberiség belefáradt a szavakba. Sokan 

vannak embertársaitok közül, akik küzdenek az evangélium hirdetésével, és akik - bár ez az az Ige, 

amelyet a Második Korszakban adtam nektek - nem voltak képesek megmenteni e Harmadik Korszak 

emberiségét, mert hiányzott belőlük a jó cselekedetek gyakorlása, a példamutatás. Apostolaim az életüket 

adták ezekért a szavakért. Nagyon jól megértették, hogy példát kell venniük rólam, és vérükkel pecsételték 

meg a küldetés teljesítését. 

43 Ma nem követelem a véredet, hogy feláldozd az életedet. Amit kérek tőletek, az a szeretet, az 

őszinteség, az igazmondás, az önzetlenség. 

44 Így tanítalak titeket, és így oktatlak benneteket, és így nevelem Isteniségem tanítványait ebben a 

Harmadik Korszakban; mert látom, hogy közömbösen nézitek a világ folyását, és ez azért van, mert nem 

tudjátok, hogyan helyezzétek magatokat az emberek szívébe, ahol annyi nyomorúság és fájdalom van. 

Nagy az egyenlőtlenség, mert látok olyan urakat, akiknek csak a korona hiányzik ahhoz, hogy királyoknak 

nevezzék magukat, és látok olyan alattvalókat, akik igazi rabszolgák. Ebből harc bontakozott ki. Azok 

között az urak között, akik meggazdagodtak a világban, sokan vannak, akik keresztényeknek nevezik 

magukat, de mondom nektek, hogy alig ismerik a nevemet. 

45 Azok, akik nem látják felebarátjukat embertársaikban, akik vagyont halmoznak fel és elveszik azt, 

ami másoké, nem keresztények, mert nem ismerik az együttérzést. Eljön a spirituális és az anyagiak 

közötti csata, az emberiség belekerül ebbe a konfliktusba. De mennyi szenvedést kell majd elviselnie, 

hogy az igazság győzelme eljöjjön! 

46 A tanok és világnézetek e vitája közepette tanításom úgy fog hatni, mintha egy világítótorony 

fénye jelenne meg a vihar közepén. A szavam alapján értsd meg a helyzetet, amely le fogja nyomni az 

emberiséget. Akkor jobb ítélőképességgel fogtok ítélni, és tudni fogjátok, mit kell tennetek, hogy ne 

maradjatok tétlenek. 
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47 Értsétek meg, hogy az egyetlen szellemi kincs, amiért harcolnotok kell, az az Én Törvényem. 

Feláldoztátok a szimbólumokat, amelyeken keresztül imádtatok Engem, hogy bebocsátást nyerjetek egy 

tökéletesebb elképzelésbe. Mégis ─ lásd, hogy még ebben az időben is nemzetek támadnak fel, és vitatják 

azoknak a földeknek és helyeknek a birtoklását, ahol a múltban kinyilatkoztattam magam. Sok 

szimbólumot eltüntettem, de az emberek nem fogynak ki a bálványimádás és a fanatizmus okaiból. 

Azt mondom neked: Mielőtt az eljövendő nemzedékek meghajolnának a mai bálványok előtt, 

igazságosságom elpusztítja őket, és az egyetlen oszlopok, amelyek ellenállnak igazságosságom erejének, 

azok lesznek, amelyek a szívetek alapjaira épített szentélyeket támogatják ─ a hit, a béke és a testvériség 

szentélyeit. Mert a szellemi elpusztíthatatlan. 

48 Akkor, amikor a Föld felkészül, szellemi tanításom finoman fog belépni az emberek szívébe a 

Harmadik Korszakban, győzelmét nem vérrel, sem sértésekkel fogják elérni. A spiritualizmus a kölcsönös 

megértésen keresztül fog belépni. Senki sem lesz az igazság katonája, aki megpróbálja erőszakkal 

ráerőltetni tanításomat, mert tanításom nem anyagi hódítás útján jön. 

Mert ha azt mondtam nektek a Második Korszakban, amikor felkészítettelek benneteket arra, hogy 

uralkodjatok a szívetekben, hogy az Én Királyságom nem e világból való ─ hogyan mondhatnék mást ma, 

amikor felemelem a lelketeket, hogy uralkodjatok benne? 

Tanításom a szeretet alapjain nyugszik. De ti elfelejtettétek ezt, és ezért mondtam nektek, hogy szükség 

lesz arra, hogy visszatérjek az emberek közé, hogy emlékeztessem őket az elfelejtett törvényre ─ arra, amit 

elődeitek szerettek, és amiért sok vértanú és apostol halt meg rátok gondolva. 

49 Az akkori áldozathozatalom nem volt elég, ezért vagyok itt veletek újra. Új apostolokra van 

szükség, és hamarosan kiküldöm őket az isteni maggal. Mint a szelek, amelyek a föld egyik végétől a 

másikig járnak, úgy fog terjedni az Én Tanításom is. Hírnökeim nem egyedül mennek, láthatatlan lények 

világa kíséri majd őket, mint a fény seregei, hogy útjukat még csodálatosabbá tegyék, és valóban mindenki 

meghallja majd őket. 

50 Tanítványok, tanuljatok Tőlem, amíg el nem jön az idő, amikor el kell indulnotok, hogy tanítsátok 

tanításaimat embertársaitoknak. Tudjátok már most, hogy amikor az 1950-es év véget ér, már nem lesztek 

abban az elragadtatásban, hogy beszéljetek, hogy akkor elég lesz, ha gondolataitokat Hozzám emeltek 

azzal a felkészültséggel, amit tanítottam nektek, hogy a fény szavai jöjjenek ajkatokról. Fejlesszétek 

szellemi ajándékaitokat, hogy képesek legyetek befogadni az inspirációmat. 

51 Azért adom nektek ezeket az utasításokat, hogy alaposan tanulmányozzátok őket, és felfogjátok 

jelentésüket, ami holnap hasznotokra lesz, amikor embertársaitokat kell majd tanítanotok a szeretetről 

szóló tanításomról. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 223  
1 Azért jöttem le hozzátok, hogy megkeresselek benneteket, mert már régóta tévúton jártok, és 

semmit sem tesztek, hogy megtaláljátok az igaz utat. 

2 Hiányzott nektek Mesteri jelenlétem, ezért mellétek helyeztem magam, hogy bátorságot, erőt és 

hitet adjak nektek, hogy harcoljatok az üdvösségetekért. 

3 Nagy szellemi tudatlanság veszi körül az emberiséget, nincs tudatában a földi sorsának és 

felelősségének, ezért tévútra tévedt. 

4 Az ember nem tudja, hogy ki ő, és ezért nem tudja, hogy mennyi minden van a lelkében. 

Megelégedett emberi képességeinek fejlesztésével. De nem vette tudomásul a lelkiekkel kapcsolatosakat, 

mert nem érdekli az, ami felemelő és nemes. 

5 Hogyan fedezhetné fel így az ember a benne rejlő képességeket? 

6 Szükség volt arra, hogy Engem a szívetek közelébe vonjak, hogy felrázzalak benneteket abból a 

mély szellemi letargiából, amelybe belesüllyedtetek, és hogy emlékeztesselek benneteket arra, hogy nem 

vagytok puszta anyag, hogy nem vagytok jelentéktelenek, még kevésbé páriák. 

7 Amikor hallottátok a szavamat, örömmel mondtátok nekem: "Uram, lehetséges, hogy ennyi 

ajándék van a mi lényünkben?". Akkor kezdtél valamit megérteni abból, hogy mi vagy és mit jelentesz a 

világegyetemben. 

8 Néha kételkedtek azokban az ajándékokban, amelyekről azt mondtam nektek, hogy ti vagytok a 

tulajdonosaik. De azt mondom nektek, hogy a kétségetek abból a tényből ered, hogy nem bontottátok ki 

őket, ezért nem tudnak úgy megnyilvánulni, ahogyan szeretnétek. 

9 Igaz, hogy vannak olyan esetek, amikor egyedül a hit által csodálatos tetteket tudsz véghezvinni. 

De tudnotok kell, hogy az én szeretetem volt az, amely megadta nektek azt a csodát, hogy megerősítse 

hiteteket, még akkor is, ha ti magatok még nem lettetek volna képesek elvégezni ezt a munkát. 

10 A lélek képességeinek kibontakoztatása hosszú időt vesz igénybe, és ehhez nem elegendő egyetlen 

földi test, és nem elegendő egyetlen földi létezés sem. De az Én gondviselésem, amely mindenben ott van, 

mindig minden léleknek új testet biztosít, amelyben folytathatja fejlődését, és segít neki a tökéletességben, 

hogy elérje a neki szánt helyet. Azért mondom ezt nektek, mert rajtakaptalak benneteket, hogy azt 

gondoljátok, hogy amit elértetek, az nagyon kevés ahhoz képest, amit mondtak nektek, hogy birtokoltok, 

és akkor kétségek támadnak a szívetekben, és csüggedés fog el benneteket. 

11 Amit most elmondtam nektek, azáltal most már képesek lesztek megérteni, hogy nem lesz 

lehetséges számotokra, hogy teljesen kifejlesszétek azokat az adottságokat, amelyekkel a lelketek fel van 

ruházva. Mivel ezek egy olyan lényhez tartoznak, amely az örökkévalósághoz tartozik, és a végtelenség 

része, természetes, hogy egy olyan rövid életben, mint amilyen az ember földi élete, nem jutsz el odáig, 

hogy megtapasztald egyes képességeid teljes kibontakozását. 

12 Mindazonáltal el kell magyaráznom nektek, hogy mivel tudjátok, hogy a jelenlegi létezésben nem 

tudjátok elérni adottságaitok legnagyobb kibontakozását, nem szabad lankadnia buzgalmatoknak, hogy 

elérjétek magasabb fejlődéseteket. Ellenkezőleg, gondoljatok arra, hogy ha egyetlen létezés során 

megtapasztalhatnátok szellemi ajándékaitok teljes kibontakozását, akkor azok nagyon kicsik lennének. 

13 Csak annyit kérek tőletek, hogy minden egyes inkarnációtokban tegyetek egy lépést előre, de ez 

egy határozott lépés legyen a tökéletesség felé. Akkor a lelketek lesz az, amely érzékelni fogja a 

fejlődését, amint egyre növekvő bölcsességgel tárja fel magát azokon a testeken keresztül, amelyek 

mindegyike rábízott. 

14 Most az előkészítő fázisban vagytok: már minden adottságot, amivel rendelkeztek, feltártam 

nektek az Igém által, és felhívtam a figyelmeteket a feladatra, amit a szellemi fejlődés útján teljesítenetek 

kell. 

15 Már próbára tettek benneteket azok a megpróbáltatások, amelyeknek egy léleknek ki kell állnia 

ahhoz, hogy üzenetet vagy isteni kinyilatkoztatást kapjon. Már csak annyi van hátra, hogy elkezdjetek 

kibontakozni, bízva abban, hogy utatokat a lelkiismeret fénye fogja megvilágítani, amely mindig 

megmondja nektek, mit kell tennetek. 

16 Szeretnéd, ha a szellemtől a szellemig tartó párbeszéded tökéletes lenne, ha a látnoki képesség 

adománya teljesen megnyilvánulna, ha a gyógyító erő lehetővé tenné számodra, hogy minden esetben 
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csodát tegyél, és ha a (belső) szó adománya kivirágozna ajkaidon, és áradna a vigasztalásokban, a 

bölcsességben és a próféciákban. De amikor meggyőződtök arról, hogy még messze vagytok attól, hogy 

elérjétek ezeket a magasságokat, akkor szomorúvá, némává és komorrá váltok. Miért van ez így, 

tanítványok? Nem érted, hogy sok minden, amit el akarsz érni, a felkészültségedtől függ? 

17 Tudjátok, milyen felkészültséggel kell rendelkeznie a tanítványnak ahhoz, hogy képes legyen 

felfrissülni lelkesítésének gyümölcsével, és miből áll a tiszta élet élése: készen kell állni az imádságra, 

embertársaitok szolgálatára, a kísértéseknek való ellenállásra, hogy abban a pillanatban, amikor lelki 

erőtökre és ajándékaitokra van szükségetek valamilyen szeretetműhöz, készen találjátok magatokat, és így 

megelégedéssel láthatjátok, hogy az a csoda, amelyet imátokban kértetek az Atyától, valósággá válik. 

18 Akkor láthatjátok majd a Nagy Nap első fénysugarait, amelyet a próféták és hírnökök már régóta 

hirdettek. Képesek lesztek érezni, ahogy a Lélekben leszállok, hogy beszéljek nektek az Örök Életről, 

amely mindannyiótokra vár, mert mindannyian ugyanarra vagytok hivatottak. 

19 Lényed legbelsőbb részéig hatolok, hogy bebizonyítsam neked, hogy nincsenek akadályok és 

akadályok, amelyek megakadályozhatnák, hogy fényem elérje lelked mélyét. 

20 Azt mondom az embereknek, hogy ─ mivel a földi életen úgy mentek keresztül, hogy nem 

törődtek a lélek kötelességeivel és feladatával ─ azért küldöm nekik ezt a bölcsességről szóló üzenetet, 

hogy felkészüljenek és képesek legyenek belépni a Lelki Életbe, amikor a hívás mindenkihez eljut. 

21 Azt mondom nekik: Ha már itt a földön elállták a lélek útját, legalább hagyják, hogy felkészüljön 

arra az időre, amikor már nem lesz szüksége földi testre. 

22 Úgy gondolod, hogy az élet a földi létedre korlátozódik? Azt hiszitek, hogy Törvényem és 

Tanításom csak a földi életeteket világítja meg? Nem, ti emberek sokasága, akik halljátok szavamat: nem a 

testetek számára hoztam az isteni törvényt, hanem a lelketeket világosítottam meg vele. 

23 Tudom, miért beszélek így hozzátok. Mert tekintetem felfedezi a tömegben azokat az embereket, 

akiknek szükségük van arra, hogy így szóljak hozzájuk. 

24 A materialisták azok, akik nem látnak messzebbre, mint amennyire a szemük képes, akik nem 

hiszik, hogy az értelmükön és az érzékeiken túl kezdődik az örökkévalóság, az igazság, a bölcsesség. 

25 Azoknak, akik már elkezdték engedni, hogy a szellemlélek uralkodjon a műveikben, a 

gondolataikban és az egész életükben, azoknak, akik már elkezdték megszabadítani a lelküket mindattól, 

ami a világhoz köti, nincs szükségük arra, hogy ilyen módon beszéljek hozzájuk. Ők is anyagiasult 

állapotban érkeztek Igém megnyilvánulásához, anélkül, hogy megértették volna, amit hallottak, anélkül, 

hogy felfogták volna a jelentését, és meglátogattam őket abban is, amit a legjobban szerettek az életben. 

26 A Szellem birodalma végtelen; de ahhoz, hogy elérjétek azt a magasságot, amely lehetővé teszi, 

hogy élvezzétek és éljetek benne, ismernetek kell az utat, és világossággal kell rendelkeznetek, hogy 

felemelkedjetek hozzá. Ne gondoljátok azonban, hogy lebecsülöm a földi életeteket: nem, tanítványok. 

Miért is becsmérelném, hiszen én készítettem neked! Értsétek meg, hogy az anyagi világban zajló élet is 

része a lelki, végtelen és örökkévaló birodalomban zajló életnek. 

27 Szigorúan szólva, az a cél, amit az Igémnek be kell töltenie köztetek, hogy megmutassa nektek azt 

a biztos utat, amelyen járnotok kell a spiritualizáció eléréséhez. 

28 Amikor a lelki életről beszélek nektek, nem csak a testetlen lelkek létezésére utalok, hanem 

megértetem veletek, hogy a lelki élet mindenütt jelen van, mert minden belőle ered. 

29 Csak ennek az életnek a fénye lesz képes feltárni előttetek az igazságot, csak benne lesznek 

képesek az emberek megérteni mindazt, amit látnak és amit tudniuk kell. 

30 Azok, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy nem akarják megismerni a lélek életét, csak szegény lények 

lesznek, akik cél nélkül élnek majd a földön, botladozva és elesve, anélkül, hogy felismernék, hogy lényük 

mélyén maguknál hordozzák az örökkévalóság ajtajának kulcsát, és azt a lámpást is, amely 

megvilágíthatja számukra a békéhez, bölcsességhez és boldogsághoz vezető utat. 

31 De az én irgalmasságom felébreszti őket mély álmukból, felemeli az "utolsókat", hogy segítsék az 

"elsőket" a materializmus ─ ezúttal a materializmus elleni ─ küzdelmükben, mindabban, amire nem voltak 

képesek. 

32 A világot a fájdalom készíti elő és tisztítja meg, és várja az Isteni Mester tanítványait. Az 

emberiség a próbatétel óráján megy keresztül. 

33 Értsd meg a küldetésed nagyságrendjét. 
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34 Megvilágítom utadat, amikor a fényed rövid időre elsötétül, hogy lelked ne botoljon meg, és ne 

tévedjen el. Mert ti vagytok a béke hírnökei, az örök kinyilatkoztatás birtokosai. 

35 Istentiszteletetek formáját többé nem szennyezik be idegen hatások, és nem eshettek újra szellemi 

rabságba. 

36 Az emberek nem fogják szemetek elé akasztani Uruk képét, mert még nem voltak képesek 

felfedezni valódi képemet, bár magukban hordozzák azt. 

37 Minden emberben van egy túlvilág, egy titkos kincsesbánya, valami végtelen, titok. Ott van a 

szentély, ahol az Atya lakik, amelynek ajtaja zárva van, mert nem tudtatok behatolni magatokba. Az 

ember nem értette meg, hogyan fedezze fel a valódi szentélyt, amelyet magában hordoz. Csak kifelé néz, 

és csak a külsőt érzi. Ez a test és a fizikai érzékek. 

38 Ez az az időszak, amikor az egész emberiség spirituálisan alszik. Nincs egyetlen olyan vallási 

közösség sem, amely valódi istentiszteletet nyújtana Istenének. Azért kell felkelnetek, hogy elhozzátok az 

Igémet, és példátokkal tanúságot tegyetek rólam. A szeretet cselekedetei nélkül az ajkatokon elhangzó 

tanításomnak nem lesz meggyőző ereje. 

39 Elküldelek a nemzetekhez, amikor látom, hogy felkészültél, amikor igazmondás van a lelkedben és 

a testedben. Akkor képesek lesztek megoldani a nagy konfliktusokat, képesek lesztek átmenni a nagy 

forgószélben anélkül, hogy elsodorna benneteket, képesek lesztek ellenállni a viharoknak és átjutni a sűrű 

ködön, mert már most kinyitjátok a szemeteket egy minden emberi tudománynál magasabb fény felé. 

40 Mivel alázatos vagy, arra rendeltettél, hogy sok fátylat lebbents fel a filozófusok és tudósok előtt. 

Mindannyiótok számára béke, vigasztalás és üdvösség lesz. 

41 Jelenleg a föld minden népében intuitív módon és álmokon keresztül adom jeleit új 

megnyilvánulásomnak. Lépteim visszhangja már hallatszik a közelben. 

42 Értsd meg, mennyire szeretlek: miért félsz tőlem? Aki az én törvényemen belül van, annak nincs 

mitől félnie tőlem. 

43 Tisztelettel és odaadással hallgatsz Engem, és mégis félsz Tőlem. Ennek az az oka, hogy a 

lelkiismereted azt mondja neked, hogy még nem végzel tökéletes cselekedeteket. 

44 Teljesítsétek kötelességeteket Istenetek és felebarátotok iránt, fizessétek meg hálaadósságotokat, és 

az Úr mindnyájatokat befogad. 

45 Ha egyesek ügyetlenségből, a tanulás hiánya, a spiritualitás hiánya vagy tudatlanság miatt 

megállnak az ösvényen, ne álljanak meg a többiek is. De támogassátok azt, aki elesett, és ébresszétek fel 

azt, aki alszik. 

46 Bizony mondom nektek, az "elsők" nem érik el az igazi tökéletességet ezen a földön, és ti sem 

fogjátok elérni, még akkor sem, ha továbbhaladtok az ösvényen. Utánuk jönnek majd mások, akik újabb 

lépést tesznek előre, és utánuk megint mások, akik még tovább mennek, és így tovább. De amíg ők 

fejlődnek, addig ti, mint szellemi lények, már felemelkedtetek szellemileg. Ezért mondom nektek, hogy az 

"elsőnek" mindig ki kell készítenie az utat az "utolsónak". 

47 Hamarosan elhagyjátok ezt a földi testet, és akkor, amikor belépsz a Szellemi Világba, meg fogsz 

győződni arról, hogy életutad ezen a földön nem volt haszontalan, és hogy a Spiritualizmus ismerete 

lehetővé tette számodra, hogy a testet elhagyva kitárd a lélek szárnyait, hogy elérd Atyád közelségét. 

48 Tápláljátok ennek az új életnek a reményét, és vigasztalásotok lesz a szerencsétlenségben, amit 

most szenvedtek a könnyek, a vér és a halál e völgyében. 

49 Tegyétek tanítványaimmá embertársaitokat. Látod, hogy az "utolsó" azonnal megérti a szavamat. 

Értsd meg, hogy nem szabad rossz gyümölcsöt kínálnod neki. 

50 Az emberiség mostanra érte el a lélek bizonyos fokú érettségét, hogy megértse a munkámat. 

51 1950 után ez a tanítás nem fog feledésbe merülni, sőt inkább kivirágzik. A munka egyre 

intenzívebb lesz, és az aranykönyvek megnyílnak, hogy a bölcsesség áradjon belőlük, és megértitek majd 

azt, amit korábban nem értettetek. Az elveimet és példabeszédeimet tartalmazó írásokat tartományról 

tartományra, otthonról otthonra és szívről szívre fogják vinni. 

52 Akkor megtapasztaljátok majd, hogy milyen sokan fognak benneteket jól fogadni és tárt karokkal 

fogadni, mert a lelkük vágyakozni fog, hogy meglássa az Atyát az Ő igazi oltárán. 
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53 Tovább kell adnotok tanításaimat, tanítói példákat és mózesi parancsolatokat használva, emlékezve 

Jézus szavaira és arra, amit ebben a "Harmadik Korszakban" kinyilatkoztattam nektek, egyesítve mindent 

egy műben. 

54 A világnézetek és tanítások "háborúja" fog kitörni a világban. De gondoskodom róla, hogy ez a 

mozgás a fény felé vezessen benneteket. 

55 Az én fényem az egész földön van. Mindenütt férfiakat és nőket fogok támasztani, akik által 

megismertetem magam. 

56 Ez a nemzet, amelyben éltek, nagy küldetést fog teljesíteni ebben az időben és az elkövetkező 

időkben. A legnagyobb fájdalmakban és megpróbáltatásokban bástya lesz, fényt és békét ad, és támasza 

lesz más népeknek. Szíve megszabadul az önzéstől és az előnyökre való gondolkodástól, és jótékony és 

testvéri szívvé változik. 

57 Minden vallási közösséget megítélnek majd, és a legerősebbek lesznek a leginkább sújtottak. Nem 

tudjátok, melyikük fogja a dicsőség trónját a vállára venni, hogy azt más országokba vigye át az 

igazságszolgáltatásom elől menekülve. 

58 Ma azt akarom mondani nektek, hogy nem fognak köztetek sem anyagi templomokat, sem a 

fanatizmus oltárait felállítani. A rítus és a hagyomány eltűnik. Sem papok, sem papság nem magasztalhatja 

fel magát előtted. 

59 Nem lesz hatalmatok és nincs hatalmatok arra, hogy bármely emberi lénynek szent címet 

adományozzatok. 

60 Azok lesznek a legalázatosabbak, akik erős lelki kötelékre tesznek szert istenségemmel. 

61 Eljött az idő, amikor a tökéletlen kultuszból egy követ sem hagynak a másikra, amikor az egyetlen 

templom az emberben lesz, az oltár a szívében, az áldozat a műveiben, a gyertyatartó a hitében, és a 

harang a hívásában, amely felébreszti az alvó lelkeket. 

62 Szeretettel beszélek hozzátok, hogy felismerjetek Engem erről a szeretetről. 

63 Kis teremtmények vagytok, akiket a szellemi felemelkedés útján vezetek, és akiknek megbocsátom 

a hibáikat, hogy megtanuljanak megbocsátani felebarátaiknak. 

64 Mérjétek fel szótagról szótagra az én szavamat, hogy lelkileg erősek legyetek, és olyanok legyetek, 

mint egy bot az emberek között. 

65 Adtam nektek a világosságomból, amellyel képesek lesztek megvilágosítani testvéreiteket és 

nővéreiteket. Ezzel a hatalommal Jézushoz hasonlóan ti is felszabadítjátok a sötétség lelkeit, akik 

rabságban és zűrzavarban népesítik be a földet. 

66 Fényem mindent körülvesz és beborít, mert mindannyian az Én Szellememből jöttetek ki. Hozzám 

tartozol, és hozzám kell visszatérned. 

67 Ne gondoljátok, hogy csak Izrael népéért jöttem. Igaz, hogy a legkorábbi időktől fogva 

törvényeket, megbízásokat és utasításokat adtam nektek, hogy tanítványaimmá tegyelek benneteket, 

akiknek tanítaniuk kell az emberiséget, akiknek a vakok látásává, a sánták botjává, a leprások gyógyító 

balzsamjává kell válniuk. Ezért csak idősebb testvérekként hagytalak benneteket. 

De azt is szeretném, ha megértenétek, hogy amikor ezekről a szenvedésekről beszélek, akkor a lélek 

vakságáról, a szellemi mozgékonyság vagy szabadság hiányáról és a lepráról beszélek, ami a bűn és a bűn. 

Tudjátok, hogy a lelketek az, amit meg akarok menteni, bár a testetek is méltó az én kegyelmemre. De 

ehhez adom mindezeket a dolgokat még hozzá. 

68 Lelkedben nagy gyógyító erő lakozik, amely nem nyilvánult meg teljesen, mert nem hiszel és nem 

bízol ebben az ajándékban. 

69 A lélek az én kegyelmemmel van felöltözve, de megbotlik a test gyengesége miatt. Törekedjetek a 

lelketek és a testetek közötti harmóniára és egységre, hogy teljesíteni tudjátok az én akaratomat. 

70 Az én Igém kristálytiszta víz, amely felfrissít benneteket, hogy többé ne szomjazzatok ebben a 

világban. 

71 Az emberiség vallási közösségeiben és szektáiban keres és szeret Engem, és kapja simogatásomat 

és fényemet. 
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72 A lelkek a létra különböző fokain állnak, de én mindegyiket egyformán szeretem, és megadom 

nekik az eszközöket, hogy elérjék a csúcsot. Ugyanígy kell szeretnetek embertársaitokat is, anélkül, hogy 

figyelembe vennétek, hogy a lélek felfelé irányuló fejlődésének milyen fokával rendelkeznek. 

73 Azt akarom, hogy teljesen nyisd meg a szívedet, hogy előkészítsd benne a lakhelyemet, és 

meggyújtsd benne a hit fáklyáját. Meg akarlak tanítani arra, hogy úgy érezd mások fájdalmát, mintha a 

sajátod lenne. 

74 E "nép" "törzsei" szellemileg egyesülnek majd, mielőtt a bejelentett nagy megpróbáltatások 

bekövetkeznek. 

75 Most érdemeket kell szereznetek, hogy a világ fényt kaphasson az útján, és hogy szellemileg 

leküzdhessétek az önzést és a gyűlöletet, amelyek ismét birtokba vették az emberek szívét. 

76 Boldog, aki meghallgat engem, és megnyitja szíve ajtaját, mert jó tanítványom lesz. 

77 Adj helyet a szívedben a hitnek, a reménynek és a szeretetnek, hogy benne legyen az Uradba vetett 

teljes bizalom, hogy ne érezz fáradtságot az úton, és ne állj meg, és hogy az irgalmasság cselekedeteit 

végezd a szenvedők között. 

78 Ez az a mag, amelyet mindig is rád bíztam. De ha még nem értetek el tökéletes cselekedeteket, 

mint Atyátok, az azért van, mert még csak félúton vagytok, és a testetek még mindig vétkezik. Mindezt 

tudom, és ezért kereslek titeket végtelen türelemmel. 

79 Ezért jelenleg is készítem ─ lecke leckéről leckére ─ a Bölcsesség Könyvét, amelyet a szemetek 

előtt hagyok, amikor visszavonom a Szavamat. Ebben megtaláljátok azokat a tanításokat, amelyek arra 

bátorítanak benneteket, hogy továbbra is reménykedve kövessétek küldetésetek beteljesítésének keskeny 

ösvényét, vágyakozva az általam felajánlott föld után, amely az én méhem. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 224  
1 Minden egyes művedet beírom a lélek felfelé ívelő fejlődésének könyvébe. És hogy megismerjétek 

földi feladatotokat, felébresztettem azokat a szellemi ajándékokat, amelyeket az idők kezdete óta rátok 

bíztam. 

2 Tőlem jöttetek ki, és attól a pillanattól kezdve felkészültetek, és amikor elküldtelek benneteket a 

földre, amely a küzdelem és a tökéletesség helye, átadtam nektek a törvényt, amely megtanít titeket 

szeretni Atyátokat, és azt is mondja nektek: Szeressétek egymást, hogy harmóniában legyetek minden 

lénnyel, akit teremtettem. Az én szememben mindannyian nagyszerűek, méltóak vagytok. Mindenkit 

ugyanazzal a szeretettel teremtettem, és számomra nincsenek különbségek egyik és a másik között. 

3 Hosszú ideje várom már, hogy visszatérjenek a gyerekek. Ha a szívetek nem mozdul meg, amikor 

halljátok szavamat, ha nem hullatjátok a bűnbánat könnyeit, az azért van, mert nem figyeltek és nem 

vártátok a nektek adott ígéretem beteljesülését a Második Korszakban. Most azért jöttem, hogy lelki és 

anyagi előnyöket hozzak. Az én Igém, amely az Élet fájának gyümölcse, kielégíti éhségeteket. Békét 

hozok a jóakaratú embereknek, ami a jutalom, amit azért adok nektek, mert engedelmeskedtek 

parancsaimnak a földön. 

4 Emeld fel a lelked, tisztítsd meg a szívedet, és lépj lelki közösségbe Velem az Istenségem iránti 

szeretet aktusában. Kiárasztom rátok a jótéteményeimet. 

5 Imádkozzatok, és imátok megtéríti a bűnösöket, és meggyőzi azt, aki tudatlanságból vétkezett, és 

nem tudja, mennyire vétkezett ellenem. Eltávolítom a gonoszság csíráját, és megismertetem veletek a 

megújulás és a küldetésteljesítés előnyeit. 

6 Minden egyes jótéteményetekre van áldásom, problémáitokra megoldásom, fájdalmaitokra pedig 

gyógyító balzsamom. De amikor majd egészségesek és erősek lesztek, akkor tanítsátok embertársaitokat, 

ösztönözzétek őket a jóra, és legyetek példaképek, hogy ne csak a szavak beszéljenek rólam, hanem a 

tetteitek is tanúsítsák, hogy az én tanítványaim vagytok, és hogy Engem tekintetek példaképeteknek. 

7 A keresztény világhoz szólok, és ahhoz, aki nem hitt Krisztusban, Izrael népéhez, vagyis a Mózes-

hívőkhöz. Mindenkinek adom fényemet és simogatásomat. Ez a fény megszünteti a tévedést és a 

tudatlanságot, és a belém vetett hit egyesíti az összes lelket, és egyenlővé teszi őket egymás között. 

8 Nagy küzdelem után visszatér a béke az emberek közé. Ma hitetek, szellemiségetek és jó 

cselekedeteitek ellenségeivel kell szembenéznetek, mert az uralkodó légkör tisztátalan, és nem tudtátok 

megállítani a gonosz előretörését. De valójában ti vagytok azok, akiknek az a feladatuk, hogy átalakítsák 

ezt a világot, helyreállítva az elvesztett egészséget, békét és hitet. 

9 Nem leszel egyedül a küzdelmedben. Előtte a ti Istenetek harcol, és ezt teszi, mint mindig. A 

gonosz hatalmak megkötözve lesznek, az ember felszabadul, élete helyreáll, és a hit visszatér a szívébe. 

10 Ha nagy diadalokat éltek át ajándékaitok gyakorlása során, ne legyetek büszkék rájuk, ne 

engedjétek meg magatoknak, hogy csodáljanak benneteket csak azért, mert ti voltatok az eszköz, amelyet 

arra használtam, hogy "beszéljek" az emberekhez. 

11 Ne feledjétek, hogy megbocsátottam vétkeiteket és eltüntettem tökéletlenségeiteket. Egyszerű, 

tanulatlan és tudatlan elméket használtam, akiket arra képeztem, hogy végrehajtsák tanácsaimat. 

12 A szavam írásban is megmarad. Ez a könyv útmutató és útmutatás lesz az emberek számára. Ha 

nem vagytok eléggé felkészültek ahhoz, hogy megértsétek új kéréseimet, folytassátok az Igém 

tanulmányozását. Felkészítem a tanítványok szívét, akiknek össze kell állítaniuk ezt a könyvet. Ebben 

megtaláljátok a lényemet és a jelenlétemet. Ez lesz az az örökség, amit az emberiségre hagyok. Az általam 

inspiráltak a szeretet törvényeit fogják megalkotni, bölcs parancsolatokat, gondolatokat és elveket fognak 

hagyni, amelyeket a világ meg fog ismerni. Mert az Én Igém a föld minden népénél fogékony szívekre 

talál, amelyek készek befogadni azt. 

13 Azok a nemzetek, amelyek átélték a háborúk viszontagságait, várják a küldötteket, akik 

megerősítik hitüket abban, hogy újra eljöttem, hogy megalapítsam országomat az ember lelkében, és hogy 

a szeretet és az igazságosság szövetségét kössem vele, ahogy meg van írva. 

14 Egy őrangyalt helyeztem a jobb kezed mellé, aki ismeri az életedet. Az a feladata, hogy vezessen 

benneteket, hogy megvédjen benneteket a veszélyektől. A "szellemi világ" az, amely segít benneteket, és 
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ezáltal teljesíti a szeretet nagy küldetését. Nektek ott van Illés, az áldozatos pásztor, aki vezeti a lelketeket, 

akár megtestesült, akár már nem testet öltött. 

15 Nevét nem ismeri az egész emberiség, ahogy a küldetését sem. De hamarosan megtanulja, hogy ő 

az én úttörőm mindenkor. 

Mária az anyai szeretet és a te vigasztalásod minden megpróbáltatásban, amelynek a lélek ki van téve. 

Ő közbenjár értetek, és ezekben a nehéz időkben mellettetek áll, hogy bátorítson benneteket a 

megpróbáltatásban. Ő a közbenjáró a Fiú és az Atya között. És a Mester, aki hozzátok szól, azért jött, hogy 

tanítson benneteket, és felkészülten hagyjon benneteket, mint követőimet, amikor elmegyek. 

16 Emberiség, az emberi elmén keresztül térek vissza hozzátok, hogy tanításomat a szellemetekbe és 

lényegemet a szívetekbe helyezzem. Az égi fény fáklyájaként térek vissza hozzátok, hogy elvezessem az 

embereket a spiritualizáció útjára, amely az örök élethez vezető út. 

17 Tanításaim fénye megvilágít benneteket, hogy világítsatok e világ árnyékában. 

18 Fogadd el ezt az üzenetet, amelyet Krisztus küld neked, hogy mentálisan kapcsolatba léphess 

Mennyei Atyáddal, mert Ő ugyanúgy szeretettel fog neked válaszolni. 

19 Üdvözöllek titeket, szenvedő emberek, akik belefáradtatok a szenvedésbe: gyertek és pihenjetek 

meg szeretetemben. Én vagyok a béke és a lelki béke, és ugyanezt akarom hagyni a lelkedben is. Én 

vagyok a ti kereszthordozótok és reménységetek. Örüljetek és bátorodjatok, én veletek vagyok! 

20 Azokban a pillanatokban, amikor halljátok az Igémet, boldognak érzitek magatokat. Béke van 

Isteni Lelkemben, amikor érzem, hogy figyelsz rám, és ezt az érzést szeretném átadni neked. Hosszú ideje 

várjátok már a visszatérésemet. 

21 Tartsátok meg az én szavamat, amely arany búzát jelent, és el ne veszítsétek. Szükséges, hogy 

felismerjétek a felebaráti szeretet óriási jelentőségét, mert akkor megtapasztaljátok a szeretet csodáit. 

Milyen szomorú, amikor bármelyik gyermekem nem érzi a szívében azt az örömöt, amit a lelki lelke 

megtapasztal! Szeretném látni, hogy vigasztalsz, szeretsz, gyógyítasz, legyen szó a szenvedő testéről vagy 

lelkéről. Aki szeret, nem ismeri a gyűlöletet, amely megkeseríti az életet. Aki szeret, az nem ismeri a 

haragot, amely tönkreteszi a szívet és bántja a lelket. Aki szeret, annak jóság van a szavában, a 

tekintetében és a cselekedeteiben, az élete szeretettel teli, és a fizikai halála szelíd lesz. 

22 Örökké az Én Lelkem vigasztalja a tiédet az Ő Atyai Igéjével. De amikor mélyen szenvedsz, és 

fájdalmadban Hozzám kiáltasz, azt hiszed, hogy hívásodat nem hallottam meg. Azért kételkedtek, mert 

nem vagytok képesek érezni Engem. Mert bár magatokban hordoztok Engem, nem tudtok róla, és nem is 

hisztek benne. Mikor nem mondtam el neked, hogy szeretlek? Ha hallanátok Engem ─ milyen boldogok 

lennétek. Minden ember vető lenne az Én földjeimen, kertész az Én gyümölcsöseimben, és a szeretet 

magját Én öntözném meg. 

23 Anyagiasultál, ezért eltévedtél, és távol érzed magad Tőlem. De megadom nektek a 

spiritualizációt, amely közelebb visz benneteket a bölcsesség és kinyilatkoztatás e forrásához. Sokan 

vannak, akik naponta olvassák evangéliumom lapjait anélkül, hogy követnék és megélnék tanításaimat. Mi 

hasznuk van abból, hogy ismételgetik a szavaimat? Azok viszont, akik a szív, az érzés útján követnek 

Engem, közelebb kerülnek a Mesterükhöz. 

24 Bizony mondom nektek: Jöjjetek hozzám, emberek, de csak a szeretet, a nagylelkű gondolkodás 

létráján. Kezdjétek el most, hogy véget vethessetek szenvedéseteknek, hogy abbahagyjátok a sírást, és 

felébredjetek abból az álomból, amelybe belesüllyedtetek. 

25 Olyan sok módja van annak, hogy szolgálj Engem, és hasznos legyél a felebarátodnak. Szórjátok 

szét magvaimat, hogy vigaszt nyújtsatok a szenvedőknek. Állj ellen a fájdalommal járó 

megpróbáltatásoknak, amelyek életutadon a hit által érnek téged. A hit nem ismer "lehetetlent", mert az 

isteni ajándék. A szeretettel egyesülve ez lesz a védelmetek e világ viharai ellen. Mi lesz veled jó 

cselekedetek nélkül az életben? Használjátok ki ezt a létet, mert ha ez nem történik meg, nem ismeritek 

meg a lélek egészségét, mert az csak a jóságból meríti erejét. Gondoskodjatok arról, hogy gondolataitok 

tiszták legyenek, mint a liliomok, hogy műveitek a virágok illatát árasszák. 

26 Keljetek fel, emberek, és jöjjetek hozzám, mert én várok rátok. Jöjjetek a szív útján, és azon fogtok 

célba érni, és még ha évszázadok múlnak is el, én továbbra is várni fogok rátok. 

27 Ne legyetek olyanok, mint a fiatal madarak, amelyek a fészkükben halnak meg, mielőtt 

megtanulnának repülni. 
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28 Olyan gondolatokon keresztül beszélek hozzátok, amelyek Istentől jönnek a belső készenlét idején 

(a hanghordozók), még akkor is, ha emberi ajkakon keresztül jutnak kifejezésre. Jelenlétem eljön 

hozzátok, megsimogat és felébreszt benneteket. Ne várj tehát holnapra, hogy megsimogasd azokat, akik 

viszont várnak rád. Nem akarom hallani, hogy azt mondod: "Holnap elindulok, hogy teljesítsem a 

küldetésemet." Mert ha nem használod az életedet, akkor továbbra is könnyeket fogsz hullatni, és én 

továbbra is várni fogok rád. Ti vagytok az én szeretett magvaim, amelyek az én gondoskodásom alatt szép 

virágokat és jó gyümölcsöket ígérnek. 

29 Ott vannak az örökkévalóságban azoknak a lelkei, akik szeretetükkel, irgalmukkal nagyok voltak a 

világban. Ott egyesülnek, miután befejezték földi feladatukat, és onnan nyújtanak segítséget a gyenge 

emberi lényeknek és a félelmes lelkeknek, akik még mindig a világban kóborolnak, és szeretetüket az 

emberiségre árasztják. Ott nincsenek megosztottságok és elidegenedések, mint a ti világotokban, ahol az 

emberek nem szeretik és nem értik egymást, mert hitvallásaik és vallási dogmáik megosztják őket. 

Tudjátok, hogy a vallások csak átmeneti utak, amelyek a lelkeket a fény felé vezetik, ahol mindenki 

egyformán fog ragyogni, a szeretet törvénye által egyesülve. 

30 Ezért mondom nektek, hogy a szeretetnek kellene minden vallás sarokkövének lennie, mert ez a 

fény túl van minden elméleten, tudományon vagy filozófián, és minden emberi lény érzi és felismeri. 

31 A tömegek között, akik ebben az időben hallják szavamat, vannak olyan erős és fejlett lelkűek, 

akik a szellemi iránt vágyakozva jönnek, és kerülik a szertartásokat, rítusokat és az istentiszteleti formákat. 

Istent mint szeretetet és bölcsességet kívánva jönnek, akit jobban imádnak, mint az anyagot, és ha egyszer 

szabadok, úgy érzik, hogy nincs szükségük papokra, mesterekre vagy tanítókra. Olyanok, mint a fáklyák, 

amelyek megvilágítják mások útját. 

32 Sokan, akik ma a "Szellemi Völgyben" élnek, a hit, az irgalom, a bölcsesség és a szeretet 

kitörölhetetlen nyomával jelölték ki számotokra a fejlődés útját. Ők magas, sugárzó lények, akikkel akkor 

fogtok találkozni, amikor visszatértek a túlvilágra. Mert mindenkit egyesíteni fognak az Atya végtelen 

szeretetében, amelyben minden vallási közösségnek egyesülnie kell a földön. Az e világ e lényei által 

küldött üzenetek fehér madárként érkeznek, hogy megtelepedjenek a szeretet és az ihlet által felkészítettek 

elméjében. Hány olyan gondolat, sugallat vagy üzenet érkezett az emberekhez angyalok formájában, 

amelyeknek vissza kellett térniük a túlvilágra, mert nem tudták, hogyan fogadják be őket. Ott, a 

keblemben várják majd, hogy az emberi szívek felkészüljenek arra, hogy újra elküldjék őket, mint a 

szeretet leheletét. 

33 Készüljetek fel, ó emberek! Ne zárjátok be többé a szíveteket, amikor az üzenet visszatér hozzátok, 

ahogy a hullámok visszatérnek, ahogy a madarak éneke visszatér a hajnallal, ahogy a remény visszatér a 

szenvedésben és várakozásban megfáradt szívekbe. 

34 Szerelem! Azok, akik nem szeretnek, mély szomorúságot hordoznak magukban: azt, hogy nem 

birtokolják, nem érzik az élet legszebb és legmagasabb rendű dolgát. 

35 Ezt tanította nektek Krisztus az életével és a halálával, és ezt hagyta rátok isteni Igéjében, amelyet 

abban a mondatban foglalt össze: "Szeressétek egymást azzal a szeretettel, amelyre én tanítottalak titeket". 

36 Eljön majd a nap, amikor azok, akik nem szerettek, megszabadulnak keserűségüktől és 

előítéleteiktől, eljönnek Hozzám, és megpihennek Velem, ahol visszatérnek az életbe, és meghallják 

végtelen gyengédséggel teli, szerető Szavamat. Bizony mondom nektek, az én szeretetemben van az én 

erőm, az én bölcsességem és az én igazságom. Olyan, mint egy végtelen lépcsőfokokból álló létra, amely 

különböző formákban jelenik meg ─ a legalacsonyabb emberi lényektől a legmagasabb lelkekig, akik 

elérték a tökéletességet. Szeress, még ha a magad módján is, de mindig szeress. Ne gyűlöljetek, mert a 

gyűlölet a halál nyomát vonzza maga után, míg a szeretet megbocsátásra késztet és elfelejt minden 

haragot. 

37 Tanulmányozzátok az én szavamat. Szeretném hallani, hogy a Lélek ajándékairól, a szeretetről, az 

irgalmasságról beszéljetek. 

38 Tudjátok, hogy a bölcsességet a szív érzései által is el lehet érni. Ezek az érzések szavakká válnak, 

amelyek mély tanításokat, magasztos eszméket tartalmaznak, amelyek szeretetből fakadnak. 

39 Azért adom nektek ezt a fényt, hogy életetek emelkedetté és átalakulttá váljon, hogy ebből a 

fényből adhassatok a betegeknek, a gyermekeknek, a rászorulóknak, mert ez az út nem fáraszt el 

benneteket. 
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40 Legyetek a jóság apostolai, és lelki arcotok olyan gyönyörű lesz, hogy az tükröződni fog a 

műveitekben. 

41 Ha azt hiszitek, hogy azért jutottatok el a mennybe, mert hallgattátok a tanító beszédeimet, akkor 

tévedtek. Csak az éri el a mennyet, aki követi a tanításaimat. Ha azt hiszitek, hogy a lélek a szükséges lelki 

békét a különböző vallási közösségek szertartásain való részvétellel fogja megkapni, akkor bizonyosan azt 

mondom nektek: Nem! A léleknek csak akkor van békéje, ha a lelkiismeret nem tesz neki szemrehányást. 

42 Szeretetem mindig azt keresi, akinek a legnagyobb szüksége van rá. Így lettem akkoriban emberré, 

hogy egy népnek szenteljem magam. Ez a nép meghallotta az én szavamat. De bár hallották az igazságot, 

nem ismertek fel Engem, és vakságuk a Bárány ártatlan vérének kiontásában csúcsosodott ki. 

43 Jeruzsálem! Jeruzsálem! ─ Föld, ahol prédikációm és áldozatvállalásom véget ért. Nem te leszel az 

egyetlen, akinek fájdalmai és háborúi vannak. Mégis súlyos csapások érnek majd benneteket. De máshol is 

lesz háború, mert az emberek a gondolkodásukkal teremtik meg, és ebben kell majd megtalálniuk a 

végüket. 

44 Ha az emberek a háborúra gondolnak, az azért van, mert nincs szeretet a szívükben. De kérdezem: 

Miért nem tudsz szeretni, sem megbocsátani? Azt hiszitek, hogy kevésbé szeretem azokat, akik feláldoztak 

Engem, mint azokat, akik sírtak értem? Tudjátok, hogy még mindig keresztre feszítetek Engem a szeretet 

és a megértés hiánya miatt. 

45 Jeruzsálem most a fájdalom helye, és én azt mondom nektek: Óvakodjatok attól, hogy ártatlan vért 

ontjatok vagy rágalmazzátok küldötteimet, mert gyermekeitek sok könnyet fognak hullatni mindenki 

miatt, akit elvetettek, és nagy fájdalmat fognak szenvedni annak a miatt, akinek fájdalmat okoztok. Ez 

nem az én büntetésem lesz, hanem a ti vetésetek gyümölcse. 

46 Sírjatok, emberek, ha nem tudtok szeretni, sírjatok, ha nem tudtok megbocsátani, sírjatok olyan 

keserűséggel, mint aki a saját halálát siratja. Mert aki nem szeret, az nem jöhet hozzám. Ezért mondom 

nektek: Sírjatok, mozduljatok meg belül, mert ha érzitek, az azért van, mert még van életetek, és tisztára 

moshatjátok magatokat a bűnbánat könnyeivel. 

47 Mindig is azért szólítottam meg népem gyermekeit, hogy emlékeztessem őket az Atyával kötött 

szövetségi szerződésükre, és hogy elmondjam nekik, hogy ők az én békém hírnökei az emberiség körében, 

amely a bűn útjára tévedt. 

48 Az én fényem mindig is megvilágította "Izrael" útját, hogy olyan cselekedeteket tegyen benne, 

amelyek kedvesek az Úr szemei előtt. 

49 Isteni mivoltom fénye mindig is az emberekre ragyogott. De amikor azt hitték, hogy elhagyták 

őket, elvesztették a szellemiségüket és a hitüket, és bálványimádásba estek. 

50 Ezért szellemi fejlődése lassú volt. Ha ez a nép már a legkorábbi időktől kezdve megszabadult 

volna az önzéstől, és átadta volna a föld népeinek mindazt, amit adtam és kinyilatkoztattam neki, akkor 

Törvényemet és Tanításomat az egész emberiség tiszteletben tartaná. De nézzétek meg a világot, amint az 

én Törvényem nélkül halad, nagyon keserű poharat iszik, és éhséget és fájdalmat szenved. 

51 Az én népem nem tudta megakadályozni, hogy a földet emberi vér áztassa. A béke soha nem jött 

létre, mert a hírnökei ezt a szívükben tartották, mert kételkedtek abban, hogy képesek lennének e csodát 

véghezvinni. Olyanok vagytok, mint tanítványom, Tamás, aki fájdalmas példát adott nektek, és úgy 

mutatkozott be nektek, mint az Én apostolom, aki kételkedett az igazságomban. Köztetek is vannak 

olyanok, akik kételkednek. 

52 Vannak olyan gyermekei ennek a népnek, akiknek a szíve hiúvá vált, amíg azt hitték, hogy szerény 

urak a földön. Ezek olyan lelkek, akiket a világ materializmusa és a szív hivalkodási igénye ural. 

53 Azok, akik elfelejtették igazságosságomat és a lélek halhatatlanságát, sötét kötéssel borították be 

magukat, amely megakadályozza őket abban, hogy meglássák fényem tisztaságát. De igazságosságom és 

szeretetem ezúttal e nép tagjaihoz száll le, akik akaratom szerint ismét a földön testesültek meg, hogy 

megmondják az embereknek, hogyan osszák szét békémet és áldásaimat az emberiség között. 

Ezek között az emberek között vannak azok, akiket azért küldtem ki ebben az időben, hogy hitelesítsék 

új kinyilatkoztatásomat közöttetek, és hogy később tanúságot tegyenek róla embertársaitok előtt. 

Most mély fájdalmat éreztek, amikor azt látjátok, hogy bár közel álltok az Úrhoz, mégsem szeretitek 

egymást, nem ismertétek el egymást, és vannak pillanatok, amikor békétlennek érzitek magatokat. 
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54 Ebben az időben nem fogtok Engem emberi lényként látni, de bár nem láttok Engem a 

szemetekkel, hinni fogtok a megnyilvánulásomban. Fel kell ismernetek, hogy spirituálisan milyen korban 

vagytok, és milyen küldetést bíztam rátok. 

55 Ez a felelősséggel teli időszak nehezedik rád. Ahhoz, hogy előrehaladjatok a küzdelemben, 

előzetesen mérjétek fel szavamat, olyan érzéssel, mintha a Mestert hallgatnátok a folyó partján. Ebben az 

időben, a megújulás által, a lelked nagy tisztaságra tesz szert, és méltóvá válik arra, hogy megossza 

ajándékait másokkal, és méltóvá arra, hogy jelenlétemben legyen. 

56 Amikor a világ megtudja, hogy közöttetek voltam, és hallott engem, akkor ebben a népben olyan 

erényeket, példákat és tanításokat fog keresni, amelyek képesek meggyőzni őket. 

57 Nem csak te fogsz jót tenni másokkal. Én vagyok az, aki szíveket készítek, hogy szívességet 

tegyenek nektek, amikor szükségetek van rájuk. És ti, akik tisztánlátók vagytok, tudni fogjátok, kinek 

köszönhetitek ezeket az előnyöket. 

58 Mert nem az Én akaratom lesz az, ami töviseket tesz az utatokba, mert én igazán szeretlek 

benneteket. Csak azzal fogtok találkozni, amit ti magatok vetettetek az úton, és ha ez fájdalom, ha ez 

ellenszenv, ha ez könnyek, ne hibáztassátok Istent, és ne káromoljátok, mert ti a fény gyermekei vagytok. 

59 Értsétek meg, hogy mindannyian az én országom örökösei vagytok. De ahhoz, hogy elvehesd, 

nagyszerű szolgálatokat kell tenned. 

60 Cselekedjetek törvényem szerint az életetekben, és ez fénylő csillagként fog elvezetni benneteket 

az "Ígéret Földjének" kapujához. 

61 Légy a világban a fény, az út, a tudás. Hívjátok meg embertársaitokat, hogy jöjjenek az 

asztalomhoz, amely vár titeket. Ebben élvezni fogjátok az örök élet kenyerét. 

62 Egyetek, gazdagok és szegények, mert ez a lakoma nem kerül semmibe. De vegyüljetek el 

egymással, hogy az igazi öröm uralkodjon ezen az ünnepen. 

63 Jöjjetek közelebb, hogy halljátok ezt a szót, mert hamarosan nem halljátok többé. 

64 Amikor e megnyilvánulás végének közeledtéről beszélek, néhányan közületek nem értik, miért 

nem engedem, hogy a végtelenségig fennmaradjon az emberek között. Erre azt válaszolom, hogy egyik 

megnyilvánulás sem volt örökkévaló, amelyben Isten az idők folyamán szólt az emberekhez. Atyátok 

mindig is emberszabásúvá kellett, hogy tegye magát a folyamat során, és hogy ez mennyire szükséges volt 

ahhoz, hogy ti meghallgassátok, lássátok és érezzétek. Ezért a fizikai érzékelhető megnyilvánulás soha 

nem lesz az Úrral való kommunikáció legmagasabb és legtökéletesebb módja. 

65 Ha egyszer elértétek életetek emelkedettségét a spiritualizáció révén, amikor a Tanításomban 

jelenlévő igazságosság, szeretet és fény lesz cselekedeteitek normája, és a tisztelet, amit Nekem 

tanúsítotok, abszolút szellemi, akkor a szellemtől szellemig tartó párbeszéd, a tökéletes kommunikáció 

idejét éritek ─ amikor az Atya már nem kényszerít benneteket, amikor már nincs szüksége arra, hogy 

Isteni "Igéjét" emberivé tegye, hogy emberi ajkakon keresztül szóljon az emberekhez ─ amikor már nem 

kell többé a hanghordozók ügyetlen értelmét használnia, akiknek ebben a Harmadik Időben 

közbenjárásomat adtam. 

66 A kőbe vésett törvényem értelmét tekintve örökkévaló, de külső formája mulandó. Eltüntettem a 

táblákat, amelyekre a parancsolatokat véstem. Atyátok azt akarta, hogy a törvény a szívekbe írva 

maradjon. Azt is mondom nektek, hogy még Jézus, az Ígéret, a Felkent, az Isten Fia sem volt örökkévaló a 

földön. Az ő szava, tanítása, művei és példamutató élete valóban romolhatatlan, örökkévaló lényegű volt. 

De földi emberi élete rövid volt. Mert miután bölcsességben, szeretetben és irgalmasságban kiárasztotta 

magát, nem volt oka, hogy egy pillanatig is tovább maradjon, miután befejezte példamutató munkáját. 

Krisztus hangja az Atya Igéje, ez hangzott és fog örökké hangzani minden lélekben. 

67 Ugyanez fog történni ezúttal is, emberek. Ez a mód, ahogyan Szellemem a hanghordozók agyán 

keresztül megismerteti magát veletek, hamarosan véget ér, mert nem a legtökéletesebb. A jelentés 

azonban, amely a hanghordozók ajkáról elhangzó szavakból ered, örökkévaló lesz, mert ez a szavaknak 

ugyanaz a lényege, mint amit korábban hoztam nektek, és ugyanaz a lényeg, amely tartalmazza a 

Törvényt, amelyet az Első Korszakban adtam nektek. 

68 Gondolkodjatok komolyan, mint jó tanítványok, és rá fogtok jönni, hogy Atyátok minden 

megnyilvánulásának külső formája, humanizált vagy anyagi része nem lehet örökké köztetek. Mert ha ez 
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megtörténne, soha nem találnátok kiutat a stagnálásból, soha nem fejlődnétek. Azonban meg kell 

értenetek, hogy spirituális sorsotok a felemelkedés, az elérés, a hódítás, a megismerés. 

69 Az Atyának a Sínai-hegyen történt kinyilatkoztatásának külső része volt a kő, amely az isteni 

törvény belevésésére szolgált. 

70 Isten Jézuson keresztül történő megnyilvánulásának külső része az emberiség számára a test, 

Krisztus emberi alakja volt. És a jelen időben megnyilvánulásom külső része volt a hanghordozó, ezért a 

kinyilatkoztatásnak ez a formája, akárcsak a múlt időkben, véget fog érni. 

71 Értsétek meg, hogy a Spiritualista nép gyermekei vagytok, akiknek nem formákkal, hanem 

esszenciával kell táplálkozniuk. Ha helyesen értitek szavamat, soha többé nem fogtok bálványimádásba 

esni, és nem fogtok ragaszkodni az istentisztelet külsődleges cselekedeteihez, a formákhoz, a mulandóhoz, 

mert mindig a lényegre, az örökkévalóra fogtok törekedni. 

72 Ismerd fel, hogy mindenben az anyaghoz kötve élsz. Láttam, hogy amikor valamelyik szerettetek 

eltávozik ebből a világból, hogyan ragaszkodtok az élettelen testéhez, új életet akartok adni neki, vagy 

visszatartani, anélkül, hogy figyelembe vennétek, hogy nem az a test, az a forma az, amellyel egyesültök, 

hanem annak a lelke, aki attól a pillanattól kezdve egy fényesebb világból tekint rátok, anélkül, hogy 

elhagyna benneteket, anélkül, hogy összezavarnátok vagy elfelejtenétek, anélkül, hogy megszakítanátok az 

örök köteléket, amellyel mindannyian össze vagytok kötve. 

73 Aki a test halálát siratja, mert azt hiszi, hogy ezzel egy szeretett lény végét látja, az "halott ember", 

aki egy másik halott embert siratja, az tudatlan és fény nélküli ember, aki bezárta a szívét az előtt, ami a 

fényből szemléli őt. 

74 Ha az ember arra szorítkozna, hogy a bonyolult vallások helyett az én Tanításom tanításait 

tanulmányozza és azok szerint éljen, akkor több fény lenne a világotokban, és béke lenne a lelkekben. 

75 Nagyszerű az a bizonyságtétel, amelyet Isten a kezedbe adott. De még nem tudod, hogy mit 

birtokolsz. Ezért a bolygótok még mindig a könnyek völgye. 

76 Ha az emberek ahelyett, hogy a törvény tábláit tartalmazó frigyláda felfedezéséről álmodoznának, 

és az isteni Mester alakját különböző képekben akarnák megörökíteni, arra korlátoznák magukat, hogy az 

isteni törvény és tanítás értelmébe hatoljanak, akkor valóban egyesülnének, és béke lenne. 

77 Mindezt azért mondom el nektek, mert ti, akik a nagy kinyilatkoztatások egyikét kaptátok meg 

ebben az időben, abban a veszélyben vagytok, hogy ragaszkodtok a külső részhez, vagyis a formához, 

hogy megpróbáljátok azt örökre magatoknál tartani. Akiknek így kellene cselekedniük, azok "halottak" 

lesznek, akik őrzik halottaikat, mert minden forma elmúlik, és közülük csak a lényeges, a szellemi, az 

örökkévaló marad meg. 

78 Használd az értelmedet a megértéshez, és használd az akaratodat a cselekvéshez. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 225  
1 Szeretett tanítványok: szeretetem és békém veletek van. Isteni utasításommal megtanítalak 

benneteket, hogy felejtsétek el a földi javakat, hogy a lelketek leválhasson és egyesülhessen a Mesterrel a 

túlvilágon. 

2 Minden szívben van egy bánat, egy panasz, amelyet megpróbálsz elrejteni a tekintetem elől. Azért 

jöttök, hogy tanuljatok Tőlem, és nem akarjátok megmutatni Nekem a bánatotokat. De az Én átható 

tekintetem előtt állsz, amely a szíved legmélyére hatol, és átérzi a fájdalmadat. 

3 Mielőtt átadnám neked az utasításaimat, balzsamot teszek a sebeidre, békével töltöm el a lelkedet. 

Erősnek akarlak látni, hogy érezzem, hogy közel vagy hozzám. A kötelék, amely közted és az Atya között 

van, napról napra szorosabb lesz, hogy a láncok, amelyek a szívedet a földhöz kötik, elszakadjanak, és a 

lelked szabaddá váljon. Megtanítottalak titeket a szellemi és emberi törvények betartására, hogy ne essetek 

bele az anyagias vagy szellemi fanatizmusba. 

4 Sokat szenvedtetek azért, hogy elérjétek azt a pontot, hogy tanúi lehessetek harmadik 

kinyilatkoztatásomnak, és újra hallhassátok Szavamat. Köztetek vannak azok, akik, bár hallottak Engem, 

mégsem szabadultak meg a szenvedéstől, mert a lelkük nem volt képes megszabadulni az emberi 

szükségletektől. Én azonban türelmes és szerető Mesterként jövök, hogy tanításommal segítselek 

benneteket, hogy az újoncok előrehaladhassanak vándorlásukban. 

Az élet megpróbáltatásai az Én tanításom részei, ezek formálják és acélozzák meg a lelketeket, hogy 

ellenálljanak az új megpróbáltatásoknak, amelyek eljönnek. A fájdalom volt az az eszköz, amellyel 

hozzám jöttetek. 

Ugyanez történt a második korszakban is. A vakok, a leprások, a bénák, a megszállottak, a süketek ─ 

azok, akiknek nemcsak a testükön, hanem a "szívükön" is gennyes sebek voltak ─ tettek bizonyságot 

rólam. 

5 A szeretet és irgalmasság cselekedetei, amelyeket köztetek tettem, és amelyeket ti csodáknak 

neveztek, lángra lobbantották a szívek hitét, és ezeken keresztül sokan mások is eljöttek hozzám. Az volt 

az Akaratom, hogy megtegyem azokat a műveket, amelyek megremegtetik a szív és a lélek legmélyebb 

húrjait, hogy az ember közvetlenül megtapasztalhassa Jézus erejét ─ azt a természetfeletti embert, aki 

olyan műveket végzett, amelyeket más emberek nem tudtak véghezvinni ─ olyan műveket, amelyek 

felülmúlták a tudományt és mindent, amit az Úr hírnökei a múltban tettek. Még nem volt az idők 

beteljesedése, és ezért az Atya, mivel Ő Szellem, Jézus testében elrejtőzve jött le az emberekhez, hogy 

minden cselekedete láthatóvá és szavai hallhatóvá váljanak. 

6 Ezért gyógyítottam meg először sokszor a fizikailag betegeket, hogy a leghitetlenebbek szeme előtt 

is bizonyítékot szolgáltassak, és hogy anyagiasítsam. Mert ha csak a lélekkel végeztem volna el azokat a 

csodákat, akkor az emberek nem látták volna, és nem hittek volna bennük. 

7 Az idők megváltoztak. Ha nem lennétek egyformák, megismételném azokat a csodákat közöttetek, 

hogy tanúságot tegyek rólam. De ti voltatok a tanúim azokban az időkben. Nemcsak tanúi voltatok 

kegyelmemnek, hanem meg is kaptátok. Hányan éreztétek már Jézus simogatását, kezének gyengéd 

nyomását a fejeteken. Hányan hallottátok már ennek a szónak a hangját, amely gyógyító erejével és 

szeretetével töltötte el testeteket és lelketeket. 

8 Ma egyenesen a lelketekhez fordulok, mert némelyeknél vaknak, másoknál mozgásképtelennek, 

megint másoknál süketnek találtam az isteni hangra, némelyeknél pedig a bűn és a bűn által 

leprásodottnak. Ezért arra hívtalak benneteket, hogy önként és békésen jöjjetek hozzám. De 

megkeményedett a szíved. Csak akkor indultál el Hozzám, amikor a fájdalom már nagyon erős volt. 

Korábban egyik ajtón kopogtattál be a másik után a lelki nyugalom, az egészség vagy a kényelem iránti 

vágyadban. De amikor sehol sem találtátok ezeket az előnyöket, alázatosan meghajoltatok, hogy 

Jelenlétembe jöhessetek. Mindannyian eljöttetek erre az útra. Nincs olyan szív, nincs olyan lélek, amely ne 

szorult volna irgalmamra, ezért mondom nektek még egyszer, hogy ezt az utat a fájdalmon keresztül 

találtátok meg. 

9 Néhányan hitetlenségükben csodát követeltek Tőlem, hogy higgyenek. Aztán próbára tettem őket 

azzal, hogy nem adtam meg nekik a csodát, amit kértek. Mert aki hisz bennem és szeret engem, az soha 

nem támaszt feltételeket az Atyával szemben. Mások a hitük hiánya ellenére továbbra is hallgatták 
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tanításaimat, amíg a szívük meg nem hajolt, ami a csoda bekövetkeztét okozta rajtuk. Amikor kinyitották a 

szemüket az Úrba vetett hittel telve, végtelen örömmel vették észre, hogy visszanyerték egészségüket és 

békéjüket. És még mások, akik szintén kitartóan hallgatták Szavamat, elfelejtették fizikai fájdalmukat, és 

felemelték lelküket, míg végül ők maguk is megáldották szenvedéseiket, mert azok közé tartoztak, akik 

közelebb kerültek hozzám. 

10 Legyetek áldottak, mert rájöttetek, hogy ilyen módon próbára tettem hiteteket és szereteteteket, és 

hogy üdvösség utáni vágyakozásotok által elnyertétek kegyelmemet és ajándékaimat. 

11 Én voltam a Mester, én voltam az Atya, az Orvos és a Bíró. Én vagyok a legmagasabb szeretet. 

Mindig keressetek Engem, mint Atyát és mint Mestert. Ne betegedj meg, nehogy orvosként keress Engem, 

és ne kérdőjelezd meg igazságosságomat, nehogy bíróként legyek veled. 

12 Az erkölcs, az erény és a spiritualizáció gyakorlása megszabadít a test betegségeitől és a 

lelkiismeret gyalázatától. 

13 Még egyszer mondom nektek, hogy nem azért jöttem ma az emberiséghez, hogy megismételjem a 

Második Korszak csodáit. Mert a lelketekért jöttem, de nem feledkeztem meg a testetekről, mert az is az 

én teremtményem. Azért jöttem, hogy békével töltsem el a szíveteket, és hogy mosolyt csaljak az 

arcotokra a mostani időszak viszontagságai és fájdalmai közepette. 

14 Egy olyan eszmény fényével világítottam meg a szíveteket, amely valóság, mert ez az eszmény Én 

vagyok, az út célja, amelyen mindig jelenlétem, segítségem lesz. Ezen én leszek az ébresztő, a barát, az 

orvos és az őrző, aki megvédi az alvásodat. 

15 Lelked most fedezi fel világát, bár még mindig a földön lakik. Most ismeri meg a szentélyét, 

megtalálta az utat, és onnan látja a horizonton az igazi hazáját. 

Megkérdezed tőlem a szívedben, hogy melyik fog eljutni hozzá, és én válaszolok neked: Mindenki. De 

a jövőben nem a fájdalom fog vezetni benneteket, és nem a megpróbáltatások fognak kényszeríteni 

benneteket. Ez lesz a szereteted, a fény, amely hozzám vezet. Az ösvény próbatételei csak arra szolgálnak, 

hogy felrázzanak benneteket az anyagiasságotokból. 

16 Amint a viharok és hurrikánok véget érnek, nyugalom és béke lesz a szívetekben. Akkor eléritek 

az egyesülést, és az Atya azt fogja mondani nektek: Most már készen álltok. Gondolj most másokra, most 

már jogod van arra, hogy oktasd embertársaidat, mert most már jó példát mutathatsz. 

17 Az "Új Jeruzsálem" megnyitja kapuit. Benne maradnak az őrök, és onnan indulnak el a hírnökök a 

nemzetekhez, hogy boldogságot és bizonyságot hozzanak. 

18 A te szavad letaszítja a bálványokat a talapzatukról, és a fény, amely belőled árad, eloszlatja a 

sötétséget. 

19 Bár ez túl nagy felelősségnek tűnik számodra, mondom neked, hogy képes vagy teljesíteni ezt a 

feladatot. Mert a lelked már régen megkezdte a fejlődés útját. 

20 Az első korszakban Izrael csak magának tartotta meg a frigyládát. Amikor azonban Jézus a földön 

prédikált, átlépte Júdea határait, és elküldte apostolait más nemzetekhez, hogy terjesszék a szeretet 

magvát. 

21 Ma Szentlélekként jövök, és Egyetemes Tanításom mindenkit magában foglal, faji 

megkülönböztetés nélkül, tanultakat és tudatlanokat, gazdagokat és szegényeket. Ebben a világegyetem 

minden lakója egyesülni fog, végtelen számú világban lakva. 

22 Ebből a "népből" emelkedik majd ki a szellemi templom, amelyben örökké fogok lakni ─ a belső 

templom, amelyben az Istenségem iránti szeretet oltára fog emelkedni ─ egy szentély, amely nem 

kövekkel, hanem imákkal, irgalmassági cselekedetekkel és igaz tanúságtételekkel épül. Ebben a 

templomban az Én képmásom lesz ─ nem az, amelyet emberkéz alkotott, hanem az, akit "képmásomra és 

hasonlatosságomra" teremtettem: az emberi lény, lélekkel felruházva és a Lélek fénye által 

megvilágosítva. 

23 Az Isteni tükröződése van bennetek, én valóban bennetek vagyok. Az intelligencia, az akarat, a 

képességek, az érzékek és az erények, amelyekkel rendelkeztek, tanúságot tesznek arról a magasabb 

természetről, amelyhez tartoztok, és élő tanúságot tesznek az Atyáról, akitől származol. 

24 Időnként az engedetlenség és a bűn miatt bemocskoljátok és bemocskoljátok a képet, amelyet 

rólam hordoztok lényetekben. Akkor nem hasonlítasz Hozzám, mert nem elég, ha emberi testtel és 
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lélekkel rendelkezel ahhoz, hogy a Teremtő képmása legyél. A hozzám való igazi hasonlóságotok a 

világosságotokban és a felebarátaitok iránti szeretetben rejlik. 

25 "Növekedjetek és sokasodjatok" mondom lelketeknek ebben a Harmadik Korszakban, ahogyan az 

emberi faj atyáinak mondtam, amikor azt mondtam nekik, hogy népesítsék be a Földet emberi 

teremtményekkel. Növekedjetek és sokasodjatok, szeretett emberek, de növekedjetek a lelkiségben és 

gyarapodjatok az erényekben. 

26 Legyetek világosság a sok sötétség között, amely ebben az időben uralkodik. Légy ima és manna, 

légy balzsam és simogatás, akkor harmonizálsz azokkal az emberekkel, akik szeretnek Engem, azokkal a 

lelkekkel, akik imádnak Engem. 

27 A földön van egy menedékhelyetek, amely az otthonotok ─ az az intézmény, amely a 

világegyetem képmása, hogy annak kebelében erőt meríthessetek az élet küzdelmeihez. 

28 Gondoskodj arról, hogy otthonodnak legyen valami szentély jellege, hogy egy kis királyság 

legyen, egy oázis az életed száraz és ellenséges sivatagában. Vigyázz otthonod erényére, de ne ess önzésbe 

a túlzott nagyravágyás miatt, mert akkor már nem fog hasonlítani a világegyetemre, mert hiányzik belőle a 

vendégszeretet, a szeretet és az irgalom. Tetőd legyen vendégszerető, asztalod pedig testvéries. 

29 Csak a szeretet útján érhettek el Hozzám, és ismerhettek meg Engem. Ezért tanítottalak benneteket 

arra, hogyan éljetek e tanítás szerint. Mert igaz szeretettel inspirál. 

30 Az Én Igém lesz az útmutatótok ebben a Harmadik Korszakban, és át fog törni benneteket az 

akadályokon, "szakadékokon" és "sötétségeken", mert benne vannak az utasításaim. 

31 Ne feledjétek, hogy egyedül én vagyok a ti üdvösségetek. A múltban, a jelenben és az eljövendő 

időkben az Én Törvényem volt, van és lesz lelketek útja és útmutatója. 

32 Boldogok, akik az én törvényemre építenek, mert ők soha nem tévednek el a keresztutakon. 

Eljutnak az Ígéret Földjére, és eléneklik a győzelmi éneket. 

33 Szeretett emberek: Minden egyes lépést, amit előre teszel az ösvényen, megáldok, és ezáltal 

békével és bizalommal töltöm meg a lelkedet, hogy ne állj meg, és ne aludj el, mint a múltban. 

34 Ne elégedjetek meg és ne elégedjetek meg a korábbi munkáitokkal. Legyetek tudatában annak, 

hogy a cél még messze van, és ahhoz, hogy elérjétek, még sokat kell "vándorolnotok", új érdemeket 

szereznetek és megerőltetnetek magatokat, hogy elérjétek a felemelkedéseteket. 

35 A lélek tökéletessége nem mérhető a földön töltött idővel, legyen az évszázad vagy korszak. A 

lélek tökéletessége és fejlődése az örökkévalóságot tekinti tevékenységi területének. De mivel előtted áll 

az örökkévalóság, nem szabad figyelmen kívül hagynod földi életed napjait vagy perceit, azt gondolva, 

hogy ha kihasználatlanul hagyod őket, még mindig rengeteg lehetőséged van arra, hogy pótold őket. 

Nem tudatosult benned, hogy mit szenved a lelked, ha akár csak egy lépést is elmulaszt a fejlődés 

útján, vagy ha egy "pillanatra" lemarad. Szükséges, hogy felismerjétek létezésetek minden egyes 

pillanatának értékét, hogy éberen éljetek, és használjátok fel fizikai és szellemi fejlődésetek javára. 

36 Tudom, hogy nem mindannyian tudtok ugyanazon az ösvényen egy lépéssel haladni. Ezért azt 

mondom azoknak, akik már képesek voltak biztos és szilárd léptekkel járni: Ne feledkezzetek meg 

azokról, akik utánatok jönnek. Ismerd fel, hogy egyesek fáradtan jönnek, mások megálltak, megint mások 

pedig rövid időre elveszítik a hitüket. 

37 Azt a megbízatást adom nektek, hogy gondoskodjatok azokról, akik megbotlanak és elesnek az 

úton, hogy alkalmat találjatok arra, hogy gyakoroljátok testvériségeteket, és bebizonyítsátok, amit 

tanításaimból tanultatok. 

38 Ha valaki meg akarja tartani magának a tudását, a hitét és az ajándékait, mert attól fél, hogy mások 

felhasználják és élvezni fogják, amit kidolgozott, akkor egyedül és üres kézzel fog hozzám jönni. A magját 

nekem adja, de az aratását nem, mert soha nem vetett, hanem megelégedett azzal, hogy magot kapjon, és 

azt saját magának használja fel. 

39 Aki megfeledkezik önmagáról, hogy embertársainak adjon abból, amit a lelkében hordoz, és 

akinek legnagyobb öröme, hogy segít felebarátjának felemelkedni a hegy csúcsára, ahol a szellemi cél 

van, az nagy tömegekkel a nyomában, szellemi testvérei áldásával, világossággal teli lélekkel fog 

megérkezni küldetése teljesítésében. 

40 Jöjjetek hozzám, tanítványok, tanulók és kóborlók. Tanítványoknak hívom azokat közületek, akik 

tanulmányozták tanításomat attól a pillanattól kezdve, hogy kinyilatkoztattam nektek, hogy most van a 
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Harmadik Idő, amikor az ember lelkének szárnyalnia kell, és nagy magasságba kell emelkednie, hogy 

harmóniában legyen az Atyával. 

És nektek, akik tanítványoknak érzitek magatokat, igazat mondok, hogy nem ez az első lecke, amit 

tőlem kaptatok. Réges-régen, más korokban szóltam hozzátok, és azóta ismeritek a Törvényt, és szintén 

azóta várom, hogy beteljesítsétek azt. 

Nektek, akiket kóborlóknak neveztem, azt mondom, hogy ne lepődjetek meg azon, hogy 

megismertetem magam köztetek, mert meg volt jövendölve, hogy vissza fogok térni az emberek közé. 

41 Hallgassatok rám mindannyian, és készítsétek fel a lelketeket, mert én adom nektek a lelki 

táplálékot, a kovász nélküli kenyeret, ahogyan azt a II. korszakban megmondtam nektek. Csak Tőlem 

kaphatjátok ezt a kenyeret, amely az Én Lelkem lényege és szeretete minden teremtmény számára. 

Tápláljátok magatokat vele mától kezdve, hogy egyetlen gyermekem se szenvedjen hiányt ebben a 

táplálékban. Ne haljatok éhen, mert Én, az Atya, most azt mondom nektek, hogy soha nem voltam még 

ilyen közel hozzátok, mint most. 

42 Megígértem, hogy támogatlak benneteket, és védelmet adok nektek, mert a gyermekeim vagytok. 

Ne kételkedjetek többé, ne érezzétek magatokat éhesnek vagy elhagyatottnak ettől a szeretettől, és 

érezzétek jelenlétemet minden szinten, ahol vagytok. 

43 Azt akarom, hogy ismerjétek meg a gyümölcs ízét, amelyet felajánlok nektek, hogy ne tévesszen 

meg benneteket. Mert megnyilvánulásom vége közeledik, és azután veszélyek és csapdák leselkednek 

majd a kiválasztott népre. Azok, akik nem tanulmányozzák alaposan a kapott útmutatást, hajlamosak 

lesznek kísértésbe esni. Csak azok a tanítványok, akik éberek és imádságosak maradnak, látják magukat 

mentesnek a tévedéstől, és hozzák a tiszta magot, és tudják, hogyan adják tovább embertársaiknak. 

44 Megjelöltem kinyilatkoztatásaim idejét a három korszakban: Az első embertől Jézus születéséig 

terjedt az emberiség első korszaka. Ez egy hosszú, megpróbáltatásokkal, küzdelmekkel és tapasztalatokkal 

teli időszak volt a lelked számára, amely teljes fejlődésben volt. Jézus a második korszak kezdetét jelezte, 

és az ember tanulmányozta a leckét, amelyet az Ő példájával adott neki, és megrázkódott, amikor érezte, 

hogy "Az Ige", az Atya küldötte közeledik. 

E világban való tartózkodása rövid volt; rövid idő múlva visszatért az Atyához, ahonnan jött, miután 

felkészítette és felkészítette a kiválasztottakat, hogy az Ő Igéje eljusson a föld végére. Ettől kezdve 

egészen 1866-ig, amikor megjelentek az új korszak kezdetét hirdető jelek, az történt, amit a második 

időszak tartalmazott. 

Ezt követően egy új ciklus nyílt meg az emberiség számára, a harmadik, és az én Szellemem teljes 

hatékonyságában utasított benneteket, hogy egyik időszakból a másikba lépjetek, és fogadjátok el az adott 

időszaknak megfelelő magot, fényt és kegyelmet, hogy felismerjétek, milyen fokú evolúciót értetek el, és 

lépésről lépésre közeledhessetek a spiritualizációhoz. 

45 Az az időszak, amelyen belül egy emberi lény közvetítésével adom nektek az utasításaimat, 

meghatározott, és mint minden tőlem származó parancsnak, ennek is be kell teljesülnie. Ezután a hitetek, 

az intuíciótok és a belém vetett bizalmatok azt fogja mondani nektek, hogy közel vagyok hozzátok, és 

érezni fogjátok, hogy mélyen a lelketekben Én irányítom lépteiteket, mindig a hegy tetejére mutatva, és 

segítve gyermekeimet a tökéletesség elérésében, ami a lelkekre váró cél. 

46 Áldott nők: Ti is az én apostolságomhoz tartoztok. Nincs különbség az ember lelke és a tiéd 

között, bár fizikailag különbözőek vagytok, és a feladatok is különböznek mindkét oldalon. 

47 Fogadd Jézust lelked urává, és kövesd őt azon az úton, amelyet az ő szeretete jelölt ki. Tegyétek 

magatokévá az ő szavát, és fogadjátok el a keresztjét. 

48 Ugyanazokkal a szavakkal beszélek a szellemetekhez, amelyekkel az emberekhez beszélek, mert 

szellemileg egyenlőek vagytok. Mindazonáltal, ha női szívetek példát keres, hogy utánozhassátok, ha 

tökéletes példákra van szükségetek, hogy támogassanak benneteket abban, hogy tökéletesítsétek 

magatokat az életben, emlékezzetek Máriára, figyeljétek őt egész földi életében. 

49 Az Atya akarata volt, hogy Mária alázatos életét a tanítványaim írják le, akik ismerték őt és 

tanácskoztak vele egész szolgálata alatt. 

50 Ez az élet ─ szerény azok számára, akik ismerik ─ ragyogó volt születésétől a világ végéig. Mária 

lelkének alázatosságával, végtelen gyengédségével, szívének tisztaságával, az emberiség iránti 
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szeretetével, amelyet inkább csenddel, mint szavakkal fejezett ki, tudván, hogy Ő, aki az emberekhez szól, 

Krisztus. 

51 Mária lelke maga az anyai szeretet volt, amely az Atyából áradt ki, hogy az emberiségnek tökéletes 

példát adjon az alázatra, az engedelmességre és a szelídségre. Sétája a világban a fény ösvénye volt. Az 

élete egyszerű, fenséges és tiszta volt. Benne teljesedtek be azok a próféciák, amelyek azt hirdették, hogy a 

Messiás szűztől fog születni. 

52 Csak ő volt képes arra, hogy méhében hordozza Isten magvát, csak ő volt méltó arra, hogy az 

emberiség Szellemi Anyjaként maradjon, miután teljesítette feladatát Jézus felé. 

53 Ezért Mária a ti tökéletes példátok, nők. De forduljatok hozzá, és vegyétek őt példaképetekül a 

csendjében, az alázat cselekedeteiben, a rászorulók iránti szeretetből fakadó végtelen önmegtagadásában, a 

csendes fájdalmában, a mindent megbocsátó könyörületében és a szeretetében, amely közbenjárás, 

vigasztalás és édes vigasztalás. 

54 Szüzek, házastársak, anyák, szülő nélküli lányok vagy özvegyek, magányos nők, ti, akiknek 

fájdalommal átitatott szívetek van ─ hívjátok Máriát szerető és gondoskodó édesanyátoknak, hívjátok őt 

gondolataitokban, fogadjátok őt lelketekben és érezzétek őt szívetekben. 

Az én békém legyen veletek! 



U  226 

103 

Utasítás 226  
1 A Mester megáld benneteket, emberek. Felkészítelek benneteket, hogy felfrissüljetek 

jelenlétemben, és erőt kapjatok, hogy ellenálljatok a szellemi, erkölcsi és anyagi megpróbáltatásoknak, 

amelyek még mindig közöttetek vannak. 

2 Gyakran beszéltem nektek azokról a megpróbáltatásokról, amelyek a világot ebben az időben érik. 

Ha kinyitjátok a szemeteket, látni fogjátok, hogy már megérkeztek. Holnap még nagyobbak jönnek. Ti, 

akiknek megvan az ellenszerük, lehetőséget kaptok arra, hogy tiszteletet szerezzetek. Ha követed az 

utasításaimat, képes leszel parancsolni a természet erőinek, amelyek ezután megállnak, és nem tesznek 

kárt szeretteidben, és engedelmeskedni fognak neked, mint engedelmes szolgák. A te hatalmad nem csak 

egy kis embercsoportra fog kiterjedni, hanem egész régiók és nemzetek fognak enyhülést kapni 

nyomorúságukban "Izrael népének" imája által. De jaj neked, ha nem maradsz "éber" és imádkozó, mert 

akkor a küldetés teljesítésének hiánya a lelkedre fog nehezedni, és túl gyengének fogod érezni magad 

ahhoz, hogy szembenézz a megpróbáltatásokkal. 

3 Az elmélkedés és a küldetésteljesítés ezen időszakában fel kell készülnötök arra, hogy 

beteljesítsétek a küldetést, amelyet a múltban kezdtetek el. Javítsd ki a hibákat, szeretettel add vissza 

lelked tisztaságát. Nagy a kétségetek, mert mint az Én küldötteim, nem adtátok tovább mindazt, amit rátok 

bíztam az emberiség javára. 

4 Áldott az, akinek hite van, de azt is megáldom, aki hozzám jön, és kéri tőlem ezt a drága 

ajándékot. "A hit meg fog menteni" - mondtam nektek mindig. A súlyos válságokban, a nagy 

megpróbáltatásokban, aki imádkozik és bízik, az megmenekül. Miért zuhansz néha a kétségbeesés és a 

reménytelenség szakadékába, noha tudod, hogy szeretlek, és hogy teljes védelmemet élvezed? Ha nem 

rendelkeztek energikus hittel, keressétek meg magatokban, és ha megtaláltátok, hordozzátok magatokkal, 

mint egy lámpást, hogy megvilágítsa utatokat. Akkor erősek, türelmesek és összhangban lesztek a 

sorsotokkal. 

5 Megtanítottalak imádkozni, és ebben az imádságban gondolatközösségben voltunk. Engem hívtál 

szenvedéseidben és a béke óráiban. Még akkor is, amikor vétkeztél, kerested jelenlétemet, hogy vétkeid 

felett együtt sírj velem, és így megnyugtassam lelkedet. Szeretetem és türelmem határtalan, és szüntelenül 

kinyilatkoztatom nektek. 

6 Közeledik távozásom kijelölt időpontja. Az én szavam akkor véget ér, de én lélekben megmaradok 

tanítványaim szívében. Addigra már meg kellett tanulnotok, hogy lényetek belső templomában keressetek 

Engem. A dicsőség a lelketek hitében, szeretetében és emelkedettségében lesz. Senki sem lesz képes 

lerombolni ezt a szentélyt, ha rendíthetetlen hittel építettétek. Tartsatok ki tanításomban, hogy mindenkor 

felismerjétek a feladatot, amelyet lelketekre bíztam. 

7 Keress Engem a Végtelenben lelked érzékenységével, de ne kérd, hogy láthass Engem. A ti 

szemetek nem látja a Lelkemet. János, a második korszakbeli tanítványom, nagy látomásában nem látta a 

Szellememet teljes dicsőségében. Szellemi szemének csak allegóriákat mutattam, amelyek egy nagy 

misztériumot tartalmaztak, amelyet minden emelkedettségében képtelen volt értelmezni. Megköszönte 

Nekem, amit adtam neki, és leírta a jövő nemzedékek számára, amit azon a nagyszerű arcon látott és 

hallott. 

8 E kor prófétái: Lépjetek be tisztelettel a Végtelenbe, és felkészülésetek érdekében gyönyörű 

látomásokat fogok adni nektek, amelyek bátorítani fogják az embereket és bejelenteni nekik az eljövendő 

eseményeket. Még a gyermekek is tanúskodni fognak arról, amit láttak; nagyszerű látomásokat adok 

nekik. Bölcsességem fénye ragyogni fog rátok. 

9 A Mester által ebben az időben közvetített szónak az az érdeme, hogy az emberek számára 

ismeretlen tanításokat tárja fel egy felkészült emberen keresztül, aki valódi megértéssel teljesíti 

hanghordozói feladatát. Ez a kegyelem egyúttal arra is megtanít benneteket, hogy megnyilvánulásaimon 

keresztül megértsétek azt a fejlődést, amelyet a lélek a Harmadik Korszakban elért. 

10 Az én fényem világossá tette számotokra ezt az igazságot, ez áthatja egész lényeteket. Ez 

kristálytiszta víz a fáradt lélek számára, hogy szomját oltsa. A szív számára ez bátorítás a nyomorúság és a 

kísértések elleni küzdelemben, amelyeknek nap mint nap ellen kell állni. Ez a tudás az erő, amely bátorít 

benneteket, a kegyelem, amely megújítja tanítványaimat. 
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11 Ahhoz, hogy valamivel többet tudjatok a lélekről és az életről, ami körülvesz benneteket, 

különböző földi életek során kellett kibontakoznotok. Beléptetek a fény korszakába, amely lehetővé teszi 

számotokra, hogy felismerjétek Tanításom tanításait a valódi jelentésükben, nem pedig többé úgy, 

ahogyan elképzeltétek őket. És ez lehetővé teszi, hogy felismerjétek az örök élethez vezető utat. Hány 

kinyilatkoztatást fog megismerni az ember e fény által, és hány múltbeli tévedést kell majd siratni, amikor 

felfedezi azokat! Mert most van az ébredés órája, a szellem és a gondolkodás szabadságának kora. 

12 Minden fölösleges szokás, amelyet az ember láncokként magával hurcolt, le fog esni róla, amikor 

az új felkészülés révén megszabadul az anyagiasságtól. 

13 Fel kell emelned a hangodat, hogy a világ meghallja. Nektek kell ennek az örömhírnek a szócsövei 

lennetek, mint igaz tanúknak, akik tudják, hogyan kell elmagyarázni, amit a fülük hallott és az elméjük 

befogadott, megerősítve azt a szeretet és irgalmasság cselekedeteivel. 

14 Ha eddig nem volt tökéletesség a tetteitekben, az azért van, mert nem akartátok átalakítani 

magatokat a tanításom által. Hiányzott az akarat, az önmegtagadás és az erőfeszítés. De a lelked szárnyalni 

akar a vágyban, hogy közelebb kerüljön hozzám és betöltse feladatát. 

15 Ha a tudomány emberei a tudományuk nagyságát harsogják, az azért van, mert meg vannak róla 

győződve. Ahhoz, hogy beszélhessetek a munkámról, nektek is el kell merülnötök benne, amíg meg nem 

győződtök az igazságáról. 

16 Értsd meg: Nem beszélhetsz vagy erősítheted meg azt, amit nem ismersz, mert félsz, hogy 

tévedésbe vagy tévedésbe esel. Ha viszont felkészült vagy, és van benned tudás és mély hit, akkor 

birtokában leszel az igazság fényének. 

17 Ne feledjétek, hogy a tanításom nem korlátozódik a ti elképzeléseitekre és megértésetekre. Isteni 

bölcsességemnek nincs határa. Senki sem állíthatja, hogy ismerte vagy megértette volna bármelyik 

kinyilatkoztatásomat, még mielőtt kinyilatkoztattam volna neki. 

18 Míg a tudósok anyagi tudásukkal próbálnak mindent megmagyarázni, addig én az alázatosoknak 

feltárom a Szellemi Életet, a tényleges Életet, amelyben minden létezőnek az oka, az oka és a magyarázata 

van. 

19 Az Ön által átadott ismeretek alapján az emberek képet alkotnak a munkámról. Sokan, megértés 

híján, a ti feltűnésmentességetek alapján fogják megítélni Tanításomat, ahogyan a "Második Korszakban" 

Jézust, a Krisztust, szerény megjelenése és egyszerű ruhája alapján ítélték meg, és mert az őt követő 

tizenkét ember is egyszerűen öltözött volt. De igazat mondok nektek, hogy nem voltak rongyokba 

burkolózva, és hogy csak azért vetették el a földi hiúságokat, mert az Én tanításomnak köszönhetően 

megértették, hogy miben áll a lélek igazi értéke. 

20 Azt mondom nektek, tanítványok: Amikor az emberek elkezdik tanulmányozni a munkámat, 

felkeresnek benneteket és kérdezgetnek titeket, ne essetek kísértésbe, mert felsőbbrendűnek gondoljátok 

magatokat a tőlem kapott tudás miatt. Minél alázatosabb vagy, annál nemesebbnek és megbízhatóbbnak 

fognak tartani. 

21 Ily módon a fény, amely feloldja a fanatizmust és felszabadítja a lelket, fokozatosan halad előre 

emberről emberre. És azok, akik keresztényeknek nevezték magukat anélkül, hogy azok lettek volna, e 

fényben fogják megismerni és értelmezni Krisztus igaz tanításait. Mert ez felemelő képet ad nekik arról a 

lelki életről, amelyről Jézus beszélt tanításaiban. 

22 Tanítványok, hallgassatok rám, mert Ő, aki alázatra tanított benneteket, és szeretetében 

testvéreknek nevezett benneteket, ugyanaz, aki ma, ebben az időben szól hozzátok. 

23 Titkos kincstáram megnyílik a tanítványok előtt, hogy mesterré változtassa őket. Hallgassatok rám 

és tanulmányozzátok Igémet, hogy elküldhesselek benneteket a tartományokba és a népekhez, hogy 

terjesszétek tanításaimat. 

24 Ebben az időben a "Trónomról" beszélek hozzátok, és hangom egy általam megajándékozott 

személyen keresztül hallatszik a világotokon. 

25 Ahogyan az első korszakban a Messiás eljövetelét is bejelentették, úgy én is bejelentettem nektek a 

visszatérésemet. És most itt vagyok! 

26 1866-ban Illés, a próféta és úttörő Lelke jelentkezett, hogy előkészítse az Úr útjait, hogy fényt 

gyújtson az "elsők" szívében, hogy bejelentse nekik közelgő eljövetelemet, és hogy előkészítse a 

hanghordozókat, a képzettség nélküli férfiakat és nőket, akik által Szentlelkem megnyilvánul majd. 
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27 E szócsöveken keresztül tettem magamat ismertté, hogy Szavamat Isten kijelölt földi szolgái is 

meghallják, hogy mindazok, akik bármilyen módon megsértik törvényeimet, tartózkodjanak attól, hogy 

továbbra is megszentségtelenítsék azokat, és ők tanítsák az embereket az igaz útra, amely Hozzám vezet. 

28 Az írástudók és a farizeusok ismét fel fognak támadni, hogy megítéljenek és próbára tegyenek 

Engem ─ most már bennetek. Én pedig azt mondom nektek: Legyetek alázatosak azzal az alázatossággal, 

amelyre tanítalak benneteket, hogy felismerjenek benneteket tanítványaimnak. 

29 Izrael népe még nem egységes. Mert míg egyesek "lélekben" vannak, másoknak még mindig van 

földi testük. Míg egyesek megmenekültek, mások a szakadék szélén állnak. Ezek közé tartoznak azok, 

akik azt hiszik, hogy szeretik az Atyát, de valójában az Aranyborjút imádják. De közeledik az idő, amikor 

ez a nép egyesül és felkészül. 

30 Ti, akik hallotok Engem, és annak a népnek a tagjai vagytok, azok közé tartoztok, akik követték 

hívásom hangját, amely olyan, mint egy dallamos harangszó. Az engedelmességed és jóakaratod jutalmát 

akkor kapod meg, amikor meghallod "az isteni Igét" ─ ugyanazt, amely Jézusban, a galileai rabbiban 

szólalt meg. 

31 Arra tanítalak benneteket, hogy ne cenzúrázzátok embertársaitok hitét és istentiszteleti 

cselekedeteit a különböző vallási közösségeikben. Az Én Tanításom, amely mindenre kiterjed, megtanít 

benneteket minden hit tiszteletére. Tudjátok, hogy én mindenkiben benne vagyok, abban is, aki tiszta, és 

abban is, akit a bűn megfertőzött. 

32 Mindenkit szeretek és senkit sem büntetek. Az én igazságosságom az, amely kijavítja és 

tökéletessé teszi a lelkeket. 

33 Az Isteni Lélek tele van szeretettel, Őbenne nincs harag. Higgye el: Ha az Atya egy pillanatra 

haragot érezne a sértéseid és vétkeid miatt, az a pillanat elég lenne ahhoz, hogy kioltson téged. 

34 Ezért jöttem "a fehér felhőn", hogy meghallgassátok az Igémet, hogy eltávolítsam a 

gonoszságotokat, hogy felnyissam lelki szemeteket az igazságra, és hogy bemutatkozzam életetek 

sivatagában, mint egy pálmafa, amelynek árnyékában megpihenhettek. 

35 Nem adtam nektek anyagi gazdagságot, mert ha mindent megkapnátok, hátat fordítanátok nekem. 

Mit tennél, ha gazdag lennél? De bizony mondom nektek: Amit most adok nektek, az több, mint egy 

ékszer ─ egy kincs. 

36 Hová kerülnek a lelkek a fizikai halál után? A szívetek nem tudja, nem ismeri ezeket a világokat. 

De fel kell emelkednetek szellemi fejlődésetek keskeny ösvényén, hogy a lelketek ne kerüljön a sötétség 

völgyébe. 

37 Keljetek fel, hogy új életet éljetek, a béke életét. Szeretném, ha most "figyelnétek" és 

imádkoznátok, mert az emberiség a megsemmisülés előtt áll. 

38 Néhányan nem hisznek jelenlétemben, mert tiltakoznak e találkozóhelyek szegényessége és 

szerénysége ellen, és a hanghordozók feltűnésmentessége ellen, akik által Én magamat ismertté teszem. 

De ha az ilyen kételkedők tanulmányoznák Krisztus életét, rájönnének, hogy Ő soha nem kereste a 

hivalkodást, a hódolatot vagy a gazdagságot. 

39 Ezek a helyek lehetnek olyan szegények és alantasak, mint az istálló és a szalma, amelyen annak 

idején megszülettem. 

40 Tanítványok, ti ott voltatok mennyei asztalomnál, és ott ettétek és ittátok szeretetem kenyerét és 

borát. 

41 Trónusomról küldöm sugaramat, hogy megörvendeztesselek benneteket Szavam koncertjeivel. 

42 Vártam az eljöveteledet, mint a múltban. 

43 Üljetek le az asztalomhoz és vegyetek körül. Ha éhesek és szomjasak vagytok, itt az étel: 

Szolgáljátok ki magatokat és egyetek. Amikor szomorúnak vagy betegnek érzed magad, itt van jelenlétem, 

hogy egészséget és vigaszt adjon neked. 

44 Mindig tápláljátok a reményt, hogy örökké Velem fogtok lakni. Ahogyan teljesítettem a világra 

vonatkozó ígéreteimet, úgy fogom teljesíteni a lelki életre vonatkozó ígéreteimet is. 

45 Tegyetek érdemeket a földön, és soha nem fogtok letérni a Hozzám vezető útról. 

46 Ebben az időben egy új sivatagon mentek keresztül, amelyben nem pusztultatok éhen, mert ebben 

az időben történt meg az Igém csodája, amely táplálta a lelketeket, ahogyan a sivatagi pusztaságban a 
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mannával táplálkoztatok, és később a kenyerekből és a halakból ettetek Jézus csodájából ─ szintén a 

sivatagban. 

47 Ma nem a forró homoksivatagon kelsz át, és nem is a föld kenyerét kínálom neked. Most 

felemelkedtek a hegy csúcsára, és az örök élet kenyere táplál benneteket. Lelked tökéletesen megérti azt a 

képletes értelmet, amelyben hozzád beszélek, mert szellemi fejlődésed lehetővé teszi számodra, hogy 

behatolj tanításom lényegébe. 

48 Most lépésről lépésre megmászod a hegyet a kereszted súlya alatt. Ha elfáradtok, hívjatok Engem, 

és a Mester, mint kereszthordozó társatok, azonnal segít nektek terheitek viselésében, hogy folytathassátok 

az engesztelés útját a végsőkig. Mindannyiótoknak küldetése és feladata van, ezért vagyok 

mindannyiótokkal ─ a gyermekekkel, a fiatalokkal és a felnőttekkel egyaránt. De ha kijelöltem a sorsodat, 

és rád bíztam a keresztet, az azért van, mert tudom, hogy képes vagy igazságot tenni Atyádnak. 

49 Senki sem lesz képes meghatározni a saját szellemi fejlettségi szintjét, sem azt, hogy embertársa 

milyen létállapotban van. Ezt csak én tudom megítélni. 

50 Azért jöttem, hogy széttörjem a láncokat, amelyek a világhoz kötnek benneteket, hogy megadjam 

nektek a szellemi szabadságot, hogy felemelkedjetek a Fény iránti vágyban, amely az Igazság. 

51 Senki sem akar utolsó lenni, mindenki első akar lenni. Ezért szerezzenek érdemeket, dolgozzanak. 

Öntözzétek a földeket szeretettel, tegyétek őket gyümölcsözővé, és vessétek el rajtuk a Mester magját. 

Akkor az utánatok jövő nemzedékek a jeletekről fogják felismerni, hogy az Atya tanított benneteket. 

52 Védjétek meg földjeiteket a fény kardjával, amelyet én adtam nektek, hogy a kísértés ne rontsa el a 

magokat. 

53 Felajánlottam nektek a Mennyek Országát, mint jutalmat a szellemi munkátokért. Ebben a 

Teremtőddel leszel, aki ebben a Korszakban Atyaként és Mesterként jön hozzád, hogy megvigasztaljon és 

megvilágosítson téged. Itt van az Én tanításom, amelyben látni fogjátok szeretetemet, őszinteségemet, 

igazságosságomat és az Én tanácsomat is, amellyel a bölcsesség felé akarlak vezetni benneteket. 

54 Mindig is egyszerű módon nyilatkoztam ki magamat az embereknek, hogy megértsenek Engem, 

mindig az értelmetek és a szívetek hatókörén belül tettem ezt. Azért jöttem le hozzátok, hogy példát adjak 

nektek az alázatosságból, amikor leereszkedtem a ti nyomorúságos életetekbe, hogy egy jobb életre 

emeljelek benneteket. 

55 Megkérdeztem tőletek, hogy milyen módon szeretnétek, ha beszélnék hozzátok, és azt 

válaszoltátok, hogy bármilyen formában ismerjetek meg Engem. Ne tegyetek Engem próbára. Meg kell 

próbálnotok spiritualizálni magatokat, hogy jobban értelmezhessétek megnyilvánulásaimat, és ezáltal az 

igaz szeretet műveivel teljes tanúságot tegyetek Tanításomról. 

56 Mindig is a fényt hoztam nektek, és megmutattam nektek a felfelé vezető utat. Ma arra készítelek 

fel benneteket, hogy imádságotokkal egy nagyobb elragadtatásba essetek, és közelről szemléljétek a 

Szellemi Életet, és lássátok Atyátokat minden dicsőségében teremtményei felett. 

57 Lelkem jelenleg minden lelket, elmét és szívet arra hív, hogy táplálkozzanak belőlem, mert éhesek 

vagytok. Nem tudtátok, hogyan táplálkozzatok a szavaimmal, nem használtátok a tanításokat, amelyeket a 

múltban adtam nektek. Az Élet Könyvét, amelyben a Törvény és a parancsolatok vannak, a jelenlegi világ 

elfelejtette. 

58 Lélekben jöttem, és Jelenlétem felkavart benneteket. Az én világosságom elért téged, és a 

lelkiismereted emlékeztetett minden cselekedetedre. 

59 Meghívlak benneteket, hogy lépjetek be egy új életbe, és érjétek el a lélek nagyobb 

emelkedettségét. Engedélyeztem szellemi fejlődéseteket az idők folyamán, hogy ma megértsétek 

kinyilatkoztatásaimat, és miután meghallgattatok Engem, lelketekkel vállaljatok minden felelősséget, ami 

hozzátok kerül, és szeretettel fogadjátok el küldetéseteket. 

60 Hogyan fogjátok rávenni az emberiséget, hogy elérje a spiritualitást egy olyan korszakban, amikor 

az elme ilyen nagyfokú anyagiasodása és zűrzavara van? Legyetek tudatában annak, hogy a munkátok 

nehéz, hogy erősnek és türelmesnek kell lennetek a küzdelemben, hogy teljesítsétek. Nagy erőfeszítéseket 

kell tennetek, hogy kijavítsátok a törvényem félreértelmezését, és azt a tökéletlen módot is, ahogyan 

imádatomat felajánljátok Nekem. De szem előtt kell tartanotok, hogy az istentisztelet eszméit és formáit 

nem tudjátok egy pillanat alatt megváltoztatni, hanem hogy ezt elérjétek, türelemmel és jóakarattal kell 

felvérteznetek magatokat, és cselekedeteitekkel a szeretet példáját kell mutatnotok. 
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61 Az első alkalommal az Ön felajánlásai anyagiak voltak. Áldozataitok ártatlan lények voltak: 

Bárányok vagy madarak, továbbá magvak és termények, amelyekkel azt hitted, hogy örömet szereztél 

Nekem. Még nagyon éretlen voltál, és nem láttál a világodon túlra. Egyik időszakot a másik után adtam 

nektek, mindig várva az ébredéseteket. 

62 A Második Korszakban megkaptátok az Igémet Jézuson keresztül, és Ő megtanított benneteket a 

legtökéletesebb szeretetre, amit egy gyermek mutathat az Atyja felé. Egy új világot nyitott meg az ember 

lelke előtt, és a bölcsesség olyan kincsét hagyta rátok, amelyet még mindig nem értetek meg. 

Ma, a Harmadik Korszakban megnyitom számotokra az Élet Könyvét, és abban új leckéket mutatok 

nektek, amelyek Szellemem közelségéről, a Béke Koráról szólnak, amely az emberre a megtisztulás és a 

szellemi felemelkedés után vár. 

63 Mindezek a leckék a lelked mélyén élnek. Ma azért tanítalak benneteket, hogy holnap az új 

nemzedékek vezetői és tanítói legyetek, és vigyázzatok a lelkükre, hogy ne verjenek gyökeret bennük 

haszontalan hagyományok vagy hamis tudás. Viseld lelkedben a Törvényt és az Én Igémet. Tanítsatok 

vele, és hozzátok az emberiséget, amely kezd újraéledni, a biztonságos útra. 

64 Nem azért küldtem Mózest vagy a prófétákat, hogy elhozzák nektek ezt az üzenetet. Én magam 

jöttem, hogy felkészítselek benneteket arra, hogy megtegyétek a döntő lépést a spirituális úton. 

65 Figyeljetek és imádkozzatok, legyetek mindig körültekintőek és cselekedjetek az utasításaim 

szerint, hogy felismerjétek a Harmadik Korszak e kinyilatkoztatásának nagyságát. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 227  
1 Ó, szeretett népem: Ismét meghallgatom imádságodat, amelyben arra kérsz Engem, hogy 

vigasztaljalak meg, mert nehéz megpróbáltatásokon mentek keresztül, amelyek miatt könnyeket hullatsz. 

2 Korán meggörnyedt testeket, korán megőszült halántékokat, megöregedett gyermek- és ifjúsági 

arcokat látok. Nem látok örömöt a szívekben, sem békét az emberek lelkében. 

3 Még ti, akik a kiválasztott nép vagytok, sem élvezitek a tökéletes boldogságot, mert a többieknél 

jobban tudjátok, hogy a küzdelmek, vezeklések és megpróbáltatások világában éltek, hogy a békesség 

más, magasabb világokban uralkodik, mint ez, és hogy a felemelkedéshez érdemeket kell szerezni. 

4 Azért adtam ennek az emberiségnek kis pihenőket a küzdelmei közepette, hogy új erőre kapjon, és 

egy pillanatra megpihenjen az útján. 

5 Az ember hiába keresi a jólétet, a békét, az uralmat és a földi dicsőséget. Mindig csak botlást, 

csalódást, fájdalmat tapasztalt. 

6 Ó, bárcsak alázattal fogadná el a sorsát, és megértené, hogy ő egy erővel és hatalommal felruházott 

szellemlélek. Az ő küzdelme az életben más lenne és a győzelme valódi, a törekvése nagylelkű és a 

győzelmei igazak. 

7 Ne higgyétek azonban, hogy az általam elmondottak miatt ez az emberiség, amelynek ti is részei 

vagytok, a szakadékban van. Lépésről lépésre vezetem őket a világossághoz, az üdvösséghez, mert 

mindannyian arra rendeltettek, hogy jobbomnál lakjanak, és én vagyok a vezetőjük. 

8 Ez az emberiség egy olyan föld, amely éhezik és szomjazik a tudásra és a spiritualizációra. Bizony 

mondom nektek, a bűn nem fog győzedelmeskedni, hanem a jó fog uralkodni, és béke lesz a földön. 

9 Az ember lelke megtisztította magát a fájdalomban, a megpróbáltatásokban, és most készen áll 

arra, hogy meghallgasson, meglásson és megértsen Engem. 

10 Sokatok számára lehetetlennek tűnik a tanításom követése, és ez azért van, mert 

materializálódtatok és tévedésbe estetek. De azok közületek, akik alázatosak, akik hagyták, hogy a 

fájdalom megviselje őket, és akik lehajtották nyakukat Előttem, és akiknek semmi másuk nincs, csak a 

vágyuk, hogy felemelkedjenek Hozzám, lehetségesnek találták Szavam betartását, és örömmel látták 

vetésük első gyümölcsét. 

11 Különböző utakról jöttök. De nem teszek különbséget köztetek osztály, cím vagy faj szerint. Ti 

mindannyian tanítványokként egyesültök, és egy közösséget alkottok. Nagyszerű lelkeket fedezek fel 

köztetek, akiket szegényes és feltűnésmentes álca alá rejtettek, és ha nem ismeritek fel őket, az azért van, 

mert alázatosak és nincs iskolai végzettségük. De ők szeretnek Engem, tanúskodnak és megértenek 

Engem. Új apostolságomat mindazokból fogom kialakítani, akik ebben az időben hittek az Igémben, és 

bebizonyítom ennek az emberiségnek, hogy tanításom minden időkre szól, hogy tanításom örökkévaló. 

12 A "második korszakban" nem mindenki ismert el. Amikor megjelentem a zsidó nép kebelében, 

akik már vártak Engem, mert látták a próféták által adott előjeleket beteljesedni, jelenlétem zavart okozott 

sokakban, akik nem értették, hogyan kell helyesen értelmezni a prófétákat, és azt várták, hogy Messiásukat 

hatalmas fejedelemként látják, aki legyőzi ellenségeit, megalázza a királyokat, az elnyomókat, és 

birtokokat és földi javakat ad azoknak, akik őt várják. 

13 Amikor ezek az emberek meglátták Jézust ─ szegényen, lábán ruha nélkül, testét csak egy 

egyszerű köntös borította; aki egy istállóban született, és később egyszerű kézművesként dolgozott, nem 

tudták elhinni, hogy ő az Atya küldötte, az Ígéret. A Mesternek látható csodákat és cselekedeteket kellett 

tennie, hogy higgyenek neki és megértsék isteni üzenetét. 

14 Bizony mondom nektek, nem csak azért jöttem le, hogy a vakoknak látást adjak, vagy hogy a 

leprásokat megtisztítsam, vagy hogy a meghaltakat visszahozzam az életbe. Az én munkám egy 

bölcsességgel és örökkévalósággal teli Isten munkája volt, aki az emberek alvó lelke után vágyakozva jött, 

hogy felemelje őket az igazi Szellemi Életre. 

15 Ezek a csodák csak annak bizonyítékai voltak, hogy amit én elértem, arra mások nem voltak 

képesek, és így felébredtek és hívták a mély álomba süllyedt lelkeket. 

16 Ki ismert fel Engem azokban a napokban? A bűnösök, akiknek megbocsátottam; azok, akik 

éheztek és szomjaztak az igazságra, akik vágytak az igazságra, a szellemiségre és az örökkévalóságra. 
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17 Ki nem ismert fel Engem? A hatalmasok, a teológusok, a farizeusok, és sokak számára, akik nem 

hittek, az Én Igém zavart okozott. 

18 Sokan azt mondták: "Amit ez az ember prédikál, az nem valósulhat meg". De tudjátok, hogy 

tizenkét ember közvetlenül követett Engem és tanult tőlem, és azt mondtam nekik: Tartsátok meg 

tanításaimat, cselekedjetek és tanítsatok. Hamarosan elmegyek, de nem leszek messze, a szívetekben 

leszek, és továbbra is tanúságot teszek rólam. Amit én tettem veled, azt tedd meg embertársaiddal is. 

19 Azok az emberek, akiket a próféták készítettek fel, nem voltak képesek megérteni Engem. De az 

Én magvam most el lett vetve és eljutott a nemzetekhez és a tartományokba e tizenkét tanítványon 

keresztül. Míg a Kiválasztott Nép elutasította őket, üldözte őket, és bíróságaikban elítélték őket, addig a 

pogány nemzetek népei elfogadták az Én magvamat, és az gyümölcsöt hozott. 

20 A pogány Róma befogadta tanítványaimat és velük együtt tanításom magvát. Az a nemzet, amelyet 

a fájdalom tett gyümölcsözővé és az élvezetektől megfáradtá, örömmel fogadta tanításomat, és szellemileg 

megerősödött. Ebből új apostolok születtek, akik elvitték tanításomat más népekhez. 

21 Azok az emberek, akik nem voltak képesek követni Engem, akik lehetetlennek tartották, hogy 

kövessék a tanításomat ─ hol vannak most? Elmondom nektek, hogy sok részre osztva ismét a földön 

vannak: egyesek földi hatalmuk révén hatalmassá váltak, és e világ sorsát mozgatják; mások Velem 

vannak, mint új megnyilvánulásom tanúi; a többiek pedig, ismét megtestesülve, Engem várnak. 

22 Ti képviselitek azt a népet, amely engem követett, amely a betegekből, a bűnösökből és az 

igazságosságra éhezőkből áll. 

23 Ma nem csak azért jöttem, hogy megismételjem a Második Korszak tanításomat, hanem azért is, 

hogy egy újabb leckét adjak nektek, hogy egy lépést tegyetek előre. A magot, amelyet elvetettem 

bennetek, táplálom, hogy utána learassam a gyümölcsöt. 

24 Töltsétek fel magatokat spiritualizációval, és továbbra is részesüljetek az én jótéteményeimben, 

hogy tanításaim gyümölcsét az emberiségnek adhassátok. Érezd a jelenlétemet. Fénysugárként jövök 

hozzád, amely kenyérré, vigasztalássá és simogatássá válik, amikor belép a szívedbe. 

25 Nem azért jelenek meg bíróként, hogy a testvéreitek szeme láttára leplezzem le a vétkeiteket. 

Szeretetszavam ott van, hogy kijavítsa és kisimítsa a szíveket. 

26 Senki sincs a földön, aki olyan igazságossággal tanítaná az Én Tanításomat, ahogyan én azt 

kinyilatkoztattam. De valóban vannak olyanok, akik elrejtették. Ezért jöttem le erre a világra ebben a 

megnyilvánulási formában, hogy az emberiség ismét megpillanthassa a ragyogó csillagot, hogy a 

hajótörést szenvedett emberek felfedezhessék a mentőcsónakot. 

27 Örökséget adtam a páriáknak, meggyógyítottam a betegeket, és utána gyógyítókká tettem őket, 

hogy megmutassák hatalmamat a világnak. Mert az ilyen tettek láttán még a tudósnak is fel kell ébrednie, 

és tudatosítania kell, hogy milyen időben él. 

28 Megtanítalak téged arra, hogyan irányítsd a testedet, és hogyan tedd engedelmes munkatárssá a 

spirituális küldetésedben. De arra is megtanítom a lelkedet, hogy megszabaduljon testi burkától, amikor 

rájön, hogy elfáradt, hogy szárnyait kitárva, láncaitól megszabadulva, teljes szeretettel dolgozzon a 

"szellemi völgyben", és visszatérve a remény és bátorítás üzenetét hozza a szíveknek. 

29 Ezért mondom nektek, hogy ti lesztek a világ világossága, mert a spiritualizmus apostolai vagytok. 

De használjátok ki, hogy köztetek maradok, mert közeledik 1950. Nem fogok többé ebben a formában 

beszélni hozzátok, és még nem látom, hogy felkészültetek volna. 

30 E Harmadik Korszak Törvényem és Igém a kinyilatkoztatásaival, próféciáival és kegyelmi 

ajándékaival együtt az Új Szövetség ládáját alkotja, amelyben az emberek lelkei egyesülnek és 

egyesülnek. De előtte még el kell utasítani és küzdeni kell ellene. 

31 Ti lesztek azok, akik megvéditek az Új Sátorhelyet, Ügyem új katonái, akiket nem fognak legyőzni 

a csatában, mert Jelenlétem és Igém erőssé tett benneteket. 

32 Ne rejtőzzetek el a megpróbáltatások napjaiban, mert nem lenne igazságos, ha ─ bár azért jöttem, 

hogy bölcsességet és hatalmat adjak nektek ─ elrejtenétek ajándékaitokat azok elől, akiknek hiányzik a 

kegyelmetek. 

33 Lásd, hogy a Mestert ismét körülveszik a tanítványai. Bölcsességben nyilatkoztatom ki magam, és 

lelketek megremeg, mert miután átélték a megpróbáltatásokat, amelyeknek alávetettem őket, vágyat 

éreznek arra, hogy fényben telítődjenek és megerősödjenek. Ez az Én fényem egy sugara, amely eléri 
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annak az agyát, akin keresztül megnyilvánulok ─ ez egy inspiráció, amelyen keresztül üzenetemet küldöm 

nektek. Ily módon feltárom nektek a lelki életet, és így ismét megvilágítom azt az utat, amelyet Jézus jelölt 

ki a Tanításában. 

34 Amilyen mértékben fokozatosan meghalljátok az Igémet, olyan mértékben lesz könnyebb a 

lényetek, és kisebb lesz az igazságosság iránti szomjúságotok. Akkor a lelkiismereted megvilágítja majd 

az utadat, és kellőképpen felkészült leszel arra, hogy olyan tetteket ajánlj fel Nekem, amelyek 

összhangban vannak a törvényemmel. 

35 Amikor közeledtek Hozzám, nemcsak a lélek üdvösségét keresitek, hanem a testét is, és amikor az 

Atya látja az erőfeszítéseteket, akkor az egyiknek vagy a másiknak ad előnyöket, ahogyan Ő akarja. 

36 A lélek lényed azon része, amelynek élete nem ismer határokat. Ez már a földi tested előtt is 

létezett. Azért beszélek a lelkedhez, mert az egy másik világhoz tartozik. Mindazonáltal én is beszélek a 

testhez, és simogatom azt. Mert ha békesség és nyugalom van a szívében, akkor az ember képes lesz 

jobban befogadni Engem. 

37 Ha túlságosan el vagy foglalva a fizikai szükségletekkel, akkor elvonod a lelked figyelmét, és 

eltávolítod a feladatai elől. 

38 Még mindig vannak olyanok, akik, amikor Engem hallanak, azt kérdezik maguktól: "Igaz-e, hogy 

a Mester embereken keresztül teszi magát ismertté? Hogy Isten, bár Ő a Mindenható, a Teremtő, egy 

olyan agyon keresztül közli önmagát, amely nem méltó arra, hogy egy szerény gyülekezőhelyen közvetítse 

dicsőségét?" Azt mondom neked: Ne a gyülekezeti helyek gazdag berendezésétől vagy szegénységétől 

várjátok, hogy képet kapjatok Istenetekről. Szükséges-e, hogy mindig a rítusok hamis pompájára 

vágyjatok, hogy higgyetek jelenlétemben? Ne felejtsétek el az alázat és az anyagi szegénység példáját, 

amelyet Jézus mutatott nektek, attól a helytől kezdve, ahol a Messiás megszületett, egészen addig a helyig, 

ahol meghalt. Mesteretek nagysága ─ az alázatosságban ─ ott van. Isten országa a valóban örökkévalóra 

épül, nem pedig a hatalom ragyogására. Értsétek meg valódi nagyságomat, alázatosságomat és 

irgalmamat, hogy többé ne csodálkozzatok azon, hogy az általatok méltatlannak tartott értelmi képességen 

keresztül teszem magam ismertté ─ egy olyan gyülekezési helyen, amelynek nincs anyagi jelentősége. Ne 

ítéljétek meg e munka fontosságát sem azok kis száma alapján, akik ma körülvesznek Engem, mert amit 

kinyilatkoztattam nektek, az a maga idejében érvényes lesz, és megdöbbenti majd a világot. 

39 Bizony mondom nektek, az életetek és a tetteitek lesznek a tanúi annak, hogy az én tanítványaim 

vagytok. 

40 Szeressetek Engem mindenben, amit Én teremtettem, és utasítsátok el azt a gondolatot, hogy Isten 

bármilyen módon korlátozható lenne. Az emberiség különböző módokon készített rólam egy képet, hogy 

úgy érezze, hogy velük vagyok. Miért nem kerestek Engem a műveimben? Engedtem, hogy szemléljétek 

az összes csodát, amely körülvesz benneteket, hogy felismerjétek bennük teremtő erőmet ─ az alig 

észrevehető teremtményektől a fenséges királyi csillagig. De nem mondom nektek, hogy én vagyok a 

természet, sem azt, hogy az Isten. Azt sem mondom nektek, hogy a Nap az Én Isteni Szellemem, mert 

ezek mind alig atomok a Teremtő munkájában. 

41 Ha az elméteket ezekre a hiedelmekre korlátoznátok, akkor az őseiteket utánoznátok ─ azokat, 

akik Engem imádtak a Napban. De nem szabad rosszul megítélni az őseidet, mert az akkori ember aligha 

volt képes felismerni Isten teremtő erejét a természet eme erejében. Mert melegséget, fényt és életet talált 

benne. Ne feledjük, hogy nem jártak messze az igazságtól. 

42 Amikor emberi közvetítéssel nyilvánulok meg, nem mondom nektek, hogy az a személy a ti 

Istenetek. Azonban csak azért kell korlátoznom Magamat, hogy befogadhassatok Engem, és 

meghallhassátok Szavam lényegét, amely a hang minden hordozója számára ugyanaz, még akkor is, ha a 

kifejezés formája változik. Egyetlen értelem nem elég ahhoz, hogy mindenkinek tudtára adjam, amit 

nektek kell felfednem. 

43 Ilyen egyszerű módon adtam át nektek tanításomat, hogy megtaláljátok azt az utat, amely elvezeti 

lelketek a vágyott békéhez és tökéletességhez. Ezért azt tanácsolom nektek, hogy hagyjátok el a 

hiúságokat és a rossz hajlamokat. Megtanítalak titeket arra, hogy szeressétek embertársaitokat és tegyetek 

jót velük, igazi testvériséggel és a velük szembeni kötelességetek tudatában. 
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44 Megtanítottam nektek, hogy a testetek elbomlik, és csak a lelketek marad életben. Ez az élet után 

oda emelkedik, ahová érdemei vezetik. Onnan tovább fog küzdeni, hogy egyre inkább felemelkedjen, és 

közelebb kerüljön a tökéletességhez, ami azt jelenti, hogy közelebb kerül Istenhez. 

45 Ennek elérése érdekében jelenleg arra tanítalak benneteket, hogyan imádkozzatok és hogyan 

keressetek Engem. És azt akarom, hogy igaz felebaráti szeretettel tanítsátok embertársaitokat, ahogyan én 

is tanítalak benneteket. 

46 Ahogy én sem ítéltem el a ti tökéletlenségeteket, úgy nem akarom, hogy ti is elítéljétek 

embertársaitok tökéletlenségeit. 

47 Csak azt mutassátok meg nekik, amit én tanítottam nektek. Aki felkészült, az meg fog érteni téged. 

48 Vessetek, még ha nem is itt arattok. 

49 Felfogjátok az Én Szavamat, gyermekeim. Mert ebben az utolsó három évben, amikor még hallani 

fogtok Engem, a tanítványságból tanítványokká váltok. 

50 A tökéletes úton jössz, amely a Megváltódhoz vezet. És ismét, mint a múltban, Izrael az emberiség 

elé kerül. Ti rendelkeztek a Szellemi Élet ismeretével, és felelősek vagytok a Törvényért. 

51 A pihenésnek és a tehetetlenségnek vége: Felkeltél, hogy teljesítsd küldetésedet, és bezártad a 

szívedet a világ kísértései előtt. 

52 Egy új reinkarnációban vagy, vagyis egy új testhéjban, hogy lelked betölthesse földi sorsát, és 

megtisztulva jöjjön hozzám, hogy megkapja, amit a túlvilágon tartogatok számára. 

53 Ti vagytok az új tanítványok, és olyanok vagytok, mint a második korszak tizenkét tanítványa, 

akik néha elmentek a Mestertől, hogy bizonyítsák a kapott ajándékokat és tanításokat, és akik később 

szomorúan tértek vissza, mert hit vagy szeretet hiányában nem tettek csodákat. 

54 Akkoriban megtanítottam nekik a mustármag példázatát, és elmondtam nekik, hogy a hit hegyeket 

mozgathat meg. Láttak Engem halottakat feltámasztani, megszállottakat megszabadítani a zavaros 

szellemektől, gyógyíthatatlanokat gyógyítani és bűnösöket megmenteni. De miután a Mester eltávozott, 

felébredtek az adottságaikban való igaz hitre, hogy tökéletességgel folytassák a tanítást, amit tanultak, és 

szeretettel tanítsák azt embertársaiknak. 

55 Most ti is az én távozásomat várjátok, hogy aztán elindulhassatok és megoszthassátok az örömhírt. 

56 Mérjétek fel az Én Igémet, tanuljatok Tőlem, hogy hamarosan jó apostolok lehessetek, akik a 

Szentlélekről tesznek tanúságot a szeretet cselekedeteikkel. 

57 A hegy csúcsán vagyok. Onnan beszélek hozzátok, és szavaimat a szívetekbe vésem ─ abban a 

reményben, hogy tudni fogjátok, hogyan használjátok helyesen akarati szabadságotokat, hogy elutasítsátok 

a világ hiúságait, és tudatosan tegyétek az Én Akaratomat, amely tökéletes. 

58 Ne csak az értelemmel próbáljátok megérteni szavamat, meghallva szellemetek hangját, amelyben 

a titkos kincsestár bölcsessége tárul fel. 

59 Azért hívtam el a bűnösöket, hogy erényes emberekké tegyem őket. Mesterként az a feladatom, 

hogy szüntelenül oktassak, amíg a lelkek tökéletessé nem válnak. Sok embertársatok készül arra, hogy 

kövessen titeket, hogy példát vegyen rólatok, mert tudják, hogy az én tanítványaim vagytok. Felkészültél 

már arra, hogy befogadj Engem? Tanultál már Tőlem? Azt mondom nektek, hogy csak szellemi és földi 

kötelességeitek teljesítése ad jogotok arra, hogy az Én tanítványaimnak nevezzétek magatokat. 

60 Ha az emberiség megújulásáért dolgoztok, végül megpillantjátok az "új nap" hajnalát, és 

megéreztek a békémet. 

61 Az Én Igém tanít benneteket, de nem kényszerít benneteket. Azért adtam nektek az akarat 

szabadságát, hogy ura legyetek tetteiteknek, és meggyőződéssel teljesítsétek a törvényt, hogy érdemeitek 

valódiak legyenek. 

62 A föld ismét vérvörösre színeződött, a háború elsötétítette az emberek lelkét. A légkör tele van 

gyásszal, szenvedéssel és félelemmel. Mégis, e káosz közepette megjelentem és láthatóvá tettem magam 

egyesek számára, mások számára pedig hallhatóvá. A világ által átélt fájdalomtól, az Én poharam tele van. 

Ezt ajánljátok fel Nekem ebben az időben, és én elfogadom. 

63 Tanításom fényt hoz minden léleknek. Békét, harmóniát helyezek a szívedbe. Ne hallgassatok a 

hangomra, amely a titeket szerető Atyáé. 
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64 Tartsátok meg szavamat, mert az 1950-es év már közeledik, és az az akaratom, hogy abban az 

időben tanításaimat kinyomtassák, hogy azok táplálékul szolgáljanak lelketeknek. Akkor készüljetek fel 

arra, hogy átadjátok ezeket az írásokat az embereknek, hogy olvassák, és emlékezni fogtok a boldogság 

azon pillanataira, amelyeket akkor éltetek át, amikor a Mestert hallgattátok. 

65 A harmadik korszak harcosai, ti, akik terjesztitek szavamat: Légy fáradhatatlan. Siessetek 

felkészülni, minél közelebb kerül az idő, amikor Szavam nélkül hagylak benneteket. Apránként telítettétek 

magatokat azzal az erővel, amelyet a Tanításom tartalmaz. 

66 Nem mindenki, aki a második korszakban hallott Engem, hitt Bennem. Szükséges volt visszatérni 

a világba, hogy új bizonyítékokat adjak nektek. A jelenben sem hittek nekem mindazok, akik hallgattak 

Engem. A test, mint egy vastag fátyol, megakadályozza, hogy a lélek befogadja az Isteni Fényt. De ez a 

fátyol eltűnik, ha valaki megismeri a tanításaimat, hogy teret adjak a lélek késztetéseinek, hogy 

megszabaduljon az anyagelvűségtől, és közeledjen a Teremtőhöz. 

Ha néhányan, akik Engem hallgatnak, még nem érezték ezt a felemelkedést a lényükben, akkor azt 

mondom nektek, hogy eljön az idő, amikor meglátják ezt a fényt. Mások, akik hűségesen hallgatnak 

Engem, nem jutottak el a szellemi kinyilatkoztatások ismeretéhez, mert nem volt meg a szükséges 

felkészültségük az oktatás megértéséhez. 

67 Ha a világon sok ember megállt a fejlődésben, az azért van, mert tévedésben vannak a hitük 

bálványimádásában. Nem képesek felfogni a magas eszméket, mert hagyták, hogy szellemi érzékelésük 

elsorvadjon. 

Munkám során úgy éreztétek, hogy a Magasabb közeledik hozzátok, hogy a béke légkörével vegyen 

körül benneteket. Még a testetek is részt vesz ebben a békében, hiszen ez is az Úr teremtménye, aki 

tökéletességben teremtette. 

A tökéletes egyszerre szellemi és anyagi. Így még az atomban és a sejtben is felismerhetitek az isteni 

mindenhatóságot. És ha tanulmányozod a szellemet, felfedezed benne egyszerű természetét, mint egy 

magasabb élet atomját. Akkor fel fogjátok ismerni, hogy semmi sem különül el az Istenitől. 

68 Alkotásaimban minden a mozgás, a harmónia és a rend, amely a tökéletességhez vezet. Ahhoz, 

hogy az ember felébredjen, és hogy szellemének hangja a valóság felé vezesse, nem szabad, hogy a 

teremtést csak külsőségeiben szemlélje, és ezáltal ne vegye tudomásul a lényegét. A szellemi életbe vetett 

hit nélküli ember materializmusba fog zuhanni, mert az e világi életet fogja az egyetlen életnek tekinteni. 

De amikor végül megunja az örömöket, vagy kétségbeesik a szenvedésekben ─ mi történik vele? Egyesek 

elveszítik lelki egyensúlyukat, mások megsértődnek az életükön. 

69 Nem minden ember van ugyanazon a szinten a megértésben. Míg egyesek csodákat fedeznek fel 

minden sarkon, mások mindent tökéletlennek látnak. Míg egyesek a békéről mint a világ 

spiritualizálódásának és erkölcsiségének csúcsáról álmodoznak, mások azt hirdetik, hogy a háborúk az 

emberiség fejlődésének motorjai. 

70 Erre azt mondom nektek: A világ fejlődéséhez nincs szükség háborúkra. Ha az emberek 

ambiciózus és önző céljaikra használják őket, akkor ez annak az anyagiasodásnak köszönhető, amelyben 

azok találják magukat, akik kedvelik őket. Közülük néhányan csak az e világbeli létezésben hisznek, nem 

ismerve vagy tagadva a szellemi életet; de az emberek között tudósoknak tartják őket. Ezért szükséges, 

hogy mindenki megismerje ezt a kinyilatkoztatást. 

71 Amíg azok, akik vallási fanatizmusukban csak a túlvilági pokol büntetését várják, ragaszkodnak 

ehhez a véleményhez, addig saját poklot teremtenek maguknak, mert a lélek zűrzavara hasonló az emberi 

elme zűrzavarához, bár sokkal erősebb. Most azt kérdezed: "Mester, van-e megváltás azok számára?" 

Mondom nektek, mindenki számára van üdvösség, de a béke és a világosság csak akkor fog eljönni ezekbe 

a lelkekbe, ha a káprázat sötétsége eloszlik. Sajnáltál már valaha egy olyan embert, akinek zavaros elméje 

miatt olyan dolgokat lát, amelyek nem is léteznek? Mennyivel nagyobb lenne a fájdalmad, ha a túlvilágon 

meglátnád azokat a megtévesztett lényeket, akik a képzeletbeli poklot látják! 

72 Melyik ember, aki tudja, hogy mi a testi halál és az igazi engesztelés, eshet zavarba a halál óráján? 

73 A tökéletes szeretetről és bölcsességről szóló tanításom nem csak ennek az időnek vagy a Második 

Korszaknak a kérdése. Mindig is beszéltem nektek ezekről a tanításokról. De a kinyilatkoztatások 

helytelen értelmezése miatt az ember fanatizmusba és zűrzavarba esett. 
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74 Amint a materializmus fájdalma elviselhetetlenné válik a zavarodott lélek számára, ez a fájdalom 

ráébreszti a fényre. Akkor mélyen meg fogja siratni a hibáját. 

75 Tanítsátok ezeket a tanításokat embertársaitok között, hogy az emberekben növekedjen a vágy, 

hogy a tökéletesség világa felé törekedjenek, amelyben a lelkek tökéletességük révén elérik az Atya 

kebelét. 

76 Én vagyok a fény, amely bennem egyesít benneteket. Ahhoz, hogy ezt a szót átadjam nektek, 

felhasználom egyikőtöket, akinek ugyanolyan kevés érdeme van, mint mindannyiótoknak. Lásd benne 

szeretetemet és irgalmamat. 

77 Közeledik az 1950-es év, és a végén búcsút veszek tőletek. Fájdalmas lesz, és hiányozni fog 

nektek az Igém. De írásban megmarad, és ott mindenki megtalálja a Mester tanítását. Akkor azt fogjátok 

mondani: "Milyen szeretetteljes volt a tanítása! 

Arra az időre elméket és ajkakat fogok készíteni, amelyek ihletett módon beszélni fognak hozzátok. 

Mások is el fogják olvasni tanításaimat, és akkor újra érezni fogjátok azt az erőt, amit akkor kaptatok, 

amikor megismertettem magam. Így leszek közöttetek, lelketekben és elmétekben, harmónia és testvériség 

közepette. 

78 Mindannyiótoknak több fényt adtam az életetekhez. Ha minden sarkon tüskékkel találkozol, az 

azért van, mert az ember útja tüskés. Imádkozzatok, és a hitetek támogatni fog benneteket az Örök Élet 

utáni vágyban. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 228  
1 A hegy tetején, ahol a Mester van, ott van Mária is, az Egyetemes Anya ─ az, aki a "Második 

Korszakban" nővé vált, hogy az "Isteni Ige" megtestesülésének csodája valósággá váljon. 

2 Az ember gyakran ítélkezett és kutatta Máriát, és azt is, ahogyan Jézus a világra jött, és ezek az 

ítéletek szétszaggatták az anyai Lélek tisztaságának ruháját, akinek Szíve az Ő Vérét a világra árasztotta. 

3 Ez idő alatt elhúztam az ismeretlen fátylát, hogy eltávolítsam a hitetlenek kételyeit, és 

megismertessem velük a szellemi tanításokat. 

4 Az emberek az én igazságomból, amely olyan, mint egy út, sok mellékutat csináltak, amelyeken 

többnyire tévútra tévednek. Míg egyesek a Mennyei Édesanya közbenjárását keresik, mások pedig 

félreértik őt, szeretetének és gyengédségének köpenye mindannyiukat örökké körülöleli. 

5 Az idők kezdetétől fogva kinyilatkoztattam a Szellemi Anya létezését, akiről a próféták beszéltek, 

még mielőtt a világra jött volna. 

6 Néha megdorgállak benneteket az Igémben, de a dorgálásom fényt tartalmaz, emberek. Nem 

lennék tökéletes Mester, ha nem adnék nektek mindent, amit tudnotok kell. Nem lennék Atya, ha nem 

adnám tudtotokra, ha eltévedtek. 

7 Nem akarom, hogy a lelketek beszennyeződjön, és ne haljatok meg az igaz élet tekintetében. Ezért 

igazságosságommal kereslek benneteket, amikor azt látom, hogy káros élvezeteknek és szórakozásoknak 

hódoltok. A lelkednek tisztán kell keblembe jönnie, ahogyan onnan származik. 

8 Mindazok, akik elhagyják testüket a földön, és elvonatkoztatva elszakadnak ettől a világtól, ─ 

amikor meglátják az örökkévalóság fényében megnyilatkozó Jelenlétemet, amely megvilágítja a szellemet 

─ keserű könnyek között és az önvádak kétségbeesésében ébrednek fel mély álmukból. Amíg a gyermek 

fájdalma folytatódik, hogy megszabaduljon szenvedéseitől, addig az Atya is szenved. 

9 Ne kételkedjetek abban, hogy az emberi értelem által teszem Magamat ismertté, hogy "az utolsók", 

amikor meghallják a harang hangját és az Úr hívását, meglássák a Szentlélek fényét, amely megadja nekik 

az üdvösséget. 

10 Abban az időben nem kerestem sem templomokat, sem zsinagógákat. Mivel a második korszakban 

egy istálló menedékében születtem, ma az emberen keresztül nyilvánulok meg, még ha bűnös is. A 

szegénység és alázatosság jellemzi azt az eszközt, amelyben bemutatkozom. De ne lepődjetek meg, 

tekintve, hogy abban az időben a szegényekkel éltem, és még a ruháimban is megmutattam 

alázatosságomat. 

11 Szeretetemben az emberek iránt, akik nem tudják, hogyan keressenek Engem, az elveszettek iránt 

és mindazok iránt, akiknek szükségük van Rám ─ isteni feladatomban, hogy szeresselek benneteket, 

kerestem az utat, hogy megközelítselek benneteket, hogy láthassatok, hallhassatok és érezzetek Engem. 

12 Ma ezeknek a házaknak a szerény teteje alatt adom át nektek a szavamat, amelyek azoknak a 

helyeknek a megfelelői, ahol egykor összegyűjtelek benneteket: a folyóparton, a hegyekben vagy a 

sivatagban. 

13 De ha az események megismétlődnek ─ újra keresztre kell feszítenetek Engem, és hét tőrdöféssel 

kell fájdalmasan átszúrnotok Mária szívét? 

14 Amikor Jézus meghalt a kereszten, egy pillanatra sötétség és az elhagyatottság végtelen érzése 

vette körül. Ugyanebben az órában Mária mérhetetlen elhagyatottságot érzett édesanyja szívében. Ennek 

oka az volt, hogy a Fiú úgy érezte, hogy az emberek abban a pillanatban félreértették. 

15 Jöjjetek hozzám, emberiség, Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet, Én vagyok a Szeretet Mestere, 

aki átalakítja az ember lelkét. Ti beteg és fáradt emberiség, én befogadlak benneteket és megáldalak 

benneteket, és miközben megáldalak benneteket, enyhítem fájdalmatokat. 

16 Gyere gyermeki bizalommal, hogy megpihenj Velem, és megkapd a szükséges útmutatást. Én 

vagyok az, aki üdvözöllek, hogy felvidítsam a szívedet. A tér tele van siránkozással, fájdalomkiáltásokkal, 

régi és új szenvedésekkel. 

17 Ti, akik halljátok ezt a szót, vagy holnap elismétlitek ─ amikor megkapjátok a jelentését, 

hagyjátok magatok mögött minden problémátokat, gyengeségeteket és vágyatokat, hogy az általam hozott 

Isteni elmélkedésnek szenteljétek magatokat. 
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18 A léleknek is vannak problémái, és erőfeszítéseket kell tenned, hogy megoldd őket. Milyen 

módon? Azzal, hogy engeded, hogy a bölcsesség behatoljon beléd ─ az a mag, amely az én 

gondoskodásommal és a te erőfeszítéseiddel csírázni és fejlődni fog, amíg az örök élet fájává nem válik. 

Akkor jó gyümölcsöket fogtok adni a világnak, amelyre oly nagy szüksége van. Ez lesz az én Munkám 

megvalósulása közöttetek. 

19 Azt mondtam nektek: "Kelj fel és járj". De ma egyszerű szavakkal mondtam el lelkednek, 

megmutatva neki az utat, amely az igazi paradicsomba, az örökkévalóságba vezet. 

20 Ki akarlak rángatni szomorú letargiádból, hogy megismerd mindazt, ami a léleknek való, sőt, hogy 

megtanítsalak arra, hogy birtokold azt. Évek, korszakok és korszakok teltek el ezen a bolygón, de az 

emberiség továbbra sem ismeri az igazságot, még mindig tagadja Krisztust. Mert az emberek számára csak 

az anyagi testek és formák látszólagos élete létezik, csak ezeknek tulajdonítanak jelentőséget, figyelmen 

kívül hagyva és nem érzékelve a lélek képességeit. 

21 A lélekkel és testtel teremtett ember megfeledkezik a lélek életének fontosságáról, amelynek a 

legfontosabbnak kellene lennie számára, és csak az emberi részre figyel, az anyagban keresi annak 

boldogságát, örömeit, kielégüléseit és szenvedélyeit, és amikor a lélekről beszélek neki, végül azt mondja, 

hogy ezek a tanítások csak egyek a sok közül. Ez az oka annak, hogy apatikus marad az útján. 

22 Az az ember viszont, aki vágyik a spiritualizálódásra, megtisztítja szívét és elméjét, megmossa 

magát a bűnbánat vizében, lemond a nagyravágyó anyagi célokról, és érzi, hogy életének lépéseit Isten 

fénye világítja meg. Ez az ember tudja, hogy azok, akik lelkükben nagyságot értek el, szenvedéseik 

olvasztótégelyében átalakultak, ezáltal a földi emberiség vezetőivé váltak, később pedig megvilágosodott 

lényekké a szellemi térben, az emberek védelmezőivé, inspirálóivá és őrzőivé. Ezek a lelkek a szeretet 

által egyesülnek az emberiséggel, és így a láthatón túli égbolton, a szép szellemi életben ragyognak, és 

fényükkel megvilágítják ezt az emberiséget, anélkül, hogy valaha is elhagynák azt. 

23 Szükséges, hogy felébredjetek, hogy a lelketek felismerje a vágyaitokat, hogy anyagi testén 

keresztül nyilvánuljon meg. Tudjátok, hogy műveiteken keresztül kifejezhetitek lelketek fejlettségi fokát. 

Kezdjük azzal, hogy toleránsak vagyunk mások gyengeségeivel szemben. Ne feledjétek, ha ti már 

bejártátok a rögös utakat és kijavítottátok a hibáitokat, vannak mások, akik még nem járták be azokat, 

ezért legyetek megértőek a szomszédaitokkal szemben, és segítsetek nekik felállni a bukásokból, és 

adjátok át nekik a ti tapasztalataitok fényét. 

24 Bizony mondom nektek, hogy idősebb testvéreitek, akik korábban azon az úton jártak, amelyen ti 

ma jártok, azért emelkedtek spirituális magasságokba, mert a felebarátaik szeretetének éltek, amikor 

jótevők, orvosok és tanítók voltak a földön. Ezért mondom nektek: Ha engedelmeskedtél volna a lelked 

ösztönzéseinek, jobb helyen lennél. És ha nem használjátok ki, amit ebben a tanításban felkínálok nektek, 

akkor később, a szellemi világban szemrehányást teszek nektek a kötelességtudásotok hiánya miatt. Ezért 

ne hagyjátok ki ezt a lehetőséget, dolgozzatok szeretettel és bízzatok az Igémben. 

25 Aki megtagadja a szeretetet embertársaitól, az megtagadja azt Krisztustól. Amikor látod, hogy a 

felebarátod szenved és sír és rád van szüksége, miért nem szolgálod őt? Ennek oka az, hogy még a 

legnemesebb és leggyengédebb érzelmeidet is materializáltad. 

26 Alakítsátok át lényeteket és életeteket, dematerializáljátok azt, amit materializáltatok. 

Spiritualizáljátok érzéseiteket, gondolataitokat és műveiteket. Legyetek egyre inkább tudatában a 

szellemlélek küldetésének, akkor ezen átalakulás révén nem lesztek többé haszontalanok, hanem 

hasznosak lesztek, és életetek tanúságot fog tenni igazságomról. 

27 Mindenki számára eljön a pillanat, amikor a lélek égő vágyat érez majd, hogy győzedelmeskedjen 

a test felett, hogy megsemmisítse az egoizmust, hogy felfedje az Atyától kapott szeretetet, valamint az 

örökségként kapott bölcsességet és hatalmat. Amikor a lélek elfoglalja igazi helyét az emberben, akkor az 

ember Krisztushoz lesz hasonlatos. A "Krisztus" szó szeretetet, erőt és bölcsességet, igazságot és életet 

jelent. 

28 De még néhány nemzedék el fog múlni ezen a világon anélkül, hogy az emberiség felfogná 

Krisztus nagy jelentőségét. Krisztus emberként eltűnt, és diadalmas szellemként jelent meg test nélkül, 

teljes egészében szeretetként. Ő az isteni kegyelem állandó kinyilatkoztatása az emberiség felé. 

29 Tudjátok, hogy örülök, ha hasznosnak és késznek látlak benneteket, hogy szolgáljátok 

embertársaitokat. Örülök, hogy a betegek táborában látlak. Örülök, amikor látom, hogy elvetitek tanításom 
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magját, simogatjátok, vigasztaljátok és segítitek a rászorulókat. Ne feledje: Amikor a világban voltam, 

Tanításomat ennek az isteni legfőbb parancsolatnak az alapjain hagytam hátra: "Szeressétek egymást". De 

évszázadok teltek el, és még mindig várom, hogy a szívedben érezd ezt a parancsolatot. 

30 Készítsétek fel szíveteket, elméteket és lelketeket, mert halljátok mennyei szavamat. 

31 Nem szabad tévedés áldozatául esnetek, mert tökéletes tisztaságban és különböző hanghordozókon 

keresztül beszélek hozzátok. 

32 Azért is jöttem, hogy megvizsgáljam a szíveteket, hogy átgondoljátok, mit értetek meg a 

tanításomból. Keresem a hitetek fényét. 

33 Hallgass a lelked hangjára. Meditáljatok, hogy beteljesítsétek mindazt, amit Atyátoknak 

megfogadtatok. 

34 Törvényemet meggyalázták ezen a földön, de mindig is azzal bíztalak meg benneteket, hogy 

őrizzétek és védjétek meg. 

35 Ne szennyezzétek be a törvényt, ne aludjatok, ne materializáljátok a lelketeket. Dolgozz! 

36 Gondolj arra, hogy lelked ugyanolyan, mint az, amelyik más időkben nem engedelmeskedett az 

Atya parancsolatainak, és hogy ma új lehetősége van az üdvösségre, amelyet Urad szeretetből ad neki. 

37 Tudom, Izrael, hogy az irántad érzett nagy szeretetem ellenére a tömegek fel fognak támadni, mint 

a Második Korszakban, hogy bántsanak Engem és gúnyt űzzenek belőlem. Tudom, hogy köztetek bujkál 

Iskariót. De az emberi értelem általi megnyilvánulásom nem lesz haszontalan, nem lesz hiábavaló, hogy 

feloldottam a Hatodik Pecsétet. 

38 Azért jöttem közétek, hogy megújulás és javítás által megmentsen benneteket, elfordítsalak 

benneteket a mocsoktól és a bűntől, és helyette a béke és a jólét útját kínáljam fel nektek. 

39 Boldog az, aki megtisztítja és felkészíti magát, mert győzni fog a megpróbáltatásokban. 

40 A háború és a pusztítás elemei elszabadulnak. Éhínség és dögvész, ismeretlen és gyógyíthatatlan 

betegségekkel fenyegetnek benneteket. Ezért figyeljetek és imádkozzatok. Dolgozz a küldetéseden, és a 

próba elmúlik. 

41 Én vagyok Krisztus, ugyanaz, aki Jézusban kinyilatkoztatta magát a második korszakban. 

Örömömre szolgált, hogy ebben a formában ismertessem meg magam veletek. 

42 Ebben az időben a föld minden népének éreznie kell Engem. 

43 Az Én Igém az Oktatás Könyve, amelyet a kezedbe adtam, hogy tanulmányozd. Szekták lesznek 

szekták ellen, vallások háborúznak más vallásokkal, és tanok tanok ellen. A lelkek eme káoszával 

szemben azt szeretném, ha példát mutatnátok, és védelmet nyújtanátok. 

44 Ne legyetek elbizakodottak, mert ti vagytok az én kiválasztottjaim. Miután vállaltátok ezt a 

felelősséget, nem szabad "elaludnotok", mert akkor ismét a magatok mögött hagyott szakadékokba 

zuhanhattok, és akkor, amikor a nyomorúság és a fájdalom találkozik veletek utatokon, azt kérdezitek 

magatoktól: "Hogyan lehetséges, hogy nekünk, akik azok közé tartoztunk, akik hallották a Mester 

tanításait, ilyen keserű poharat kell innunk?". 

45 Emlékezzetek példamutató cselekedeteimre, és tanuljátok meg jobban szeretni a szellemi dolgokat, 

mint az anyagiakat, és valóban törődjetek a lelketek jólétével a földi élet után. Mostantól kezdve 

dolgozzatok ki számára egy fényben és békében gazdag életet. Mert eddig fontosabb volt számodra a 

tested jóléte, a hiúságaid és a ruháid, mint a lelked, amely éhen és szomjan pusztul, és amelynek ruhája 

elszakadt. 

46 Ne tévedj. A test a lélek ruhája, és a lélek az, akinek fel kell emelkednie Hozzám. A test porból 

van, és földi javaival együtt visszatér a porba. Engedjétek meg lelketeknek, hogy elérje a szellemi 

kincseket, mert ezeket nagyon is magával fogja vinni az örökkévalóságba. 

47 Azok számára, akik földi javakban gazdagok, én nem létezem, az ő vagyonuk a mindenük. 

Elfelejtettek Engem. Mit érdekli őket a világ nyomorúsága és fájdalma? Mit törődnek mások bánatával? 

Becsukták a fülüket a lelkiismeret hangja előtt, amely minden esetben ítélkezik felettük, és minden 

alkalommal az Én hatalmamról beszél nekik. 

48 Bizony mondom nektek: Ily módon kihívást jelentenek az igazságosságomra. 

49 De minden meg fog változni, a szállásnak vége lesz, és az a hatalom, amelyet bizonyos 

embereknek adtam, hogy jót vagy rosszat hozzanak az emberiségnek, ítélet alá fog esni. 
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50 Hányan megismerték volna már a munkámat, ha kimentek volna, és meghívtátok volna a 

rászorulókat, hogy egyenek az asztalom kenyeréből! 

51 Ne feledjétek, hogy amit én adtam nektek, az embertársaitokért van. 

52 "Szeressétek egymást" - tanítottam nektek már akkoriban is. Évszázadok teltek el, én továbbra is 

ugyanarról a tanításról beszélek nektek, de ti még mindig nem érzitek szívetekben ezt a magasztos 

parancsolatot. 

53 Azért kérdezlek benneteket, hogy belsőleg válaszolhassatok magatoknak: Ki tudja szeretni az 

önzőket? Értsétek meg, hogy azokról beszélek nektek, akik csak magukra gondolnak, akik nem végeznek 

szolgálatot, nem adnak egy kenyeret, és nem vigasztalnak senkit. Egyedül én értem jellemhibáikat, és ezért 

tudom őket szeretni és megérteni. 

54 Amint megértitek, hogy azért jöttetek erre a világra, hogy tapasztalatokat szerezzetek, és 

megvalósítsátok a felebarátotok iránti szeretet és irgalom isteni törvényét, máris áthatoltatok ennek az 

életnek a harmóniáján. Kinyilatkoztatásaimból már tudjátok, hogy aki nem engedelmeskedik 

törvényemnek, annak vissza kell térnie ebbe a világba, amíg a lélek el nem végzi a rábízott feladatot. 

55 Olyanok vagytok, mint az ezeréves fák, amelyeken az idővel és a viharokkal vívott küzdelmük 

nyomaként repedések sokasága látható, bár az emberben nem ragyog fel teljesen a lélek fénye. Nagyon 

szeretlek benneteket; a természet erőinek erőszakossága azonban továbbra is ostorozni fogja az 

emberiséget, mert ez kihívást jelentett számára, és a hatásai pusztítóak lesznek. Ezt a háborút az anyagias 

ember fogja kirobbantani, és ez pusztulást fog hozni a népek között, akik keservesen fognak sírni. De ki 

lesz képes megvigasztalni őket? 

Halljuk: Az emberiség egyik ébresztőt a másik után kapja, a felszabadult elemek lecsapnak a bolygóra, 

és egész földterületeket pusztítanak el. Akkor rájöttök, hogy nem éltetek a Spirituális Munkával, hogy nem 

tettetek semmit. Az egész keresztény világhoz beszélek. 

56 Az emberek sírni fognak a lelkiállapotod miatt, mert olyan kemény, mint a gránit, és olyan hideg, 

mint a sírkő. Hogyan fogod megvigasztalni őket? 

57 Ha termékeny föld lennél, a mag már kicsírázott volna benned. De ti terméketlen föld vagytok, 

amely nem terem gyümölcsöt. Az emberiség rád fogja fordítani a tekintetét. De hogyan fogjátok megadni 

neki a szükséges szeretetteljes bátorítást, ha a szívetek csak megvetést, szemrehányást és durvaságot 

sugároz? Ki fogja meghallgatni a nyugtalan szívű emberek panaszát? Ki lesz a szenvedők pajzsa? Nekem 

kell majd a hanghordozóimon keresztül megvigasztalnom a szenvedőket. 

Mindazonáltal azt mondom a keresztény világnak: nyissátok meg a szíveteket, hogy legalább az 

emberek sírását érzékeljétek. Törekedjetek arra, hogy ellensúlyozzátok a háborúk és a szerencsétlenségek 

hatásait. A valóságban ugyanis ami eddig történt, az kevés ahhoz képest, ami még hátravan. Az emberi 

fájdalom még nem érte el a legmagasabb fokát, és nektek, keresztényeknek, akik azt állítjátok, hogy azok 

vagytok, be kell bizonyítanotok, hogy azok vagytok. Ha most nem próbálsz azzá válni ─ mikor fogsz 

elindulni, hogy beteljesítsd a küldetésedet? 

58 A szoba visszhangzik embertársaid kétségbeesett fájdalomkiáltásaitól. Ha látnátok, hogy mi jutott 

el idáig, megbánnátok kötelességtudatotok hiányát, és akkor tennétek valamit felebarátotok javára. Vannak 

lények a szellemi világban, akik könnyeket hullatnak ezen emberekért, és könyörögnek azokért, akik 

önzésük miatt vakok, és azért is, hogy enyhüljön az e világ felett tomboló vihar. Hozzájuk hasonlóan én is 

azt akarom látni, hogy gyógyító balzsammá, simogatássá, fénnyé, együttérzéssé alakulsz át. Távolítsátok 

el szívetekből a közömbösséget, amely eltávolít benneteket az emberi családtól, és gondoljatok arra, hogy 

a halál el fog vonulni e világ fölött, elsöpörve lakóinak nagy részét. A lélek és a test betegsége. Vannak 

testek, amelyeket az anyagi gyógyszerek meggyógyítanak, és vannak olyanok, amelyek nem tudnak 

meggyógyulni, mert a lélek beteg. 

59 Tanítványok, nem akarjátok-e meggyógyítani a lélek betegségeit éppúgy, mint a testét? Bizony, 

mondom nektek, meg tudjátok csinálni. De mikor kezded el a tevékenységedet? Mikor vetsz véget az 

anyagiasságodnak? Mikor kezditek el a spiritualizáció új életét? 

60 Alakítsátok át magatokat tanításom által, érezzétek magatokat új emberi lényeknek, gyakoroljátok 

erényeimet, és a fény megjelenik a szellemetekben, és Krisztus megnyilvánul az utatokon. 

61 Üzeneteim a földet éltető erő, olyanok, mint a nap, amely meleget és életet ad, a víz, amely öntöz. 

Szíved talajáról beszélek, amely a szüntelen hirdetéseim ellenére is terméketlen marad. 
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62 "Emberek, emberek, keljetek fel, sürget az idő, és ha nem teszitek meg ezen a "napon", nem fogtok 

felébredni ebben a földi életben. Tovább akarsz aludni az üzenetem ellenére? Akarod, hogy a test halála 

ébresszen fel ─ lelked lelkiismeret-furdalásának emésztő tüzével, anyag nélkül? 

63 Legyetek őszinték, helyezzétek magatokat abba a helyzetbe, hogy a Lelki Életben vagytok, az 

Igazsággal szemben, ahol semmi sem mentheti fel anyagiasságotokat, ahol valóban rongyokban fogjátok 

látni magatokat ─ foltos, piszkos és szakadt ─, amit a lelketek ruhaként fog viselni. Bizony, mondom 

nektek, ott, nyomorúságotok láttán és az ilyen nagy szégyen érzésében hatalmas vágyat fogtok érezni, 

hogy tisztára mossátok magatokat a legmélyebb bűnbánat vizében, tudván, hogy csak tisztán mehettek a 

Lélek ünnepére. 

Nézzetek túl az emberi egoizmuson, annak minden gyarlóságával együtt, ami jelenleg a büszkeségetek, 

az elégedettségetek, és mondjátok meg nekem, hogy együtt éreztek-e az emberek fájdalmával, 

visszhangzik-e szívetekben a nők zokogása vagy a gyermekek sírása. Mondd hát meg nekem: Mi voltál az 

embereknek? Volt életed értük?" 

64 Miután önvizsgálatot végeztetek a lelkiismeretetek fényében ─ nem álltok készen arra, hogy 

megjelenjen az én Isteni Lelkem, és megszabadítson benneteket azoktól a láncoktól, amelyeket a 

hibáitokkal hoztatok létre? Határozzátok el, hogy eléritek a spiritualizációt, hogy a rongyok lehulljanak a 

lelketekről. Segíteni fogok nektek, hogy megismerjétek magatokat belülről olyannak, amilyenek vagytok. 

65 De ti, akik nagy érdeklődéssel olvassátok majd az írásokat, amelyek az Én Igém lényegét fogják 

terjeszteni ─ belsőleg meghatódtok, mert tudni fogjátok, hogy szeretlek benneteket, ahogyan mindazok is, 

akik most hallgatnak Engem. 

66 A Mester már régóta vár rád az élet útján, és még ha korok múlnak is el, én továbbra is várni fogok 

rád. Legyetek tudatában annak, hogy senki sem juthat el az Atyához, hacsak nem a Krisztus által kijelölt 

úton. Most azonban gyertek, még akkor is, ha foltosak, rongyosak és piszkosak vagytok. Megtisztítom 

elmédet és szívedet, megújítom "ruhádat", és elvezetlek a "birtokra", ahol szellemi lakomát tartok. Ott 

megtaláljátok a bölcsesség és a szeretet finom ételeit, ott halljátok majd a dicséret harmonikus énekét, 

amelyet az egész világegyetem küld felém. 

67 Azt akarom, hogy megtanuljatok szeretni, hogy a szeretetetek együttérzéssé válva elvezessen 

benneteket a betegekhez, és hogy megkeressétek azokat, akik elvesztették a hitüket. Azt akarom, hogy 

mindent megáldjatok, anélkül, hogy bármit is megáldanátok, hogy spiritualizációtok és tökéletességetek 

révén fokozatosan közeledhessetek a magasztos megértéséhez. 

68 A materialista egoizmus az, ami az emberiség nagy részét hatalmába kerítette, és a lélek 

évszázadokon át várta a lehetőséget, hogy megmutatkozhasson. Bizony mondom nektek: Ha ez 

megengedett lenne, a kövek, amelyeket megrázott az Igém lényege, megmozdulnának, hogy megmutassák 

a spiritualizációtok hiányát, és látnátok, ahogy felemelkednek és felkiáltanak: "Krisztusnak van igaza". De 

végül a szeretet által meghódítalak. Még ha a világ szégyenkezik is miattad, én nem hagylak el téged. 

Amikor könyörtelenül elítélnek, én megvédelek és helyreállítalak benneteket a bukásotokban. 

69 Van bennetek egy anyagi rész, amely a földből való, és egy szellemi rész, amely az égből való. 

Van idő, amikor az ember anyagnak érzi magát, és van idő, amikor spirituálisnak érzi magát. Amikor 

elhagyjátok ezt a földi testet, és átléptek a szellemi állapotba, meg fogjátok érteni azt, amit most még nem 

értetek. A tested itt marad, mert a földhöz tartozik. De a lelked felrepül a magas régiókba, ahol továbbra is 

élni fogsz, hogy folytasd a spirituális fejlődésedet. 

70 "Boldogok, akik gyászolnak, mert övék a mennyek országa." "Boldogok, akik sírnak, mert 

megvigasztalódnak." Most hozzáteszem: "Boldogok, akik megértik a rejtett és láthatatlan dolgokat a 

hosszú mondatokban, mert bölcsességük lesz". 

71 Mindenki, aki szeret, gazdag lesz, mert úgy érzi, hogy szeretik. Szeress akkor is, ha nem szeretnek. 

Légy olyan, mint Jézus. A szeretet az apróságok felett áll. 

72 Nem azért kellett jönnöm, hogy szenvedjek közöttetek. De azt mondom nektek, hogy szeretetem a 

sorsotokhoz van kötve. Tudtam, hogy szükséged van Rám, és eljöttem hozzád. De soha nem mondtam 

nektek: Szeressetek engem, hogy én is szeresselek titeket. 

73 Tudod, hogy vannak, akiket úgy szeretnek, hogy nem érdemlik meg? Így szeretlek én téged. Add 

nekem a keresztedet, add nekem a nyomorúságaidat, add nekem a meghiúsult reményeidet, add nekem a 

nehéz terhet, amit hordozol: én minden fájdalommal foglalkozom. Érezzétek magatokat szabadnak 
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terheitektől, hogy boldogok lehessetek; lépjetek be szeretetem szentélyébe, és csendesedjetek el a 

világegyetem oltára előtt, hogy szellemetek a legszebb nyelven, a szeretet nyelvén beszélgethessen az 

Atyával. 

Béke legyen veletek! 
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Utasítás 229  
1 Szeretett tanítványok, megjelenek a szentélyetekben, a Mester lakhelyén, amely a ti lelketekben 

nyílt meg a felemelkedésetek által. 

2 Néhányan már sokszor hallgattatok Engem, mások most hallják először az Igémet, és 

megdöbbentek. De bizony mondom nektek, egyesek és mások is hallották ezt a hangot egy másik időben. 

3 Én vagyok a szeretet Igéje, amely vigaszt hoz a szenvedőnek ─ a zaklatottnak, a sírónak, a 

bűnösnek és annak, aki engem keresett. Az Én Igém az élet folyója ezekben a szívekben, ahol oltják 

szomjukat és lemossák tisztátalanságukat. Ez az út vezet a nyugalom és a béke örök otthonába. 

4 Hogyan gondolhatod, hogy az élet küzdelme ─ áldozatai, megpróbáltatásai és megpróbáltatásai ─ 

a halállal végződik anélkül, hogy az örökkévalóságban igazságos jutalmat kapnál? Ezért törvényem és 

tanításaim, kinyilatkoztatásaikkal és ígéreteikkel együtt ösztönző, simogató és balzsam a szívetekben a 

napi munkátok során. Csak akkor érzed magad éhesnek és gyengének, ha elfordulsz a tanításaimtól. 

5 Táplállak benneteket szeretettel, hogy telítve érezzétek magatokat vele, és tökéletes magként 

vigyétek az alvó szívekbe és azokhoz, akik éheznek rá. 

6 Béke lesz közöttetek, ha szeretitek egymást. Ne feledjétek, hogy én vagyok a béke Lelke. 

7 Spirituálisan ti vagytok azok az emberek, akiket mindenkor kiválasztottak, hogy megmutassák az 

emberiségnek az utat. Most azért jöttem, hogy elmondjam nektek: nektek kell embertársaitok üdvösségére 

válnotok. Nehéz a te kereszted terhe, ó nép. Korábban törzsekből álltatok, de most egy szellemi családot 

alkottok. Mint egy idegen, szüntelenül kopogtatok az ajtótokon, hogy bátorítsalak benneteket, hogy 

beteljesítsétek a sorsotokat, és példát mutassatok az emberiségnek, akit ugyanúgy szeretek, mint titeket. 

8 Te vagy az elsőszülött a föld népei között ─ az, aki először ébredt rá a Lélek világosságára. Ezért 

most már a Szentlélek tanítványai vagytok. 

9 Ne érezz sem félelmet, sem kétséget a felelősségeddel szemben. Mert bár lélekben gazdagok 

vagytok, mégis szűkölködnétek, ha kételkedni kezdenétek. 

10 Ebben az időben, ahogyan a múltban is, az emberiség a ti közvetítéseteken keresztül lép 

kapcsolatba az én Istenségemmel. Rajtatok keresztül láthatóvá tettem az utat mások számára, és holnap 

minden szekta és vallási közösség egymás után el fog jutni erre az útra. Az emberek szellemileg egyesülni 

fognak, mert csak egy Isten van, és mindannyian egyesülni fogtok benne. 

11 Az emberek különböző spirituális szinteken vannak. De csak én tudhatom, hogy melyikük milyen 

mértékben fejlődött. 

12 Mindannyian azért jöttek, hogy vezekeljenek vétkeikért, és érdemeik által nyerjék el a 

felemelkedésüket. Mindenkinek van fényem, mert mindenkit szeretek. 

13 Ma egy oázisban vagytok. Nem tudjátok azonban, hogy milyen utakat jártatok be. 

14 Ne oszoljatok meg újra. Emlékezz, hogy "népedet" egyetlen emberből hoztam létre, és az a férfi, 

akiben jámborságot találtam, Jákob volt, akit "erős Izraelnek" neveztem el. Szívében volt egy szentély az 

Én Istenségemnek, és én azzal jutalmaztam őt, hogy tizenkét fiút adtam neki, akik az Úr népének ősatyjai 

lesznek ─ annak a népnek a gyökerét, amely az idők során mindvégig követett Engem. 

15 Nem akarom, hogy továbbra is tévúton járjatok. Ismerd fel, hogy fényemet pecsétként hordozod a 

lelkedben. Ez az a szövetség, amelyet Velem kötöttetek, hogy mindig követitek a fényemet, hogy 

hűségesek lesztek hozzám. 

16 Itt az Én asztalom, ahol mindenki helyet foglalhat, pedigré és faji megkülönböztetés nélkül. 

Mindenkinek ugyanazt a kenyeret kínálom. 

17 Így ébresztelek fel titeket, mint Lázárt, amikor azt mondtam neki: "Kelj fel, ne aludj tovább!". 

18 Ez a fejlődés útja, amelyen soha nem szabad megállnotok. Mert amikor a kereszted súlya 

nyomaszt, az isteni Kereszthordozó segítségedre siet, és azt mondja neked: "Ne állj meg". 

19 Ugyanúgy, ahogyan lelkednek kinyilatkoztatom magam, testedet is éreztetem jelenlétemet a 

természetben, hogy mindketten, egy lényt alkotva, felemelkedhessenek a hegy csúcsára. 

20 Tőlem jöttetek ki, és az én keblembe kell visszatérnetek. Én vagyok a kezdet és a vég, az Alfa és 

az Omega. 

21 Emberi körülményeid szerénysége nem lesz fontos számodra, tudva, hogy felbecsülhetetlen értékű 

ékszerként érheted el a lélek nagyságát. 
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22 Ne zárd el a kezed a rászorulótól, és ne tekintsd őt méltatlannak a kegyelmedre, mert esetleg 

istentelen. Gondoljatok csak az asztalomra ebben az időben: sokan vesznek körül, akik korábban a 

mocsokban fetrengtek. Ma ők az én tanítványaim. 

23 A Mester így szólt hozzátok a mai napon. Megbocsátok és megáldalak. 

24 Bölcsességem fénye veletek van. Lelked szomját szeretetem kristálytiszta vizével oltom, amely 

vigaszt és balzsamot jelent. Én vagyok a megbocsátás. Aki szilárdan elhatározza, hogy megjavul, 

megtapasztalja megbocsátásom édességét a saját lelkiismeretével való megbékélés pillanatában. A világ 

szomjazza a szellemi tudást. Ennek bizonyítéka, hogy az emberiség a teremtés misztériumának 

felfedezésére törekszik. A lélek azonban még mindig tökéletlen. Ezért keresi Isten jelenlétét, hogy 

megtisztuljon vele együtt. 

25 A felébredt lélek anélkül keresi a fényt és az utat, hogy a lény emberi része gyakran tudatában 

lenne ennek. Ekkor a lélek anyagi természete ellene dolgozik, ellene áll a lelki fejlődés útjának. Ezért 

magyarázom el nektek a titkokat kinyilatkoztatásaimon keresztül, és teszem azokat érthetővé az emberi 

lény számára azáltal, hogy félreérthetetlenül megismertetem Magamat, és magam szólítom meg az 

érzékeit. És mégis, az ember gyakran ellenáll annak elfogadásának, ami olyan tiszta, mint a fény. 

26 Mennyire meg kellett küzdenie a léleknek a test ellenállásával! Az ember gyakran nagy fejlődést 

és nagy haladást ér el a tudományokban és az emberi életben, de a lélekben semmiféle fejlődést nem 

mutat. A vallások nem ébresztik fel őt ebből a szellemi letargiából, amelyben csak misztikákat és 

fanatizmust talál. 

27 Ekkor az elme nem hajlandó behatolni a spirituálisba, mert fél, hogy felfedezi a titkot, amely 

feltárja előtte a szellemi fogyatékosságának okát és a 

Az ember megteremti magának a módját, hogy elhallgattassa lelkiismerete kiáltásait azáltal, hogy a 

törvényt a kényelméhez, a hitéhez, az életéhez igazítja. Így nyugodtnak és jogosnak érzi magát a tetteiben. 

Ily módon színlelheti a szeretetet, az együttérzést és a könyörületet, bár távol áll attól, hogy érezze azt. 

Megjelenhet az ember által létrehozott csodálatos oltárok előtt, és olyan szeretetet és hitet színlelhet, 

amelyet nem is ismer. 

28 Azért jöttem a Harmadik Korszakban, hogy fényt hozzak a világnak. Nektek azonban, tanítványok, 

igazat mondok: ne legyetek fanatikusok a tanításomban. Ismerjétek fel, hogy felkészítettelek benneteket 

azáltal, hogy megszabadítottam lelketek a régi hagyományoktól, hogy lehetővé tegyem számára a 

fejlődést. Vállaljátok a felelősséget, hogy kijavítjátok embertársaitok hibáit. Tagadj meg szívedtől és 

ajkadtól minden kritikát, hogy felháborodás nélkül ítélhess meg mindent, ami az utadon eléd kerül. 

29 Megtudhatja, hogy az emberek még mindig hisznek a helyek szentségében, ahol összegyűlnek, 

hogy megünnepeljék szertartásaikat, és hogy még az ott lévő tárgyakat is szentnek tekintik, és hogy 

képviselőik felsőbbrendűnek és igazságosnak tartják magukat. 

30 Nektek azonban azt mondom: Nagyon közel álltok hozzám, mert élő hangon hallottatok engem, és 

mert ajándékokkal ruháztalak fel benneteket? Felsőbbrendűnek érzed magad embertársaidhoz képest? 

Eddig csak annyit engedtél meg, hogy az értelmed eléggé felderüljön ahhoz, hogy megértsd az Igémet. Ha 

ezt megértetted, akkor dolgozhatsz lelked fejlődésén, tudva, hogy minden, amit a jóért és felebarátod 

javáért teszel, érdemdús számodra, és hozzájárul lelked fejlődéséhez. 

31 Tanításom arra nevel benneteket, hogy örökké kibontakoztathassátok a bennetek lévő, 

tökéletességgel és bölcsességgel teremtett fénylényt, a lelket, hogy egyenként megtisztíthassátok és 

megtisztíthassátok a földi szenvedélyek által rajta hagyott foltokat, amíg el nem éritek az eredeti 

tisztaságot. 

32 Bizony mondom nektek, távozásom előtt annyi fény lesz az elmétekben, hogy tisztán fogjátok látni 

azt, amit korábban csak nehezen értettetek meg. Akkor a tudásotok és a hitetek nagyobb lesz, és 

megtanultátok, hogy az imádságban való szellemi emelkedettség révén kinyilatkoztassátok Atyátok 

hatalmát. Nem fogtok többé kételkedni, és nem fogjátok magatokat elégedetlennek mutatni, ahogyan néha 

teszitek, amikor azt mondjátok Nekem: "Mester, előkészítettem, imádkoztam, gyógyító balzsamot tettem a 

rászorulókra, és mégsem kaptam meg, amit kértem". 

Erre azt tudom mondani nektek: Miért kételkedtek? Nem a hiteteknek kellene megmentenie 

benneteket? Nem tanítottam meg neked, hogy nem minden, amit kérsz, jó neked? Még csak nem is 
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ismeritek embertársaitok anyagi természetét. Mit tudsz a lelki természetükről? Mit tudsz arról, hogy mire 

van szüksége a léleknek a kibontakozásához, a megtisztulásához és a tökéletesedéshez? 

33 Tanítalak benneteket és leegyszerűsítem a tanításokat: Szeressetek, legyetek irgalmasok, 

imádkozzatok és kérjetek embertársaitokért, majd engedjétek, hogy megtegyem az Akaratomat, és máris 

teljesítettétek a kötelességeteket. Így megtanulsz mindent jótéteményként elfogadni, még azt is, amit 

korábban az egészségeddel vagy a hiteddel ellentétesnek tartottál. 

34 Nemcsak az önátadás lesz a társad, hanem az a felismerés is, hogy minden, amit tőlem kapsz, a te 

javadat szolgálja. De ha teljesítem a kérésedet, mert ez olyan jó neked, akkor örülj, és még jobban 

felgyújtsd a hitedet. 

35 Én vagyok a régi időkből származó Mester, aki újból tanít benneteket, Krisztus tökéletes lélekként 

jött, hogy kinyilatkoztassa magát az emberek között. Irgalma határtalan volt, amikor emberré lett, és az 

emberiség iránti szeretetből magára vette az áldozati halált. Jézus az irgalmasság példaképe. Vegyétek Őt 

példának. Ne felejtsétek el, hogy minden teremtménynek van egy feladata, amelyet teljesítenie kell, ami 

miatt megpróbáltatásokon kell keresztülmennie, amelyeket azzal az alázattal kell elfogadnotok, amellyel 

Jézus is elfogadta szenvedését. 

36 Szeretett tanítványok: Értsétek meg már most, amikor beléptetek a felkészülés idejébe, hogy 

közeledik az Igém ilyen formában történő befejezésének jelentős pillanata. 

37 A Mester nem alszik, és ti sem fogtok aludni, mert előkészítem megnyilvánulásom végét az emberi 

agyon keresztül. Lelkem nem fog eltávozni tőletek, inkább még közelebb fogtok érezni Engem a 

spiritualizációtok révén. 

38 Aki nem készül fel, és hagyja, hogy tanításom elmúljon anélkül, hogy átérezné, az távozásom után 

árvának fogja érezni magát, és úgy fogja érezni, hogy nem vagyok jelen. 

39 A jó tanítványok nem lesznek sem szomorúak, sem szomorúak, mert mélységesen megértik majd 

rendelkezéseimet, és látni fogják, hogy a szellemük előtt megnyílik egy horizont a végtelenben, ahonnan 

nagyszerű sugallatokat kapnak majd az Atyától, amelyek többé nem lesznek korlátozottak, mint amikor 

egy hanghordozó közvetíti őket, mert közvetlenül a Szentlélektől jönnek. 

40 Az Istenségem által kijelölt nap után már nem fogjátok hallani a szavamat. De az elmédbe, a 

szívedbe és a könyvekbe vésődni fog. 

41 Aki ekkor hanghordozóként jelenik meg, és megidézi a sugaramat, az nem tudja, hogy milyen 

ítéletet hoz magára. Azért hívom fel erre a figyelmeteket, hogy ne hallgassatok hamis prófétákra, hamis 

hanghordozókra és hamis Krisztusokra. Felrázlak benneteket, hogy elkerüljétek a zűrzavaros időket, és 

megakadályozzátok a sötétség lelkének behatolását közétek. Figyeljetek, mert ha nem vagytok 

felkészülve, akkor felelnetek kell majd nekem ezekért a tanításokért. 

42 Aki már erre hangolódik, az nagyszerű inspirációkat fog élvezni, beszélgetni fog Velem, és 

örömmel hall engem tanító beszédeim olvasásán keresztül, amelyeket örökségként hagyok rátok. Útja nem 

lesz bizonytalan, küldetésének teljesítése könnyű lesz számára, érezni fogja jelenlétemet a 

megpróbáltatásokban. 

43 Ebből tudni fogom, hogy tettél egy lépést előre. 

44 Ez akkor fog megtörténni, amikor elkezditek bizonyítani tanításom tisztaságát és magasztosságát, 

mert nem engedtek meg magatok között semmilyen külső szektát, fanatizmust vagy bálványimádást. 

45 Gondolataitokon, szavaitokon és tetteiteken keresztül tanúságot fogtok tenni Szellemi Munkámról. 

46 Amíg nem értitek meg tanításomat, és nem készítettétek fel szíveteket és lelketeket, addig nem 

tudlak titeket az örömhír hírnökeiként használni, és akadályokat fogtok látni lépcsőitek előtt, amelyek 

útjátokba állnak majd. De ha a tanítvány megéli a munkámat és érzi a lelkében, akkor utakat nyitok és 

elvezetem őt a lélekben rászoruló földi zarándokokhoz, hogy bevezethesse őket a tanításomba. 

47 Örüljetek, mert a hang, amely felébreszt benneteket, az én szeretetem szava. De figyeljetek, 

nehogy egy másik hang ébresszen fel benneteket, és ez a hang lesz a holnapi ítélet a földön. 

48 Az embereknek veled kell majd foglalkozniuk. Ott lesznek az igazságszolgáltatás és a jog emberei, 

a teológusok és a teozófusok, a tudósok. Különböző szándékkal fognak jönni, de fel fognak keresni és 

próbára fognak tenni. Ne rejtsd el életedet és cselekedeteidet azzal, hogy csak az én törvényemet 

mutogatod. Ne fedjétek el tökéletlenségeteket a könyvetekbe írt Igém tökéletességével. 

49 Ha vannak rossz példák az emberiség történelmében, nem szabad őket példaképül venni. 
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50 A múltban nem így beszéltem hozzátok. Az Első Korszakban a Törvény megvilágosította az 

emberi szellemet. A második korszakban Krisztus a szeretet fényével megvilágosította az ember szívét. 

Ma a Szentlélek fénye megvilágítja a lelkedet, hogy minden emberi fölé emelje. 

51 Egy és ugyanazon Istentől kaptátok ezt a három üzenetet, és mindhárom között eltelt egy korszak 

─ a szellem fejlődéséhez szükséges idő, hogy befogadhassa az új üzenetet vagy az új tanítást. 

52 Most már érthetitek, miért neveztelek titeket a Szentlélek tanítványainak. 

53 Minden teremtett dolog Nekem hódol, az atomtól a legnagyobb méretű csillagig, a 

legelmaradottabb emberi teremtménytől a legfejlettebb lélekig. Ti, akik ismeritek mindazt, ami a 

világotokban létezik, látjátok, hogy minden lény és minden test hogyan végzi el feladatát és hogyan 

teljesíti be sorsát. Ebben a beteljesülésben hódolnak Nekem. Ez az egésszel való harmóniájuk hódolata. 

Bizony mondom nektek, minden teremtett dolog örül önmagának, még a szikla is, amely keménysége és 

mozdulatlansága miatt zsibbadtnak vagy halottnak tűnik nektek. Mert Isten Lelke, amely mindenben 

benne van, amit Ő teremtett, az élet. 

54 Nézzétek, hogyan küldi a királyi csillag a fényét, amely energia, élet és melegség, ameddig csak 

ereje elér. Melegsége okozza, hogy a tengerek vize felemelkedik, és felhőkké alakulva a szél elviszi, hogy 

termékeny esőként hulljon a száraz mezőkre, amelyeket aztán zöldellő, virágos, gyümölcsökkel és 

lombokkal teli fák borítanak, amelyek ágai otthont adnak a madaraknak, akik nyelvükön a végtelenbe 

küldik éneküket. Miközben minden csírázik, minden növekszik és szaporodik, minden az Atya iránti 

állandó hódolattal díszíti magát, a Teremtő örül a munkájának, és megengedi, hogy minden teremtmény 

gyönyörködjön benne. 

55 De te ─ mi vagy te a teremtés közepette? Ti is olyan lények vagytok, akik feladatot teljesítenek. 

De nem csak az anyagi természethez tartozol, hanem lélekkel is fel vagy ruházva, amely rendelkezik 

lelkiismerettel, intuícióval, intelligenciával, kinyilatkoztatással, akarattal, szabadsággal, értelemmel és 

érzésekkel. Ezért e bolygó összes teremtménye közül ti felsőbbrendű lények vagytok, akiknek minden 

rendelkezésetekre áll, mint eszköz, mint szolga, mint táplálék, felüdülés és elem a szellemi és emberi 

fejlődésetekhez. 

56 Mivel a lelketek a fejlődésében felsőbbrendűvé tesz benneteket, ne feledjétek, hogy a 

vallásgyakorlatotoknak is felsőbbrendűnek kell lennie, és ez a lélek sajátja. Mindig is kinyilatkoztattam 

nektek. 

57 Az emberiség a kezdetektől fogva kereste az utat, hogy szellemi imádatot nyújtson Nekem. A 

létezésemről való intuitív tudás arra késztette őket, hogy keressenek Engem, és behatoljanak a túlvilágra. 

És amikor megláttam az emberben ezt a nyugtalanságot, kinyilatkoztattam magam neki. Amit feltártam 

neki, az a spirituális út, amely a lelket a tökéletességhez vezeti. De ahhoz, hogy ez az emberiség elérje a 

spiritualizálódást, amit még nem ért el, súlyos vétkeken és nagy zűrzavarokon, a szenvedés és 

megpróbáltatások hatalmas útjain, a fény és a sötétség idején kellett keresztülvinnem benneteket, amíg el 

nem értetek a szellem idejének kapujához, ami az, amiben most éltek. 

58 Az a tisztelet, amelyet lelkednek magas és tiszta módon kellene nekem mutatnia, akkor 

materializálódott a szívedben, amikor a tested megmutatta azt nekem azzal, hogy elmédben 

megfogalmazta az imát, és ajkad kimondta azt; amikor a természet gyümölcseit úgy ajánlottad fel nekem, 

mintha azok a te műveid lennének; amikor érzékedet a szertartások pompájával frissítetted fel, miközben 

lelked meztelenül, éhesen, piszkosul és ostobán mutatkozott előttem, mert a test bitorolta a feladatot, 

amely őt illetné. 

59 A Harmadik Időben az én szellemi tanításom megadja a szellemnek a szabadságot, hogy kitárja 

szárnyait. És hogy felemelkedjünk az Atyához, hogy igaz imádatot mutassunk be Neki. 

60 De az embernek, mint emberi lénynek, szintén van mit felajánlania a Teremtőnek. Ez a 

tiszteletadás pedig abban áll, hogy a földi kötelességeinek eleget tesz az emberi törvények betartásával, 

erkölcsösséget és józan ítélőképességet tanúsítva cselekedeteiben, és teljesíti az apa, a gyermek, a testvér, 

a barát, az úr és a szolga kötelességeit. 

61 Aki így él, az tisztelni fog engem a földön, és lehetővé teszi, hogy lelke szárnyaljon, hogy 

dicsőítsen engem. 
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62 A lélek szeretete nem korlátozódhat a gyermekeitekre és földi testvéreitekre. A lelki szeretetnek 

egyetemesnek kell lennie, hogy társadalmi osztályok vagy a lélek fejlettségi fokozatok megkülönböztetése 

nélkül szeressen. 

63 A léleknek erősnek kell lennie az anyagi természet gyengeségeivel szemben, amelyek 

fanatizmusra és bálványimádásra csábítják. Meg kell szabadulnia az előítéletektől és szenvedélyektől, 

hogy értelmet adhasson annak, aki birtokolja, és elfogadhassa az igazságot, amelyben él. 

64 Akkor a béke emberei lesztek, akik életükkel követik mondásomat, hogy "Istennek adjátok, ami 

Istené, és a császárnak, ami a császáré", és nem ajánlják fel az Atyának, ami a világé, sem a világnak, ami 

Istené, hanem akik képesek minden törvényt összehangolni, hogy azokat helyes módon teljesítsék, mert 

felismerik, hogy a szeretet és az igazságosság minden isteni törvénye Tőlem származik. 

65 A második korszakban Jézus a legnagyobb tökéletességgel szólt hozzátok. Most a legnagyobb 

tisztasággal és egyszerűséggel beszélek hozzátok. De sok mindent, amit akkoriban kinyilatkoztattam 

nektek, nem adtam át nektek abban az időben, mert még nem voltatok képesek megérteni. 

66 Mindenki, akit a tanítási címemre hívtak, és akit egy feladatra jelöltek ki, azért tette, mert készen 

állt arra, hogy megértse ezeket a tanításokat. Még egyszer elmondom nektek, hogy a lelketek nem először 

jár ezen a bolygón, és nem is először kapja meg az isteni kinyilatkoztatás fényét. Múltja azonban jelenleg 

az anyag fátyla mögött rejtőzik. Lelked tudja ezt, és amikor hallja szavamat, felébred, és érzi, hogy 

valóban messziről jött, egy hosszú, nagyon hosszú úton, amelyen sok mindent látott és tapasztalt. 

67 Ahhoz, hogy ezeket a tanításokat meghallgassátok, sokáig kellett "vándorolnotok". De a lelked 

nem vesztette el a bátorságát, nem öregedett meg, mert a kor, a romlás és a halál nem a lelket érinti, hanem 

a fejlődés, a tapasztalat és a kibontakozás, ami küzdelmet jelent; és a megpróbáltatások érettséget adnak 

neki, és közelebb viszik az Örök Élet teljességéhez. 

68 Voltak jólétben és örömben, ragyogásban és gyönyörben gazdag életetek, másokban pedig 

szerencsétlenségben és kudarcban. Egyesek a vezeklést, mások a tapasztalatszerzést, mások az elme 

fejlesztését, mások az érzelmek fejlesztését szolgálták, és a mostani létezésetek a lélek felemelését 

szolgálja. 

69 Mindent tudtál és mindent birtokoltál. Ezért, ha ma azt látjátok, hogy nincsenek gazdagságaitok, 

sem csillogó életkörülményeitek, sem címeitek, ne siránkozzatok ezen, és emlékezzetek arra, hogy ahhoz, 

hogy szilárdan járjatok ebben az időben, és elérjétek a spiritualizálódást, el kellett veszítenetek mindent 

felesleges és szükségtelen dolgot, hogy elérjétek a spirituális fejlődéseteket. 

70 Mivel ti egy mélyen spirituális tanítás hordozói vagytok, nem fogjátok tudni azt a világnak külső 

kultikus formákban bemutatni. Mert ellentmondásosságoddal csak gyanakvást és nevetségessé válnál. 

71 A béke országa közeledik, és bár nem tudjátok, mennyi idő van még addig, megkezdtem az 

erkölcsi és szellemi helyreállítás munkáját. Amikor eljön ez az idő, ez a világ, amely eddig a vezeklés és a 

könnyek völgye volt, a fejlett lelkek otthonává válik. 

72 Legyetek jókedvűek, mert én még mindig veletek vagyok. Bízzatok Bennem, mert még nem 

bízhattok túlságosan magatokban. De legyetek kitartóak, amíg el nem éritek azt a szellemi felkészültséget, 

amelyet megkövetelek tőletek, hogy bízhassatok magatokban. 

73 Hamarosan látni fogod, hogy az emberek érdeklődnek a lelki ajándékok iránt, egyesek kérdéseket 

tesznek fel, míg mások beszélgetnek róluk. 

74 Odaadom neked simogatásomat és gyógyító balzsamomat. 

Az én békém legyen veletek! 



U 230 

125 

Utasítás 230  
1 Látom, hogy különböző helyekről jöttök, azért jöttök, hogy felfrissüljetek az Atya tetőjének 

árnyékában. Összegyűltetek, és ezért öröm van az Atya szívében. Mert amikor két szív is kibékül, 

ünnepelhetek. 

2 A megpróbáltatások időszakát éltek, amelyek értelmét még nem értettétek meg, bár Szavam fényét 

élvezitek. Mivel azonban az idő olyan kincs, amelyet nem szabad elpazarolnotok, Mesterként azért jöttem, 

hogy megtanítsalak benneteket, hogyan használjátok fel, és hogy megismertessem veletek a sorsotokat és 

a feladatotokat. 

3 Használjátok ki ezeket a pillanatokat, mert hamarosan elmegyek tőletek. Isteni Szavam, amelyet 

oly sok éven át adtam nektek az emberi elmén keresztül, akkor örökre véget ér. 

4 Még rövid idő van hátra, ami alatt átadom nektek az összes utasításomat, és megírom az egész 

könyvemet. 

5 Ezért sietve jövök szívetek ajtajához, hogy elmondjam a gyermeknek, hogy túlságosan 

hozzászokott az Igémhez, hogy fel kell ébrednie mély álmából, hogy fel kell ragadnia a kapát és az ásót, 

hogy ásson és művelje a földeket, és úgy szeresse őket, mint a saját életét; hogy ossza meg földjét és vizét 

társaival; hogy szemei kedvesen nézzenek, hogy jobb kezét a barátság jeleként nyújtsa ki, és hogy szíve 

mentes legyen az önzéstől, hogy igaz munkás legyen az Úr földjein. 

6 Ne várjátok, hogy az emberek szíve megmozduljon, hogy békét teremtsenek a földön. Keljetek fel 

és dolgozzatok! Ne kívánjátok egyesek vereségét és mások győzelmét, hogy béke és szabadság legyen. Az 

igazságosságnak, a testvériségnek és a szeretetnek kell győzedelmeskednie. 

7 Nem az emberek fogják megteremteni az igazi békét a földön. A béke akkor fog eljönni erre a 

világra az én országomból, ha elértétek az igazi szellemi felkészültséget. 

8 A fény, amely ebben az időben megvilágít benneteket, a hatodik pecsét fénye, és ha valaki azt 

állítja, hogy egy másik pecsét van feloldva, az téved. A Hatodik Gyertyatartó most kiolthatatlan fényként 

ég, kinyilatkoztatásaival megvilágosítja az élőket és a holtakat, és új próféciáival felébreszti a lelkeket. De 

ne gondoljátok, hogy ez a fény csak azt világítja meg, aki hallja ezt az Igét. Mert bizony mondom nektek, 

még a tudósok és a teológusok is e fény alatt állnak. 

9 Miért nem teszel erőfeszítéseket, hogy tanulmányozd a tanításomat, hogy a Mesternek ne kelljen 

fizikailag hallhatóvá tennie magát, hogy elmagyarázza neked, amit értelmezéssel kellene megértened? 

10 Egyesítsd a tudomány gyümölcseit a lélek szeretetének gyümölcseivel, és jó íze lesz a szádban. 

11 Pihenjetek, vándorok, élvezzétek e fa hűs árnyékát, és egyetek a gyümölcséből. 

12 Az Atya veletek van, aki mindig is éreztette magát az utatokon. 

13 Az egész emberiség képviselőiként fogadlak benneteket, és látlak benneteket felkészülve arra, 

hogy fogadjátok és érezzétek szellemi jelenlétemet. 

14 Mindig is kerested az Istenségemet. Amikor úgy érezted, hogy nem találtál meg Engem, a kezed 

által teremtett képekhez rohantál, hogy közel érezd Magad hozzám. Az emberiség nagy része így él 

jelenleg. Keres és imád Engem a képekben, miközben e megnyilvánulás idejének csúcsán beszélek a 

világhoz. 

15 Jelenleg álmokon keresztül ébresztem fel az embereket ─ szimbolikus és prófétai álmok, 

amelyekre az emberek hit és felkészültség hiányában nem figyelnek, és nem adnak értelmezést, és így 

elfelejtik az álomarcot, anélkül, hogy tudnák, hogy az egy isteni üzenet. 

16 Milyen messze van az emberiség az igaz úttól! A világ szabad akaratának uralma alatt él, és az 

élvezetek és a földi szenvedélyek után fut. 

17 A lélek alszik, az értelem még nem ébredt fel a fényre, amely az igazság, és nem is isteníti az igaz 

életet. 

18 Az ember még mindig nem adta meg a lelkiismeretének a lehetőséget, hogy beszéljen és 

ítélkezzen. Még mindig vannak olyanok, akik azt hiszik, hogy tévedhetetlenek és tévedésektől mentesek, 

pedig sötétséget hordoznak a szívükben. 

19 De most az emberek belefáradtak ebbe, és ezért közeledem hozzájuk, hogy megmutassam nekik az 

utat, hogy megtöltsem lelküket fénnyel, hogy megértessem velük a hibáikat és az elvesztegetett időt, és 

hogy harcot indítsak a fény és a sötétség között az emberben. 
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20 Sokféleképpen kinyilatkoztatom magam gyermekeimnek, mindig végtelen szeretettel, hogy lelkük 

ne vesszen el. 

21 Ha beléptetek az ima e feltűnésmentes házaiba, az nem a saját szabad akaratotokból történt. Az én 

kegyelmem hívott ide benneteket, hogy lelki táplálékot adjak nektek, és megmutassam nektek az 

üdvösséghez vezető utat, amelyen keresztül beléphettek Jelenlétembe. Ne csüggedten és ne gőgösen, 

hanem méltóságteljesen és alázatosan jöjjetek. 

22 Örök békét ajánlok nektek, ahogyan az első korszakban Kánaán földjét ajánlottam nektek. Nem 

térhettek le az útról, mert azt az Én Vérem jelöli. Az én vérem az igazság, a szeretet és az örökkévalóság. 

Figyeljetek, mert a Tanításomban kinyilatkoztatott igazságomat az emberek meghamisították, és néhány 

kinyilatkoztatást eltitkoltak. 

23 Az én és apostolaim példáját nem mindenki vette példának, aki megpróbált követni engem. Sokan 

urakká váltak ahelyett, hogy szolgák lettek volna. Szívüket felsőbbrendűség és gőg töltötte el, és csak a 

gazdagságra, a pompára és a kitüntetésekre törekedtek. Eközben megfeledkeztek a szegények 

szükségleteiről, és közömbössé és érzéketlenné váltak mások nyomorúsága és szenvedése iránt. Ezért az 

emberek egyik felekezetből a másikba mennek az igazságot keresve. Ezért van spirituális szükségük arra, 

hogy új szektákat hozzanak létre, hogy szabadon keressenek engem. 

24 Azokat, akiket egykor szenteknek és félisteneknek tekintettek, ma már elutasítja a kiábrándult 

emberiség. 

25 Az emberek már nem keresik a gyóntatót, hogy feloldozza őket a vétkeik alól, mert azt 

méltatlannak tartják. És az örök pokol tüzének fenyegetése többé nem hatja meg és nem ijeszti meg a 

bűnös szívét. 

26 A farkas kihasználva ezt a szellemi zavart, a sövény mögött leselkedik. 

27 Istenségem minden szolgájának és minden képviselőmnek az a feladata, hogy békét teremtsen az 

emberek között. De most éppen az ellenkezőjét teszik. Mindenki azt hiszi, hogy ő az első, mindenki a 

legerősebb akar lenni, és elfelejti, hogy az egyetlen erős én vagyok, aki mindenben benne vagyok. 

28 Most már megmagyarázhatjátok magatoknak, hogy miért ígértem meg nektek, hogy a Második 

Korszakban újra eljövök. Most már értitek, miért tanítalak benneteket újra. Mert csak az Én Igém képes 

eltávolítani a lélek sötét kötését, egyedül az Én szeretetem képes megváltani benneteket bűneitektől. 

29 Arra vagytok elhívva és kiválasztva, hogy példát adjatok az eljövetelembe vetett hitből, a 

bizalomból és a szavamnak való engedelmességből. De ne várjatok addig, amíg azok, akik utoljára jöttek, 

példát adnak nektek törvényem jó teljesítésére, mert akkor nagyon nagy lesz a fájdalmatok. De amikor 

látjátok, hogy elindulnak, átlépik a határokat és belépnek más nemzetekbe, mint az Igém hírnökei, rá 

fogtok jönni hanyagságotokra és hálátlanságotokra. 

30 Gondolja át, és ha hiteles akar lenni, kezdje azzal, hogy jó példát mutat otthonában. Azt akarom, 

hogy bár korábban elutasítottátok egymást a törzsi különbségek miatt, ma egy családként szeressétek 

egymást. 

31 Ez az Én világos szavam. Ha más "nyelven" beszélnék hozzád, ez nem lenne helyes. 

32 Előkészítem a szíveteket, hogy bennük lakozzatok. A világ hasonlóképpen előkészíti magát, a béke 

magja ki fog csírázni az emberek elméjében, és ti, akik elszórjátok majd a föld minden sarkába, örülni 

fogtok, amikor meglátjátok munkátok gyümölcsét. Mert a Mestert követve megtanítottatok a jóságban 

élni, és imádkoztatok mindenkiért. 

33 Minden nemzetben megbékélésről, testvériségről és békéről fognak beszélni, és ez lesz az 

egyesülés kezdete. 

34 Felkészítettelek és megkérdeztem tőled, hogy készen állsz-e már arra, hogy elindulj az úton 

embertársaid felé, hogy megmutasd nekik azt a bölcsességet, amit én adtam neked Igei inspirációként, és 

hogy kielégítően válaszolj a kérdéseikre. Ne tűnjön senki számára lehetetlennek e küldetés teljesítése. 

Gondoljatok arra, hogy az általam nektek adott tudás lehetővé teszi számotokra, hogy megértsétek a 

küldetéseteket. 

35 Nem lesz szükség arra, hogy mindannyiótoknak meglátogassátok az általatok "idegen" nemzeteket, 

hogy terjesszétek a Tanításomat. Elég, ha gondolataitokat imára emeljétek, és megtisztítjátok szíveteket, 

hogy lelketek megnyilvánuljon embertársaitok számára a távolból, és együtt érezzen velük, bárhol is 

legyenek. És ezeket a fénylények fogják felébreszteni. 
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36 Egyesüljetek a szellemi világgal, és alkossatok vele egy védőfalat, amely megakadályozza az új 

háborúkat és az új szenvedéseket. Továbbra is imádkoznotok kell azokért, akik erőszakkal igyekeznek 

szellemi uralmat szerezni. Meg fogtok lepődni, és a világ is meg fog lepődni, amikor az emberek rájönnek, 

hogy az erőszak nem győzte le az értelmet, a testvériséget és az igazságosságot. 

37 Óvakodjatok attól, hogy jótékonyságnak tűnő dolgokat tegyetek, bár a szívetekben önzés van. 

Tegyél annyi jót, amennyit csak tudsz, minden önérdek nélkül. Tegyétek ezt szeretetből, ami az a törvény, 

amelyre tanítottalak benneteket, akkor érdemeket szereztek a lelketeknek. Mutassátok be tanításomat úgy, 

ahogyan én adtam nektek. Ez ugyanaz, mint amit máskor is tanítottam prófétáimnak és apostolaimnak. 

38 Az ember a maga materializmusában egyetértésre jutott abban, hogy megváltoztassa azt a szót, 

amelyet a múltban adtam nektek. De az Én Munkám tökéletes, és nem földi szavakban gyökerezik. 

Készüljetek fel, és mindig fel fogjátok fedezni az igazságomat. Akkor meglátjátok majd, hogy bőségesen 

adtam nektek magvaimat minden időben, hogy ti is így adjátok tovább. 

39 Nem lesz szükségetek arra, hogy rítusokkal vagy az istentisztelet külső formáival bárkit is 

lenyűgözzetek. Szíved temploma láthatóvá válik, és embertársaid meglátják benne lámpásukat és 

oltárukat. 

40 Tanulj meg most is érezni Engem, mind a munkáidban, mind pedig akkor, amikor küzdesz, hogy 

elhagyd a piszkot, amikor elestél. 

41 Arra tanítottalak benneteket, hogy az igazságot egyszerűségben keressétek. Milyen szánalmas még 

mindig az emberi elme, amikor az igazságot a saját maga által kitalált bonyolult tanokban keresi. Miért 

keres Engem olyan messze, bár az ember magában hordoz Engem? Ki ne tudná, hogy az Atya képmására 

teremtetett, olyan isteni tulajdonságokkal felruházva, mint a szellem, az értelem és az akarat? 

42 A második korszakban az emberekkel éltem, osztoztam a kenyereteken és a tetőn. Krisztus 

nagysága azonban az ő alázatosságában gyökerezik. 

43 Így tanítalak titeket, hogy tudjátok, hogyan válasszátok el magatokat az anyagi dolgoktól a 

felebarátotok iránti szeretet kedvéért. De előbb meg kell tisztítanotok magatokat, mert az a törvény, hogy 

fejlődjetek, és mivel az a törvény, hogy minden fejlődik, a még hátralévő események nem szabad, hogy 

felzaklassanak benneteket. Amit a szemetek ekkor lát, az csak akkor tölthet el benneteket ujjongással, ha 

felismeritek, hogy mindent a legtökéletesebb törvény szabályoz, és hogy ami ma történik, az korábban 

nem történhetett volna meg, mert minden a tökéletességéhez közelít. 

44 Az emberiség fejlődéséért nem csak a földön kell dolgozni. Az ember egy másik világból is 

imádkozik és dolgozik az üdvösségéért és fejlődéséért: ez a szellemi világ. Ezért mondom nektek, hogy a 

szellemi mag a nagy küzdelmek után minden vallási közösség kebelében gyümölcsöt fog teremni. 

Ha az emberek azt mondanák, hogy ez egy új vallás, amely viszályt szít, akkor azt kell válaszolnotok, 

hogy a spiritizmus egy tanítás, ugyanaz, mint az első és egyetlen, amely a lelkeket irányította. De ennek a 

hangnak a szívedből kell jönnie, ahol az érzéseid gyökereznek. Ezek akkor fognak megmutatkozni, amikor 

könnyeket hullatsz valaki más fájdalmai miatt, még akkor is, amikor örömödben sírsz a szomszédod 

fájdalmai miatt. Mert ez az, amit mindig is tanítottam nektek. 

45 Az emberi értelem által beszélek hozzátok, fényem és kegyelmem beáramlik belé, és szavakká 

válik ─ az az Ige, amely megmutatja az egyetlen utat, amelyen hozzám juthattok: a tökéletesség és az 

érzések tisztaságának útját. 

46 A spiritualitás nagyszerű bizonyítékaira van szükségetek, hogy hitetek új életre ébredjen, és 

reményetek megerősödjön. Szükséged van a tiszta szóra, hogy felemeljen abból a letargiából, amelyben 

találod magad. Isteni Szellememnek ebben a formában kellett megnyilvánulnia, hogy érezzétek, hogy az 

Atya soha nem hagy el benneteket, hogy az igazság birodalmából vezet benneteket. 

47 Nem győztek meg a szeretet eme bizonyítékának láttán? Gondolataim fényt jelentenek, amely 

lefelé ragyog, hogy újjáéledjen lámpáitok haldokló fénye. A Mester azt mondja nektek, hogy a 

világegyetem igazsága a spiritualizált emberen keresztül fog feltárulni, mert ő tudni fogja, hogyan kell 

harmonikusan élni ezen a világon, ahová azért érkezik, hogy megtanulja a fejlődéséhez hasznos leckéket. 

Ez a világ nem örökkévaló, és nem is kell annak lennie. Amint ez az otthon már nem tölti be azt a célt, 

amiért most létezik, eltűnik. Amikor a lelkednek már nincs szüksége azokra a leckékre, amelyeket ez az 

élet itt ad, mert más, magasabb rendű leckék várnak rá egy másik világban, akkor azt fogja mondani, az e 

földi küzdelemben szerzett fény alapján: "Milyen tisztán értem most már, hogy ennek az életnek minden 
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hullámvölgye csak tapasztalat és lecke volt, amire szükségem volt, hogy jobban megértsem. Milyen 

hosszúnak tűnt számomra az az életút, amíg a szenvedések nyomasztottak. Most azonban, amikor 

mindennek vége ─ milyen rövidnek és mulandónak tűnik nekem az örökkévalósággal szemben." 

48 Az ember arra hivatott, hogy lelkét nagyobbá tegye, arra hivatott, hogy létezését egyre inkább 

spiritualizálja, minél inkább szárnyal a tökéletesség iránti vágyában. 

49 A test, amelyet birtokoltok, szintén arra van szánva, hogy spiritualizálódjon. Ha ez megtörténik, az 

emberek életkörülményei megváltoznak. Olyan szellemi képességeket fognak kifejleszteni, amelyek a 

világ mai lakói számára még mindig ismeretlenek. 

50 Szükséged van erre a tanításra, amely feléleszti a reményedet, a kimeríthetetlen és igaz bölcsesség 

e forrására, hogy szomjadat oltsd. Fényem leszáll annak elsötétült elméjébe, aki azt mondja, hogy nem 

szereti a lelket, mert nem ismeri azt, hanem az anyagi javakat, a hiúságának hízelgő testi szépséget, a 

csodálatot kiváltó intelligenciát, a neveket és címeket szereti. Ez az, amit szeret, és ez a méltatlanok 

szeretete. 

Az ember nem a test, és nem is annak gazdagsága. Az emberi lénynek csakis a lelke miatt van értéke és 

létezik. 

Ismét elmondom nektek, hogy az ember arra hivatott, hogy a világegyetem, az ég és a világok 

igazságát kifejezze. Ma még nem éri el ezt, mert materializációja nem teszi lehetővé számára, hogy 

kibontakoztassa a szellem finom ajándékait. 

Amint ez az anyagelvűség eltűnik, látóvá válik, aki örülni fog, amikor meglátja a Szellemi Élet csodáit. 

Akkor meg fogja érteni Saul Pálrá válását, az ember olyan mértékű átalakulását, hogy a névváltoztatásra 

szükség volt. Korábbi nevével együtt szenvedélyeinek emléke is eltűnt, hajlamai és az általa elkövetett 

gonoszságok hamuvá váltak. 

Amikor a lélek megérti, hogy fejlődik, hogy hiányzik belőle az emelkedettség, vagy hogy amit az 

anyagi világban kellett megtanulnia és kibontakoztatnia, annak most vége szakad, akkor készen áll arra, 

hogy egyesüljön az istenség fényével, mert a lélek fény, amely a fény felé halad. 

51 Örüljetek, emberek, gondoljátok, hogy vándormadarak vagytok ebben a könnyekkel, 

nyomorúsággal és szenvedéssel teli világban! Örüljetek, mert nem ez az otthonotok az örökkévalóságig, 

jobb világok várnak rátok. 

Amikor tehát eltávozol erről a földről, tedd ezt megbánás nélkül, akkor a fájdalmas sóhajok, a 

fáradságok, a könnyek itt maradnak. Búcsút veszel ettől a világtól, és felemelkedsz azokhoz, akik a 

mennyei magasságokban várnak rád. Onnan a Földet a tér egy pontjaként fogjátok látni, amelyre 

szeretettel fogtok emlékezni. 

52 Ne szomorkodj, mert eljön a nap, amikor elmész ebből a siralomvölgyből, amelyben oly sokat 

szenvedtél, és amelyet holnap szeretni fogsz abban a tudatban, hogy benne elérted a lelked által vágyott 

fényt. 

53 Légy boldog, ha szereted felebarátodat, meggyógyítod a betegeket, megvigasztalod a szenvedőket, 

új bátorságot adsz a szegényeknek. Akkor a mennyei áldások eljönnek hozzátok. Spiritualizálni akarjátok 

magatokat? Krisztus segít nektek, hogy elnyerjétek ezt a kegyelmet. 

54 Bizony mondom nektek, hogy bár az emberek ma még inkább anyag, mint szellem, holnap már 

inkább szellem, mint anyag lesznek. Az emberek arra törekedtek, hogy teljesen materializálják a 

szellemüket, de ezt a teljes materializációt nem fogják elérni. Mert a szellem olyan, mint a ragyogó, és a 

ragyogó soha nem szűnik meg az lenni, még akkor sem, ha már a földbe hullott. 

55 Az ember nem ismeri a tökéletes lélek boldogságát, mert még nem érte el a tökéletesség 

magasságát. Ha megtisztítja a szívét, és az igazságomat a lelkében tartja, hogy gyakorolja, akkor olyan 

békét és boldogságot fog felfedezni, amelyet korábban nem ismert. Ez lesz az az élet, amelyet az 

emberiségnek feltárt első példázatban a fa szimbolizál, amelynek érett gyümölcse kielégíti a lélek éhségét. 

Tökéletesítsétek magatokat, emelkedjetek a földiek fölé, és többé nem fogtok szenvedni mások 

hálátlanságától vagy megértetlenségétől. 

56 A szeretet az a létra, amely Istenhez vezet, aki szeret benneteket, és Máriához, a Szellemi 

Anyához, aki szintén szeret benneteket, és lelki testvéreitekhez, akik szintén szeretnek benneteket. 

57 Üzenetek áradata árad az Isteni Szellemből. Tartsatok meg közülük annyit, amennyit a szívetek 

szerint helyesnek találtok. 
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58 Add át nekem szenvedéseid sötétségét. Átalakítom őket a béke világosságává. Add át Nekem 

zokogásodat és könnyeidet. Amikor csendben meglátogatom a szívedet, úgy hatolok be, mint egy 

napsugár, hogy megvilágítsam azt. 

59 Azért adtam nektek a szeretet szavát, hogy érezzétek ezt az erőt a szívetekben. Itt van az én 

vigasztaló balzsamom, amely kiárad minden szenvedésetekre és megerősíti a lelketeket. 

60 Azt mondom nektek, áldottak legyetek, akik felkészült szívvel közelednek hozzám. Mert az Én 

Igém akkor gyógyító balzsammá és simogatássá válik, amely felélénkíti hitetek lángját. 

61 Országom leszáll a szenvedő emberiségre, és szavam visszhangzik e korszak választottjain 

keresztül, hogy azok, akik hallanak engem, testvéreik vigasztalásaivá váljanak. 

62 Minden időben voltak közvetítőim az emberek és istenségem között. A szelíd és alázatos szívűeket 

használtam. Most készítem fel tanításaim új hírnökeit, hogy ez a jó hír a szellemi életre való ébredés 

legyen az emberek között. 

63 Hányan alszanak még azok közül, akik képesek lennének egy nemes szellemi küldetés 

teljesítésére, szétszórva a világban! Fel fognak ébredni, és bizonyítani fogják szellemi fejlődésüket, 

amikor érzelmeik magasztosságában hasznos lényekké válnak felebarátaik számára. Alázatosak lesznek, 

és soha nem dicsekednek felsőbbrendűségükkel. 

64 A hiúság ─ egy gyengeség, amely már az első emberben is megmutatkozott ─ a spiritualizációval 

fog leküzdeni. Ez az a küzdelem, amely mindig is létezett a szellem és az anyag között. Mert míg a 

szellem az Atya lényegét kívánva az Örökkévaló és a Magasságos felé hajlik, addig a test csak azt keresi, 

ami kielégíti és hízeleg neki, még ha ez a szellem kárára is van. Ez a küzdelem, amely minden emberben 

megmutatkozik, olyan erő, amely az emberben magában az emberben a világ által rá gyakorolt hatás 

eredményeként keletkezik. Mert a földi mindent követel, ami a természetének megfelel. Ha a szellem 

képes ezt az erőt irányítani és a helyes irányba terelni, akkor a saját lényében mindkét természetet 

harmonizálni fogja, és eléri fejlődését és emelkedését. Ha viszont hagyja, hogy az anyag hatalma 

uralkodjon rajta, akkor a rosszra csábul, kormányos nélküli csónak lesz a vihar közepén. 

65 Ti, akik hallotok Engem, vágyat éreztek arra, hogy elforduljatok minden káros dologtól, hogy 

felszabadítsátok a lelketeket. A harc kellős közepén vagytok, ezért mondom nektek: továbbra is figyeljetek 

és imádkozzatok, hogy eljöjjön az idő, amikor a lelketek eggyé válik a testével, és harmonizál vele. 

Ma még mindig szenvedsz a világ vonzásától, és túl gyengének érzed magad ahhoz, hogy ellenállj a 

kísértésnek. Az ember intuitíve érzi a tökéletesség korát, de nem tudja, mikor lesz ez. 

66 Az emberek különböző módon törekednek erre a célra. De csak azok érhetik el, akik küzdenek a 

lélek fejlődéséért. Azok, akik vallási fanatizmusnak hódolnak, nem fognak fejlődni, és azok, akik az anyag 

tanulmányozásának szentelik idejüket, csak anyagi eredményeket fognak elérni. 

67 A spiritualizáció lesz az, ami az embert a tökéletességhez vezeti. De ne keverjük össze az igazi 

lelkiség gyakorlását, amely a Teremtővel való egyesülés és a hozzá való közeledés a szeretet, az irgalom 

és a belső imádat által, azoknak a "tudományoknak" a gyakorlásával, amelyekkel az emberek profanizálják 

és anyagilag érzékelhetővé teszik a túlvilági lényeket. Itt van az én tanításom, amely eltávolítja a 

tudatlanság fátylát, amely elrejti az igazságot az emberek elől. 

68 Szeretet-tanításom felkészített benneteket abban az időben arra, hogy befogadjátok magatok közé 

Szellemi Világom Jelenlétét, hogy az segítsen nektek megérteni Szavamat ─ egy olyan idő, amely most 

véget ér. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 231  
1 Átható tekintetem belétek hatol, és látom, hogy szívetekkel csokrot formáltok, hogy felajánljátok 

azt Istenségemnek. 

2 Látom szenvedéseiteket, és atyai simogatásommal enyhítem őket, hogy szavam által bátorítva, a 

megpróbáltatásokban erős néppé váljatok. 

3 Valahányszor eljöttetek hozzám, hogy előadjátok gyengeségeiteket, vagy segítséget kértek tőlem a 

gyötrelmekben, amelyeken keresztülmentek ─ valahányszor fennállt a veszély, hogy összeomlottak a 

kereszt súlya alatt, és hozzám fordultatok, megszabadítottalak benneteket terheitektől és fájdalmaitoktól, 

és erős lelkekké tettelek benneteket. Akkor azt mondtam neked: Előre, ne fordítsd hátra arcodat, mert 

lelkedet félelemmel töltené el, ha látná a múltját. 

4 Megmentettelek benneteket a pusztulástól, hogy az üdvösség kikötőjébe vigyelek benneteket, ahol 

most vagytok, és élvezitek ezt a kenyeret. Megpihentél a béke kebelén. Fénysugár voltam a létezésed 

sötétségében, hogy segítsek neked botlás nélkül járni az utadon. 

5 Ha a szócsövek vagy hanghordozók, akik által megnyilvánulok, önmagukból beszélnének, nem 

lennének képesek megtanítani benneteket az igazság útjára. Az ajkuk mégis a fény szavait mondja, mert az 

értelmükön keresztül nyilvánulok meg, és elmondtam nektek, hogy Én vagyok az Út. 

6 Láttátok, hogy sokan csodálkoznak ezeken a tanításokon, és azon tűnődnek, hogy igaz-e, hogy a 

rabbi beszél itt ─ biztos-e, hogy "Az Ige" visszatért ebbe a világba, amely megfeszítette Jézust? 

7 Ti itt tudjátok, hogy ezt megígértem nektek, tudjátok, hogy én vagyok a megbocsátás, és hogy 

isteni küldetésemet teljesítem azáltal, hogy feltámasztom a "halottakat", meggyógyítom a betegeket és 

visszaadom a vakok látását. Ismeritek visszatérésem okát és azt a módot, ahogyan jöttem. De mindez meg 

fogja kérdőjelezni a világot, és sokan kételkedni fognak benne. 

8 Elmondtam nektek, hogy ahelyett, hogy a tudósokhoz, a teológusokhoz vagy a tudósokhoz 

fordultam volna, miért fordultam a műveletlenekhez és az egyszerű gondolkodásúakhoz, hogy rajtuk 

keresztül ismertessem meg magam. Mert az egyszerű emberek tanúságtétele megdöbbenti a világot. 

9 Ha alaposan utánanéztek, meg fogtok győződni arról, hogy én mindig is embereken keresztül 

kommunikáltam az emberiséggel, és ők mindig alázatosak és egyszerűek voltak. 

10 Különböző földi létezéseket adtam nektek, hogy tanúi lehessetek ezeknek a megnyilvánulásoknak, 

és betölthessétek küldetéseteket. 

11 Használnotok kell tanításaimat, hogy behatolhassatok a túlvilág azon titkaiba, amelyeket az Atya 

fel akar tárni nektek. Titkos kincstáram nem rejtette el magát a tekinteted elől, különben soha nem tudnál 

belépni az Örök Életbe. 

12 Tanulmányozzátok, gondolkodjatok mélyen, mert néhányan összezavarodnak a gondolattól, 

hogyan lehetséges, hogy ─ ha a szellemetek az én Istenségem részecskéje ─ szenved? És ha a szellem 

fénye a Szentlélek fényének szikrája ─ hogyan láthatja magát átmenetileg sötétségbe burkolózva? Ismerd 

fel, hogy a fejlődésnek ez az útja az, hogy elegendő érdemet szerezz Isten felé, amellyel a szellemedet 

tudatlan és fejletlen szellemből az Atya jobbján lévő nagyszerű fényszellemmé alakíthatod át. 

13 Jöjjetek hozzám, és hallgassátok meg még egyszer Szavamat, amely táplálék a lelketeknek. Ez az 

Ige, amelyet ebben a Harmadik Korszakban az emberi értelem által adtam át nektek, csodálatosan 

egyesített benneteket, és buzgalommal és hittel telve emelt benneteket az Istenségembe, amint az 

igazsággal és útmutatással telve tárul fel. Mert a lelked belefáradt a földi tanításokba, a lábad túl fáradt 

volt ahhoz, hogy hosszú utakat tegyen meg a béke, a szeretet és az igazság keresésére. A kezeid is túl 

fáradtak voltak ahhoz, hogy megműveljék a földeket anélkül, hogy olyan termést hoztak volna, amely a 

lelkednek elégedettséget adott volna. 

14 Az volt az akaratom, ó emberek, hogy bejárjátok ezeket az utakat és megkóstoljátok ezeket a 

gyümölcsöket; hogy bekopogtassatok különböző ajtókon és megismerjétek a különböző fajú és nemű 

emberek szívét; hogy a könyvek tartalmából különböző filozófiákat, tanokat és elméleteket vegyetek; 

hogy megismerd a földi szegények életét, annak minden nyomorúságával és fájdalmával együtt; hogy 

megtapasztald e világ hamis gazdagságát, annak örömeit és csalóka dicsőségét; hogy meghallod az 

emberek hangját, és megismered az ihletésüket; hogy elfogadod a jót és a rosszat, amit az idők folyamán 

hoznak neked. Hogy ezen utazás után találkozzatok Velem, mint az utolsóval, aki szívetek ajtajához lép ─ 
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az utolsóval, aki keresztezi utatokat, az utolsóval a földi zarándokok közül, aki mellettetek jár, és 

megkérdezi tőletek: "Hová mész? Honnan jöttök, és mit kerestek?" És hogy akkor büszkeség és önhittség 

nélkül, a fájdalomtól meghajolva és a tapasztalatok által megerősödve, a küzdelem által megvilágosodva 

és megacélozva azonnal felismerjetek Engem, nyissátok meg előttem szíveteket, valljátok meg 

nyomorúságotokat és valljátok meg, hogy csak Én érthetem meg fájdalmatokat, kudarcaitokat és 

vágyaitokat is. 

15 Ez az oka annak, hogy a hozzám fordulók nagy részét megragadja ez az erő, amikor meghallják az 

Igémet. Érzik, hogy látom őket a szívük legmélyén, és érzik, hogy szeretetem körülveszi őket. És mivel 

vártatok Rám, tudtátok, hogy a nagy küzdelmek, a lét nagy csatái után, a sötét éjszaka után, amelyben 

éltetek, egy új nap fényének kell felkelnie. Tudtad, hogy miután kiürítetted a keserűséggel teli poharadat, 

jön majd valaki, akinek meg kell töltenie azt édességgel. Mert a remény, az ígéreteimbe vetett bizalom, 

amelyet máskor tettem nektek, nem aludt ki a lelketekben, a láng megmaradt a szívetekben. Még azok is, 

akik tagadták, hogy Én vagyok az, aki ebben az időben kinyilvánítom magam, nem a lelkükkel tették ezt, 

hanem a testi természetükkel, amely tudatlan és nem fogékony a szellemi kinyilatkoztatásokra, és amely 

semmit sem tud rólam. Mégis mindent tudok, és adtam azoknak a hitetleneknek, a merevnyakúaknak még 

egy időt, mert tudom, hogy nem az ő lelkük tagad meg Engem, és hogy fel kell emelkednie teljes fénnyel, 

és meg kell szabadulnia saját testi burkának láncaitól, hogy láthasson és érezzen Engem, és felkiálthasson, 

ahogy Péter tette a második alkalommal: "Bizony, Te vagy az élő Isten Fia!". 

16 Gyermektanítványokból tanítványokká teszlek titeket. Mert miután meghallgattatok engem, 

bölcsesség könyvét bízom rátok, hogy azzal tanítsátok embertársaitokat, és vigyétek az örömhírt 

nemzetetek lakóinak, és azután a többi nemzetnek is. Ha tanulsz tőlem, szelíd és alázatos leszel. Nem 

fogtok megelégedni azzal, hogy pusztán az Én Szavamat fölcserélitek, és nem fogtok ékesszóló szavakkal 

beszélni, hogy lenyűgözzétek a tömegeket, hanem az ihleteiteket és a meglátásaitokat, a tiszta és mély 

szavaitokat olyan cselekedetekkel kell megerősíteni, amelyek a megértésetek gyümölcsei lesznek. Nem 

akarom, hogy ezek a művek csak az értelmetekből fakadjanak, hanem a lelkiismeret diktálja őket a 

szívetekbe, ahol a szeretet magja el van vetve. 

17 Akkor biztosan képes leszel megtéríteni az embereket. Mert miután belefáradtak az értelmetlen 

szavakba, megbetegedtek és belefáradtak a különböző tanítások és világnézetek perverzitásába, olyan 

útmutatásra fognak vágyni, amely az igaz szeretetről, irgalomról és békéről beszél nekik, amely fényt hoz 

a sötétségbe, és gyógyító balzsamot szór oda, ahol fájdalom van ─ amely átalakítja azokat, akik 

szellemileg vagy erkölcsileg elfajzott természetűek. Akkor tanításom biztosan győzedelmeskedni fog, és 

növekedni fog azok száma, akik követnek engem, és továbbviszik a béke, az egység és a jóakarat zászlaját. 

18 Azt akarom, hogy kötelességtudóan használjátok ezt az időt, hogy a lélek oktassa és ösztönözze a 

testhéjat, hogy meghajlítsa, és végül a saját eszközévé, készséges szolgájává tegye; hogy ne a "test" legyen 

az, amely felajánlja Nekem azt az imádatot, amelyet a léleknek kellene felajánlania Nekem, hogy ne álljon 

a lelketek és az enyém közé. Mert akkor a megtisztulás tartós lesz, és amit a test érez, az hatással lesz a 

lélekre, mert az még nem képes felülkerekedni a fájdalom és a gyengeség felett. Lelkesítsétek magatokat 

anélkül, hogy fanatizmusba esnétek, és megtapasztaljátok, hogy mennyi békét fogtok megtapasztalni, 

mennyi bátorítást adtok a szíveteknek, és milyen erősek lesztek a fájdalom, az öregség és a betegség 

kihívásaival szemben. 

19 Ez az én tanításom. Ki az köztetek, aki nem képes megérteni? Ez olyan világos, mint a napfény, és 

mindannyian láthatjátok ezt a fényt. Azért adom át nektek ezt a tanítást, hogy kitörölhetetlenül a 

lelketekbe véssétek. Mert holnap ez ad majd erőt, amikor a megpróbáltatások fenyegetnek. 

20 Ezen a földön mindig is volt harc az emberek között, háború, viszály, viszálykodás. A legkorábbi 

időktől fogva egyesek eszméi mindig is fellázadtak mások eszméi ellen. És így látod, hogy az erény ellen 

felemelkedett a bűn, az igazság ellen az igazságtalanság, a lélek hangja ellen a "test" hangja, egymás 

tudása ellen a másik. És azok, akik a legkorábbi időktől fogva megismertették szellemi tanításomat, a 

tudósok ellenfelei voltak. Még ebben a harmadik korszakban is látom ezeket a csatákat az emberek között. 

De eljött a nap, amikor én mondom ki az utolsó szót. 

21 Minden bölcsesség, tudás vagy tudomány tőlem származik. Előkészítettem ezt a bolygót, hogy 

otthont adjon a megtestesült lelkeknek, és mielőtt elküldtelek benneteket, kegyelemmel, szeretettel és 
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bölcsességgel tápláltam ezt a világot. Belsejében, felszínén, mindenben elhelyeztem az életetekhez, 

gyermekeim megőrzéséhez, öröméhez és megelégedettségéhez szükséges elemeket. 

Azért, hogy e természet kebelében felfedezzétek az élet minden forrását ─ mindazt, ami rejtélybe 

burkolózott vagy mély kincstárban őrzött, ajándékokat adtam nektek, megvilágosítottalak benneteket és 

felruházlak benneteket a tudomány ajándékával, hogy e képesség segítségével, szükségleteitek, 

fejlődésetek és megpróbáltatásaitok szerint megtaláljátok az élet és a bölcsesség kimeríthetetlen forrását. 

22 Mindannyian élveztétek a tudomány eme ajándékát. De kiválasztottam néhányat, hogy nagy 

küldetésekkel bízzam meg őket, hogy felfedezzenek mindent, ami a lélek javát szolgálja, és aztán adjanak 

nektek e forrás kimeríthetetlen vizéből, és segítsenek nektek az életetekben és a földi boldogságban. A 

kiválasztottakra bíztam a szellemi élet intuitív ismeretét is ─ azt az életet, amely túl van a tudományokon, 

e földi természet felett. Ezért az ember a legkorábbi időktől fogva imádott Engem, és megsejtette egy 

egyetemes Lény, egy hatalmas, mindenható Isten és Teremtő létezését, aki egy olyan emelkedett életet 

tartogat számodra, amely túl van ezen a világon ─ egy olyan életet, amelyben a szellem, a szeretet, a fény 

és az értelem ragyogni fog, mert mindez a lelked része. 

De bár mindannyian rendelkeztek ezzel az intuitív tudással, amely szüntelenül beszél nektek ezekről a 

képességekről, szükség volt arra, hogy lelkeket küldjek hozzátok nagy tekintéllyel, hogy feltárják előttetek 

a legnagyobb titkokat; hogy rést üssenek a lelkeken, és a legrövidebb és legbiztosabb ösvényeken vezessék 

őket Hozzám. Ezek a próféták, a pátriárkák és minden idők Isten küldöttei. 

23 Így, bár egyesek azt a küldetést hozták, hogy fényt adjanak a lelkeknek, mások pedig azt, hogy 

megismertessék a tudományt, az egyik mindig a másik ellen támadt, anélkül, hogy figyelembe vették 

volna, hogy ezek nem ellentétes küldetések, hanem mindkettő kiegészíti egymást. Fényem minden 

emberre kiáradt, hogy megértsétek a feladatotokat, és tisztelettel vállaljátok a rátok eső szerepet. 

24 Ha hallottátok tőlem, hogy megdorgálom a tudósok munkáját, hogy számon kérem a tudományt, 

annak az az oka, hogy egyesek nem az emberiség javára és fejlődésére használták az élet forrását, azokat a 

kinyilatkoztatásokat, amelyeket én adtam nekik, hanem a gonoszság és a pusztítás szolgálatába állították. 

De mindazokra, akik teljesítették küldetésüket, akik alázattal, emelkedettséggel és tisztelettel keresték, 

hogy felfedezzék azt, amit az Én Akaratom volt, hogy kinyilatkoztassam nekik, kiöntöttem fényemet, 

mindannyian kedvemre voltak; és nézd meg, mennyi jótékony cselekedetet végeztek. 

25 Földi életetek fejlődött, már nem ugyanaz, mint a múltban volt, és amennyiben lépéseitek az 

evolúció útjára vezettek benneteket, találkoztatok a tudomány gyümölcseivel, amelyek mindazoknak 

megadatnak, akik teljesítették küldetésüket. Azok, akik meghamisították küldetésemet, és behatoltak 

kincstáraimba, hogy felfedezzék a természet titkait, és hogy a természet erőit csak azért használják, hogy 

pusztító és halálos munkákra használják fel ─ ezeket megdorgálom és felszólítom. Mert azért jöttem, hogy 

minden embert és természeti erőt rendbe hívjak és a helyes útra tereljek, és mindent helyre kell állítani és 

vissza kell helyezni a helyére. 

26 Eljön majd az idő, amikor az emberiség felismeri az Isteni Fényt, az általam megengedett 

bölcsességet, és végre felismeri azt is, hogy Én vagyok a Forrás, amelyből minden lény kiemelkedett ─ 

hogy Bennem van a mag és a gyümölcs, és hogy megengedtem nektek, hogy mindebben részt vegyetek, 

hogy lelketekhez és Istenségemhez méltó életet élhessetek. 

27 A spiritualizációnak abban az időszakában, amelyet most jelentek be nektek, az emberek a lélek 

szolgálatába állítják majd értelmi képességeiket, és még a tudomány is meghajol a fénye előtt. Mikor jön 

el ez a nap? Jelenleg előkészítitek az utat az emberiség számára, hogy elérje ezt a célt. Mert a munka, 

amelyre parancsot adtam nektek, világméretű küldetést jelent. 

28 Az emberek tudományukat, erejüket, tehetségüket és szívüket az én isteni Ügyem szolgálatának 

szentelik, anélkül, hogy elhanyagolnák kötelességeiket, feladataikat a világban. Az egészséges örömök 

felé fordulnak, amelyek egészségesek a szellemük és az anyaguk számára. Küzdeni fognak a 

megújulásukért és a szabadságukért, nem hagyják magukat megfertőzni, nem vesznek el semmit, amire 

nincs szükségük. Akkor a korrupció, a szemérmetlenség eltűnik a földről. Ekkor a szellem abszolút 

uralmat szerez testi burka felett, és bár még mindig az anyagban lakozik, a szeretet, a testvériség és a béke 

szellemi életét fogja élni. 

29 Ez lesz az az idő, amikor a háborúk eltűnnek, amikor kölcsönös tisztelet és segítőkészség lesz, 

amikor rájöttök, hogy nem rendelkezhettek többé sem a szomszédotok, sem a saját életetek felett. Akkor 
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tudni fogjátok, hogy nem ti vagytok a tulajdonosai sem a saját életeteknek, sem a gyermekeiteknek és 

házastársaitoknak, sem ennek a földnek, hanem én vagyok az egész teremtés tulajdonosa. De mivel ti 

vagytok az én szeretett gyermekeim, ti vagytok a tulajdonosai mindannak, ami az enyém. De bár én 

vagyok az Ura és tulajdonosa mindannak, ami teremtett, nem vagyok képes megölni teremtményeimet, 

bántani bárkit, vagy fájdalmat okozni nekik. Miért ragadták meg akkor azok, akik nem tulajdonosai az 

életnek, azt, ami nem az övék, hogy rendelkezzenek vele? 

30 Amikor ezt a tanítást az emberek megértik, akkor egy lépést tettek felfelé a szellemi fejlődésükben, 

és ez a világ a fejlett szellemek otthona lesz. Nem tudhatjátok, hogy ezután újra lakni fogjátok-e ezt a 

bolygót. Én fogom meghatározni azokat, akik megtapasztalják a kegyelmi időket, akik szemlélni fogják 

ezt a földi birodalmat, amely egy másik korszakban a könnyek, a pusztulás és a halál völgye volt. Azok a 

tengerek, hegyek és mezők, amelyek annyi fájdalom tanúi voltak, majd a béke helyévé, a túlvilági világok 

képévé alakulnak át. Bejelentettem nektek, hogy amikor a harcok megszűnnek, az én országom már közel 

lesz hozzátok, és akkor a lelketek erényekben fog kivirágozni. Tanításom minden szellemben jelen lesz, és 

én magamat férfiak és nők által teszem majd ismertté. 

31 A szellem ajándékai ki fognak bontakozni. A (belső) szó, a gyógyítás és a szellem és a szellem 

közötti párbeszéd ajándékai csodálatra méltóvá válnak majd az akkori emberek körében. 

32 A tudomány nem fog megállni útközben; de a tudósok behatolnak tanításaimba, tanulmányozzák 

azokat és csodálkoznak kinyilatkoztatásaimon. És ezek által inspirálva olyan jótékony műveket fog 

létrehozni, amelyek nemcsak az emberiséget, hanem a megtestesült és nem megtestesült lelkeket is 

előreviszik. 

33 Ha a múltban és a jelenben örült a lelkem, amikor gyermekeim műveit szemlélte, legyenek azok 

szellemi vagy anyagi művek ─ gyönyörű művek, amelyek az érzékenység vagy az értelem szívéből 

fakadtak ─, milyen nagy lesz az örömöm, amikor nem csak néhány ember lelke emelkedik, hanem amikor 

az egész emberiség gyakorolja a szeretetet. Akkor nem lesz többé könny, szomorúság és árvaság az 

otthonokban a háborúk következtében, és csak a hit, az egészség, az erő és a harmónia marad meg a 

bolygóra szánt idők embereinek életében. 

34 Ti vagytok az első generációk, akik megkapják e Harmadik Korszak Jó Hírét, és nektek kell 

előkészítenetek az utat mindazoknak, akik utánatok jönnek. Távolítsátok el a szakadékokat, távolítsátok el 

az út köveit, hogy örökségül hagyhassátok a jóakaratot, a bátorságot, a jó elveket. 

35 Nem te vagy az, aki a munkámat a csúcsra juttatja. Nincs köztetek senki, akinek egyesítenie 

kellene Izrael népét. Nem lesztek többé tanúi annak, hogy Tanításom megvalósuljon a világban a 

testetekben. Ezt a munkát el fogom végezni. Mert ha valaki felemelkedne közületek, hogy meghajlítsa 

népem makacs nyakát, és elérje spiritualizációjukat, az a személy felmagasztalná magát, vagy nem viselné 

el a megpróbáltatásokat, amelyek rá várnak. 

36 De én, az erős, aki szeret és megbocsát, egyesíteni foglak benneteket. Egyik próbatételt küldöm 

nektek a másik után, hogy azok ledaráljanak benneteket, és egyesítsenek benneteket ugyanabban a 

szellemi eszményben.  

37 Nem akarom, hogy népem új keresztet, vérpadot vagy törvényszéket készítsen nekem. A ti belső 

szentélyetekben akarok lakni, el akarom foglalni trónomat népem lelkében, hogy minden pillanatban 

közöljem magamat velük, és várjam őket örök otthonomban, az alázat egyetemes trónján, a szerető Atya 

tiszteletbeli helyén, amikor mindannyian, akik küldetésetek teljesítése által érdemekkel telve, a küzdelem 

által megerősödve és az erény által megtisztulva, becsülettel eljöttök hozzám, hogy megkapjátok magas 

jutalmatok. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 232 
1 Kiválasztott nép: Ti az emberi értelemmel halljátok az Igémet, ti mindenkor felkészültetek arra, 

hogy megelőzzétek az emberiséget. Mindent az én kegyelmemből kaptatok. Azért jöttem le hozzátok, mert 

szeretlek benneteket, és rátok bízom a könyv harmadik részét, amely a parancsolatokat, a törvényt 

tartalmazza számotokra és az emberiség számára. 

2 A világot súlyos vihar sodorja, és elvesztette az irányt. Nem a biztonságos utat keresi. Az ember 

megelégedett azzal, hogy éljen, hogy azt keresse, ami a teste megőrzéséhez szükséges, és megfeledkezett a 

lénye mélyén lévő lélekről, amelyre nagyon magas feladatot bíztam. Megjelentem közöttetek, és a káosz 

közepette élőnek találtalak benneteket, és az Én Igém azt mondta nektek: álljatok meg, térjetek vissza a 

törvény teljesítéséhez, vegyétek fel kereszteteket, kövessetek Engem, és béke lesz közöttetek. 

3 Ez idő alatt felkészítettelek benneteket azzal, hogy fényemet patakokban árasztottam elmétekbe. 

Első lépéseidtől kezdve állhatatosak voltatok, és ez a hit, ez a szeretet Munkám iránt arra ösztönöz 

benneteket, hogy az Én nevemben szóljatok embertársaitokhoz. Sokan meghallgatnak majd téged, és 

szeretetre éhezve és szomjazva jönnek hozzám. Mások szenvedéseik enyhítésére vágyva jönnek majd. 

Mások csak a kíváncsiságtól hajtva fognak rohanni. De ígérem nektek, hogy minden meg fog történni. 

Mindenkinek megadom a bizonyítékot, mert örömmel adom a gyermeknek a jelét annak, hogy 

meghallgattam a kérését. 

4 Távozásom után is folytatni fogjátok a szívek felkészítését, el fogjátok vezetni őket a 

tudatlanságtól, a tévhitektől, a fanatizmustól. De hogyan lesztek tanítói embertársaitoknak? Hogyan fogod 

elérni az alázatot, az igazságosságot és az igazságosságot? Imádkozással és törvényem teljesítésével. Ne 

tűnjetek igaz embereknek, mert még nem vagytok igazak. Mutassátok meg magatokat, mint az Én 

tanítványaim, akik naponta küzdenek azért, hogy tökéletesítsék magukat. Amikor látom, hogy önzetlenül 

teljesítitek a feladatotokat, elhozom hozzátok az általam kijelölt embertársaitok sokaságát, hogy 

megkapják a végső kinyilatkoztatásaim tudását. 

5 Az emberek által létrehozott szekták közül, amelyek az élet fájának levágott ágai, azokat 

választom ki, akik spiritualizációra vágynak ─ azokat, akik tökéletlen módon keresnek Engem, de 

szeretnek Engem ─ azokat, akik odaadással ejtik ki nevemet, és a szeretet, alázat és hála cselekedeteit 

mutatják be Nekem. Jó halászként jövök a szívek vágyakozásában, és bár ma még kevesen követnek 

Engem, holnapra megszaporodnak. Már közeledik az óra, amikor a bizonyítékok meggyőzik majd a 

világot arról, hogy azért jöttem, hogy szeretetem hagyatékát rátok hagyjam, és ti, mint e kinyilatkoztatások 

tanúi, helyesen fogtok beszélni róluk. 

6 Ne tegyetek semmiféle különbséget embertársaitok között. A szellemi eszményben minden emberi 

faj és osztály egyesülni fog. 

7 Tegyétek szívemre embertársaitok szükségleteit. Minél inkább bűnösök, annál több szeretetre és 

irgalomra van szükségük. Most közeledik az idő, amikor a tanításom elterjed, és a "munkások" különböző 

területekre mennek. Akaratom szerint fognak letelepedni azokon a helyeken, ahol Igém a nyitott szívekbe 

fog ömleni, amelyeket termékeny földként készítettem elő, készen arra, hogy keblükbe fogadják az isteni 

magot. Ott van a tevékenységetek helyszíne. Felelőssé teszlek számos emberért, akiket a gondjaidra bízok, 

amint erősnek és készségesnek látlak. 

8 Az örömhír minden tanításhoz vagy szektához tartozó emberhez el fog jutni. Mindenki tudni fog 

az Én eljövetelemről a Harmadik Korszakban, mint a Szentlélek. Eljön majd az idő, amikor ezek a 

kinyilatkoztatások teljesen ismertek lesznek, és ezért harcolni fognak ellenetek. De ne aggódjatok, az Én 

fényem nem fog elhalványulni. Éppen akkor fog a legnagyobb ragyogásban tündökölni az én szavam erről 

az időről. 

9 Úgy készítelek fel benneteket, mint szorgalmas munkásokat a földeken. "Az Ige bőségesen lesz az 

ajkatokon. Gyakran beszéltek számotokra ismeretlen tanításokról. Ezek lesznek az új inspirációk, amelyek 

az Én Lelkemtől érkeznek a befogadó szívetekbe. A tetteidnek mindig összhangban kell lenniük a 

szavaiddal. Minden cselekedetednek őszintének kell lennie, hogy higgyenek neked. Meg fogom nézni a 

munkáitokat, és meg fogom ítélni őket. 

10 Emlékezzetek vissza Izrael népének tiszta szokásaira az első időkből, és térjetek vissza hozzájuk. 

Egészsége és ereje törvényem iránti engedelmességükből és tiszteletükből fakadt. Ebből a népből 
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példamutató emberek, pátriárkák és próféták kerültek ki. Ott van Ábrahám, Izsák és Jákob, akik a ti 

fajotok törzse. Lelkileg és fizikailag is próbára tették őket, de az erő nem hagyta el őket. Szükséges volt, 

hogy azok, akiknek életet kellett adniuk Izrael népének, erőt és szeretetet sugalló példát mutassanak 

minden utódjuknak. Itt megismerhetitek az erőtöket és a hatékonyságotokat a nagy megpróbáltatások 

órájában. 

11 Jelenleg készítem fel azokat a lelkeket, akik távozásom után is inspirálni fogják az embereket. Ők 

fognak vigyázni a Munkám alapvető tanításaira, és nektek hallgatnotok és tisztelnetek kell őket. 

12 Teljesítsétek feladatotokat a jelen időszakban, és utána a következő nemzedékek folytatják majd a 

munkátokat. Mindig nagy emelkedettségű lényeket fogok küldeni a Földre, hogy vigyázzanak a 

Törvényre, Tanításom lényegére. 

13 Legyen egyetértésben a megpróbáltatásokkal. Annak, aki nem kapta meg, amit kér tőlem, és azt 

hiszi, hogy az a javát szolgálja, azt mondom: Ismerem a sorsodat; de amit kérsz Tőlem, az nem fogja 

boldogságodat, csak szenvedést fog okozni. Gondolj a jóvátételre. A földön nem fogtok tökéletes békét 

élvezni. Ma csak a kötelesség teljesítése adhat megnyugvást. De holnap, amikor a lelki életben leszel, azt 

fogod mondani Nekem: "Atyám, Te tudtad, hogyan vezess engem úgy, ahogy az jó a lelkemnek. Mert ha 

megadtad volna nekem, amit kértem Tőled, akkor tévútra tévedtem volna, vagy késleltettem volna a 

hozzád jövetelemet." 

14 Azért adtam nektek az Igém fényét ebben az időben, hogy a világ békéjéért dolgozhassatok, és 

hogy lelketek újabb lépést tehessen a tökéletesség felé vezető úton. Megértettem veled, hogy milyen 

adottságokkal rendelkezik a lelked, hogy legyőzhesse az útjában álló akadályokat és nehézségeket. 

Megértettem veletek, hogy a keserűségnek ez az időszaka, amelyen keresztülmentek, a vezeklés ideje, 

amelyet megadással és hittel ki kell ürítenetek, mint egy poharat. 

15 Azért jöttem a végtelenségből, hogy megszabadítsalak benneteket a benneteket lebilincselő 

láncoktól. 

16 Ebben a Harmadik Korban egyesítettem mindazokat, akik a múltban azt a küldetést kapták, hogy 

igazságomat megismertessék az emberiséggel, hogy elnyerjék áldásaimat.  

17  Ezért új kinyilatkoztatásokat adtam nektek. 

18 Tegyétek magatokévá tanításaimat, hogy gyakorolhassátok őket. De amikor elhagyjátok ezeket a 

gyülekezési helyeket, amelyek olyanok, mint a vándorok számára a fák, amelyek árnyékában hallottátok a 

pacsirta trillázását, ne induljatok el káros élvezetekért ahelyett, hogy a szemlélődést keresnétek, hogy 

elmélkedjetek. Mert a szellemi lényeg, amelyet a Mestertől kaptatok, akkor ki fog törni a szívetekből. 

19 A szenvedélyek, mint a forgószél, elragadják lelketekből a kegyelmet, amellyel felöltöztettelek 

benneteket, és amikor megfosztjátok magatokat ettől, megengeditek, hogy a gyengeség és a betegség 

vegye birtokba lényeteket. 

20 Irányítsd lelked imáját a Végtelenhez, hogy a béke légkörét teremthesd meg az emberiség körül. 

Amikor látjátok embertársaitokat az én igazságosságom terhe alatt, tegyetek érdemeket, és kínjaik meg 

fognak rövidülni. Imádkozzatok a világért, amikor meghalljátok a természeti erők hangját. Ne keressetek 

menedéket csak magatoknak. Ha a nyomorúság órájában törődtök embertársaitokkal, és megfeledkeztek 

magatokról, megvédelek benneteket. Védd meg az embereket imáddal és kegyelmeddel. 

21 Higgy az ima erejében. De tudnotok kell, hogy mindenekelőtt éreznetek kell ahhoz, hogy elérjetek 

Engem. 

22 Ha már erős és igaz hited lenne, akkor csodákat tennél. Siessetek, mert eljön az óra, amikor el kell 

indulnotok, hogy a világ útjain terjesszétek e munka tudását. Akkor nem kell félned az emberek 

igazságától, és nem kell aggódnod a rágalmak miatt sem. 

23 Haladtatok az ösvényen. Fordítsd vissza a tekinteted, és nézz a múltadra. Ami megmaradt, az az 

anyagiasság, az arrogancia, az alantas szenvedélyek, a bálványimádás, a tudatlanság, a bűn. 

24 De azért maradjatok az ösvényen, hogy még nagyobb lelki fejlődést érhessetek el. Akkor 

megtapasztalod majd az Ígéret Földjének békéjét a szívedben. 

25 Ez az a nap, amikor a kiválasztott nép szelleme ihletet kap, és elméjük megvilágosodik, hogy 

megértse a tanításokat, amelyeket az Élet Nagy Könyve őrzött meg, és amelyeket a múlt időkben adott 

szavam szerint kellett eléjük tárnom. 
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26 És ti, hogy hozzám jöhessetek, elhagytátok a világot, megtisztítottátok magatokat, és amikor 

felkészültetek, imádkoztatok, hogy befogadjátok az Egyetemes Sugarat. Elárasztotta a lelkedet, és hatása 

alatt felébredtek az adottságaid, és lényed legfinomabb húrjai is rezgésbe kerültek. 

Sok olyan érzést láttál felbukkanni a szíved mélyéről, amelyek eddig ismeretlenek voltak számodra, és 

amelyek miatt másképp tekintesz erre az életre. És amikor aztán képesek voltatok a szeretetet és az 

irgalmasságot hatékonnyá tenni, elég erősnek éreztétek magatokat ahhoz, hogy nagy műveket vigyetek 

véghez, és hogy embertársaitok nagy tömegeit megértsétek. Szeretnéd növelni a rászorulókkal való 

törődésedet, és gondolataiddal fényüzeneteket küldeni azoknak, akik távol vannak tőled. Mindezt 

megteheted, mert széles mezőt nyitottam meg a lelked előtt, ahol dolgozhatsz. 

27 Szellemi ajándékaidnak nincsenek határai, nem fognak kimerülni, még akkor sem, ha úgy 

gondolod, hogy minden vagyonodat továbbadtad. Minél többet adsz másoknak, annál nagyobb lesz az 

örökséged. Az Ön küldetése mindig is az volt, hogy a békéért dolgozzon és kiálljon a világért. 

28 Azért tettelek próbára benneteket, hogy bízhassatok magatokban, hogy tudjátok, mire vagytok 

képesek. Hány alkalommal, amikor bizonytalan voltál, vagy nem hittél, vagy nem bíztál a lelked erejében, 

elküldtem neked a bizonyítékot, amire szükséged volt, és ezen keresztül megkaptad a választ. Egyik 

próbatétel után a másik után elengedtelek. De én már előre felkészítettelek benneteket, mert soha nem 

akartam senkit sem meglepni. 

29 Irányítom lépteiteket, körülveszlek benneteket a béke légkörével, amelyben tanulhattok és 

elmélyülhettek tanításomban. De akkor, amikor már felkészültetek, előre fogtok menni azokhoz az 

emberekhez, akik abban az időben fognak felemelkedni. Ma még nem ragyognak a műveid. De népemnek 

erősnek kell lennie az erényben, harcolnia kell az anyagiasság ellen, hogy segítsen az emberiségnek 

megtalálni a biztos utat, amely hozzám vezet. 

30 Már élveztétek Lelkem békéjét, amikor Velem egyesülve szárnyaltatok. De a tartós béke még 

nincs bennetek. Az út elején vagytok, és csak az érdemeid adják meg nektek azt a kimondhatatlan örömöt, 

hogy közelebb kerülhettek hozzám. Megszaporítom a gyümölcsötöket és lerövidítem az utat, hogy 

hamarosan elérjetek Hozzám. 

31 Az elsők között voltatok, akik megkapták ezt az isteni üzenetet, és azt akarom, hogy tudjátok, 

hogyan adjátok tovább másoknak. Ez az emberiség, amely ma kételkedik és bizalmatlan, hinni fog. 

Elegendő bizonyítékot adtam neki ebben az időben, és mindannyian rólam beszélnek. Rövid ideig süket 

marad. Ezután meg fogja hallani a hívásomat, tanításom vonzani fogja, fel akarja majd fedezni, hogy mi 

vár a lélekre ezen élet után, és a választ abban a könyvben fogja megtalálni, amelyet mindenkinek 

hátrahagyok: "Az Élet Könyve". A fényt végül mindenki birtokolni fogja, mert ez egy isteni örökség. Ez 

az örökség a tiétek, és ezt senki sem tagadhatja meg tőletek. Mindenkit tanítani fogok ─ mind azt, aki 

tudja, hogyan kell követni és helyesen értelmezni az utasításaimat, mind azokat, akik nem 

engedelmeskednek nekem. 

32 Amikor tanulmányoztad a munkáidat, és könnyeket hullatottál, amikor láttad, milyen kevés 

gyümölcsöt értél el, a lelked szomorú, amikor tudatára ébredt, milyen messze vagy még attól a céltól, 

amelyet én szántam neked, és eszedbe jut az a prófécia, amelyet neked adtak, és amelyben azt mondták 

neked: "Ha 'Izrael' nem dolgozik az egyesüléséért, akkor egy új háborút fog átélni, és még egyszer az 

asszony könnyeket fog hullatni és a férfi a vérét fogja ontani, és az otthonokban gyász lesz, nyomorúság és 

éhség, és a lélek szenvedni fog." 

33 Ezért azt mondom nektek, hogy ne legyetek tiszteletlenek egymással, ne tegyetek viszálykodó 

cselekedeteket. Utasításom célja, hogy egyesítsek minden lelket, hogy közelebb hozzam őket egymáshoz, 

hogy eggyé váljatok, és mindannyian elismerjenek Engem Atyátoknak. 

34 Most hagyd magad mögött az aggodalmak terhét, gyere hozzám kétségek és félelmek nélkül, 

legyen teljes bizalmad, és engedd, hogy az Én Akaratom valósuljon meg benned. Tudom, mi zajlik 

benned, és megadom neked az erőt, amire szükséged van. 

35 Én vagyok mindannak az eredete és célja, ami létrejött. Az én akaratom által jöttetek erre a világra, 

és az én akaratom által hagyjátok el újra. 

36 Szerető Atyaként jövök, hogy megbocsátást adjak nektek, mert még gyengék vagytok. 

37 Ez az élet úgy lett rátok bízva, mint egy lehetőség a lelketek számára, hogy érdemeket szerezzen. 

Ezért minden gondolatotoknak és emberi cselekedeteteknek a szeretet és igazságosság Törvényén belül 
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kell lennie. De az emberek letértek arról az útról, amelyet Törvényem mutat nekik, és ezért vissza kellett 

térnem hozzájuk, hogy emlékeztessem őket. Ezzel a szándékkal léptem most kapcsolatba veletek. Azért 

jöttök el, hogy meghallgassátok az igémet, hogy elmerüljetek a tanításomban, és felkészüljetek a szellemi 

életre. Ne kíváncsiságból, kötelességtudatból vagy azért jöjjön, mert úgy gondolja, hogy ezzel teljesíti a 

feladatát. Jöjjetek azzal a vággyal, hogy minden új leckében újabb kinyilatkoztatást, újabb tanítást 

találjatok. Használjátok a jelenlétemet, és jobban felkészültök küldetésetek teljesítésére. 

38 Akár fizikailag egészséges voltál, akár kielégülést és kényelmet kaptál, akár betegséget, csapásokat 

és szegénységet éltél át ─ mindez itt marad a földön, ahol az emberi élet véget ér, és ahol a lélek élete 

kezdődik. A lélek felemelkedéséért küzdöttetek, és szenvednetek kellett, és le kellett győznötök a 

testeteket. Ezért mondom nektek: Hallgassátok meg jól, értelmezzétek még jobban, és kutassátok ki 

magatokat, hogy felfedezzétek az igazságot. 

39 Amikor azonban azokkal találkozol, akik azt állítják, hogy új tanítást követsz, azt kell mondanod 

nekik, hogy csak a külső kultuszhoz tartozó egyházi rítusokat hagytad el, és hogy elfordultál a vallási 

fanatizmustól. 

40 Munkámat az egész világon el fogják ismerni. Mert ahogyan más időkben prófétákat küldtem, 

hogy hirdessék eljövetelemet, úgy ebben az időben is új prófétáimat küldöm, hogy ismertessék 

tanításomat, és hirdessék a közelgő országot minden jóakaratú ember számára. 

41 Minden egyes kinyilatkoztatás az emberiség szellemi képességének és annak a kornak megfelelően 

történt, amelyben élt. Ma ilyen módon jöttem, holnap egy emelkedettebb módon fogok hozzátok szólni. 

Ez a rally hamarosan véget ér, 1950 végén véget ér. Akkor a tanítványaim tanítóként indulnak majd 

útnak, akik nem fogják magukat egyedül érezni. Mert az ő szellemük fényében, Istenségemnek abban a 

részében, amely mindannyiótokban létezik, nekem kell beszélnem, megbocsátanom, szeretnem és 

tanítanom. 

42 Amennyire ez a lelkiismeret engedi, a lelked szabad lesz. Mert még csak gyülekezési helyekre sem 

lesz szüksége ahhoz, hogy továbbadja tanításomat. Beszélni fogsz, ahol csak lehetőség adódik rá, és az 

életed lesz az a szentély, amelyben műveid tisztaságával imádatod Engem. 

43 Bár jelenleg lehetetlennek tűnik számotokra, hogy békét teremtsetek az emberiségben, én azt 

mondom nektek, hogy eljön a béke, és még ennél is több: az ember spiritualizálódva fog élni. 

44 Sok csapás fogja érni a világot, mielőtt ez az idő eljön. De ezek a szenvedések az emberiség javát 

szolgálják majd, mind földi, mind szellemi értelemben. Ez olyan lesz, mint egy "eddig és ne tovább" az 

emberek gonosz cselekedeteinek, önzésének és élvezetkeresésének féktelen folyamata számára. Ily módon 

egyensúly jön létre. Mert a gonosz erői többé nem lesznek képesek legyőzni a jó erőit. Ez a megtisztulás a 

büntetés látszatát kelti, anélkül, hogy az lenne, mert mindig a legérzékenyebbeket és a legkedvesebbeket 

érinti. Valójában azonban ez az ösvényről letért vagy azt elvesztett lelkek megmentésének eszköze. Akik 

földi módon ítélkeznek, semmi hasznosat nem tudnak felfedezni a fájdalomban; de azok, akik úgy 

gondolják, hogy örökké élő lélekkel rendelkeznek, ugyanebből a fájdalomból fényt, állhatatosságot és 

megújulást nyernek. 

45 Ha spirituálisan gondolkodsz ─ hogyan hiheted, hogy a fájdalom rossz az emberiség számára, 

amikor egy olyan Istentől származik, aki csupa szeretet? 

46 Az idő múlik, és eljön az idő, amikor azok a nagy megpróbáltatások elkezdenek megjelenni, és a 

béke utolsó maradványa is elmenekül a világból, amely nem tér vissza, amíg az emberiség nem találja meg 

a Törvényem útját, és nem hallgat arra a belső hangra, amely szüntelenül szólni fog neki: Isten él! Isten 

benned van! Ismerd meg Őt, érezd Őt, békülj meg Vele! 

47 Akkor az életmódod meg fog változni. Az önzés eltűnik, és mindenki hasznos lesz mások számára. 

Az embereket az én igazságosságom arra fogja ösztönözni, hogy új törvényeket alkossanak, és szeretettel 

kormányozzák a nemzeteket. 

48 Vigyétek hamarosan az üzenetemet az emberiségnek, hogy felhasználhassák tanításaimat és 

figyelmeztetéseimet. Az ember rá fog jönni, hogy ez a szó valóban prófécia volt, és hogy mindent előre 

látott. 

49 Amikor a háborgó tenger elsimítja hullámait, és a szelek lecsillapodnak, amikor a nemzeteket nem 

ostorozzák többé csapások, és a járványok eltűnnek, akkor az emberiség számára béke fog kezdődni. 



U 232 

138 

50 Imádkozzatok és könyörögjetek a világért, amelynek a legnagyobb megpróbáltatásokat kell 

átélnie, és a legkeserűbb poharat kell meginnia. 

51 Hányan, akik ma azt hiszitek, hogy hisztek, fognak megremegni e szerencsétlen események láttán! 

Hányan vannak közületek, akik bátornak hiszik magukat, akik elrejtik gyávaságukat! Felkészítelek 

benneteket, hogy tisztában legyetek a cselekvésetekkel, amikor eljön az az óra, és betölthessétek a 

küldetést, amelyet rátok bíztam. 

52 Minden misztériumot megmagyaráztam nektek ebben az időben, még az Istenségem 

kinyilatkoztatásának Háromságáról szólót is, amelyet néhány szóban megismétlek: 

53 Az Atyának, Istennek nincs formája, nincs határa, se kezdete, se vége ─ egy olyan tanítás, amelyet 

nem tudtok felfogni. Mondd tehát: Isten minden fény Teremtője, a világegyetemet fenntartó erő, az élet, 

amely minden lényben lüktet. 

54 És a Fiú? A Fiú az "Ige", Ő Isten hatalma, amely egy tökéletes emberben, Jézusban testesült meg. 

Hogy az Atya szeretete lakozzon benne. 

55 Mivel az Isteni Lélek Jézusban volt, Ő ember és Isten volt ─ ember az anyagi természeténél fogva, 

Isten pedig a szellemi természeténél fogva. Emberi lényként olyan tulajdonságokkal rendelkezett, amelyek 

az emberre jellemzőek: Emberi lényként érzett és szenvedett. De a saját küldetéséről való tudása és lelki 

ereje miatt legyőzte a fizikai szükségleteket és kísértéseket. Mindent, ami nem volt összhangban a 

küldetésével, elutasított. Így Isten ezen az igaz és tiszta emberen keresztül kinyilatkoztathatta magát 

emberként. 

56 Amikor Jézus befejezte küldetését, visszatért az Isteni Szellemhez, magában hordozva az emberi 

élet nyomát ─ azoknak a megpróbáltatásoknak a nyomát, amelyeknek emberként alávetette magát. Ezért a 

Fiú, mivel Ő az Atya szeretete, mindannyiótokból tud valamit, és ti megértettnek érzitek magatokat, mert 

tudjátok, hogy Ő a ti világotokban élt, és ugyanazon a poron járt, amelyen ti is jártok. 

57 De az Atya és a Mester egy és ugyanaz az Isten. 

58 És a Szentlélek ─ mondhatom nektek ─ a legmagasabb forma, amelyben ez a Lény 

kinyilatkoztatja magát minden embernek, aki a lelkében birtokolja a Teremtő természetének egy szikráját. 

59 A Szentlélek, az Atya és a Fiú egy és ugyanaz az Erő, egy Akarat, nem három Személy, hanem 

egyetlen Isteni Lény, akinek különböző formákban kellett kinyilatkoztatnia magát gyermekeinek, hogy 

megértsék. 

60 Ismerd fel, hogy mennyi szeretet van Istenedben, aki bár mindenható, nem habozik korlátozni 

magát, hogy érezd és lásd Őt, aki megsokszorozza önmagát, hogy megmutassa neked, hogy Ő nem csak a 

Teremtőd és bírád, hanem az Atyád, a Barátod, a Testvéred, a Mestered is. 

61 Azt kérdezed: "Hogyan lehetséges mindez?" Ti még mindig kis teremtmények vagytok, akikkel 

korlátoztam magyarázataimat, hogy azokat elmétek befogadóképességéhez igazítsam. 

62 Megbocsátok neked, és áldásomat adom rád. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 233 
1 Lelkem fénye legyen veletek. 

2 Tanítványok, ti, akik önmagatokkal küzdve jöttök, akik a szellemi örökkévalóságra törekszetek, és 

nem elégedtek meg a műveitekkel ─ készüljetek fel. Mert bár teljesen igaz, hogy nem értétek el azt, amire 

a lelketek vágyik, és nem láttátok munkátok gyümölcsét, mégis azt mondom nektek, hogy felemelkedést 

és fejlődést értetek el. Ezt abban az életben fogjátok megerősítve találni, amely rátok vár, és amelyben a 

szellemi fejlődésetek teljes ismeretét kapjátok majd meg. Ott érezni fogjátok, hogy a Mester szeretete 

valóban áthatotta lényeteket, és hogy a szenvedők iránti irgalom érzése gyökeret vert a lelketekben. Ez 

lesz az a termés, amit a különböző reinkarnációitok után hoztok. 

3 A "Szellemi Völgyet" a fény szellemei fogják benépesíteni, akiknek erényei a jót és az emberiség 

fejlődését szolgálják majd. 

4 Azok, akik valóban felkészülnek ebben a világban, és küldetésüket valódi irgalommal és 

szeretettel végzik, nem fogják alig várni, hogy munkájuk befejezését lássák, hogy hallhassák a 

diadalkiáltást. Mert azok, akik erre vágynak, még mindig sok anyagi és kevés szellemi dologgal 

rendelkeznek. 

5 Amikor azt mondtam nektek, hogy adjátok meg a testeteknek azt a fontosságot és helyet, ami a 

sorsotokban van, akkor ez arra vonatkozott, hogy tudjátok, hogyan irányítsátok, hogy a tökéletességetek 

eszköze legyen. Mert a lelkednek kell elérnie hozzám. 

6 Nézzétek meg, milyen egyszerű a tanításom minden tekintetben. Ezért azt mondom nektek, hogy 

soha ne próbáljátok meg bonyolítani a dolgot. Nézd meg, hogyan könnyítem meg számodra a módját 

annak, hogyan élhetsz vele. De amennyiben látom, hogy szellemileg megragadjátok az utasításaimat, 

éreztetem veletek, hogy felelősséget viseltek ezért. Minél kevésbé ismeri valaki a tanításomat, annál 

kisebb a felelőssége. 

7 Miért vannak azok, akik Velem voltak, de elhagytak Engem? Miért cserélnek Engem olyan 

kielégülésekre, amelyek ártanak a lelküknek? És amikor útközben elérem őket, és hívom őket, végül 

hálátlanságukban azt mondják Nekem, hogy soha nem láttak Engem, és soha nem éreztek Engem. Hogy 

gondolhatták ilyen hamar, hogy elfelejtették Őt, aki lépésről lépésre velük jár ─ Őt, aki mellettük állt a 

megpróbáltatások órájában és az élet viszontagságaiban ─ Őt, aki ezekben a pillanatokban elhozta a 

meggyötört szívnek simogatásom mennyei harmóniáját és isteni békémet, aki azt mondja neki: "Gyere 

hozzám, pihenj velem, kövess engem, én vagyok az Ég, akit keresel." Ez a Mennyország. Abban a 

pillanatban ez a szív úgy érezte, hogy megragadta az érzelmek hulláma, mert rájött, hogy az ember nincs 

egyedül az útján, és a szeretet imája csavart ki belőle, amely hálaadás volt a Mester felé. Lehetséges, hogy 

valaki elfelejtse szeretetem e bizonyítékait? Lehetséges, hogy valaki, miután megkapta őket, tagadja, hogy 

érzett Engem? 

8 Ti, akik Engem hallgattok, kérdezzétek meg Tőlem: "Mester, honnan tudhatom, mi a jó és mi a 

rossz?" Erre válaszolok neked: Én vagyok az isteni igazságosság, és igazságosságként mindannyiótokban 

megnyilvánulok a lelkiismereten keresztül, amely Isteni Lelkem fénye. Ez Isten "hangja" az emberben, és 

mivel az emberben vannak olyan képességek, amelyek lehetővé teszik, hogy megértse ezt a "hangot", 

annak "hívásait" és ítéleteit, senki sem igazolhatja magát azzal, hogy nem ismeri a jó útját, amely a 

szeretet és az igazságosság törvénye. Melyek azok a képességek vagy tulajdonságok, amelyek lehetővé 

teszik az ember számára, hogy meghallja saját vezetője és bírája hangját? Intuíció, értelem és érzések. 

9 Ezért aki rosszul cselekszik, nem azért teszi, mert nincs füle, hogy meghallja ezt a hangot, hanem 

azért, mert bezárta a füleket, hogy ne hallja meg a saját ítéletét. Nem azért, mert nincsenek szemei a jó út 

felismerésére, hanem azért, mert szándékosan elvakította magát attól, hogy azon az úton járjon, amelyet 

saját akaratából teremtett. 

10 Nektek azt mondom: Miért hallgattassátok el Isten szerető és harmonikus hangját, amely a 

lelkiismereteteken keresztül szól hozzátok, noha az mindig biztonságosan a jó útjára vezet benneteket? 

11 Gyakran a "hús", mint egy vastag fátyol, nem engedi meglátni az igazság fényét. Ezért mondom 

nektek, hogy ezt a hangot teljes tisztaságában akkor fogjátok hallani, amikor már megszabadultatok a 

testtől. Ez a pillanat lehet a legfőbb boldogság pillanata a lélek számára, amely elérte földi küldetésének 

beteljesülését, vagy a végtelen fájdalom pillanata, amikor felismeri hibáit, és látja a foltjait, amelyek miatt 
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egy új testre vágyik, mint lehetőségre, hogy újrakezdje az utat. Ekkor az Atya igazságossága, amelynek 

eredete a szeretet, hatalomként nyilatkozik meg azáltal, hogy új emberi testet ad a léleknek, hogy betöltse 

a sorsát. 

12 Hány ilyen lehetőséget adtam mindannyiótoknak, hogy az idők végén hozzám jöhessetek, hiszen 

gyermekként hozzám tartoztok. De nem csak irgalomból és szeretetből akarom, hogy hozzám jöjjetek, 

hanem érdemeitek alapján is, hogy méltónak bizonyuljatok arra, hogy birtokba vegyétek és szemléljétek 

Munkám minden dicsőségét. 

13 Bizony mondom nektek, nagyobb öröm van a mennyben egy megtért bűnös eljövetelekor, mint 

amikor száz igaz ember lép be oda. Ez a jó győzelme a rossz felett, amikor a sötétségbe zuhant lélek 

visszanyeri nagyságát. 

14 Azért beszélek így hozzátok, hogy eltávolítsam tőletek mindazokat a képzeletbeli hiedelmeket, 

amelyek akadályozzák spirituális fejlődésetek útját. Mert az én tanításomat nem mutatták be nektek 

világosan az értelmezői. 

15 Emberek, legyetek erősek a fájdalommal szemben. Ha egyszer megértitek, hálásak lesztek Nekem, 

amiért próbára teszlek benneteket. 

16 Közeledjetek hozzám, és hallgassatok rám, mert az Igémben lelkileg táplállak benneteket. 

17 Tanításom ebben az időben csodát tett, és sokakat tett a fényre vágyóvá. 

18 Szíved csendjében hallottad a Mestert, és Vele pihented ki a hosszú utakat, amelyekről 

fáradtságodat és fájdalmaidat aratásként hozod. 

19 Amire a világ éhezik, az a szeretet, a béke, az igazság. 

20 Hozz egységet oda, ahol viszály van, fényt oda, ahol tévedés van, erkölcsöt oda, ahol bűn lakozik, 

és balzsamot oda, ahol fájdalom van. 

21 Akkor egy tiszta tükör leszel ─ egy tükör, amely a te szellemed, amelyben isteni útmutatásom 

tükröződik, és amelyben az emberiség látja tökéletlenségeit. 

22 Nagy a sorsod az emberiség között. Ezért tanítottalak benneteket, hogy ne botránkozzatok meg, 

ami okot adna embertársaitoknak arra, hogy elítéljenek benneteket. 

23 Tégy a testedből alázatos szolgát, aki soha nem áll a szellemed és az enyém közé, aki tudja, 

hogyan kell Nekem a neki járó szolgálatot teljesítenie, és aki megengedi a szellemednek, hogy felajánlja 

Nekem a neki járó imádatot. 

24 A megfelelően megértett spiritualizáció erőt és egészséget ad. 

25 Az idők kezdete óta a Törvény hírnökeinek és a Lélek tanításának ellenfele a tudós volt. Nagy 

csaták törtek ki a kettő között, és eljött az idő, hogy elmondjak nektek valamit ezekről a konfliktusokról. 

26 Azért teremtettem ezt a világot, hogy az inkarnálódott lelkek ideiglenes otthonául szolgáljon. De 

mielőtt benépesítenék, felruháztam őket a szellem, az elme és az akarat képességeivel. Előre tudtam 

teremtményeim sorsát és fejlődését. A földbe, annak belsejébe, felszínébe és légkörébe helyeztem minden 

olyan elemet, amely az emberi lény megőrzéséhez, táplálásához, fejlődéséhez és felfrissüléséhez 

szükséges. De hogy az ember felfedezhesse a természet, mint az élet forrásának titkait, hagytam, hogy 

felébredjen az intelligenciája. 

27 Így tárultak fel az ember előtt annak a tudománynak a kezdetei, amelyre mindannyian képesek 

vagytok, bár mindig is voltak nagyobb tehetségű emberek, akiknek az volt a küldetésük, hogy a természet 

erejének és elemeinek titkát az emberiség javára és örömére kiszakítsák. 

28 Nagy szellemeket is küldtem a földre, hogy felfedjék nektek a természetfeletti életet ─ azt, ami e 

természet felett áll, ami túl van a tudományon. E kinyilatkoztatásokon keresztül egy egyetemes, erős, 

teremtő, mindenható és mindenütt jelenlévő Lény létezését látták meg, aki az ember számára a halála után 

is tartogat egy életet, a lélek örök életét. 

29 De mivel az egyik szellemi küldetést, a másik tudományos küldetést hozott, az egyik és a másik, a 

vallás és a tudomány, mindig is ellenségként állt szemben egymással. 

30 Ma azt mondom nektek, hogy az anyag és a szellem nem ellentétes erők; a kettő között harmónia 

fog uralkodni. A fény az Én szellemi kinyilatkoztatásaim, és a fény a tudomány kinyilatkoztatásai és 

felfedezései is. De ha hallottátok tőlem, hogy gyakran kifogásolom a tudósok munkáját, az azért van, mert 
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sokan közülük visszaéltek az energiával, a természet korábban ismeretlen elemeivel és erőivel a pusztítás, 

az ellenségeskedés, a gyűlölet és a bosszú, a földi uralom és a mértéktelen hatalmi törekvés káros céljaira. 

31 Elmondhatom nektek, hogy azok számára, akik szeretettel és jó szándékkal végezték küldetésüket 

─ azok számára, akik tisztelettel és alázattal hatoltak be titkos kincstáraimba, örömömre szolgált, hogy 

nagy titkokat fedhettem fel nekik lányom, az emberiség javára. 

32 A tudomány a világ kezdete óta az emberiséget az anyagi haladás útjára vezette, amelynek révén 

az ember minden fordulóban megtalálta a tudomány gyümölcseit ─ némelyik édes, némelyik keserű. 

33 Itt az ideje, hogy megértsétek, hogy minden fény az én Szellememhez tartozik, hogy minden, ami 

élet, az én Istenségemből származik, mert én vagyok a titkos kincstár, minden teremtés eredeti forrása és 

eredete. 

34 A spirituálisnak a tudományos ellen vívott harcai eltűnnek az emberi életből, és a spirituális és a 

tudomány egyetlen fényben egyesül, amely megvilágítja az ember útját a végtelenbe. 

35 Kezdtek felkészülni erre az időre. A spiritualizmusnak ugyanis világméretű küldetést kell 

teljesítenie. Ez lesz az, amely minden ember számára feltárja az igazi életet. 

36 Képzeljetek el egy olyan emberiséget, amely tudományát, tehetségét ugyanannak szolgálatába 

állítja, amely elragadtatás és bálványimádás nélkül nyújt kellemes istentiszteletet Istennek, amelyben még 

az élvezetek is egészségesek, és amelynek örömei egészségesek testnek és léleknek ─ akkor egy új, 

szellemileg magas világ, erkölcs és tudományosság lesz. Tisztelni fogod a felebarátod életét, és nem 

rendelkezel a sajátoddal. Mert ezek az emberek meg fogják érteni, hogy nem ők az urai önmaguknak, és 

hogy mindennek egyetlen tulajdonosa én vagyok. 

37 A predesztináltak azok, akik a kegyelem idején fognak élni a világban. Ami a könnyek völgye 

volt, a pusztulás és a halál mezeje, az a béke völgyévé fog átalakulni. 

38 Kedvező időszak lesz a szellemi ajándékok kibontakozásához és virágzásához. Akkor a tudomány 

nem fogja akadályozni a lélek felfelé irányuló fejlődését, hanem lehetővé teszem számára, hogy még 

jobban behatoljon az Én misztériumaimba, ahol nagy titkokat fogok neki felfedni az emberiség javára. 

39 Lelkem, mint mindig, örülni fog gyermekeim jó cselekedeteinek, legyenek azok szellemi vagy 

tudományos munkák, vagy a szépség iránti fogékonyságuk gyümölcsei. 

40 Ez a nép itt előkészíti az utat. De ezt az időt nem fogjátok látni a földi testetek szemével. 

41 Semmilyen megváltó hívás nem fog elhangzani tőletek, még olyan sem, amely egyesítené ezt a 

népet. Az én Igém lesz az, ami egyesít és megvált benneteket. 

42 Amikor 1950-ben véget ér az igehirdetésem, a te szentélyedben találom magam. Ott, a te 

szívedben lesz számomra a szeretet trónja, amelyet népem fog nekem felállítani. Nem akarjátok, hogy 

keresztre feszítve, pellengérre állítva vagy bíróság előtt mutassam be magam. 

43 Ne hagyjátok, hogy az idő kitörölje ezeket a szavakat, hogy megformáljátok belőlük Atyátok 

Bölcsességének Nagy Könyvét. 

44 Imádkozzatok úgy, hogy a lélekhez szóltok, mert a testetek hangja nem hangzik fel a mennyben. 

45 Míg egyesek szellemben jelennek meg, mert fizikailag nem tudtak eljönni, mások csak a fizikai 

burkukat mutatják meg nekem, mivel a lelkük messze lakik, és anyagi dolgokkal van elfoglalva. Mégis azt 

mondtam nektek, hogy fel kell készülni arra, hogy meghallgassatok Engem. De azt akarom, hogy fényem 

szellemi mannaként áradjon le, bárhol is vannak gyermekeim. 

46 Arra a napra lakomát készítek, hogy mindazok, akik a földön élnek, és a szellemek nagy seregei, 

akik a túlvilágon élnek, lakomázhassanak belőle. 

47 A Hétpecsétes Könyv fényében fogadlak benneteket. Illés ebben az időben készítette fel az emberi 

elmét a megnyilvánulásomra. Azóta egyre több új kinyilatkoztatást fedeztek fel a munkámban. Egyesek 

helyesen értelmezték a tanításomat, mások kiforgatták a jelentését, és amikor eljött az óra, hogy az 

emberek közösségekbe vagy találkozóhelyekre oszoljanak, mindenki úgy dolgozott, ahogyan az előttük 

járók tanították. 

48 Amikor először hallottátok a szavamat, a hallgatóim száma kicsi volt. Voltak köztük férfiak és 

nők, felnőttek és gyerekek. Ez a kis gyülekezet növekedett és néppé vált, majd kinyilatkoztattam nekik, 

hogy ők szellemileg "Izrael", akik elrejtve és szétszóródva élnek a világban. 
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Telt-múlt az idő, és a sokaság megszaporodott. Aztán összehívtam őket egy találkozóra, mert 

felfedeztem, hogy a szívük külön él, hogy nincs köztük sem egység, sem harmónia. 

49 Szavam dicsőségesen kinyilatkoztatott, és szívem megnyílt, mint egy bárka, amelyből a törvény és 

az ígéretek áradtak. Előtte az emberek meghajoltak, és felemelt jobb kézzel megesküdtek, hogy követik az 

Atyát, megesküdtek, hogy egyesülnek. Az akkori szavam kitörölhetetlen volt, mert a nép lelkében írva 

maradt, ahogyan annak a népnek az ígéretét is az Isteni Lélekkel kötött Új Szövetségként értelmezték. 

50 Azóta küzdötök az egységetekért, hogy a szívekben egy fény és az imádat egy formája legyen. De 

nem mindenki tartotta tiszteletben ezt a szövetséget, nem mindenki tette magáévá az egység és a 

spiritualizáció eszményét, és ez forgószelet és hurrikánt hozott erre a népre, és néha elgyengítette. Ma azt 

látom, hogy míg egyesek e tanítás tisztaságának, őszinteségének és egyszerűségének megőrzéséért 

küzdenek, addig mások, lelkiség híján, nem értették meg ezt az őszinteséget, és ezért idegen rítusokkal és 

a különböző vallások hatásaival szennyezték be azt. 

51 Olyan tanítást hozok a mostani tanítványoknak, amelynek tartalma a lényege annak, amit Mózes 

tanított ─ annak, amit Jézus árasztott az emberiségbe, és annak, amit Lelkem kinyilatkoztat nektek. 

Mégis láttam, hogy vannak köztetek olyanok, akik elrejtették az igazságomat, hogy a közösségük előtt 

urakként és királyokként magasztalhassák magukat. Ha tehetnék, koronát viselnének a fejükön, köpenyt a 

vállukon és jogart a jobb kezükben. Ehelyett azonban megalázzák a testvéreiket, és élvezik a hódolatot, a 

hízelgést és a dicséretet. 

52 Az emberek nap mint nap eljönnek a találkozóhelyeimre. Új tömegek és utolsó tanítványok 

szaporítják ezt a népet. Amikor egy olyan gyülekezetbe jönnek, ahol gyermekeim igyekeznek megmutatni 

munkám jóságát és tisztaságát, akkor fény tölt el őket, és dicsérnek engem. De amikor oda jutnak, ahol a 

hiúság és a szenvedélyek fészkelnek, zavarba esnek, és így, összezavarodva folytatják útjukat. Hogyan 

tudnák megállítani a tömegeket megelőző "munkások" kaotikus előrenyomulását is? Hogyan tudnák 

bebizonyítani a világnak, hogy ez nem egy szekta vagy egy új vallás, hanem az örök törvény, a Szentlélek 

világossága, amely tanítássá vált, hogy az embereket a lelkük tökéletességére vezesse? 

53 Ha kezdettől fogva megértettétek volna Tanításom lényegét és célját, nem lenne ennyi zavarodott 

az ösvényen. Azt gondoltátok, hogy ajándékaitok a ti földi kielégüléseteket szolgálják, és hagytátok, hogy 

az Igém fénye kialudjon, amikor az elérte a szíveket. A hanghordozók az elsőtől az utolsó találkozóhelyig 

továbbították szavamat, amíg a torkuk el nem rekedt, hogy legalább a hangjuk hangereje felébressze és 

lenyűgözze megkeményedett szíveteket. 

54 Láthattátok, hogy a közösségek nem ismerték el egymást a nézeteik és elképzeléseik 

különbözősége miatt, és ettől érintetlenek maradtak anélkül, hogy bármit is tettek volna a viszály 

megszüntetése érdekében. Időnként fel akarjátok szedni magatokat, és számon kérni a közösségeiteket, és 

utasítani akarjátok őket. De mit oktathatod őket, ha semmit sem tudsz? 

55 Tudom, hogy azok, akik szenvedtek és küzdöttek azért, hogy tanításomat teljes tisztaságában 

mutassam be, sírnak ezekben a pillanatokban, amikor ezeket a szavakat hallják. Bocsánatot és erőt kérnek 

tőlem, hogy kitartsanak a szakadásban, és én megbocsátást, erőt és fényt adok mindenkinek. 

Áldom az alázatosokat. De azoknak, akik nem azok, azt mondom: legyetek alázatosak, ne felejtsétek 

el, hogy példabeszédemben a Tékozló Fiúhoz hasonlítottalak benneteket, aki ─ miután elherdálta 

örökségét, távol az apai háztól, és látta, hogy kezei üresek, teste kimerült és kiszolgáltatott ─ hazatért, 

vágyakozva az apja karjai után. Fogadta őt, és lakomát rendezett örömében, hogy ismét vele lehet. Ezután 

a fiú alázatos, engedelmes és szeretetteljes lett az apja iránt. Mert vétkeinek fájdalma világosságot hozott a 

szívébe. 

De ti, akiknek azt mondtam, hogy úgy fogadtalak benneteket ezúttal, mint a tékozló fiút ─ azt hiszitek, 

hogy helyes, hogy miután érkezésetekkor lakomát rendeztem, asztalomhoz ültettelek benneteket, és 

kegyelmi ajándékokkal árasztottalak el benneteket, hiúsággal telve bitoroljátok házamat? 

56 Szavam képes volt megmozgatni a szíveteket, és egyesek elhatározzák, hogy nemesítik 

cselekedeteiket, mások pedig elhatározzák, hogy javítanak. Erre a Mester azt mondja nektek: Eljött a 

megtisztulás ideje. Menjetek vissza a közösségeitekbe, és fejlesszétek azokat az adottságokat, amelyekkel 

mindannyiótokat megajándékoztalak. Az a kívánságom, hogy a sok tökéletlenség és profanizáció szűnjön 

meg, ha nem akarjátok, hogy az Istenségem által kijelölt idő előtt megfosztva találjátok magatokat a 

szavamtól. 
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57 Tanulmányozzátok szavaimat, gondolkodjatok el rajtuk, majd induljatok el azzal a szilárd 

szándékkal, hogy kijavítsátok hibáitokat, kijavítsátok a tökéletlenségeket és megtisztítsátok az 

istentisztelet formáit. Imádkozzatok és figyeljetek, még van idő elpusztítani a rossz magot, elvetni a jót és 

learatni annak gyümölcsét. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 234  
1 Egy rövid időre magad mögött hagytad a világot, hogy Velem lehess. Próbatételről próbatételre 

éltél át, fényt nyerve a lelkedben. Mert szeretetem veletek volt a nehéz órákban, és emlékeztetett 

benneteket vigasztaló és bátorító szavaimra. 

2 A spiritiszta tanítás az új frigyláda, amelyben az emberiség fényt és vigaszt talál ezekben az 

időkben. 

3 Amint látjátok, hogy ezek a gyülekezeti termek nem elegendőek a tömegek befogadására, elhívlak 

benneteket a völgyek rétjeire, a mezőkre, egy hegyre, és ott kinyilatkoztatom közöttetek Lelkemet. 

4 Általánosságban szólva, az emberiség jelenleg nem hallotta meg a szavamat. Szellemi 

tehetetlenségük mély, és ezért nem találnak békét. 

5 A Szentlélek volt a tanítód. Ezért tartalak titeket felelősnek a békéért. 

6 Ez az isteni tanítás alapos tanulmányozást igényel, hogy felfedezhessétek a benne foglalt összes 

igazságot. Ez az a csillag, amely megvilágítja az utat a lélek üdvösségéhez. 

7 A harmadik korszak az ellenségeskedések, bűnök és fanatizmus mélységében lepte meg a világot. 

Nem volt felkészülve az Új Korszak eljövetelére, az új hajnal megjelenésére. Egy ideig még el kell 

viselnie a láncait, amíg a megújulás és a bűnbánat el nem töri azokat, és akkor erkölcsileg és szellemileg 

felemelkedik. 

8 Ne gondoljátok, hogy csak veletek vagyok. Az egész világon vannak vallási közösségek, ahol az 

emberek menedéket találnak a lelküknek, és minden emberben van egy hely, ahová én megyek, hogy 

megismertessem magam benne: a lélek. 

9 Szerelmem minden ajtón kopogtat a béke ígéretével. A hatalom emberétől kezdve, a földi 

dicsőségében hiúvá vált és a bölcsességre jutott emberen át a páriáig vagy a legkevésbé ismert emberig ─ 

mindannyian eljutnak az Úr látogatására. 

10 Azért jöttem ebben az időben, hogy felemeljek egy olyan népet, amelynek dallamos hangját az 

egész földön hallani fogják. Rábíztam egy marék búzát, hogy ő legyen a művelője. Előtte asztalomhoz 

ültettem, és a szőlő nedvét adtam neki inni, hogy megerősödjön, és elviselje vándorlásait. Bölcs 

tanácsaimmal megtanítottam, hogy felismerje a hamis utakat, hogy elszakadhasson tőlük. Megmutattam 

neki az igazi szentélyt, hogy beléphessen oda, és mindenütt érezze jelenlétemet. Azért szabadítottam ki, 

mert nem akartam, hogy a lába vagy a keze most érezze a láncok súlyát. 

De ha nagy képességeket és megbízatásokat adtam neki, az nem azért van, hogy megtévessze magát és 

hiú legyen, és királynak, istennek vagy bírónak képzelje magát. Csak annyival ruházom fel szellemét, 

hogy alázattal ruházza fel magát, és életét annak a feladatnak szentelje, hogy embertársai számára hasznos 

legyen, és az emberiséget szolgálja. 

11 Azt akarom, hogy amikor Isteniségemhez fordul, csak a vetés gyümölcsét ajánlja fel Nekem, és ne 

kérjen tőlem bocsánatot a vétkeiért. Ti vagytok a spiritualista emberek, akikre készülök. Ma, annak 

ellenére, hogy megkapjátok tanításaimat, még mindig hibáztok, mert ennek a szomorú emberiségnek a 

része vagytok, amely végigvonszolja magát a Földön, mivel nem tudta, hogyan fejlődjön felfelé. 

12 Egy pásztort állítottam elétek, Illést, hogy elvezessen benneteket az üdvösség akadályához, 

amelynek körét nem áll szándékotokban átugrani. 

13 Munkám, amely részben rajtatok nyugszik, a felelősség, lemondások és áldozatok keresztjeként 

nehezedik majd rátok. De minden lépésnél és minden esésnél lesz egy szeretettel teli támaszod, aki 

minden kegyelmével helyreállít. 

14 Eddig a járásod ügyetlen, bizonytalan, esetlen volt, és tökéletlenséged miatt keserűséget arattál és 

könnyeket ontottál. Ennek az az oka, hogy még mindig kisgyerekek vagytok. A jövőben, amikor a 

tartományokba vezető ösvényekre küldelek benneteket, biztonságban és hittel fogtok járni az úton. 

15 Ezen a napon azt mondom nektek: Szívedben és lelkedben határozd el, hogy békével, egységgel és 

jóakarattal követsz Engem. Így fogjátok várni azt, amit az Örökkévaló 1950-re szánt nektek. 

16 Ismerjétek fel, hogy ezekben a pillanatokban megbocsátom vétkeiteket, hogy e teher nélkül 

járhassátok utatokat. De ne rakd még egyszer a bűn súlyos terhét a lelkedre. 

17 Íme: Amikor a megbocsátásról szóló szavamat adom nektek, az világossággá válik a sötétségben. 

18 Tanítványok: Bár mindannyian ugyanúgy jöttetek ide, a sorsotok más és más a feladatotok is. 
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Mielőtt a lélek a földre érkezett volna, előre látta életútját, és ez a tudás, miután megtestesült, 

tapasztalattá és intuitív tudássá alakult át, így megmenekült a szakadékoktól és a zuhanásoktól. 

Ezekben a tanításokban kiárasztom bölcsességemet. Mert ti vagytok az én tanítványaim, akik 

előkészítik az utat a mestereknek, akiket az emberiségnek küldök. A felkészülésnek ez az útja tele van 

veszélyekkel és kísértésekkel. Figyelj, hogy az aljnövényzetben felfedezd a farkast. Akkor megragadod a 

szeretet kardját, amelynek ellenfeled nem fog ellenállni, és a tövisekkel és tövisekkel borított mezők 

virágzó völgyekké válnak. 

19 Mivel hallottátok a világosság eme szavát, nem lenne helyes, ha holnap hamis útra térnétek. 

20 Gyakoroljátok a szeretetet, mutassatok irgalmasságot, ami a szeretet leánya, és üdvözülni fogtok. 

Ne rejtsétek el a kenyeret, amelyet rátok bíztam. 

21 Ne legyetek közömbösek embertársaitok fájdalmaival szemben, mert akkor nem fogtok hitet vetni 

tanításomban. Helyezzétek magatokat minden lélekbe, és rá fogtok jönni, hogy mindenki a fényt keresi, 

ami az igazság. A "hús" ritkán mutatja meg a lélek küzdelmeit. 

22 Készüljetek fel. Mert amint megtanuljátok ezt a leckét, a rászorulók irgalomért és gyengédségért 

kiáltanak. 

23 Tanítványok, használjátok ki ezt a drága időt. Azon vagytok, hogy munkások legyetek az Úr 

földjein, amelyek az emberek szívei. Fáradhatatlanul ki kell mennetek a tartományokba és az otthonokba, 

mert az alvás ideje lejárt. 

24 Igazán meg fogtok lepődni és örülni fogtok, amikor meglátjátok, hogy embertársaitok szíve már 

felkészült a befogadásotokra. 

25 A szellemi világból leszálló fényszellemek figyelik és munkálkodnak az emberek ösvényein ─ a 

fontosak és a feltűnés nélküliek egyaránt. 

26 Most van a kegyelem pillanata azok számára, akik a földön élnek, és azok számára is, akik már 

nem élnek a földön, mert meghallják hangomat, amely először 1866-ban hangzott el ebben a formában. 

27 Az első, aki hallgatott rám, úgy kezelte munkámat, mint egy fát, levágta az első ágakat, hogy 

átültesse őket különböző területekre. Néhányan jól értelmezték a tanításaimat, mások eltévesztették az 

utat. 

28 Kicsik voltak azok a csoportok, amelyek a szegényes tárgyalótermek árnyékában gyűltek össze. 

De ahogy nőtt a számuk, és a tömegek egyre nagyobbak lettek, arra hívtam őket, hogy egyesüljenek, hogy 

mindannyian egy Mester tanítványainak ismerjék el magukat, és egyformán gyakorolják a tanítást; hogy a 

magot ne a "munkások "* belátása szerint, hanem az Isteni Akarat szerint vessék el. 
* 

 
Utalás Jézus példázatára a "munkásokról a szőlőskertben". 

29 Az Újszövetség szellemi frigyládája előtt a sokaság megadásra, engedelmességre és jóakaratra 

esküdött; de amikor az orkánok és forgószelek hatalmas erővel törtek be, és megostorozták a fa ágait, 

egyesek elgyengültek, míg mások rendületlenül állhatatosak maradtak, és megtanították az új 

"munkásokat" a "földek" művelésére. Néhányan, miután felismerték e kinyilatkoztatás nagyságát, 

mélyebbre akartak hatolni titkaimban, mint ahogyan azt akarom, hogy olyan tudásra és hatalomra 

tegyenek szert, amely a többiek fölé helyezi őket; de nagyon hamar szembesültek igazságosságommal. 

30 Mások, akik nem tudták felfedezni e mű nagyságát a maga tisztaságában, egyszerűségében, 

szektákból és egyházakból vették át a rítusokat, szimbólumokat és szertartásokat, azt gondolván, hogy 

ezek ünnepélyességet kölcsönöznek majd a megnyilatkozásaimnak. 

31 Azért neveztelek titeket "erős népnek", mert isteni Igémből táplálkoztatok, amely a bölcsesség igaz 

könyve, amelyet nem emberi kéz írt. Minden szó egy oldal benne, minden oldal jelentős. Mérjétek fel, ne 

elégedjetek meg azzal, hogy bemagoljátok az adásaimat. Akkor ez a könyv megmarad a szívetekben. 

32 Ahogy közeledik az idő, amikor már nem beszélek hozzátok, helyrehozom mindazt, amit elődeitek 

nem tudtak helyrehozni. Mert nem akarok a tanítványok között olyan újoncokat, akik nem értik a 

tanításaimat, sem olyan "munkásokat", akik nem tudják, hogyan kell vetni. 

33 A tanítás, amit tanítok nektek, nem új. Ne mondjátok, hogy az Én eljövetelemmel új vallás 

keletkezett a földön. Megnyilvánulásom ebben a Korszakban ugyanazt az utat mutatja nektek, mint amit 

az idők kezdete óta kijelöltem számotokra, és Szavam elmagyarázza és feltárja előttetek a Törvény és a 

Tan titkait, amelyeket korábban kaptatok. 
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34 Azok, akiket ti külföldieknek neveztek, azért voltak köztetek, hogy ideiglenesen növeljék 

soraitokat, és hogy Isteniségem tanítványai legyenek. Tekintsétek mindannyiukat igaz testvéreknek. Ne 

mutassatok rossz példát, ne fogadjatok el titokban kinevezéseket, ne vállaljatok elhamarkodottan 

felelősséget, vagy olyat, ami nem a tiétek, mert akkor azt fogjátok látni, hogy a növények, amelyeket meg 

kell művelnetek, terméketlenek lesznek. Ez nagy fájdalmat fog okozni a szíveteknek. 

35 Készüljetek fel. Mert már megmondtam nektek, hogy a különböző vallási közösségekből származó 

testvéreitek és nővéreitek kopogtatni fognak az ajtótokon, egyesek azért, hogy számon kérjék rajtatok, 

amit szerintük eltitkoltatok előlük, mások azért, hogy magyarázatot kérjenek sok titokra, megint mások 

pedig azért, hogy menedéket és vigaszt keressenek a szívetekben. Készüljetek fel, hogy menedéket 

nyújthassatok a rászorulóknak, és kielégítő választ adhassatok annak, aki kérdez benneteket. 

36 Hagyd, hogy a magasak és a mélyek, a tanultak és a tanulatlanok megtalálják az utat hozzád. De ne 

engedjétek, hogy csalás terjedjen el a munkámban vagy keveredjen vele, és ne engedjétek meg a 

profanizációt. 

37 Tanításomnak át kell alakítania az embereket azáltal, hogy szeretetével, szelídségével és 

igazságosságával meggyőzi őket, és megújulást és békét hoz számukra. A "királyok" alázatosan 

leereszkednek "trónjaikról". A testvérháborúk átadják helyüket a megbocsátásnak és az egyetértésnek. A 

rossz szenvedélyek megfékeződnek, és a vérszomj, amely a vadállatokéhoz hasonlítható, akik ölik 

egymást, hogy kielégítsék ösztöneiket, átadja helyét az emberség érzésének. 

38 Ez a nép itt a föld jó szelleme lesz, a béke és az áldás szelleme. 

39 Szeretett tanítványok: Tanításom veletek van, amely még nem anyagi könyvekből áll. 

40 Akkoriban megleptelek benneteket, amikor a megértés egyszerű és egyszerű szervein keresztül 

hallgattattattam meg veletek az Igémet. De nem ez az első alkalom, hogy egyszerű vagy tudatlan 

embereket használok fel arra, hogy a tanultakat meghökkentem a hatalmammal. 

41 Ti, akik hallotok Engem, nem mondhatjátok, hogy emiatt mindannyian egy szinten vagytok. Mert 

az ilyen módon tevékeny lélek gyorsabban fejlődik, mint a lomha, és mint az, amelyik a gyümölcsök 

élvezetében lankad önzésében. 

42 Bár a ti lelketek az, akit keresek és készítek elő oly módon, hogy hamarosan képes lesz 

közvetlenül és szellemileg kommunikálni Velem, az emberiség is az élő és igaz Isten felé fordítja a 

szemét, és elfelejti a képeket és hasonlatosságokat. De azt mondom nektek, hogy soha nem hiányoztatok 

törvényemből, mint az üdvösség világosságából. Mert réges-régen Mózes ihlette. 

Két olyan parancsolat van benne, amelyet ha az emberek követnének, akkor az egész tanításomban 

való hitet eredményezne, betöltené az egész Törvényt, és egy lépést jelentene a tökéletesség felé. Ezek 

azok, amelyek arról szólnak, hogy szeresd Istent teljes szívedből és lelkedből, és szeresd felebarátodat, 

mint önmagadat. 

43 Törvényemet nem az emberek között gyakorolják; a bizonyíték az, hogy igazságtalanság van. 

Nézzétek, hogyan alázza meg a gazdag ember a szegényt, hogyan uralkodik az erős ember a gyengén, 

hogyan nem törődik a szenvedővel az, aki élvezi az életet. Ezért akartam igazságot teremteni ebben az 

időben azáltal, hogy megkegyelmezek a szegényeknek, a gyengéknek és a szenvedőknek, hogy szívük 

örömmé váljon, és ajkuk a szeretet és a megbocsátás szavait mondja ki azok számára, akik megsértették 

őket. Így mutatom meg nektek az utat a Mennyei Királyság kincseinek megszerzéséhez. 

44 Hamarosan elküldelek benneteket a tartományokba, falvakba, városokba és népekhez, hogy 

terjesszétek az irgalmasságot, hogy ez az emberiség megtisztulhasson a foltjaitól és üdvösségre jusson. 

Vagy azt akarod, hogy ez a világ örökre a vezeklés helye maradjon? Azt akarom, hogy érezzétek Lelkem 

békéjét ezen a földön, annak a békének az előérzetét, amelyet majd az én keblemben fogtok élvezni. 

45 Vegyétek észre, hogy milyen kitartó és fáradhatatlan voltam, mióta 1866-ban ebben a formában 

kezdtem beszélni hozzátok. Mert felkészülten és egységben akarlak benneteket hagyni, miután az én 

szavaim inspirációja befejeződött, és a szellemem közvetlen megnyilvánulásának ideje a ti szellemetek 

számára elkezdődik közöttetek, vagyis a menny megnyilvánulása a földön. De az "én szavam" ezután 

továbbra is a "felhőből" fog megnyilvánulni, mint intuíció, szellemi arc és inspiráció. 

46 A mostani idők teológusai kutatni fogják az Én Igémet és az új Írásokat, és megkérdezik: "Kik 

vagytok ti, akik így beszéltek?". Ahogyan a régi idők írástudói és farizeusai is fellázadtak, és azt mondták 
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Nekem: "Ki vagy te, hogy nem engedelmeskedsz és helyettesíted Mózes törvényét?". Akkor megértetem 

velük, hogy a három kinyilatkoztatás az egyetlen törvény, amelyet mindig is tanítottam és követtem. 

47 Sokan azok közül, akik ebben a Korszakban elítélnek Engem, azok közé tartoznak, akik 

kételkedtek a "Második Korszakban". De megőriztem őket, és újra elküldtem őket a földre, hogy tanúi 

legyenek Törvényem győzelmének, és hogy felnyissák szemüket a Fényre. 

48 Tanítványok, ti valóban ittatok az Igém tejéből és mézéből. Készítsétek fel szíveteket, hogy 

beszélhessetek a Mesterrel. Illés hozzám vezet benneteket, és meghívja a lelketeket, hogy emelkedjen fel a 

béke régióiba. Ez feledteti veled a földi hamisságokat, hogy a jobb kezemnél lehess, és örülj az én 

szavamnak. 

49 Különböző tartományokból és nemzetekből hívtalak benneteket, hogy egy néppé egyesítselek 

benneteket. Azért egyesítelek benneteket ezekben a szerény otthonokban, hogy tanításomat a füleitek elé 

vigyem. Éreztétek a jelenlétemet és követtétek a lépteimet. Mert ti lesztek a hűséges tanúi ennek a 

munkának, amelyet sokan csak 1950 után fognak megismerni. Áldott azonban, aki engedelmeskedik 

parancsolataimnak, mert minden időkre felkészült lesz. 

50 Szavam lényegében megismertetem veletek a Harmadik Korszakban való eljövetelem és 

hirdetéseim okát, hogy soha ne essetek tévedésbe. Mert mondom nektek, hogy távozásom után hamis 

próféták fognak támadni, és ti ne hallgassatok rájuk. Ezután az idő után ne keressetek Engem abban a 

formában, amelyben ma szólok hozzátok, mert akkor súlyos vétket követnétek el szememben, miután 

figyelmeztettelek benneteket. 

51 Akkor csak lelkileg keressetek Engem, mutassátok be Nekem a hiteteket és a cselekedeteitekben 

elért haladást, és dolgozzatok az egyesülésért. Új tanítványokat fogsz vonzani az összejöveteleidhez, mert 

ez a nép megsokszorozódik ebben és más nemzetekben. 

52 Az általam mutatott út a szeretet, a lemondás és az áldozathozatal útja. Ahhoz, hogy elérjetek 

Engem, gyakran fel kell áldoznotok azt, ami a legkedvesebb számotokra. A földi kielégülésekhez kötött 

szívednek el kell fordulnia tőlük, hogy Tanításom tanulmányozásának és megismerésének szentelhesse 

magát. 

53 A Második Korszakban emberek sokasága hallotta meg az Én Igémet. Közülük választottam ki 

tizenkettőt, akiket tanítványaimmá tettem. Az én szavamra kaptak utasítást. A szerelmem 

mindenféleképpen megdolgozta a szívüket, mint egy véső. Közel éltek hozzám, megérezték ezeknek az 

isteni megnyilvánulásoknak a nagyságát, és példamutató tetteimből kiolvasták a szeretet és a megváltás 

sorsát. Szenvedtek az Ügyemért, és amikor eltávoztam tőletek, az Én apostolaimmá váltak. 

Mindent elhagytak, hogy kövessék a lépteimet. A rágalmazás vagy a hamis tanúvallomás nem késztette 

őket visszavonulásra. Csak a szeretet és az odaadás élt bennük. Amit a lelkükbe vetettem, gyümölcsöt 

hozott, és távozásom előtt és után megkóstoltattam velük a gyümölcsüket, amelyet édesnek és odaadónak 

találtam, és azt mondtam nekik: Hallgassatok rám mostantól kezdve, és később nagy kinyilatkoztatásokat 

fogok közölni a szátokon keresztül, amelyek még ismeretlenek számotokra. "Az Ige kimeríthetetlen lesz, 

és az ihlet gyümölcsöző, amely sokféleképpen fog áradni az átadásotokon keresztül. Ti mindannyian 

ajándék lesztek az emberiség számára ─ egy ajándék, amelyet igazságom tanúságaként adok nekik. 

54 Tanítványaim megígérték, hogy minden cselekedetükben példát vesznek rólam, és azt teszik az 

emberiséggel, amit én tettem velük. Befejezték munkájukat, és példájuk örökkévaló. 

55 Hasonlóképpen, ugyanezzel a szeretettel készítelek fel benneteket a Harmadik Korszakban, és 

megkérdezlek benneteket: Készek vagytok-e elfogadni a próbákat, amelyeket küldök nektek, ha ez az 

akaratom, hogy tökéletesítsem a lelketeket? ─ "Igen", mondjátok nekem szívetek mélyéből. "Szeretünk 

Téged, és szolgálni akarunk Téged, de minden segítségedre számítunk." 

Mondom nektek: bátorításom soha nem hagy el benneteket. Vezetni foglak benneteket, hogy fényem 

mindig megmutassa nektek kötelességeiteket, és cselekedeteitek mindig az én törvényeimen belül 

legyenek. 

56 Emberek, ti már felemelkedtetek, és már érzitek a Szellemi Életet. Rövid időre megéreztétek a 

rátok váró ország békéjét, megismertétek a kötelességteljesítés elégedettségét, és azt mondjátok Nekem: 

"Mester, vizsgáld meg a magot, amelyet Neked bemutatunk, és mondd meg, hogy teljesítettük-e 

kötelességünket, vagy megszegtük azt." Ez a kérdés a következő. De én azt mondom nektek: Megkaptam 

a szereteted és a jó szándékodat. Légy nyugodt, nagy erőd van, hogy győzedelmeskedj a 
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megpróbáltatásokban, és minden rossz ellenszere. Használjátok minden adottságotokat, hogy lássátok, 

milyen erősek vagytok. Nevelni fogom a képességeidet, növesztem őket, és hasznosítani fogom őket. Mert 

nagy gyümölcsöt kell teremnetek az emberiség számára, és akkor látni fogjátok, hogy tele vagytok 

kegyelmi ajándékaimmal és jótéteményeimmel. 

57 Ha készen állsz, ne nézz közömbösen a szenvedőkre, ne nézd megvetően a szegényeket. 

Gyakoroljátok az irgalmasságot, hagyjátok, hogy fényem megvilágítsa az életüket, hagyjátok, hogy a 

szeretet, amelyet belétek helyeztem, elérje őket, és melegséget, bátorítást és reményt adjon nekik. 

58 Szeress lelkileg hangosabb és önzetlenebb szeretettel. Szeress engem, ahogy én szeretlek téged. 

Szeressétek embertársaitokat, mert mindegyikükben ott vagyok. 

59 Legyetek alázatosak az alázatosok között, legyetek mindenkinek szolgái, ahogy én is a ti szolgátok 

vagyok. Gyakran kaptam utasításaitokat, és engedelmeskedtem nektek, hogy tanítsalak benneteket. Aki 

szolgál, nem alázza meg magát, hanem megbecsüli magát. De ne kérjen fizetséget a szolgáltatásáért. Nincs 

senki a földön, aki értékelni tudná a munkádat. Igazságosan adok nektek, érdemeitek szerint. 

60 Bízzátok rám minden ügyeteket, és én kegyesen megítélem őket. Ha látom, hogy szándékotok jót 

tenni, hogy igyekeztek megvédeni azokat az elveket, amelyeket üdvösségetekre adtam nektek, hogy 

tudtatok rám hallgatni és engedelmeskedni nekem, akkor elfogadom cselekedeteiteket, és ezáltal nemcsak 

magatoknak, hanem annak a szellemi seregnek is üdvösséget hoztok, akikhez testvéri kötelékek fűznek 

benneteket, és akik a családotokat alkotják. Jó példátok nemcsak az általatok lakott világban fog 

visszhangozni, hanem az élet más síkjain is, és olyan lesz, mint egy mag, amely az idők folyamán 

elszaporodik. És a gyümölcsöket Velem együtt fogjátok learatni, és örökké táplálkozni fogtok belőlük. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 235  
1 Úgy jöttem hozzátok, mint egy új nap, szeretettel eltávolítva megértésetek hiányát és kétségeiteket 

az Én fényemmel. 

2 Gyertek az általam készített lakomára, hogy jóllakhassatok a jó étellel, amely erővel és 

kegyelemmel tölt el benneteket. 

3 Meghívlak benneteket, hogy élvezzétek a békét és az üdvösséget a háborgó tengerből, és még 

egyszer kijelölöm számotokra a testvériség és a szeretet útját, mert azt akarom, hogy az erény és a 

kötelességteljesítés példájává váljatok. 

4 Veszélyek fenyegetik és fenyegetik a lelkedet. De az én fényem ébren tart téged, és az imádságod 

győzedelmessé tesz. Látjátok, hogy ez a világ tele van gonosz és önző cselekedetekkel. A férfi és a nő 

megsebesítik magukat, és tövisekkel és tüskékkel szórják be az útjukat. Szomorúságot érzel, amikor látod, 

hogy a gyerekek eltévednek. Pontosan itt van szükség a fény, a vigasztalás és a béke hírnökeire. 

5 Miközben viharok ostorozzák az emberiséget, én az Élet Könyvét lapról lapra átnézem a lelketek 

előtt, hogy a béke katonáivá tegyelek benneteket. 

6 Szellemem az emberi értelem által szól hozzátok. Ebben az időben "Az Ige" még nem vált 

emberré, és ezért ismét mondhatom nektek: Boldog az, aki hitt anélkül, hogy látott volna Engem, mert sok 

tanítást fog megismerni titkos kincstáramból. 

7 Tanítványok, gondoljatok a közeljövőre, amely az igehirdetésem e formájának végét jelenti. 

Közeledik az 1950-es év, és azután már nem fogjátok hallani a szavamat. Ha nem figyelsz, a kísértés el 

fog érni téged, és a hamis Krisztus "munkásokon" keresztül fog megjelenni, akik ma az Én 

szolgálatomban állnak, holnap pedig gyengeségük miatt tagadni fogják, hogy az Én Igém véget ért. Sötét 

kötést tesznek testvéreik szemére, és a fájdalom és sötétség útjára vezetik a tömegeket, a tudatlanság 

láncait rakják a lelkekre, és az elhagyatottság és keserűség szakadékát tépik fel előttük. Akkor azok, akik 

ebbe a zűrzavarba estek, káromlóan ellenem fordulnak és elítélnek Engem, elfelejtve, hogy a Mester 

időben figyelmeztetett benneteket, hogy ne essetek kísértésbe. 

8 Ismerd fel az utat, ismerd fel, hogy a Szentlélek az Ő bölcsességében hív téged a hegy tetejéről, 

hogy pihenést adjon neked, hogy meghallhasd a mennyei hangot, amely megáldja lelked megérkezését, 

amely tudta, hogyan kell legyőzni a test gyengeségét és a világ csapdáit. 

9 Hagyd, hogy a lelked igya a bort, amit kínálok neki, hagyd, hogy továbbra is táplálja magát 

szeretetemmel. A betegek visszanyerik egészségüket, és a vakok meglátják a világosságomat. Mert ezek a 

szívek kinyílnak, mint egy virág, amelynek illata eljut az Atyához. 

10 Isteni Lelkem kegyelme éltesse testeteket és lelketeket, szeretett tanítványok. 

11 Úgy fogadlak benneteket, mint a kisgyermekeket, hogy az emberi megértés képességén keresztül 

leckét adjak nektek. 

12 Közeledjetek hozzám, hallgassatok rám, és tartsátok meg minden egyes mondatomat, mérjétek fel 

őket, mert értelmükön keresztül képesek lesztek elfelejteni fájdalmaitokat, megpróbáltatásaitokat és 

bánatotokat. Felejtsd el a múltat egy rövid időre, és éld meg a jelen pillanatot. Én vagyok az Út, az Igazság 

és az Élet. 

13 Tiszta gondolataidat szenteld ennek a magasztos pillanatnak, mert el akarom érni szíved 

legbelsőbb részét. 

14 Ha egyszer képesek lesztek megérteni és megélni tanításomat az Igém által, és fejleszteni tudjátok 

lelketek képességeit, akkor megtöltitek szíveteket ennek az isteni forrásnak a vizével, amellyel képesek 

lesztek oltani a rászorulók szomját. 

15 Tanításom célja az emberiség erkölcsi és szellemi megváltása. Azért, hogy segítselek benneteket a 

felfelé irányuló fejlődésetekben, a szellemem ezt a fényt sugározza. Ez az üzenetem értelme. 

16 Bizony mondom nektek, az emberi megújulásnak a nővel kell kezdődnie, hogy az ő gyümölcsei, 

akik a holnap emberei lesznek, megszabaduljanak azoktól a hibáktól, amelyek elfajulásotokhoz vezettek. 

17 Ezután a férfin múlik majd, hogy kivegye a részét ebből a helyreállítási munkából; mert aki 

megrontott egy nőt, annak újra fel kell őt nevelnie. 
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18 Emlékezzetek, férfiak, hogy gyakran ti voltatok azok, akik erényes nőket hoztak a hálójukba azzal, 

hogy az érzékeny és gyenge oldalukat kerestétek bennük. De azokat a tükröket, amelyek tiszták voltak, és 

amelyek most homályosak, újra visszatükrözik lelkük tisztaságát és szépségét. 

19 Miért vetitek meg ma éppen azokat, akiket korábban egy degenerált életre csábítottatok? Miért 

panaszkodsz a nők elfajulására? Értsétek meg, hogy ha az én törvényem útján vezettétek volna őket, amely 

a szív és a lélek, a tisztelet és a szeretet törvénye, szeretve őket a felemelő szeretettel és nem a 

lealacsonyító szenvedéllyel, akkor nem lenne okotok sírni és panaszkodni, és nem estek volna el. 

20 A férfi erényeket és szépséget keres és vár el a nőtől. De miért követeled azt, amit nem érdemelsz 

meg? Látom, hogy még mindig azt hiszed, hogy nagy érdemeid vannak, bár kevés van belőlük. Építsétek 

újjá műveitekkel, szavaitokkal és gondolataitokkal, amit leromboltatok, és adjátok vissza a becsületnek, az 

erkölcsnek és az erénynek azt az értéket, ami megilleti őket. 

21 Ha így igyekeztek, emberek, segítitek Jézust a megváltás munkájában, és a szívetek örömmel telik 

majd meg, amikor látjátok, hogy az otthonokat jó feleségek és tiszteletreméltó anyák tisztelik meg. Nagy 

lesz az örömötök, amikor látjátok, hogy az erény visszatér azokhoz, akik elvesztették. 

22 Az üdvösség mindenkinek szól. Miért ne üdvözülhetne még a legnagyobb bűnös is? Ezért azt 

mondom nektek, emberek: Dolgozzatok Velem együtt, hogy megmentsétek azokat, akiket romlásba 

döntöttetek, azáltal, hogy tanításom fényével új reményt oltotok beléjük. Szerető gondolataim érjék el 

elméjüket és szívüket. Vigyétek üzeneteimet a börtönökbe és a kórházakba is, még a mocsárba is. Mert ott 

sírni fognak a bűntudattól és a fájdalomtól, mert nem voltak elég erősek, amikor a világ a maga 

kísértéseivel a romlásba rántotta őket. 

23 Minden nő volt egyszer gyermek, minden nő volt egyszer szűz, így empátiával tudtad elérni a 

szívét. 

24 Azokat az embereket fogom felhasználni, akiket nem szennyeztek be ezek az erények, és rájuk 

bízom ezt a feladatot. Ne feledjétek, hogy azt mondtam nektek: "A cselekedeteitekről ismertek meg". 

25 Engedjétek, hogy a lélek a földi megnyilvánuláson keresztül szólaljon meg. 

26 De azoknak, akik nem voltak hajlandók tiszteletben tartani az általam abba a lénybe helyezett 

szeretet ösztönzőit, azt mondom: Miért mondjátok, hogy szeretitek, amikor nem szeretetet érzitek? Miért 

adsz okot arra, hogy mások elessenek, és téged semmi sem állít meg? Gondolkodj el: Mit érezne a szíved, 

ha azt, amit azokkal a lombtalanított virágokkal teszel, az édesanyáddal, a húgoddal vagy a szeretett és 

ezért tisztelt feleségeddel tennéd? Gondoltatok már arra, hogy milyen sebeket okoztatok azok szüleinek, 

akik oly sok szeretettel nevelték őket? 

27 Kérdezd meg a szívedet egy valódi vizsgálat során a lelkiismeret fényében, hogy learathatod-e azt, 

amit nem vetettél. 

28 Mire készülsz a jövőbeli életedre, ha folyamatosan bántod a szomszédaidat? Hányan lesznek az 

áldozatok? Mi lesz a vége? Bizony mondom nektek, szenvedélyeitek örvényében sokakat áldozattá 

tettetek; egyesek a jelenetekhez tartoznak, mások a múltatokhoz. 

29 Azt akarom, hogy a szív és a száj, amely a hűtlenség és a hazugságok menedéke volt, az igazság és 

az erényes szeretet menedékévé váljon. 

30 Világítsátok meg felebarátaitok útját az Ige és a példátok által, hogy az elesett nők megmentői 

lehessetek. Ó, bárcsak mindenki megmentene legalább egyet! Ne beszéljetek rosszat arról a nőről, mert a 

bántó szó, amely megsebez valakit, mindenkinek fájni fog, aki hallja ─ mert attól a pillanattól kezdve ők is 

gonosz bírákká válnak. Tiszteld mások tetteit és titkait, mert nem a te dolgod, hogy megítéld őket. Jobban 

szeretem a bűnbe esett embereket, akiket újra fel fogok támasztani, mint a képmutatókat, akik tisztaságot 

mutatnak, de mégis vétkeznek. Jobban szeretem a nagy bűnöst, de őszintén, mint a hamis erény 

színlelését. Ha fel akarjátok öltözni magatokat, legyen az az őszinteség ünnepi ruhája. 

31 Ha egy erényes nőt magas érzésekkel találsz, és méltatlannak érzed magad, hogy odamenj hozzá, 

noha szereted, és ha erre megalázod és megveted őt, és miután elszenvedted és elismerted vétkedet, hozzá 

fordulsz vigasztalásért, hiába kopogtatsz az ajtaján. 

32 Ha minden nő, aki szerepet játszott egy-egy férfi életében, megkapta volna tőle a szeretet, a 

tisztelet és a megértés szavát és érzését, akkor a világotok nem lenne a bűnnek olyan magaslatán, mint 

amilyen most. 
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33 Ne bánjatok rosszul a házastársatokkal, legyetek irgalmasak, ő is hozzátok tartozik. Azt mondtam 

nektek: "Szeressétek egymást". Kezdjétek a saját családotokkal, mert akkor a többieket is szeretni és 

megérteni fogjátok. 

34 A szeretet és a béke Mestere szívélyességgel, de igazsággal is teli szavaival megrázott benneteket. 

Mert ha mindig szelídséggel szólnék hozzátok, munkám nem lenne teljes. Néha tavaszi szellő vagyok, 

amely simogat, néha pedig őszi vihar, amely korbácsol. Ennek oka az, hogy időnként túlságosan is 

nagyszerűnek érzed magad. Úgy érzed, hogy szeretnek és csodálnak, de valójában hiú, önző és szívtelen 

vagy. Nem ismered a nyomorúságodat, amit csak én tettem világossá számodra, hogy felismerd 

éretlenségedet. 

35 Kezdjetek el gondolkodni, dolgozni és élni, az emberiségnek új férfiakra és nőkre van szüksége, 

akik jó cselekedeteik példájával megmutatják neki az üdvösséghez vezető utat. 

36 Emberek, emberek, mindannyian, akik összeütköztök egymással! Rajtakaptalak, hogy tagadod 

gonoszságodat, és dicsekszel azzal, amit nagyságnak gondolsz, miközben elrejted szégyenfoltjaidat. De 

mondom nektek, hogy az az ember, aki látszólagos nagyságában dicséretesnek tartja magát, lélekben 

szegény ember. Azoknak pedig, akik erények híján mások hibáit káromolják, és idegen vétkeket ítélnek el, 

azt kell mondanom, hogy képmutatók, és nagyon messze vannak az igazságtól és az igazságtól. 

37 Nemcsak azok gyilkolnak, akik a test életét veszik el, hanem azok is, akik a rágalmazással 

széttépik a szívet. Akik megölik a szív érzéseit, a hitet, az eszményt, azok a lélek gyilkosai. És hányan 

élnek közülük szabadon, börtön és láncok nélkül. 

38 Ne lepődjetek meg, hogy így beszélek hozzátok, mert látom, hogy az otthonaitok tönkrementek, 

mert a kötelességeiteket figyelmen kívül hagyva, azokon kívül új kötelezettségeket vállaltatok, nem 

törődve szeretteitek fájdalmával és elhagyatottságával. Nézzetek körül, mennyi romos otthon van, hány nő 

van a bűnösök között, és hány gyermek van apa nélkül. Hogyan létezhetett gyengédség és szeretet ezekben 

a szívekben? Nem gondoljátok, hogy aki megölte ezeknek az embereknek a boldogságát, és lerombolta 

azt, ami szent volt, az bűnöző? 

39 Annyira hozzászoktatok a gonoszsághoz, hogy még azokat is nagyszerűnek nevezitek, akik 

feltalálják ezeket az új halálfegyvereket, mert egy pillanat alatt milliók életét pusztíthatják el. És még 

tudósoknak is nevezed őket. Hol van ebben a te okod? Csak a szellem által lehet valaki nagy, és csak az 

tanulhat, aki az igazság útján jár. 

40 Ne tévesszétek össze a háborús uszítókat a nagy zsenikkel, nehogy csodálatot adjatok azoknak, 

akik csak gonoszságot hordoznak a lelkükben, még akkor is, ha külsőleg olyan méltóságot mutatnak, 

amilyennel nem rendelkeznek. Ha egy pillanatra meghallanák a józan ész és a lelkiismeret hangját, az 

ledöntené őket a piedesztálról. De a degenerált nem törődik azzal, hogy felismerje önmagát olyannak, 

amilyen, és amikor egy pillanatra meglátja, milyen nyomorult emberi lényt hordoz magában, inkább másra 

fordítja gondolatait. Kellemetlen számára, hogy felismerje és értékelje a hibáit. 

41 Ó, földi emberek, mikor halljátok meg végre a lelkiismeret belső hangjának üzenetét, amely 

minden alkalommal felemelkedik, hogy szemrehányást tegyen nektek méltatlan tetteitekért. 

42 Izgatottan hallgattok Engem, és ez azért van, mert ─ amikor Krisztus igazsága beszél ─ az ember 

elhallgat adósságának tudatában. 

43 Ma arra inspiráltalak, hogy mentsd meg azt a nőt, aki megbotlott az útjában; és amikor majd 

bemutatod Nekem azt, akit megmentettél, virágot, áldást és nagyon nagy békét adok neki, hogy ne essen el 

újra. 

44 Ha ezt a feladatot ilyen módon teljesítitek, akkor azok a lények, akiket a világ megsebzett, érezni 

fogják, hogy Jézus szeretete belép a szívükbe. 

45 Meghallgatom, amikor imájukban ezt mondják nekem: "Atyám, ne nézd a bűneimet, csak a 

fájdalmamat nézd. Ne ítéld meg romlottságomat, csak a bánatomra nézz." Abban a pillanatban az én 

vigasztalásom leszáll arra a meggyötört szívre, és az megtisztul könnyekkel. Bárcsak tudnád, hogy a 

bűnösök imáját jobban érzik, mint a büszke, magát igaznak és tisztának tartó emberét. 

46 A tömegek között, akik hallják szavamat, ott vannak azok a nők is, akikről beszéltem nektek. 

Köpenyem megvédte őket tekintetedtől és ítéleteidtől, mert őket is a Szellem nagy lakomájához ültettem. 

47 Azért hívtam őket a szeretet és a megbocsátás eme ünnepére, hogy jelenlétemben érezhessék azt a 

szeretetet, amelyet kerestek, de soha nem éreztek és nem találtak meg az emberek között. 
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48 Gyengédségem le fog áradni az érintett szívekre, és beszélni fog hozzájuk, és érezni fognak 

Engem, és hinni fognak Nekem. 

49 Akkor látni fogjátok, hogy milyen természetű az a munka, amely bemocskolja, és milyen az, 

amelyik megváltja. Megtapasztaljátok majd a csodákat, amelyeket az igaz szeretet művel, és így segítetek 

majd Uratoknak helyreállítani azt, amit ti magatok tettetek tönkre. Amit bemocskoltatok, azt megtisztítom. 

Akkor ezek a lehullott virágok ismét a világegyetem oltárát fogják díszíteni erényükkel és illatukkal. 

50 Nézzétek, hogyan adok feloldozást a bűnösöknek azok ajkán keresztül, akik szintén bűnösök! 

51 De ti nők, akik azt hiszitek, hogy magasabb társadalmi osztályokhoz tartoztok, és szégyellitek, 

hogy közeledjetek azokhoz, akik vétkeztek ─ jaj nektek, ha ez sértőnek érzitek magatokat, mert nem 

értettétek meg, hogy lelkileg mindannyian egyenlők vagytok! Sokan közületek fizikailag nem vétkeztek, 

de gondolatban vétkeztek, és hányan mások közületek el tudták titkolni a hibáikat! Ha tehát vétkeztél ─ 

miért vagy felháborodva? Azt mondom nektek, hogy a lányoknak, valamint a feleségeknek és az anyáknak 

is küzdeniük kell azért a nemes eszményért, amellyel ma inspiráltalak benneteket. 

52 Ezt az útmutatást a Mester adja nektek az Igével, amely erőt és szeretetet ad nektek. Dolgozzatok 

és szeressetek, hogy szívetek elérje a békét és a lelki boldogságot, amelyről a hegyi beszédben beszéltem 

nektek. 

53 Nem én szállok le hozzátok, hanem ti emelkedtek fel a "felhőbe", hogy meghalljátok a hangomat. 

54 A Harmadik Korszakban az Isteni Ige nem vált emberré, hanem szellemi formában érkezett 

hozzátok. A földnek ez a része, ahol éltek, ma arra rendeltetett, hogy megkapja ígéreteim és tanácsaim 

beteljesedését. Itt írom a harmadik végrendeletemet, és itt gyűjtöttelek össze benneteket, hogy várjatok 

rám. Mert ugyanolyanok vagytok, mint a múltban. 

Ahogyan abban az időben is vártatok Engem, és várakozásotok fájdalmas volt, tele vágyakozással, és 

csak a visszatérésem ígéretének fénye bátorított benneteket, úgy az Első Időben is, amikor rabságotok 

láncai csattogtak, elszenvedtétek a hontalanság szenvedéseit, az őseiteknek adott ígéretem reménye által 

támogatva. Próbára tettem a hiteteket, érdemeket szereztetek a kitartásból, és végül jutalmul birtokba 

vehettétek az Ígéret Földjét. 

55 Felfedeztél egy új életet. Az emberek elfelejtették korábbi rabszolgaságukat. A hamis istenek távol 

maradtak tőlük. Az elnyomásnak és a rabságnak vége lett, és Izrael minden gyermeke kinyitotta a szemét, 

hogy lássa, hogy a nap az övé, a gyermekek az övéi, a földek az övéi; hogy a kenyér jóízű volt számára, és 

a gyümölcs bőséges. 

Nagy fejlődést értetek el, amíg a törvényem határain belül éltetek. De pompátok híre más 

birodalmakhoz is eljutott, és felkelthette birtoklási vágyukat, és amikor a népek törzsei között viszálykodás 

támadt, más népek rátok estek, hogy ismét birodalmak és királyságok szolgáivá és hódolóivá tegyenek 

benneteket. 

56 Igazságosságom elragadta tőled azt a földet, de ugyanakkor megmentette a lelkedet, hogy 

megtisztítsa, és elküldje, hogy megkeresse a földnek azt a szegletét, mint amilyet birtokoltál, amelynek 

szűz méhe tejet és mézet adott neked, és áldásokban gazdag volt. 

57 Hozzá jöttem, hogy megkívánjalak benneteket. Itt ismét jelenlétem van közöttetek, megvilágosít és 

bátorít benneteket, hogy ne váljatok ismét a világ és az alacsonyabb szenvedélyek rabszolgáivá. A láncok, 

amelyeket letörtél, nem szabad, hogy még egyszer lefelé kényszerítsenek, és még ha úgy is érzed, hogy 

emberi életed elnyomott, lelked megszabadul a láncoktól, hogy felemelkedhess, és meglásd az 

igazságomat. 

58 Minden szenvedésedet és szerencsétlenségedet tekintsd olvasztótégelynek, amely megtisztít téged, 

vagy üllőnek, amely megacéloz, hogy erős légy a felemelkedés és lelked megtisztulásának útján. 

59 Tudom, hogy szenvedsz, mert megízlelem mindennapi kenyeredet, és keserűnek találom. Belépek 

az otthonodba, és nem érzek benne békét. Megkereslek az éjszakai táborod sarkában, és sírva talállak. 

Akkor éreztetem veled jelenlétemet, és erőt adok neked, hogy ne omolj össze a fájdalom súlya alatt. 

Félelmetes és világméretű fájdalmakkal élsz, de ajkadról soha nem fog káromlás elhangzani. 

60 Ha egyszer vége lesz a próbatétel napjainak, meg fogsz lepődni, hogy épségben átvészelted őket, 

és rá fogsz jönni, hogy én mindig veled voltam. 

61 Azért hívtalak ide benneteket, hogy új lehetőséget adjak nektek küldetésetek teljesítésére. Mert 

meg kell osztanotok örökségeteket minden embertársatokkal, mivel én mindenkit egyformán szeretek. 
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62 Teljes békét fogsz találni a lelked számára, amikor a Szellemi Völgyben folytatott csatád véget ér. 

Jelenleg ti katonák vagytok, akik ezért az ügyért harcolnak, és nem szabad aludnotok. 

63 Ez a spiritiszta ember ismeretlenül él. A világ nem tud a létezésedről, a hatalmasok nem vesznek 

tudomást rólad. De közeledik a harc a spiritualisták és a keresztények, a spiritualisták és a zsidók között. 

Ez a harc szükséges ahhoz, hogy tanításom érvényessége az egész emberiségre kiterjedjen. Akkor az 

Ószövetség a Második és a Harmadik Testamentummal egy lényegben egyesül. 

64 Sokaknak lehet, hogy ez lehetetlennek tűnik, de számomra ez a legtermészetesebb, a leghelyesebb 

és a legtökéletesebb. 

65 Amikor emberként éltem közöttetek, Mózes egyházát fejedelmek, papok és írástudók hozták létre 

és képviselték, akik, bár birtokában voltak a próféciáknak és tudtak a Messiás eljöveteléről, nem nyitották 

ki a szemüket, hogy meglássák jeleimet, és nem nyitották ki a szívüket, hogy érezzék jelenlétemet. De 

amikor meghallották az én szavamat, lehunyták a szemüket, mert a lelkük tudatosította bennük, hogy a 

bíró előtt állnak. De mivel nem voltak felkészülve, nem tudták megmagyarázni jelenlétemet ebben a 

formában, és mivel kételkedtek Bennem, az embereket is kétségbe ejtették. 

66 Milyen kevesen éreztek Engem! Milyen kevesen vallották meg, amikor megláttak Engem, hogy Én 

vagyok az Isten Fia! 

67 Áldozatos halálom után kezdődött a küzdelem. Nagy volt az üldöztetés azok számára, akik 

követtek Engem, a fájdalom, a rágalmazás és a halálos börtönbüntetés útján. Elűzték őket saját földjükről, 

és idegen nemzetek között vándoroltak, elvetve magvaimat, amelyek termékeny mezőkre hullottak, ahol 

kicsíráztak, kivirágoztak és gyümölcsöt hoztak. 

68 Amikor a Krisztus tanításában megerősödtek a tanítványok, az "elsőkkel" való egyesülésre 

törekedtek azáltal, hogy felfedték előttük, hogy az Isten, aki Mózes által a törvényt adta, ugyanaz, mint aki 

Krisztus száján keresztül szólt. 

69 A konfliktus heves volt, és vérrel pecsételték meg. De a végén az én akaratom teljesült, amikor az 

Első és a Második Kinyilatkoztatás Testamentuma egyetlen műben egyesült. 

70 Ezért mondom nektek, hogy mielőtt a Harmadik Korszak Kinyilatkoztatása egyesülne a korábbi 

Testamentumokkal, túl kell élnetek a nagy szellemi csatát, amely be van jelentve. 

71 Ne lepődjetek meg azon, hogy a három Testamentum egyesítése nem valósul meg abban a 

nemzetben, amely a harmadik korszakban e kinyilatkoztatásokra volt hivatott. Az Első és a Második 

Testamentum egyesülése sem Júdeában történt. Ne feledjétek, hogy még én sem voltam próféta a 

hazámban. 

72 Ne akarjátok megismételni az elmúlt idők csodáit. Hatoljatok be tanításaim magjába, hogy 

felfedezzétek, hogy mindig is azzal az egyetlen céllal jöttem, hogy megváltsalak benneteket. 

73 Ismét mondom nektek: ne feledkezzetek meg a törvényről a hagyományok miatt. Sok hagyományt 

eltöröltem, de a törvény beteljesedését tanítottam. De ha az utolsó órákban, amelyeket emberként veletek 

töltöttem, megáldottam a kenyeret és a bort, és (jelképesen!) Testemmé és Véremmé változtattam őket, 

hogy ezek által emlékezzetek Rám, és hordozzatok Engem a szívetekben, akkor ma fel kell ismernetek, 

hogy ebben a Harmadik Korszakban már nincs szükségetek jelképekre, mert tanításomban testemet és 

véremet lelkileg ajánlom fel nektek. 

74 Ma azt akarom, hogy szíved legyen kenyér és bor embertársaid számára, szeressétek, 

megvilágosítsátok, felemeljétek az igazságra és a szeretetre. 

75 Soha nem jöttem papként, soha nem celebráltam veletek szertartásokat. Én csak a Mester voltam, 

aki példázatokban adta át nektek a tanításait. 

76 Ma az emberiség fokozatosan belép a szellemi felkészülésbe, a föld nagyjai lassan meghajolnak, 

ahogy megértik a munkájukat. De még nem jött el az ideje, hogy a fájdalom eltávozzon ebből a világból. 

Mert az emberek újra fellázadnának ellenem, a tudományt és a természet erőit használva bosszúálló 

eszközként. Ezért a szenvedés poharát még egy ideig ki kell inni. 

77 Amint az emberiség felkészült, hangom minden lélekben fel fog szólalni, és az emberek rá fognak 

jönni, hogy nincs más hatalom, nincs más igazságosság és nincs más bölcsesség, mint az enyém. 

78 Hosszú a világ történelme, hosszú az emberiség útja is ─ a népek küzdelmével, hogy a hanyatlás és 

az összeomlás után elérje a csúcspontot. Mennyi vért ontottak gyermekeim, amelytől a föld vörössé vált, 

mennyi férfi, nő és gyermek könnye! Mennyi bűn és vétek! De azt is: a szeretet hány bizonyítékát kaptam, 
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mennyi erényt láttam! Mégis, miután olyan sokáig éltetek, még mindig nem értétek el a béke és a 

megváltás célját. 

79 Az "utolsó csaták" a maguk keserűségével és az "utolsó forgószelek" még nem érkeztek el. Még 

minden erő felfordulást fog okozni, és az atomok káoszba fognak kavarodni, így mindezek után letargia, 

kimerültség, szomorúság és undor fog beállni, ami a halál látszatát kelti. De ez lesz az az óra, amikor a 

trombita rezgő visszhangja megszólal az érzékenyült szellemi lelkekben, hirdetve nektek a túlvilágról, 

hogy a jóakaratú emberek között közel van az élet és a béke országa. Erre a hangra "a halottak fel fognak 

támadni" és a bűnbánat könnyeit fogják hullatni, és az Atya úgy fogadja őket, mint a "tékozló fiakat", akik 

megfáradtak a hosszú utazásban és a nagy csatában, és a szeretet csókjával pecsételi meg a lelküket. 

80 Attól a "naptól" kezdve az ember irtózni fog a háborútól. Száműzi szívéből a gyűlöletet és a 

haragot, üldözni fogja a bűnt, és a jóvátétel és az újjáépítés életébe kezd. Sokakat megihlet majd egy olyan 

fény, amelyet korábban nem láttak, és elindulnak, hogy megteremtsék a béke világát. 

81 Ez csak a kezdete lesz a kegyelem idejének, a béke korának. 

82 A kőkorszak már messze lemaradt. A tudomány kora is el fog múlni, és akkor a szellem kora fog 

kivirágozni az emberek között. 

83 Az élet forrása nagy titkokat fog feltárni, hogy az emberek a jó tudományában, az igazságosságban 

és a szeretetben erős világot építhessenek. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 236  
1 Üdvözöld nálam a fáradtat, a szenvedőt, a gyászolót, a beteget, a bűnöst. Mert én megvigasztallak, 

meggyógyítalak és megbocsátok neked. Szeretem a buzgó és a hitetlen embereket egyaránt. 

2 A fáradtaknak azt mondom: Jöjjetek ide, mert megszabadítalak benneteket a nehéz tehertől, amit 

hordoztok, hogy helyette a keresztet hordozhassátok, amelyet ezen a szeretetem által kijelölt úton kell 

viselnetek. 

3 A beteg embert, aki már minden reményt elvesztett a gyógyulásra, meggyógyítom és feltámasztom 

az igazi életre. 

4 Lelkek és testek, most meggyógyítalak benneteket, mert irgalmasságom leszáll, hogy 

meggyógyítson minden szenvedést. 

5 Mindig is kerestelek téged, és a megpróbáltatások pillanataiban világosan megmutattam magam. 

Emlékezzetek arra, hogy a magányos sivatagban, amikor az embereket az éhség fenyegette, a szeretet 

üzeneteként küldtem nektek a mannát. Amikor az emberek szomjasak voltak, megnyitottam a sziklát, és 

forrás fakadt belőle, hogy hitet ébresszek a kemény szívekben. 

6 Nem gondoljátok, hogy a szeretet, a béke és az igazság iránti vágy, amelyet most Nekem 

bemutattok, a lélek éhsége és szomjúsága? Nem gondoljátok, hogy az Én Igém ebben az időben a manna 

és a kristálytiszta víz, amelyet azért küldtem nektek, hogy meggyújtsa hiteteket és bátorítsa szíveteket ezen 

az úton, amely az első korszak sivatagjára emlékeztet benneteket? 

7 Még ha közvetlenül meg is tapasztalják szeretetem bizonyítékait, sokak szíve megkeményedik, és 

ezért a vándorlás hosszabb és nehezebb számukra. 

8 Értsd meg: Aki nem tudja, hogyan fogadja kegyelmemet, az nem lesz képes továbbadni azt az 

útján. Én azonban nem csak azért küldtelek titeket a földre, hogy részesüljetek a jótéteményeimben, 

hanem azért is, hogy elhozzátok irgalmamat a felebarátotoknak. 

9 Boldogok azok, akiket az irgalom gyakorlása során meglep a testi halál, mert a lelke hazatalál, 

hiszen idegenek vagytok ezen a földön. 

10 Ha, amikor Jelenlétembe jössz, megmutatod Nekem a kardodat rongyosan vagy törve, megáldalak, 

mert bátran harcoltál. Egyesek hamarabb, mások később érkeznek meg; de a lelkek jövés-menése addig 

folytatódik, amíg az utolsó is meg nem érkezik az örök békesség otthonába, miután teljesítette feladatát. 

11 Jelenleg azokat teszem próbára, akik már nem térnek vissza erre a földre. Addig is a világ továbbra 

is otthont ad a férfiaknak, nőknek, időseknek és gyermekeknek, akik megtisztulnak és megtisztítják 

magukat, hogy egy lépéssel közelebb kerüljenek a tökéletességhez, hogy felkészültek legyenek, amikor 

elhívják őket. 

12 Érezd irgalmamat ─ te, aki felemelted lelkedet, hogy meghallgass engem a végtelenségben. 

13 Ismétlem, a kiáltványom veletek van. 

14 A szeretet üzenetét küldöm a világnak, a megbocsátás üzenetét ennek az emberiségnek, amely 

rosszul ítéli meg önmagát. Azt akarom, hogy az emberek az Atya tiszta szeretetével szeressék egymást. 

15 Ti, akik tőlem tanultok, e szeretet követeinek foglak titeket nevezni, mert az irgalom és a 

testvériség nyomát hagyjátok utatokon felebarátaitok között. 

16 Minden szellemlélek az istenség tiszta gondolatából fakadt. Ezért a szellemlelkek a Teremtő 

tökéletes művei. 

17 Miután az anyagi munka befejeződött, és a Föld menedéket nyújtott nektek, elküldtem az első 

lelkeket, hogy emberi lényekké inkarnálódjanak. Amikor a lélek egy rövid időre elsüllyed az anyagi világ 

buktatóiban és szakadékaiban, mint a gyöngy a tenger mélyén, az Atya, aki nem tagadja meg kegyelmét 

egyetlen gyermekétől sem, kinyújtja segítő kezét, hogy megmentse, és megadja a szükséges eszközöket az 

útja mentén, hogy elérje a felemelkedést. 

18 Ti már megmenekültetek, és ebben az időben, amikor az emberiség a szakadékba süllyedt, a 

remény és a megváltásba vetett hit üzenetét küldöm az embereknek a ti közvetítésetekkel. 

19 A ti szavatok olyan lesz, mint az enyém, amely olyan volt, mint egy finom véső, amely nem tudta 

megsebezni a szíveteket: Ez már simogatás. Ezért minél tovább hallgatod, annál inkább úgy érzed, hogy 

visszaadja neked az elveszett ragyogást, mert egyre megértőbbé és spirituálisabbá válsz. 
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20 Ez a tanítás, amelyet spiritualisztikusnak neveznek, mert a spirituálisat tárja fel, az ember számára 

kijelölt út, amelyen keresztül megismerheti, szolgálhatja és szeretheti Teremtőjét. Ez az a könyv, amely 

arra tanítja az embereket, hogy szeressék az Atyát a saját felebarátjukban. A spiritualizmus olyan törvény, 

amely a jót, a tisztát, a tökéletest írja elő. 

21 E törvény betartásának kötelezettsége mindenkire vonatkozik. Mégsem kényszerít senkit a 

teljesítésére. Mert minden lélek élvezi az akarat szabadságát, így küzdelmét és minden cselekedetét a saját 

érdemeként lehet számon tartani, amikor megítélik. 

22 Ismerjétek fel tehát, hogy ez a tanítás az isteni szeretet hívása, amely megvilágosította és 

melegséget adott minden gyermekemnek, az elsőtől az utolsóig. 

23 Azért, hogy végül megértsétek, érezzétek és megéljétek ezeket a tanításokat, megvártam, amíg a 

lelketek és az értelmetek is megkapja az összes szükséges tisztaságot ahhoz, hogy értelmezni tudjátok az 

ez időbeli kinyilatkoztatásaimat. 

24 Ma nagy a szellemi fejlődésetek, ahogyan intellektusotok felfogóképessége is. Ha nem így lenne, 

nem hívtalak volna fel. Mert ha nem értenétek Engem, összezavarodnátok. Ajkatoknak megadtam a "szó" 

képességét és ajándékát, hogy kifejezzék és továbbadják a szellemi tudást és a szó inspirációját. 

25 Tanításom nagyságát soha nem befolyásolta az emberi elme. Ahogyan ebben az időben is, amikor 

egy hanghordozó száján keresztül beszélek, az ajkáról elhangzó szó jelentése nem az embernek 

tulajdonítható. 

26 A lélek útja Bennem kezdődik és Bennem végződik. Ez az, amit a Mester ismét megtanít nektek. 

27 Aki kitartása, fejlődése és az Atya tanításai iránti szeretete miatt eljutott egy bizonyos 

szellemiségre, az spirituális lesz, még ha a szája nem is mondja ezt ki. 

28 Azok, akik hisznek és nagylelkűek a tetteikben, azt fogják tükrözni, amivel a lelkük rendelkezik. 

29 Ez a forgószél által felkorbácsolt világ el fogja érni aberrációjának csúcsát. Ezután azonban 

fokozatosan a tökéletesség korszakába lép. 

30 Mielőtt az 1950-es év véget ér, sok eseményt fogtok látni: Háborúkat indító nemzetek, új 

doktrínák, konfliktusok és szerencsétlenségek. Tudjátok, hogy mindezek azok a jelek, amelyek az Én 

Szavam végét jelzik ─ jelek, amelyeket később az emberiség fel fog ismerni annak jeleként, hogy a Mester 

az előre megjósolt időben az emberekkel volt. De ez az Ige, amelynek megbízottjaivá tettelek benneteket, 

megmarad, sok szívhez el fog jutni, mert az igazság, a benne lévő tökéletes nem maradhat észrevétlen. Ez 

a spirituális fejlődés és újjászületés időszakát fogja elindítani a világban. 

31 Ha az ember túl gyenge lenne ahhoz, hogy ezt az időt hirdesse, a természet "hangjaival" 

tanúskodik majd róla, és felébreszti az alvókat. De minden egyes emberrel, aki felkészül, a Lélek hangja 

lesz az, amely egy új korszakról fog beszélni, amelybe az emberiség hamarosan belép. 

32 Akkor azok, akik erősnek hitték magukat a világban, gyengének fogják érezni magukat. Az erős 

látni fogja, hogyan veszíti el hatalmát, és azok, akik alázatból gyengének gondolták magukat, erősek 

lesznek a lelkük szilárdsága, a felhatalmazásuk és a megértésük miatt. Mert akkor a szellemi fog 

uralkodni. 

33 Értsétek meg szavamat, mert én adom nektek világosságomat, hogy elérjétek célotokat. 

34 Az Illés által előkészített úton jövök hozzátok, hogy megvilágítsam fényemmel a szeretett 

gyermeket, aki az emberiség. Nem azért jöttem, hogy megítéljem vétkeiteket, sem azért, hogy szemügyre 

vegyem foltjaitokat. Csak azért jöttem, hogy a tudatlanokat tanítványommá, a tanítványokat pedig 

tanítványommá alakítsam, hogy holnap mindannyian mesterekké válhassatok. 

35 Mivel ilyen nehéz küldetésetek van az emberiség körében, nem szabad úgy járnotok, mint a vakok, 

nem szabad tudatlannak maradnotok, és nem szabad gyengeséget mutatnotok. Gondolkodj, és képes leszel 

megérteni a felelősségedet. Készüljetek fel, mert a szellemeteknek meg kell mutatnia az Atyának 

küldetésének gyümölcsét. De nyugtassátok meg szíveteket, és továbbra is hallgassatok Engem, amíg az 

emberi értelemmel beszélek. 

36 Lelkedet azért küldtem a Földre, hogy betöltse ezt a küldetést, kitörölhetetlenül bevésve lelkébe 

Törvényemet, és azért is fordultam hozzá, hogy nagy tanításokat tárjak fel neki, és példát adjak neki a 

szeretetből és alázatból, hogy tudja, hogyan találkozzon embertársaival, hogy elvigye nekik az örömhírt, 

és hogy részesüljenek fényemben. 
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37 Az én Igém olyan, mint egy lakoma, amelyre mindenkit meghívok, hogy egyen és igyon. Mert 

Velem nem csak a megtestesült lelkek vannak ─ nem, a "szellemi völgy" lakói is élvezik tanításaim isteni 

koncertjét: Mert az én tanításom egyetemes. 

38 A hangom hallatán egyesek, másokhoz hasonlóan, felszabadulnak vétkeik alól, és elindulnak, hogy 

a nyomdokaimba lépve, keresztjüket hordozzák. De miután megtapasztaltátok ezt a békét és felfrissülést a 

keblemben, visszavetettétek a tekinteteket erre az emberiségre, hogy megértsétek annak tragédiáját. 

39 Miközben az örök élet kenyerét eszel az asztalomnál, gondolj embertársaid lelki éhségére. 

Miközben érzed e fa hűvösét és árnyékát, azokra gondoltál, akik a sivatagon átkelve, a naptól, az éhségtől 

és a szomjúságtól gyötörve, néha megtévesztve a látszólagos oázis tükörképétől. 

40 Áldalak téged, mert érzed mások fájdalmát. Imádkozzatok és dolgozzatok, mert megvan bennetek, 

ami szükséges a szenvedés enyhítéséhez és a betegségek gyógyításához. 

41 Nem kell megfogadnotok, hogy követni fogtok Engem. Fogadjátok meg magatoknak, hogy 

hűségesek lesztek hozzám, állhatatosak és engedelmesek, és maradjatok hűek elhatározásaitokhoz. 

42 Szavam simogatássá válik, hogy a tanítvány megértse, eljött az óra, hogy elinduljon és alkalmazza, 

amit tanult. 

43 Szavam, mint egy fénysugár, megvilágítja értelmedet, szeretett népem, és megvilágítja utadat. 

44 Koncentrálj a szíved legbelsőbb részére, mert aki nem készül fel, az nem fogja érezni Jelenlétemet. 

Hallani fogja a hanghordozó hangját, de nem fogja megkapni azt az isteni lényeget, amelyet küldök 

nektek. 

45 Tegyétek szíveteket tiszta forrássá, amelyből a legtisztább vízsugarat kapjátok, amely az én 

bölcsességem. 

46 Ez az emlékezés napja: egy olyan napon, mint a mai, szenteltem fel első hanghordozóimat, hogy 

rajtuk keresztül ismertessem meg új irányelveimet és új kinyilatkoztatásaimat. Illés szelleme ragyogott át 

Roque Rojason *, hogy emlékeztessen benneteket az útra, amely Isten törvénye. 
*

 
 Ennek az első hanghordozónak a nevét "Roke Rochas"-nak ejtik. 

47 A pillanat ünnepélyes volt, a jelenlévők lelke reszketett a félelemtől és az örömtől, ahogy Izrael 

szíve reszketett a Sínai-hegyen, amikor kihirdették a törvényt; ahogy a tanítványok reszkettek, amikor a 

Tábor-hegyen látták Jézus átváltoztatását, amikor Mózes és Illés szellemileg megjelent a Mester jobb és 

bal oldalán. 

48 Az az 1866. szeptember 1-je egy új korszak születése, egy új nap hajnala volt: a "Harmadik 

korszak", amely az emberiség számára beköszöntött. 

49 Ettől kezdve sok prófécia és sok ígéret, amelyet Isten évezredeken át adott az emberiségnek, 

szüntelenül beteljesedett. Ezek már beteljesedtek bennetek, férfiakban és nőkben, akik jelenleg a világban 

élnek. Melyikőtök lehetett a földön, amikor ezek a próféciák elhangzottak és ezek az ígéretek 

elhangzottak? Egyedül én tudom; de a lényeg az, hogy tudjátok, hogy megígértem nektek, és hogy most 

teljesítem azt. 

50 Ismeritek azt a "felhőt", amelyen a tanítványaim láttak engem felemelkedni, amikor utoljára 

ismertettem meg magam velük? Mert valóban meg van írva, hogy "a felhőn" fogok visszatérni, és én 

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

tanítás befogadására. Ezután, 1884-ben kezdtem el tanítani titeket. Nem emberi lényként jöttem, hanem 

szellemileg, egy fénysugárban korlátozottan, hogy azt egy emberi elmére hagyjam nyugodni. Ezt az 

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

ebbe az Igébe vetett hiteteket. Mert nem Mózes az, aki a pusztán keresztül az Ígéret Földjére vezet, és nem 

Krisztus mint ember, aki az élet Igéjét az üdvösség és a szabadság útjaként engedi hallani. Most ezeknek a 

teremtményeknek az emberi hangja jut el a füleitekhez, és szükséges a spiritualizáció, hogy felfedezzük az 

isteni lényeget, amelyben jelen vagyok. Ezért mondom nektek, hogy érdemleges, hogy hisztek ebben az 

igében, mert tökéletlen lényeken keresztül adatott. 

51 Az érdem nagyobb lesz, mint azoké, akik hittek Bennem a Második Korszakban, vagy mint azoké, 

akik követték Mózest a sivatagon keresztül. De egy pillanatra sem fogtok hiányt szenvedni az 

útmutatóban, mert az Én Igém nem homályos vagy pontatlan, hanem világosan meghatározott és tökéletes 
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tanítás. Sőt, mindig vigyázni fog rátok Illés szelleme, aki azért jött el ebben az időben, hogy felébressze a 

világot, és előkészítse az utat az emberi lélek számára, hogy beléphessen szellemi jelenlétembe. 

52 Áldott emberek: Legyen az emlékezés e pillanata örömteli lelketek számára, és szenteljétek az 

általam adott összes tanítás emlékének is. Képezzétek elméteket és nyissátok meg szíveteket, hogy 

kegyelmemet beléjük áraszthassam. Felejtsd el egy pillanatra a világ apróságait, és közeledj hozzám 

spirituálisan. 

53 Szavamat ismét egy emberi hanghordozón keresztül halljátok, aki, bár általam kiválasztott, nem áll 

felettetek, és nincs benne semmi isteni. Ők az Én Igém szócsövei, még mindig tökéletlen teremtmények, 

bár lelkük emelkedettsége lehetővé teszi számukra, hogy közösségbe lépjenek az Atyával. Hallgasd a 

tanító beszédet finom füllel, hogy az felhőtlenül áthaladjon az agyadon. Aztán hagyd, hogy fénysugárként 

ragyogjon át a szívedben. Akkor az isteni értelem az örök élet kenyereként jut el a lelkedbe. 

54 Ha így készültök fel, érezni fogjátok, hogy valóban veletek voltam. 

55 Nem akarom, hogy hagyománytisztelők legyetek, de az az akaratom, hogy emlékezzetek 

mindazokra az eseményekre, amelyeken keresztül megismertettem magamat veletek, és példákat és 

tanításokat adtam nektek. Emlékezéssel ünnepeljetek ünnepet a szívetekben, akkor szilárdabbak lesznek a 

lépteitek az úton. 

56 1866-ban újra kihirdettem a Törvényt népem körében, és ezzel egy új szellemi korszakot nyitottam 

meg, beteljesítve ezzel egy ígéretemet, amelyet a múltban adtam nektek. Azóta Szentlelkem az 

égboltozatról sugárzik rajtam keresztül, és angyalaim hangját a földön is hallani lehet. 

57 Most van a Harmadik Korszak, amelyben egyetlen Törvénybe olvasztottam a parancsolatokat, 

amelyeket Mózesen keresztül adtam nektek ─ a Szeretet Tanát, amelyet Jézusként adtam nektek a 

Második Korszakban, amely a korábbi korszak megerősítése volt. Most, ebben az időben ezt a tanítást 

világítótoronyként, mentőcsónakként, a tökéletességhez vezető létraként adom át nektek, hogy elérjétek 

lelketek felfelé irányuló fejlődését. 

58 Nagyon egyszerűen és világosan adom át nektek az útmutatásomat, hogy tudjátok, hogyan kell jó 

spiritisztaként válaszolni azoknak, akik esetleg megkérdezik tőletek, hogy mozaikosok vagy keresztények 

vagytok-e. 

59 Mielőtt az Első Korszak Törvénye kinyilatkoztatott volna nektek, a természeti törvényben éltetek, 

olyan emberek által bátorítva, akik által az erényt ajánlottam nektek, akik által kinyilatkoztattam 

igazságomat és igazságosságomat ─ emberek által, akik által kinyilatkoztattam magamat, mint a jó és a 

szeretet Istenét. 

60 Izrael népe volt az a nép, amely képes volt megmaradni az igaz Isten félelmében, és megőrizte az 

igazságosság és jóság Istenének elismerését. De ez a nép nem ismert konkrét és rögzített törvényt 

mindaddig, amíg az Atya, látva, hogy fennáll a veszélye annak, hogy pogányságba és bálványimádásba 

esnek, el nem küldött a saját kebeléből egy erős szellemű embert, hogy közvetítésével átadja az 

emberiségnek Isten élő kősziklára írt törvényét. Ez az ember Mózes volt ─ a felszabadító és törvényhozó 

─, aki rendíthetetlen hittel és az Úr és népe iránti nagy szeretettel vezette a nép tömegeit egy alkalmas 

földre, hogy szentélyt építsen és az élő és láthatatlan Istennek tetsző imádatot mutasson be. 

61 Ismerjétek fel, hogy a legkorábbi időktől kezdve a spiritualizációra inspiráltalak benneteket. A 

törvény Sínai-hegyi átadásával az emberiség első korszaka elérte a csúcspontját. Ez az első küldött olyan 

volt, mint egy csillag a pusztában, volt a mutatóujj, amely mutatta az utat, volt a tanácsadó és a 

törvényhozó, volt a kenyér, amikor az éhség érezhetővé vált, és a víz, amely oltotta a szomjat. Kedves társ 

volt a sivatagok magányában, és a nép vezetője a vágyott föld kapujához. 

62 Amikor Krisztus megjelent az emberiség körében, ugyanezen nép kebelében, már sok évszázad telt 

el Mózes óta. 

63 Ez egy új nap hajnala volt az emberek számára, akik várták az Isteni Mester érkezését, aki az 

emberek között született és élt, hogy megtanítsa őket az Élet Könyvének második részére. 

64 Megismertétek az igazságosság Istenét. De most azért jött, hogy megmutassa magát, mint a 

szeretet Istene, és hogy új időt készítsen elő szavával és cselekedeteivel, új életet a lélek számára. A 

Második Korszak és mindaz, amit Szavammal, csodáimmal és példáimmal tanítottam nektek, egészen 

addig, amíg a Szenvedésemben tetőzött, a Szeretet Törvényének lapja volt, amit nektek írtam. 
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65 Most, a Harmadik Korszakban Illés a Szentlélek küldöttjeként és előfutáraként nyilatkozik meg 

szelleméről, az emberi elmén keresztül mondván: "Itt van Illés, az Első Korszak prófétája, ugyanaz, aki 

azután Mózessel és Jézussal együtt megjelent a Tábor-hegyen, Krisztus átváltoztatásakor a tanítványok 

előtt. 

66 Illésnél van a kulcs, amellyel megnyitotta a harmadik korszakot, az új időt. 

67 Most már megérthetitek azt, amit még maguk az apostolok sem érthettek meg néhány 

kinyilatkoztatásomból. 

68 Illés az Isten sugara, akinek fényével eloszlatja sötétségedet, és megszabadít téged a mostani idők 

rabságából, ami a bűn rabsága, és aki átvezeti lelkedet a pusztán, amíg el nem éri az "Ígéret Földjét" Isten 

kebelében. 

69 Ismerjétek fel Isten három küldöttjét, akik által megkaptátok a törvényt és a legnagyobb 

kinyilatkoztatásokat. 

70 A jelenlegi időszak a világosság ideje volt számotokra, amelyben a múlt idők kinyilatkoztatásait 

elmagyarázták nektek, és a jövendölések arról, hogy mi fog történni, elétek tárultak. 

71 De a hanghordozó értelemmel történő igehirdetésemnek ez az ideje hamarosan elmúlik, és akkor 

eljön a kegyelem és a spiritualizáció ideje, amikor az, aki felkészül, képes lesz szellemi módon beszélni 

Velem. 

72 Amint országom megalapozódik az emberek szívében, amint a kísértés trónfosztottá válik, és az 

ember mindenek felett szeret Engem, ez a világ a nagy lelkek lakhelyévé válik, ahol az emberek valóban 

szeretik egymást, és tudják, hogyan kell a rászoruló lelkeket irgalommal elfogadni, hogy megújítsák és 

bölcsességgel töltsék el őket. 

73 Ma még nem tudjátok, hogy 1950 után milyen formában fogom kinyilatkoztatni magam az egész 

földön. De én felébresztelek benneteket, mert megtapasztaljátok majd, hogy a szellem adottságai és 

képességei felülkerekednek a test érzékszervein, és az emberiség érezni fogja, hogy egy új korban él, a 

szellemtől a szellemig tartó párbeszéd idejében. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 237  
1 Üdvözöllek benneteket, tanítványok és diákok. Kitartóan fogadjátok a tanításaimat. A Mesteretek 

eljön hozzátok, mert ez az a meghirdetett idő, amikor elhívtalak benneteket, hogy segítsek nektek 

megtenni az első lépéseket a spiritualizáció felé vezető úton. Megismertétek ennek az 1866-ban kezdődött 

időszaknak az első fényeit, és nem tudjátok, mikor ér véget. 

2 Az 1950-es évben az Én Szavam az emberi elmén keresztül megszűnik. De én továbbra is egy 

magasabb nyelven fogom oktatni önöket: a szellem nyelvén. 

3 Ha teljesítitek küldetéseteket, Izrael népe, példát fogtok hagyni, és utánatok jönnek majd azok, 

akiknek folytatniuk kell ezt a munkát. Tanítani fogjátok az igaz imát, prédikálni fogjátok a szeretetet, és 

cselekedeteitekkel tanúságot tesztek róla. Amikor a nemzetek meghallják szavaidat, elgondolkodásra és 

mély imára késztetik őket, hogy megoldást találjanak súlyos konfliktusaikra. És én, az Atya, le fogok 

szállni mindenkihez, hogy bátorítsam és tanítsam minden gyermekemet. 

4 Ó, emberiség, éhezel és szomjazol az Igémre, míg Izrael népének bőven van belőle elég! Nem 

láttátok a Szentlelket leszállni az emberiségre. Azért jöttem, hogy megvilágosítsam a lelketek, és 

harmadszor hívlak benneteket. Azt akarom, hogy nyissátok meg a szíveteket, és engedjétek be ezt a 

"Vándort", hogy mindazzal távozzon, ami hiányzik nektek. Nyissátok ki a fületeket, és az én szavam 

gyógyító balzsamként hatol be a szívetekbe. Érezni fogjátok a békémet, és az én fényem megvilágítja az 

utatokat, és képesek lesztek látni, hogy mi fog következni. 

5 Én melletted állok a nagy és a kis próbatételekben. 

6 Előkészítem a völgyet, ahol összegyűjtöm minden gyermekemet a Nagy Egyetemes Ítéletre. 

Tökéletesen fogok ítélkezni, szeretetem és irgalmam átöleli az emberiséget, és azon a napon megváltást és 

gyógyulást találtok minden gonoszságotokból. Ma, amikor vezekelsz bűneidért, tisztuljon meg a lelked. 

Így felkészültök arra, hogy megkapjátok tőlem az örökséget, amelyet mindannyiótok számára 

biztosítottam. 

7 Ha már korábban is elhívtam Izrael népét, és felkészítettem őket, mint az Elsőszülött Fiút, az azért 

van, mert mindig is hordozták az emberiség számára Isteniségem üzenetét. Az én hírnököm az, aki ajkán 

hordozza lényegemet és szívében az igazságomat. 

8 Fokozatosan fel fogod ismerni hibáidat, tudni fogod, miért botlottál meg, mert az Én fényem 

megvilágítja lényedet, és szíved, amely bezárkózott Előlem, újra megnyílik, és kristálytiszta víz árad 

belőle. 

9 A túlvilágról szólok hozzátok. Ha felemeled a lelked, képes leszel látni Engem. Még van mit 

tennetek a fejlődés útján, hogy eljöjjön a hozzám való visszatérésetek napja. Én, az Atyátok, megédesítem 

a napjaitokat, békét adok nektek, hogy túléljétek az utolsó nagy próbát, ami rátok vár. 

10 Az erre az időre vonatkozó próféciák most válnak valóra. Azok, akik aludtak, megdöbbentek, 

amikor látták az eseményeket. Ennek oka az volt, hogy nem olvasták a próféták könyvében, a ti Istenetek 

könyvében. De én tanítványaimmá teszlek titeket, akik tudni fogják, hogyan kell értelmezni az én 

szavamat minden időkben. 

11 Az emberiség fokozatosan ébredezik. Mindenki várja az új nap fényét, a hajnalt, amelynek meg 

kell jelennie, hogy békét, megértést és mindent megvilágító fényt hozzon számukra ─ egy olyan erőt, 

amely mindent, ami az alapelvében eltorzult, újra rendbe hoz. Várják a Vezetőt is, aki kijavítja a 

tökéletlenségeket, aki egészséget ad a betegeknek és feltámasztja a "halottakat". 

12 Ez a fény már volt az emberek között, mondja nektek a Mester, de ti még nem ismertétek fel. 

13 Segítek helyreállítani mindazt, amit lerontottál. 

14 Szavam terjesztésének közelgő idején semmit sem szabad meghamisítanotok. Ne tegye ezt a 

tanítást nehezen érthetővé. Ha lélekben és igazságban készültök fel, akkor jó válaszotok lesz azoknak, akik 

kérdeznek benneteket. A fény végtelen világát fogjátok megmutatni, tanításom egyszerűségéről fogtok 

beszélni, ami őszinteségemet, bölcsességemet és igazmondásomat tükrözi. 

15 Azt fogod mondani nekik, hogy az én eljövetelemmel ebben az időben beteljesednek a próféciák és 

a múltban adott ígéreteim. 

16 Az az Illés azért jött el Előttem, hogy előkészítse az utat, amelyen keresztül az Én Istenségem el 

fog jönni. 
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17 Hogy imára és összejövetelekre hívta a lelkeket, és bejelentette, hogy eljött a Szentlélek ideje. 

18 Mindezek a tanítások, amelyekhez hozzászoktatok, nagy kinyilatkoztatást jelentenek majd 

embertársaitok számára, és meg fogják szólaltatni lényük legérzékenyebb húrjait. 

19 Szellememnek az emberen keresztül történő megnyilvánulása, Illés eljövetele, a szellemi világ 

tanácsadóként való jelenléte ─ mindezekről tanúskodni fogtok nekik, és ők viszont tanúi lesznek más 

szellemi megnyilvánulásoknak, amelyekkel megerősítik Szavamat. 

20 Ne elégedjetek meg azzal, amit eddig elértetek. Mennyivel inkább növelhetitek a tanításaimról 

való tudásotokat, ha erényeket gyakoroltok. Mindig új tanításokat fogok felfedni nektek, hogy bátorítsam a 

lelketeket a fejlődés útján. 

21 Pihenjetek meg néhány pillanatra, szeretett emberek, hallgassátok meg a Mester szavát, és 

mérjétek fel. 

22 Felkészültök a cél elérésére. Akarnak azok, akik megértésükben megkapták a kegyelmet, hogy 

továbbadják szavamat. Tanításomra azok a tanítványok figyelnek, akik megértették a spiritualizmust, ezt a 

tanítást, amely új embert farag abból, aki magáévá teszi. 

23 Ti még mindig a tanítványaim vagytok, akiket még nem nevezhetek mestereknek. Ezért továbbra 

is értelmezzétek tanításomat, annak értelmét és egyszerűségét alapul véve. Ne bonyolítsátok az 

értelmezésetekkel, és törekedjetek arra, hogy az értelmezés egységes legyen ezen emberek között, hogy ne 

keletkezzen köztetek viszálykodás. 

24 Útközben találkozni fogtok azokkal, akik, tudván, hogy az Igazság Lelkének tanítványai vagytok, 

a következő kérdést teszik fel, ami nagyon természetes annak, aki többet akar tudni, mint amit tud: 

"Milyen a túlvilág?". Ezután el kell magyaráznod nekik azt az átalakulást, amelyen a lélek átmegy, amikor 

már nem emberi testben él, hogy szellemi régiókban lakjon. Ezt az életet még senki sem ismeri a maga 

teljességében. Ez a gondolat mindig is foglalkoztatta az embert, egy válasz nélküli kérdés, amely felkelti a 

kíváncsiságát. Hányan használták ki a tudás és megértés iránti szellemi szükségletet, hogy a 

tudatlanságból hasznot húzzanak, elvetve az igazságtalanság magvait a hiszékeny szívekben. Senki sem 

tudja teljes bizonyossággal megmondani, milyen lesz a túlvilág. Senki sem tudja pontosan megmondani, 

milyen ott a lélek, és milyen módon él az ember az élet más világaiban. 

25 Az emberi elme még mindig túlságosan korlátozott ahhoz, hogy felfogja azt, amit csak a 

felsőbbrendű szellem képes felismerni és felfogni. Egyelőre korlátozzátok magatokat annak megértésére 

és magyarázatára, amit tanításom feltárt nektek, ami végtelen fényt tartalmaz, és szilárd alapként szolgál 

szellemi jövőtök számára. Ne engedj szabad utat a képzeletednek azzal, hogy magyarázatot adsz e 

misztériumok magyarázatára, mert az emberiség számára furcsa elméleteknek tűnnének; de tanításom az 

igazságon alapul. 

26 Minden kinyilatkoztatást elmagyarázok nektek, hogy ne legyen semmi, amit ne értettetek volna 

meg megfelelően. Egyelőre nem kell többet tudnotok annál, mint amit elárultam nektek. Ha ugyanis többet 

értenétek a szellemi életből, mint amit Én kinyilatkoztattam nektek, akkor elveszítenétek az 

érdeklődéseteket ez iránt az élet iránt, miszticizmusba vagy elragadtatásba esnétek. Haszontalan 

szemlélődésben élnétek, és nem végeznétek tovább azt a fontos küldetést, amit a világban teljesítenetek 

kell. 

27 Sokan próbálták már felfedezni a lélek otthonát anélkül, hogy képesek lettek volna a 

megengedettnél messzebbre látni. De azoknak, akik azt kérdezik: "Hogyan kommunikál a szellemvilág az 

emberi elmén keresztül?", így válaszolok: Úgy, hogy az értelem és az intuíció képességeiteket 

használjátok, ahogyan a saját lelketek is teszi. 

28 Tanításom ebben az időben, mint a "Második Időben", meg fogja rázni az emberiséget. A 

képmutatóknak szembe kell majd nézniük az őszinteséggel. A hamisság le fogja dobni álarcát, és az 

igazság fel fog ragyogni. Az igazság legyőzi a hazugságot, amely ezt a világot körülveszi. 

29 Az ember képes lesz felfogni és felismerni mindent, amiben értelem és igazság van; de mindent, 

amit kénytelen volt elhinni, még ha nem is értette meg, el fogja utasítani magát. Ezért a tanításom terjedni 

fog, mert fényt áraszt, amire az embereknek szükségük van. E munka nagy része a tiétek, azáltal, hogy 

feltárjátok a kezdetét és a célját embertársaitok előtt. 

30 Óvakodjatok attól, hogy meghamisítsátok, mert ez egy kincs, amelyet rátok bíztam, és amelyet 

vissza kell adnotok nekem. A ti felelősségetek nagy ─ kevésbé nagy azoké, akik nem hallották közvetlenül 
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az Igémet. Mert míg ők tudatlanságból cselekszenek, addig ti teljes bizonyossággal, tudva, hogy mit 

fogadhattok el, és mit kell elutasítanotok. Amikor veszélyt érzel, és kísértésbe esel, akkor azt önként 

teszed, teljes tudatában annak, hogy mit teszel. Nincs többé semmilyen indok arra, hogy rosszul 

viselkedjetek. 

31 Ahol a test a saját akaratát akarja teljesíteni, ott bizonyítsd be a lelked erejét és felsőbbrendűségét. 

Mi haszna lenne a tudás megszerzésének, ha nem alkalmazná azt? A szemed előtt van a bölcsesség 

könyve, amely elmagyarázza neked, hogy mit kell tenned minden egyes lépésnél, amelyet a lélek megtesz. 

Ha önző módon bezárnád ezt a könyvet, és nem használnád fel a benne foglalt tudást arra, hogy uralkodj 

vagy vezessen téged ─ hogyan hirdethetnéd akkor az igazságait, amikor a műveid az ellenkezőjét 

bizonyítják annak, amit tanítani szeretnél? Hogyan szolgálhatnátok társaitok botjaként, ha útban vagytok? 

Hogyan fogjátok felemelni az elesetteket, ha még ahhoz sincs elég erőtök, hogy saját magatokat 

felemeljétek? Légy tudatában: Ha jótékony hatást akarsz gyakorolni embertársaidra, jó példát kell 

mutatnod. 

32 Ne felejtsétek el, hogy az igazság mindig győzni fog nálatok. 

33 Az út végére érve számos akadályt kell leküzdened. Azok, akik legyőzték a kísértést, a legnagyobb 

érdemeket szerezték. 

34 A munkám az én területeimen nehéz, de tele van elégedettséggel. 

35 Ne zárjátok be a fületeket a lelkiismeret hangja előtt. Mert lehet, hogy a lábad előtt szakadék 

tátong, és ha egyszer már a csúszós lejtőn vagy, nehéz visszafordulni. 

36 Gyűjtsd össze a rád szálló szellemi mannát, hogy tápláljon téged a sivatagi átkelés során. 

37 Itt az oázis, vándor. Pihenjen meg néhány pillanatra a pálmafa alatt, és nyerje vissza elvesztett 

erejét. Ne feledjétek, hogy még hosszú út áll előttetek, és energiákra lesz szükségetek, hogy elérjétek a 

végét. 

38 Mi állíthat meg az utadon? Milyen félelmei vannak? Imádkozzatok, és elhárulnak az akadályok. 

Higgyetek az imában, és látni fogjátok, hogy a lehetetlen is lehetségessé válik. 

39 Erős népnek kell lennetek, hogy győzedelmeskedhessetek, és semmi sem ad nagyobb erőt nektek, 

mint törvényem teljesítése. 

40 Sok kísértés, üldözés és árulás fog érni benneteket. Lesznek olyanok, akik örömüket lelik abban, 

hogy tövissel szórják be az utadat. De mindebből győztesen fogtok kikerülni, ha bíztok Bennem, ha 

egységesek maradtok, és ha kitartóan követitek az utasításaimat. 

41 Ez a nép itt napról napra nőni fog. Mégis, bár a tömegek, akik igém hallgatására sietnek, ma 

nagynak tűnnek számotokra, bizony mondom nektek, kicsinek fognak bizonyulni, ha azokhoz 

hasonlítjátok őket, akik távozásom után, a ti tanúságtételetek idején gyűlnek majd össze. 

42 El kell azonban mondanom nektek, hogy az Úr Új Népének híre addig nem fog terjedni, amíg 

egységetek és testvériségetek révén nem bizonyultok méltónak arra, hogy a nagy csodákat és hatalmi 

bizonyítékokat, amelyeket népem számára tartogatok, megtapasztaljátok. 

43 Nem kérek tőletek áldozatot, nem kérem a legmagasabb tökéletességet, csak azt kérem, hogy 

visszavonhatatlanul elhatározzátok, hogy engedelmeskedtek parancsaimnak, és egy kis irgalmat irántatok 

és embertársaitok iránt; a többit én teszem meg. De ha ezt a lépést biztonságosan megtettétek, megkérlek 

benneteket, hogy tegyetek egy még nagyobbat, hogy ne maradjatok a sivatagban, mert az nem az 

otthonotok. Tudod, hogy a fejlődésben lelked megtalálja az ígéret áldott földjét, ahová lépteidet irányítom. 

44 Soha ne mondd, hogy "sokat küzdöttem, de senki sem látta az erőfeszítéseimet és az áldozataimat". 

Ne felejtsd el, hogy minden lépésedet látom, és minden munkádat feljegyzem. Ne várjatok jutalmat a 

világtól, sem megértést vagy teljes igazságot a szomszédaitoktól. Bízzatok Bennem, mert bizony mondom 

nektek, hogy soha nem hagyom annyiban, ami jutalmul jogosan a tiétek. 

45 Azt sem gondoljátok, hogy feltétlenül meg kell halnotok ahhoz, hogy learathassátok a termést ─ 

nem, néhány gyümölcsöt már ebben az életben megkaptok az emberi életben szerzett érdemeitek 

jutalmaként. Azok az érdemek viszont, amelyek spirituálisak voltak, jutalmatlanok maradnak, amíg el nem 

jön az idő, amikor a túlvilágon lesztek. 

46 Legyen világosság az elmétekben, ó emberek, hogy megértsétek és később gyakoroljátok az isteni 

szó inspirációját. 
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47 Szeretett tanítványok! Jöjjetek hozzám, miután megtisztítottátok a szíveteket, mint egy edényt 

kívül és belül, hogy befogadjátok az Igémet. Minden, ami belőlem származik, tiszta. És ha meg akartok 

ismerni Engem, akkor tiszta szívvel kell felkészülnötök, hogy befogadjátok Szavam szellemi tartalmát, 

megértsétek annak értelmét, és aztán hasznosítani tudjátok. 

48 Szeressétek és tiszteljétek egymást, bármilyen hitetek, eszményetek és lelki állapototok is legyen. 

Gyakoroljátok az egyhangúságot, a megbocsátást is. Ne foglalkozzatok mások ügyeivel, hogy megítéljétek 

őket. De ha közbenjárni akartok, tegyétek meg, és eljön a nap, amikor egyesültök és ugyanazon eszmény 

felé fogtok törekedni. 

49 Próbára tettem a jótékonyságodat. A betegek, a szenvedők és az e kor nagy fájdalmaitól 

megfáradtak útjába helyeztelek benneteket. Számtalan megpróbáltatást küldtem családotok kebelébe, hogy 

alkalmat kapjatok tanításom alkalmazására. Szeretteid között szenvedtél, és buzgón kérsz Engem értük. 

De én azt mondom nektek: Kérjetek Engem az idegenekért is, mindazokért, akik keresztezik az utatokat, 

ahogyan szüleitekért vagy gyermekeitekért tettétek, hogy gyakoroljátok az igazi irgalmasságot. 

50 A fájdalom érzékennyé tette a szíveket, és vigaszt keresnek Engem, mert vigasztalásra vágynak. 

Én irányítom lépteiket, és tudom a megfelelő időt, amikor csatlakozni fognak Munkámhoz. Sokan vannak, 

akik még nem készültek fel arra, hogy meghallgassanak Engem, és lépteiket addig fogom visszafogni, 

amíg készen nem állnak arra, hogy befogadják kinyilatkoztatásaimat. 

51 Ahhoz, hogy higgyetek a munkámban, hitre van szükségetek. Minden benne spirituális. Nem 

adtam nektek anyagi megnyilvánulásokat. Csak arra kértelek benneteket, hogy emelkedjetek fel, hogy 

beléphessetek Jelenlétembe, és érezzétek, hogy szeretetem és irgalmam körülvesz benneteket. 

52 Előkészítettem a szellem szemeit, a hit szemeit, hogy meglássatok Engem, és szívetek érzéseit 

tisztán tartottam, hogy felhasználhassam őket. Tehetségeitek még rejtve vannak, de az Én Igém fel fogja 

ébreszteni őket, hogy megkezdhessétek küldetéseteket. 

53 Minden, amit a környezetedbe helyeztem, tökéletes és tetszetős, mégis látom, hogy nem vagy 

boldog, hogy nem vagy elégedett a sorsoddal, és ez azért van, mert nem faggattad ki az életet, és nem 

értetted meg az igazi célodat. Nem én leszek az, aki felsorolom, hogy milyen előnyöket biztosítok nektek, 

hanem ti lesztek azok, akik hálából elismeritek a szeretetet, amelyet mindenkinek mutatok, és a jót, 

amelyet nektek biztosítok. 

54 Azért küldtelek téged, hogy jóvátedd, mert szeretlek, és azt akarom, hogy tiszta és hozzám méltó 

legyél. Tövisekkel tarkított utat találtok, mint Jézus a második korszakban, és ez azért van, mert azt 

akarom, hogy példát vegyetek rólam, hogy megtanuljatok harcolni, hogy minden győzelem után erősebbek 

legyetek. Mindent előkészítettem a jólétetek érdekében. Minden az Én szeretetem és igazságosságom 

szerint teremtetett, mert Én vagyok az Atya és könyörtelen Bíró, aki nem enged a döntéseiből. 

55 Szeretett emberek, engedjétek, hogy megtegyem az akaratomat. Engedelmeskedjetek 

Törvényemnek, és én a békéhez és a szellemi dicsőséghez vezetlek benneteket. Ez minden teremtményem 

sorsa. Vedd fel a keresztedet és kövess engem. 

56 Tele vagytok ajándékokkal, van intelligenciátok, akaratotok és értelmetek, hogy elvégezzétek a 

munkátokat. A fejlődésed útja hosszú, mert folyton megállsz. Ha az egyenes utat választanátok, az 

önmegtagadás és a küldetés teljesítésének útját, boldogok lennétek, értékelnétek az életet, tudnátok 

szeretni, felismernétek szellemi adottságaitok értékét, és nem vágynátok arra, amit mások birtokolnak. 

57 Munkám alapja a szabadság. Megvilágosítom a lelkedet, hogy felismerj engem. Te vagy az a 

kiváltságos teremtmény, akit "képmásomra és hasonlatosságomra" teremtettem, és beléd helyeztem 

kegyelmi ajándékaimat. 

58 A létra, amelyen fel fogtok mászni, nagy, és nem tudjátok, hogy a fejlődés melyik fokán álltok. Az 

út, amelyen ma jársz, a fejlődésednek megfelelően előre meg van határozva számodra. Mert minden a 

változatlan és örök törvényekhez kapcsolódik, és azoknak van alávetve. 

59 A templom, amelyről az allegóriában beszélek nektek, szellemi. Ez nem a kövekből épített épület, 

hanem a szeretet temploma, az ember hite, aki addig akar szárnyalni, amíg el nem ér Engem. A következő 

generációk az általatok lefektetett jó alapokra fognak építeni. 

60 Nagy lesz az utóbbiak öröme, amikor bemutatom nekik művemet, az Igémet. Mennyire kerestek 

Engem! Mennyit szenvedtek, hogy elérjenek Hozzám! A céljuk egy: megtalálni a spirituális utat, eljutni a 

forráshoz, ahol táplálhatják és tökéletesíthetik lelküket. És micsoda fejlődést fognak elérni a 
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viselkedésmódjukban! Tanúságot fognak tenni arról, hogy min mentek keresztül az Igém utáni 

vágyakozásban, és ti arról, hogy vártátok őket, mert ezt próféciaként jelentettem be nektek. Rád bíztam 

Munkám egy részét, hogy befejezd, és ha egyszer befejezted, elégedetten fogsz mosolyogni, hogy 

együttműködtél Isteneddel. 

61 Pihenj, hagyd, hogy a lelked táplálkozzon. Engedd, hogy szíved gyorsabban verjen, amikor 

megérzi jelenlétemet. 

62 Bátorítalak benneteket az úton, hogy ne álljatok meg. Én vagyok az, aki tudja, ki használta ki az 

időt és a lehetőségeket, ki pazarolta el az időt, és ki jár lassan a szellemi fejlődés útján. 

63 Csak akkor tudsz majd számot adni a fejlődésedről vagy a visszamaradásodról, amikor már a 

lelkiekben vagy. 

64 Mindent előkészítek, hogy ebben az időben, amikor újra a földön éltek, találkozhassatok a 

Mesterrel, amint Ő az embereken keresztül ismertté teszi magát, hogy emlékeztessen benneteket a 

feladatotokra, hogy jó példák nyomát hagyjátok, hogy általuk azok, akik tudatlanságban, 

bálványimádásban és vallási fanatizmusban éltek, a helyes útra térjenek. 

65 Felkészítelek arra, hogy alázatos ajkatok meglepje az embereket szavaitok világosságával, 

mélységével és igazságosságával. Ti vagytok az én tanúim, az én hírnökeim és az én előfutáraim. 

66 Ha időnként kijavítalak, sőt megdorgállak, az azért van, mert a szenvedélyek, a forgószelek vagy a 

szerencsétlenségek rövid időre elsötétítik értelmed fényét, és tévelygésbe, materializmusba vagy hideg 

érzéketlenségbe taszítanak. 

67 Irgalmasságom az üdvösség útján vezet benneteket, és a tudatlanság minden kötését eltávolította 

szemetekről, hogy meglássátok a fényeket ezen az életúton. Ne feledjétek, hogy minden szem ─ bűnös 

vagy nem bűnös ─ meglát engem. 

68 Megkérdeztétek már magatokat, hogy van-e igazi hit a szívetekben? Érezted már a láng melegét? 

69 Most átadom nektek a bizonyítékot arra, hogy az igaz hit létezik: 

70 Amikor a szív nem esik kétségbe a megpróbáltatás órájában; amikor a legkritikusabb pillanatokban 

is béke járja át a lelket. Aki hisz, az összhangban van Velem, mert én vagyok az élet, az egészség és az 

üdvösség. Aki igazából keresi ezt a kikötőt és ezt a világítótornyot, az nem vész el. 

71 Aki rendelkezik ezzel az erénnyel, az minden emberi tudományt meghaladó csodákat tesz, és 

tanúságot tesz a szellemről és a magasabb életről. 

72 A hitetlenek nem fognak téged megingatni, ha hiszel bennem, és a rágalmak sem tudnak majd 

ártani neked. 

73 Bátorítottam a bennetek lévő hitet, erőssé tettelek benneteket a megpróbáltatásokon keresztül, 

hogy továbbra is hívogassátok a tömegeket, akik a hitetekből táplálkoznak majd. 

74 Azt mondtam nektek ebben az időben: Ne keressetek Engem azokban a testekben, amelyeken 

keresztül beszélek hozzátok, mert akkor megsértődnétek azok tökéletlenségein, és ezeket a hiányosságokat 

az Én munkámnak tulajdonítanátok. Menjetek a szó mélyére, amit ezek az ajkak kimondanak, és a 

jelentésében, a lényegében felfedezitek a Mestert. 

75 Ne bálványozzátok azokat, akik által Én magamat ismertté teszem, mert akkor ők lennének azok, 

akik elfoglalnák azt a helyet, amelyet korábban a vászonra festett képek vagy kőbe faragott szobrok 

foglaltak el a szívetekben, és továbbra is áldozatul esnétek annak az anyagias és vallásos buzgalomnak, 

amelynek az Atya nem engedte, hogy teljes mértékben birtokba vegye a lelketeket. 

76 Őrizd meg az Ige értelmét, hogy amikor már nem hallod ezt a tanítást, érezd, hogy szíved mélyén a 

mennyei Ige visszhangzik, felemel, és arra hív, hogy közvetlen párbeszédre lépj Uraddal. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 238  
1 Szeretett emberek, a Mester azt mondja nektek: Azért jövök, mert vágyom népemre, a szentélyre, 

amely a szívetekben van. Itt az ideje, hogy azok, akik bezárták előttem, megnyissák a spiritualizáció előtt. 

Azok, akik lerombolták, építsék újra, és adjanak neki szilárdságot. Akinél sötétségben van, azt világítsa 

meg a hit világossága. De tényleg azt mondom nektek, ne pazaroljátok az időtöket anyagi istentiszteleti 

helyek építésére, azt gondolva, hogy az odaadás, a kegyelem és a művészet, amit rájuk fordítotok, a 

legjobb istentisztelet, amit Nekem nyújthattok. 

Csak azt engedélyezem, hogy egyszerű szobákat készítsenek elő, amelyekben megvédhetik magukat az 

időjárás viszontagságaitól vagy a kíváncsi tekintetektől. Nem szabad ezeket a találkozóhelyeket, 

amelyeket csak az összejöveteleikre szánnak, "templomoknak" nevezni, mert megtörténhet, hogy a 

tudatlanok végül úgy imádják ezeket a helyeket, mintha szentek lennének. 

2 Ne vezessen be rítusokat vagy szertartásokat az istentiszteletekbe. Ezzel eltávolodhattok attól a 

küldetéstől, amelyet rátok bíztam, vagyis az irgalom és a szeretet terjesztésétől. 

3 Egyszerűséget és egyszerűséget kérek tőletek külsőleg és belsőleg egyaránt. Ezzel dicsőséges 

jelenlétem lesz a lelketekben. 

4 A szívedben vagyok és a lelkedben élek. Miért kellene Engem anyagi tárgyakon keresztül 

képviselnetek, amikor lényetek legbelsőbb részében érzitek Isteni Jelenlétemet? Nem gondoljátok, hogy 

ha világi pompára vágytam volna, akkor nem egy istállóban, hanem a Sion templomában születtem volna 

emberként? Miféle akadály akadályozhatta volna meg, hogy azon a helyen szülessek, hiszen tudjátok, 

hogy Máriát ismerték a templomban, és ő odaadóan és engedelmesen teljesítette az összes isteni utasítást? 

5 Gondolkodjatok el az Igémről, és emlékezzetek arra, hogy soha nem kértem az emberektől külső 

imádatot, hogy csak a szeretetüket, az emelkedettségüket, a hitüket és mindazt, ami a lelkük gyümölcse. 

6 Egy ideig még mindig lesznek ilyen helyek, ahol megünnepelhetitek a találkozóitokat. Mert ezekre 

még mindig szükség van, hogy bennük halljátok az Igét, amelyet hagyok, hogy megfejtsétek, és 

megpróbáljátok felhasználni. De a tanítás ideje, a felkészülés ideje el fog múlni, és akkor már nem lesz 

rájuk szükségetek. 

7 A hit lángja egyre jobban lángra lobban tanítványom lelkében, minden szív az oltárom lesz, a 

felebarát iránti szeretet istentisztelet lesz számukra, és minden otthonban szentély lesz. Meg fogod értetni 

embertársaiddal, hogy imádságuk által lelkük minden káros és minden földi nyomorúság fölé emelkedik, 

és képesek lesznek felismerni, hogy az Úr temploma egyetemes, végtelen, és hogy mindenütt ott van, az 

ember lelkében és testében egyaránt, a láthatóban és a láthatatlanban egyaránt. Meg fogják érteni, hogy 

ahogyan eltelt az idő, amikor véres áldozatokat mutattak be Nekem, úgy kell eltelnie az Istennek rítusok 

vagy külső szertartások útján történő imádatának is. A spiritualizáció megtisztítja emberi környezeteteket, 

és tanításomat meg fogjátok érteni. 

8 Jön az igazi ima, Isten magasztos szellemi imádata, amely tetszetős az én isteni tekintetem előtt ─ 

a helyesen értelmezett bűnbánat, amely bűnbánatot, javítást és jóvátételt jelent az elkövetett vétkekért. A 

szív tisztaságán alapuló igazi szeretet meg fog jelenni az emberekben, és az emberek meg fogják érteni, 

hogy az imádsághoz elegendőek a rövid pillanatok, de ahhoz, hogy betöltsék feladatukat, hogy jót 

tegyenek az emberek között, életük minden pillanatára szükségük van. 

9 Gondolkodjatok el tanításaimon, ó tanítványok, vizsgáljátok meg őket, és magjukban többet, 

sokkal többet fogtok felfedezni, mint amit a szavak kifejeznek. Segítek nektek és megvilágosítalak 

benneteket, hogy felismerjétek mindazt, ami szavaimban rejtve maradt, mert a hanghordozó elméje nem 

volt képes közvetíteni azt. 

10 Üdvözlöm önöket ma. Ülj le az asztalomhoz. Üdvözlöm azt, aki szeret Engem, és azt is, aki 

elutasít Engem. Mindannyiótokat egyformán simogatlak, mert mindannyian a gyermekeim vagytok. 

11 A bűnösök között mutatkozom be. Van-e igaz ember a földön? Felajánlom nektek Királyságom 

javait, és elérhető közelségbe hozom a megszerzésükhöz szükséges eszközöket. Ha kéritek Tőlem 

Mennyei Királyságomat, megadom nektek, mert az idők kezdete óta megígértem nektek. Ti, az Úr 

gyermekei, az ország örökösei vagytok. De hány érdemet kell teljesítenetek ahhoz, hogy elfoglaljátok az 

Ígéret Földjét! Egyesek hosszú és fájdalmas küzdelem árán érik el, míg mások nagy lépésekkel haladnak 

előre az úton, és hamarosan megközelítik a fény országát. Emlékszel, mit ígértem Dimasznak, amikor 
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gyötrődött, amikor láttam a bűnbánatát, a hitét és az alázatát? Felajánlottam neki, hogy még aznap Velem 

lesz a Paradicsomban. 

12 Arra kérek mindenkit, hogy tekintsék ezeket az embereket itt a képviselőiknek: Mikor fogtok 

felemelkedni magatokban, szeretni egymást, és megbocsátani egymásnak a sérelmeket? Mikor lesz végre 

béke a bolygótokon? 

13 A megbocsátás, amely a szeretetből fakad, egyedül az én tanításomat tanítja, és hatalmas erővel 

rendelkezik ahhoz, hogy a rosszat jóra változtassa, a bűnöst erényes emberré változtassa és átalakítsa. 

14 Tanuljatok meg megbocsátani, és a béke kezdete lesz a világotokban. Ha ezerszer kellene 

megbocsátani, akkor ezerszer kellene megbocsátani. Nem tudjátok, hogy a megfelelő időben történő 

megbékélés megment a szenvedés poharának megivásától? 

15 A fájdalomról beszélek nektek, amit megérdemeltek, amit egyre jobban és jobban szaporítotok, és 

ami, amikor eljön az óra, eláraszt. Soha nem adnék ilyen poharat a gyermekeimnek; de 

igazságosságomban még mindig megengedhetem, hogy learassátok gonoszságotok, büszkeségetek és 

meggondolatlanságotok gyümölcsét, hogy bűnbánóan térhessetek vissza Hozzám. 

16 Az emberek megkérdőjelezték hatalmamat és igazságosságomat, amikor tudományukkal 

meggyalázták a természet templomát, amelyben minden harmóniában van, és ítéletük most kérlelhetetlen 

lesz. 

17 Az elemi erők elszabadulnak, a kozmosz megrendül, és a föld megremeg. Akkor az emberekben 

rémület lesz, és menekülni akarnak majd, de nem lesz menekvés. Le akarják majd gyűrni a felszabadult 

erőket, de nem lesznek képesek rá. Mert bűnösnek fogják érezni magukat, és mivel túl későn bánják meg 

elbizakodottságukat és ostobaságukat, a halált keresik majd, hogy elkerüljék a büntetést.  

18 Ti, emberek, ismeritek ezeket a próféciákat, és ti vagytok felelősek mindenért, ami történik, ha 

nem "növekedtek" és nem igyekeztek megtartani a békét, amit rátok bíztam. 

19 Készítsétek elő a sétapálcátokat és a vándorbototokat, mert prófétaként és hírvivőként küldelek ki 

titeket, hogy figyelmeztessétek a nemzeteket. 

20 Egyesek keletre, mások nyugatra, megint mások pedig a föld más pontjaira és útjaira mennek. 

21 Ne legyetek hiúak a gondolatra, hogy ti vagytok a kegyeltek, akiknek ebben az időben parancsot 

adtam, hogy tanítványaimmá tegyelek benneteket. De azt is mondom nektek: Ne elégedjetek meg azzal, 

hogy ti vagytok az elhívottak. Szerezz érdemeket, hogy a kiválasztottak közé kerülhess. 

22 Vess el magadtól minden hiúságot, hogy ne legyél olyan, mint a féreg, amely felpuffad a föld 

nedvességétől, majd semmivé foszlik. 

23 Ne aludjatok bízva abban, hogy nagyon szeretlek benneteket, hogy ne botladozzatok. Nagyon 

szeretnek benneteket, de nagyon próbára is tesznek benneteket. 

24 A Föld felszínének háromnegyede el fog tűnni, és csak egy része marad meg, amely menedéket 

nyújt azoknak, akik túlélik a káoszt. Sok prófécia beteljesedésének tanúi lesztek. 

25 Ti, emberek, teljesítsétek az utasításaimat, és én valóra váltom számotokra az ígért dolgokat. 

26 Imádkozzatok, figyeljetek, vessetek szeretetet, terjesszétek a fényt, hagyjátok az irgalom nyomát, 

és akkor békében lesztek a lelkiismeretetekkel és harmóniában a Teremtővel. 

27 Figyelmesen hallgassátok meg ezt az igét, hogy értelmezni tudjátok és el tudjátok vetni 

embertársaitok szívében. Ne elégedjetek meg a megértéssel: beszéljetek róla, mutassatok példát és 

tanítsatok cselekedeteitekkel. Legyetek érzékenyek, hogy tudjátok, mikor van a megfelelő pillanat a 

beszédre, és mikor van a megfelelő idő arra, hogy cselekedeteitek tanúságot tegyenek tanításomról. 

28 Egyetlen nyelvet adok nektek, hogy terjesszétek az Igémet, és ez a nyelv a lelki szeretet, amelyet 

minden ember megért. Ez egy olyan nyelv, amely tetszik az emberek fülének és szívének, és amely kőről 

kőre lerombolja a bábeli tornyot, amelyet a szívükben emeltek. Akkor vége lesz az ítélkezésemnek, mert 

mindenki testvérnek fogja tekinteni magát. 

29 A földek fogékonyak és termékenyek, emberek. Készüljetek fel szellemileg és fizikailag, akkor 

teljesíteni fogjátok a feltételeket ahhoz, hogy elinduljatok és elvetjétek e kinyilatkoztatás magját, és 

egyúttal előkészítsétek az utat az új nemzedékek számára. 

30 Megígértem nektek, hogy nagy fényű szellemeket küldök, hogy közöttetek éljenek. Csak az időre 

várnak, hogy megközelítsék a Földet, hogy megtestesüljenek és beteljesítsék a helyreállítás nagyszerű 
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küldetését. Amikor ezek a szellemek majd ebben a világban élnek ─ mit kell majd tanítanod nekik? 

Bizony mondom nektek: Semmi! Mert tanítani fognak jönni, nem pedig tanulni. Meglepő lesz hallani 

őket, amint gyermekkoruk mély dolgairól beszélnek, látni őket, amint tudósokkal és teológusokkal 

beszélgetnek, amint tapasztalataikkal meghökkentik a felnőtteket, és a helyes utat ajánlják a gyerekeknek 

és a fiataloknak. 

31 Áldott az az otthon, amely méhében befogad egy ilyen szellemet. Milyen nehéz lesz a vezeklés 

terhe, amelyet azok viselnek majd, akik meg akarják akadályozni küldötteim küldetésének teljesítését! 

32 Most már tudjátok meg, miért akarom, hogy egyre inkább megtisztuljatok és megújuljatok, hogy 

gyümölcseitek nemzedékről nemzedékre egyre tisztábbak legyenek. 

33 Talán a ti otthonotok lesz az, amelyik befogadja a Fény Lényeinek jelenlétét? Ha készen álltok, én 

választalak titeket, ha nem, akkor megfelelő szíveket keresek és küldök oda. 

34 Ti itt hisztek a jóslataimban. De sokan lesznek, akik elutasítják szavaimat ebben az időben, 

ahogyan a korábbi kinyilatkoztatásokat is elutasították. De ne aggódjatok, mert amikor szavaim valóra 

válnak, ők lesznek az elsők, akik hitetlenségük miatt szégyenkezve lehajtják arcukat. 

35 Minden isteni kinyilatkoztatást, amelyet az emberek megtagadtak, el fognak ismerni és hinni 

fognak benne. Minden, amit az egyházak és szekták elfelejtettek vagy eltitkoltak, napvilágra fog kerülni. 

36 Példátok által arra kell tanítanotok a világot, hogy lelkiséggel és tisztelettel lépjen be annak 

tanításaiba, ami az Atyán keresztül nyilatkozik meg, és ne próbáljon meg túllépni azon, ami általa adatott. 

Szeretet, alázat, tisztelet ─ ezt kell megtanítanotok egy olyan emberiségnek, amely mindig is az Úr 

misztériumait akarta felfedezni lelki felkészültség nélkül. 

37 Nem tiszteled a szüleid hálószobáját? Akkor tiszteld még jobban Mennyei Atyád titkait. Annyi 

mindent feltártam és megmutattam nektek, hogy még nem fogtátok fel mindet, és máris újabb titkokat 

kérdeztek, hogy behatolhassatok. 

38 Nektek ─ egy magasabb tudomány, az emberi életnél magasabb élethez tartozó bölcsesség 

tanítványainak ─ azt mondom, hogy ne akarjatok többet tudni, többet tudni annál, mint amit felfedek 

nektek, mert akkor hamarosan tévedésbe esnétek. Sok tanítást tanítottam nektek, és még többet kell adnom 

nektek az emberi értelem közvetítésével. Még mindig sok új kinyilatkoztatást fogsz megismerni, és többet 

fogsz megérteni, mint amit eddig elképzeltél. 

39 Szavam, amely isteni tanítás, mindig együtt fog járni életetek próbatételeivel és eseményeivel, 

hogy ez a tanítás egyre inkább megerősítést találjon szívetekben, és ne elméleti tanítványok legyetek, 

hanem olyan tanítványok, akik cselekedeteikkel tanúságot tesznek igazságomról. 

40 Nem az a helyzet, hogy gyakran csak egy-egy szavamat értitek meg, amikor egy próbatételen 

mentek keresztül? 

41 Amikor alkalmanként beszéltem nektek a lélek halhatatlanságáról, az életről és a halálról alkotott 

hamis elképzeléseitekről, akkor nem értettetek meg Engem, amikor tanításomat hallottátok. De aztán egy 

megpróbáltatás érte otthonodat, láttad, hogy egy szeretett személy eltávozott ebből a világból, és a szemed 

megnyílt a valóságra, az igazság fényére, és megköszönted Nekem, hogy annyi tökéletességet fektettem 

minden művembe, és hogy kiszakítottalak tudatlanságodból és tévedésedből. 

42 Szívd magadba az Igét elméddel és lelkeddel. Koncentrálj lényed magjára, hogy csak egy akarat 

legyen a szellem és a test között. Így könnyebben megértitek majd tanításomat, és nagyobb 

emelkedettséggel győzitek le a megpróbáltatásokat. 

43 Boldogok azok, akik a világ javaiban szegények, akik az Igém kenyerét azzal a vágyakozással 

veszik magukhoz, hogy nagyok legyenek, mert az Én utamon el fogják érni azt. Boldogok azok, akik ─ 

bár gazdagok a világban ─ hátrahagyják kényelmüket, hogy tanuljanak tőlem, mert ők ismerik meg az 

igazi gazdagságot. 

44 Ma Lelkem egy fénysugárban száll le az emberiségre, egy olyan időszakban, amikor nincs félelem 

az igazságosságomtól, sem szeretet egymás iránt. 

45 Alázatos nép vagytok, jelenlétem és szavam tanúi. De ebben az emberekben hiányzik a szeretet, és 

nem látom, hogy tisztelnék megnyilvánulásomat, mert hozzászoktak. Ez az oka annak, hogy néha számon 

kérem rajtatok a szívetek közömbösségét igazsággal teli szavammal támadva. 
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46 Gondoljátok meg, ó tanítványok: Ha most nem tisztelitek ezt az isteni munkát, később nem lesztek 

képesek olyanok lenni, akik a kötelességteljesítés útján járnak, mint a Mesteretek munkájának engedelmes 

munkásai. 

47 A jelen pillanat az emberiség próbája. A világ nagy nemzetei előkészületeket tesznek, hogy 

egymásra vessenek, mint a gyűlölettől elvakult, vérszomjas vadállatok. A kis népek félnek a háború 

jeleitől, ami gyászt és pusztulást jelent. Az otthonok elsötétülnek, a szívek rémülten dobognak, és azokat, 

akik szeretik a békét és az igazságosságot, gyötri az emberiség békéjét fenyegető háború gondolata. 

48 Hány haladásról szóló álom törik össze ezekben a pillanatokban! Hány illúzió törik össze, és hány 

életet ítéltek már halálra. Ez az az óra, hogy elkezdjétek a munkátokat, hogy éreztessétek jelenléteteket a 

világban, ó emberek. Ez a megfelelő idő az imádkozásra. 

49 Imádkozzatok, tegyétek érezhetővé hiteteket, és egyesítsétek szíveteket mindazok szívével, akik a 

gyötrelem eme órájában hozzám fordulnak, kérve, hogy legyen béke a világban. Imádkozzatok 

mindazokért, akik elfordultak a lélek minden aktív használatától, és csak egy anyagi célért élnek, amelyet 

a hatalmi igényeik, gyűlöleteik miatt tűztek ki maguk elé. 

50 Töltsd meg a szobát hangosabb gondolatokkal. Legyen mindegyikük olyan, mint egy kard, amely a 

láthatatlanban harcol ─ ahol az emberek gondolatai vibrálnak ─, hogy elpusztítsa a sötét erőket, amelyek 

azzal fenyegetnek, hogy elfoglalják a világot. Azonban higgyetek az ima erejében. Ha ugyanis azt 

gondoljátok, hogy a végtelenben elveszett, akkor nem lesz meg a szükséges ereje ahhoz, hogy elérje 

embertársaitok elméjét. 

51 Gondolataitok mindig elérnek Hozzám, bármilyen tökéletlenek is legyenek, és meghallgatom 

imáitokat, még akkor is, ha nincs bennük az a hit, amit mindig is bele kellene helyeznetek. Ennek az az 

oka, hogy a szellemem minden lény rezgését és érzéseit felveszi. De azok az emberek, akik önzésük miatt 

távol tartják magukat egymástól, távol a lelki élettől a materializmus következtében, amelybe napjainkban 

hagyták magukat belegabalyodni, nem készek arra, hogy gondolataik révén kommunikálni tudjanak 

egymással. Mindazonáltal azt mondom nektek, hogy el kell kezdenetek edzeni az elméteket. Ennek 

érdekében "beszélj" a lelkekhez, még akkor is, ha nem kapsz tőlük egyértelműen érzékelhető választ. 

Holnap, amikor mindenki megtanult adni, egyre több jelét fogják kapni egy olyan szellemi megértésnek, 

amiről az emberek soha nem is álmodtak. 

52 Még egyszer mondom nektek, hogy minden gondolatot és minden kérést megkapok. A világ 

viszont nem tudja, hogyan fogadja az ihletésemet, nem készült fel arra, hogy isteni gondolataim 

felragyogjanak az elméjében, és nem hallja a hangomat, amikor válaszolok a hívására. De én hiszek 

benned, hiszek benned, mert megteremtettelek és felruházlak egy fényből való lélekkel, amely az Én 

szikrám, és egy szellemmel, amely az Én képmásom. 

53 Ha azt mondanám nektek, hogy nem várom el tőletek, hogy tökéletesítsétek magatokat, az olyan 

lenne, mintha azt mondanám nektek, hogy kudarcot vallottam a legnagyobb munkában, amely Isteni 

Akaratomból eredt, és ez nem lehet. 

54 Tudom, hogy abban az időben éltek, amikor lelketek győzedelmesen át fog menni minden 

kísértésen, amellyel útja során találkozik, és utána fényességgel telve fog felemelkedni egy új létbe. 

55 Ebben a mai megnyilvánulásomban csak egy olyan útmutatást adtam nektek, amely arra szolgál, 

hogy képet adjon arról, hogy a jövőben milyen lesz a kommunikációtok az Atyával és embertársaitokkal is 

a gondolatokon keresztül. Ezt a célt kell elérned. De óvakodjatok attól, hogy olyan eszközökkel érjétek el, 

amelyek nem megfelelőek egy ilyen zajos műhöz, mint ez. 

56 Tanuljatok, cselekedjetek, legyetek kitartóak, és észrevétlenül végül el fogjátok érni a szellem és a 

szellem közötti párbeszédet. 

57 Ma a fa árnyéka alá jöttök, ahol halljátok a hangot, amely a Harmadik Időről beszél hozzátok, a 

Szentlélek hangját. 

58 Azért volt nagy a felmagasztalásotok ezen a napon, mert megpróbáltatásokat éltetek át az út során. 

59 Az utolsó napokban a félelem eluralkodott a szívetekben, és ti "felébredtetek". A fáradtak 

felébredtek, és a gyengék felemelkedtek a "fa" utáni vágyakozásban, ahol az erő található, hogy 

ellenálljanak a forgószélnek. 

60 Miért féltek, emberek, bár kegyelmem védelme alatt álltok? Hogy ne legyen hiányod a hitben, 

kövesd az utasításaimat, emlékezz arra, hogy amikor bennem bízol, az én szavam a szádban van, az én 
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világosságom az értelmedben. Akkor az embereket lenyűgözte. Ne felejtsd el, hogy valahányszor 

bizalmatlanságod elválasztott téged Tőlem, láttad, hogy minden erő eltávozott tőled. 

61 Lelked nagyon fél a rabságtól, mert ismeri azt; nagyon félsz a fáraó igájától. Szereted a 

szabadságot a világban, és ezen keresztül keresed a békét. Nem akartok háborút, vért és fájdalmat; 

igyekeztek érdemeket szerezni, hogy gyermekeitek ne essenek káoszba, és imádkoztok, hogy tisztán 

lássatok, hogy megújuljatok, és hogy megőrizzétek egy kis tisztaságot. 

62 Egyedül Én adhatok nektek békét, mert az csak Bennem létezik. 

63 A béke iránti vágyban nézzétek meg közelebbről a vallási közösségeket, és nem fogjátok 

megtalálni. Hallgassátok meg a kinevezett szóvivőket, és meg fogtok győződni arról, hogy szavuk nem 

tartalmazza a béke lényegét. Keressétek a békét a királyi lakhelyektől a legnyomorúságosabb viskókig, és 

nem fogjátok megtalálni, mert ez idő tájt eltávozott a földről. 

64 Miért árasztja el a hívők és a hitetlenek szívét a béke, amikor hallják az Igémet ezekben a szerény 

gyülekezeti termekben? Vajon ez a tény önmagában nem elegendő-e annak bizonyítására, hogy az én 

Isteni Szellemem az, aki megismerteti magát veletek? 

65 Harmadszor jövök el, hogy elhozzam nektek a békémet, hogy bátorsággal, hittel és erővel töltselek 

el benneteket, és hogy emlékeztesselek benneteket arra, hogy arra rendeltettetek, hogy áldást és békét 

hozzatok az emberek szívébe. Az emberiség már várja és vágyakozik az eljövendőkre, akik igaz 

irgalmassággal nyújtják feléjük a kezüket, és a föld már termékeny, hogy a szeretet magját elvethessék 

rajta. 

A járvány országról országra terjed, ismeretlen betegségek törnek ki, anélkül, hogy a tudomány képes 

lenne leküzdeni őket. A világnézetek zűrzavara és az erkölcsi degeneráció a szakadékba vezette a világot. 

De hírnökeim még nem jöttek el, hogy enyhítsék azokat a szenvedéseket és fényt hozzanak azokba a 

sötétségekbe, mert nagyon lassan készülődnek. 

66 Ha valaki halogatja a dolgot, mert rászorulónak tartja magát, és a ruháját rongyosnak vagy 

szegénynek, az azért van, mert nincs hite, és anélkül, hogy észrevenné, káromolja istenségemet. 

67 Még mindig meghajolsz a föld hatalmasai előtt? Még mindig lenyűgöz az emberi gazdagság? 

Nem, népem, az egyetlen nagy dolog és igazi érték az ember életében a lélek felfelé fejlődése, és erre 

vezet benneteket az én igém. 

68 Milyen szűkölködve érkeznek mennyei ajtómhoz azok, akik a földön nagyok és hatalmasok voltak, 

mert elfelejtették a szellemi kincseket és az örök élethez vezető utat! Míg az országom igazsága az 

alázatosoknak tárul fel, addig a tanult és művelt emberek elől rejtve van, mert ők ugyanazt tennék a 

szellemi bölcsességgel, amit a földi tudományokkal tettek: Ebben a fényben trónokat keresnének a 

hiúságukhoz és fegyvereket a veszekedéseikhez. 

69 Kik vagytok ti, akiknek felfedtem ezt a titkot? Csak azt tudjátok, hogy éltetek már, de azt nem 

tudjátok, hogy kik voltatok. Ezért nem tudjátok, hogy kik vagytok, kik lesztek, honnan jöttetek és hová 

tartotok. Ezért jöttem hozzátok Mesterként, hogy megtanítsalak benneteket mindarra, amit nem tudtok. 

70 Az első időben Jákob és családja felismerte az igaz Istent, és amikor az Atya látta, hogy azok az 

emberek megtartották az Ő istenségébe vetett hit magvát, elküldte őket, hogy a pogány és bálványimádó 

népek kebelében lakjanak, hogy ott tanúságot tegyenek az Ő létezéséről és hatalmáról. 

71 Ott a pátriárka családja megsokszorozódott, gyermekei új családokat hoztak létre, és ezekből 

törzsek lettek. De annak az országnak a királya félt a népétől, amely az uralma alatt nőtt. Elvette a 

szabadságukat, és rabszolgáivá tette őket azzal, hogy láncra verte őket, és szolgaságra kényszerítette őket. 

72 A próba nagy, hosszan tartó és szomorú volt. A férfiak kínlódtak és megtörtek az ostor alatt, az 

asszonyok szívében pedig sírás és keserűség volt. Megaláztatás és nyomorúság nehezedett arra a népre, 

hogy bizonyítsa hitét és erejét a pogányokkal szemben. De az Atya, meghatódva népe bánatától, és mert ki 

akarta mutatni hatalmát a fáraónak, elhívott egy Mózes nevű embert, akit felkészített és megihletett, hogy 

megszabadítsa népét. A következőket mondta neki: "Menj, és fedd fel igazságosságomat és hatalmamat a 

fáraó és népem előtt, mert még az enyéim is gyengévé váltak, elfelejtettek Engem, és hagyták, hogy 

szívüket megfertőzzék a pogányok szokásai és hite. Nektek, akik hűségesek maradtatok, azért adom ezt a 

megbízatást, hogy meggyújtsátok a szabadság eszményét a sajátjaitokban, és rávegyétek a fáraót, hogy 

engedje el Izraelt Kánaánba, az Ígéret Földjére, hogy ott szolgálják Istenüket. Gondoskodjatok arról, hogy 
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az emberek imádkozzanak, hogy "figyeljenek", és vegyék észre, hogy nem gyilkos fegyverekkel fogják 

elérni a szabadságukat." 

73 Ez az ember többször megjelent a fáraó előtt, hogy a nép szabadságát követelje, amit minden 

alkalommal megtagadtak tőle. Ekkor az Úr éreztette igazságosságát, és csapások és csapások zúdultak 

Egyiptomra, míg a fájdalom és a pusztítás olyan mértéket nem öltött, hogy a király magához hívta Mózest, 

és megengedte neki és népének, hogy elhagyja országát. 

74 Amikor Izrael szabadságvágytól vezérelve elindult, a fáraó rájött, hogy az embernek valóban isteni 

hatalma van. 

75 Mózes megerősítette népe hitét, hogy elviseljék az út nehézségeit és szenvedéseit. Az út hosszú és 

veszélyes volt; sokan útközben összeestek a kimerültségtől vagy az öregségtől legyőzve, anélkül, hogy 

láthatták volna az ígéret földjét. De gyermekeik elérték a tejjel-mézzel folyó földet, amely Izrael népére 

várt. 

76 Mint egy új paradicsom, úgy mutatkozott meg az a föld azok számára, akik meghódították. Béke, 

termékenység és bőség, tágas völgyek, kristálytiszta vizek és derűs égbolt volt, és az emberek szaporodtak 

benne. Ott virágzott ki az igaz Isten imádata. 

De ez a béke és boldogság nem tartott örökké, mert ez a nép még az áldás országának közepén is 

kísértésbe, bálványimádásba és viszálykodásba esett. Elvesztette életerejét, és ismét pogány és 

hataloméhes népek uralma alá került. Amíg imádkozott és keresett Engem, addig erős volt. De amikor 

megfeledkezett rólam minden élvezetéért és hiúságáért, elvesztette kegyelmemet. 

77 Emlékezzetek Salamon bölcsességére és Dávid ihletettségére. Királyságaik nagyszerűek voltak, de 

amikor kísértésbe estek, mindent elvesztettek. 

78 Ez a nép ismét idegen nemzetek hódolója, később pedig a császár alattvalója lett. A nép elfelejtette 

a Jehovával kötött szövetségét, és szükség volt arra, hogy az Atya megújítsa azt, hogy beteljesedhessen a 

próféták szava, amely által a népnek Megváltót, Messiást ígértek. A Messiás azért lett emberré, hogy 

megmentsen mindent, ami elveszett, és hogy megtanítsa a világnak az utat, amely a szellemi hazába, a 

mennyek országába, az ígéret igazi földjére vezet. 

79 Az új Szabadító Krisztus volt, aki szelídségre tanított benneteket, és aki, amikor népét szolgának 

találta, arra tanította őket, hogy "adják meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené", és 

így szabadította fel lelküket. 

80 Ahogyan Mózes nem lépett be az Ígéret Földjére, és csak árnyékos képét látta a hegy magasából, 

úgy Krisztus is a keresztről látta a Mennyek Országát, ahol minden gyermekét várni fogja. 

81 Mennyit szenvedtek azok, akik Engem követtek! Országokon, tartományokon és birodalmakon 

keresztül keresték és üldözték őket. Az ostor, a mártíromság és a vérpad állt azok útjába, és sokan keresték 

fel a föld gyomrát, hogy félelem nélkül imádkozzanak és kimondják nevemet. De hányszor remegett meg 

a hóhér keze egy keresztény előtt, amikor meglátta állhatatosságát és hitét! Hányszor remegtek még az 

uralkodók is a jelenlétükben, vagy amikor hallották áldozataik ihletett szavát, akik Mesterük nevével az 

ajkukon haltak meg. 

82 Jézus útja véres volt, és ezt az utat követték az apostolok és a mártírok is. De a csata akkor ért 

véget, amikor végre világosság lett a nép lelkében, amelyet a hit oly sok csodája és a szeretet oly sok 

áldozata legyőzött és legyőzött. 

83 Szavam visszhangzott a nemzetekben, tanításom behatolt a szívekbe, és eljött az idő, amikor az 

Isten Országának békéje érezhető volt a földön. Krisztust a királyok éppúgy szerették, mint a szegények, 

és jelenlétét a szívekben érezték. A nemzetek egymás után közeledtek egymáshoz, és sok ellenségeskedés 

megszűnt. A nevemet aztán minden nyelven szeretettel ejtették ki. 

84 De hol van az a nép, amely legyőzte a fáraót és kiállta a sivatag megpróbáltatásait? Hol vannak 

azok, akik azután birodalmakat és rezsimeket győztek le áldozatos halálukkal, akiknek csak Jézus Igéje 

volt a fegyverük? Bizony mondom nektek, a földön vannak. 

De ismét megfeledkeztek rólam, és törvényemet és tanításomat meghamisították. Aztán újra a földre 

küldtem azokat a lelkeket, akik hűségesek, alázatosak és önzetlenek voltak, hogy tanúságot tegyenek 

eljövetelemről és szavamról. Ezt a népet azonban nem egyetlen fajból, nem egyetlen nemzetből formáltam 

ebben az időben. Mert megmondtam nektek, hogy Izrael, az Isten népe nem testben, hanem Lélekben van 

megalapítva. 
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85 Én vagyok az egyetlen, aki megvilágíthatja, hogy kik vagytok, és megmondom nektek. Feltárom 

nektek, hogy miért jöttetek, és megmutatom nektek azt a pontot, amely felé haladnotok kell. Annak az erős 

népnek a magja vagytok, és azért jöttetek ebbe az életbe, hogy küzdjetek a Lélek békéjének országáért és 

azért, hogy világosságot hozzatok a világnak, ahogyan egy másik időben a sivatag viszontagságait 

legyőzve eljutottatok az Ígéret Földjére. 

86 Ezért megmutatom nektek örökségeteket, és felfedem előttetek ajándékaitokat, hogy ezek legyenek 

azok az eszközök, amelyekkel a földeket művelitek, és azok a fegyverek, amelyekkel harcoltok. 

87 Akkor mitől félsz? Továbbra is rabszolgák akartok lenni? "Nem, a szíved azt mondja nekem. 

88 Különböző hanghordozókon keresztül nagy káoszt hirdettem nektek a földön. Míg egyesek hittek, 

bár még álmosak voltak, mások kételkedtek, és így szükség volt arra, hogy a háború híre eljusson 

hozzájuk, hogy felébredjenek. Szükséges volt, hogy gyermekeiket fegyverbe szólítsák, hogy higgyenek 

szavamban, amikor látják annak beteljesedését. 

89 Figyeljetek és imádkozzatok, és ne aggódjatok fiaitok miatt, mert a béke katonáivá teszem őket a 

sokaság között. 

90 Illés előttetek és a nemzetek előtt jár, utat törve és lelkeket szabadítva fel az igazság fényén 

keresztül. 

91 Tanuljátok meg megítélni az Igémet és kifürkészni, hogy felfedezzétek isteni lényegét. 

92 Erőssé teszlek, és áldásomat hagyom rád. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 239  
1 Érezz engem, mert nagyon közel vagyok hozzád. Aki meg van győződve jelenlétemről, az érez 

Engem a szíve legbensőbb részében. 

2 Még egyszer mondom nektek: senki sem kényszerít titeket arra, hogy higgyetek, sem arra, hogy 

kövessetek Engem. A hit fénye meggyullad, és előhozza a szeretetedet. 

3 Te vagy az a kiváltságos teremtmény ebben a földi völgyben, akit az értelem ajándékával ruháztam 

fel, és akit egy hatalmas világ közepébe helyeztem, amely tele van művekkel, teremtményekkel és 

hatalmam megnyilvánulásaival, amelyek arról tanúskodnak, hogy Ő, aki életet adott nekik, mindenható. 

4 Kezdettől fogva megadtam az embernek a gondolkodás szabadságát, de mindig is rabszolga volt ─ 

egyszer a fanatizmus, máskor a fáraó és a császár hamis hitének rabszolgájaként. Ez az oka annak, hogy 

ebben az időben elvakul a szabadsággal szemben, amelyet a szellem jelenleg elér, és a tisztasággal 

szemben, amely a szeme elé tárul, mert az elméje nincs hozzászokva ehhez a szabadsághoz. 

5 Az ember csökkentette a szellemi felfogóképességének erejét, ezért fanatizmusba esett, görbe 

utakon járt, és olyan volt, mint mások akaratának árnyéka. 

6 Elvesztette szabadságát, nem volt többé ura sem önmagának, sem gondolatainak. 

7 De eljött a fény kora ─ az idő, amikor el kell szakítanotok a láncokat, és ki kell tárnotok 

szárnyaitokat, hogy szabadon repüljetek a végtelenbe az igazság utáni vágyban. 

8 A spiritualizáció a szabadság. Ezért azok, akik ebben az időben hallanak Engem, és megértették e 

felszabadító tanítás értelmét, egy széles völgyet látnak megnyílni maguk előtt, amelyben küzdeni fognak, 

és tanúságot tesznek arról, hogy eljött az idő, amikor Isten, a Mindenható Teremtő eljött, hogy párbeszédet 

folytasson közte és az ember között. 

9 Azt a közvetlen kapcsolatot, amelyet az emberek lehetetlennek hittek a hatalommal, bölcsességgel 

és tökéletességgel rendelkező Isten és a szegénységgel, tudatlansággal és bűnnel teli emberi teremtmény 

között, megvalósítottam. Én vagyok az, aki eljöttem hozzátok. 

10 Ki gondolta volna, hogy az ember képes az Urával közösséget vállalni? Azt hittétek, hogy ez csak 

az igazak és a próféták kiváltsága ─ azoké, akik saját látomásaiktól elvakulva leestek, majd hirdették a 

Messiás eljövetelét ─ azoké, akiknek imája olyan mély és buzgó volt, hogy elragadtatásba estek, és 

megpillanthatták az istenit. 

11 Ma a szívekben keménység van, sok a hitetlenség a szellemi dolgokkal szemben, és az emberek 

csak abban hisznek, amit fel tudnak fogni, és amit nem utasítanak el, noha önmagukban folyamatosan 

érzik azt az életet, amely a halálon túl vár rájuk. 

12 Ezt az utasítást egy olyan emberi értelemmel adom nektek, mint a tiétek, hogy nagyon közel 

érezhessétek magatokhoz ezt az Igét. Mit jelent az, hogy egy bűnös emberen keresztül ismertté teszem 

magam, ha ő tudja, hogyan kell felkészülnie arra, hogy befogadjon Engem? 

13 Mi a furcsa abban, hogy akkor is tudomására adom magam, amikor álmaitokban beszélek hozzátok 

─ amikor mindenütt, ahol jártok és álltok, amikor a legnagyobb szükségetek van Rám, szeretetemmel 

megérintem a szíveteket? Van benned valami, ami a világ fölé emel, amelyben élsz. Mi más lehetne ez, 

mint a szellem-lélek, amely az Isteni képmása? 

14 Ébredjetek, emberek, értsetek meg Engem. Foglalkozzatok tanításommal és szellem-lelketekkel. 

15 Mesterként és Atyaként jövök hozzád. Minden utasítás, amit adok nektek, megerősít benneteket a 

rátok váró napi munkára. Mert az az akaratom, hogy a világnézetek és tanok káoszában nyugodtak 

maradjatok, és azok legyetek, akik helyesen értelmezik tanításomat. 

16 Néhányan csodálkoznak, mert én magamat embereken keresztül teszem ismertté, és nem biztosak 

abban, hogy ez az Atya akarata szerint vagy emberi akaratból történt. De mondom nektek: a Mester volt 

az, aki meglepte az emberiséget ─ a "tisztaságos házastárs", aki a szüzeket alvó és lámpásaikat kialudt 

állapotban találta. 

17 Vannak vallási közösségek, amelyek igyekeznek felkészülni visszatérésemre, anélkül, hogy 

tudnák, hogy már távozom. 

18 Mindenkit elhívtam, és igazából a hívásom és a híradás, hogy jelenleg az emberekkel 

megismertetem magam, a föld minden sarkába eljutott, a rólam szóló tanúságtételekkel és bizonyítékokkal 



U 239 

173 

együtt: megújult bűnösök, megtért hitetlenek, "halottak", akik feltámadtak, gyógyíthatatlan betegek, akik 

meggyógyultak, és megszállottak, akik megszabadultak a gonoszságuktól. 

19 De sok sükettel találkoztam, mások hiú földi tekintélyükben, megint mások pedig túlságosan féltek 

ahhoz, hogy az Igazság Szellemeként ismertessék meg megnyilvánulásomat. Mindenkit befogadtam és 

tanítottam, aki hozzám jött és bízott a szeretetemben. 

20 Amikor ehhez a forráshoz érkeztetek, mindannyian megtisztultatok a világban felvett portól, hogy 

méltók legyetek arra, hogy kenyeret vegyetek az asztalról, és hogy ne szennyezzétek be törvényem levelét. 

21 Közeledik az óra, amikor az ítélet teljes mértékben érezhető lesz a világban. Minden mű, minden 

szó és minden gondolat meg lesz ítélve. A föld hatalmasaitól kezdve, akik a nemzeteket kormányozzák, a 

legkisebbekig ─ mindannyian meg lesznek mérve isteni mérlegemen. 

22 De ne keverjük össze az igazságosságot a megtorlással, sem a jóvátételt a büntetéssel. Mert én csak 

azt engedem meg nektek, hogy learassátok és megegyétek a magotok gyümölcsét, hogy az ízéről és a 

hatásáról megtudjátok, hogy jó vagy káros, hogy jót vagy rosszat vetettetek-e. 

23 Az emberi bűnök által kiontott ártatlan vér, az özvegyek és árvák gyásza és könnyei, a 

nyomorúságtól és éhségtől szenvedő törvényen kívüliek ─ mind igazságért kiáltanak, és az én tökéletes és 

szerető, de könyörtelen igazságosságom mindannyiukra lesújt. 

24 Elveszem az ember trónjait, a gőgjét, amellyel kihív Engem, a hatalmát. Meggyőzöm őt arról, 

hogy ő az Én gyermekem, és hogy azt akarom, hogy alázatos legyen, mert az Én országom az alázatosaké, 

és én azt neki akarom adni örökségül. Emlékezzetek, hogy azt mondtam: "Könnyebb egy tevének átmenni 

a tű fokán, mint egy gazdag embernek a mennybe jutni". 

25 Legyetek mindig Velem, és mindig meglesz a békém. 

26 "Munkások", gondoljatok arra, hogyan jövök le, hogy leszedjem a gyümölcsöt, amit a birtokomról 

szüreteltetek. 

27 Bár egyesek hideg szívvel néznek Rám, mások érdeklődve kérdezgetnek Engem, és néhányan 

hálát adnak Nekem, mert ujjongás tör ki a szívükből. 

28 Bizony mondom nektek, az a fáradozás, amellyel ma megművelitek a korábban terméketlen 

földeket, békét és örömöt ad lelketeknek. 

29 Micsoda békét tapasztalt a szíved, miután karjaiddal átölelted a kimerültet, és miután az értelem 

fényét adtad annak, akinek szellemi képességei megzavarodtak. 

30 Bizonyára sok időre volt szükségetek ahhoz, hogy kifejlesszétek képességeiteket és ajándékaitokat, 

mert ez a fejlődés nem a jelenlegi anyagi életetekben kezdődött. A félelem vagy a hit hiánya sem 

akadályoz meg benneteket abban, hogy nagyobb bizonyossággal járjatok, bár sok olyan lélek van köztetek, 

aki elsőszülöttnek mondhatja magát az emberiség között. 

31 Most a Harmadik Korszakban éltek, amelyben az emberi értelem által ismertettem meg magam ─ 

egy olyan hirdetést, amely most véget ér, de amely után nem fogtok elveszíteni Engem, mert közel vagyok 

mindenkihez, aki tudja, hogyan kell Engem keresni és várni. 

32 Amikor egyszer visszavonultam a sivatagba, nem hagytam el az emberiséget, hanem inkább 

gondoltam rájuk, és szenvedtem értük. Később, amikor a föld megnyílt, hogy testem sírja legyen, én sem 

választottam el magam gyermekeimtől. Mert a halálon túl, amelyet nekem adtál, Lelkem feltámadt, hogy 

az üdvösség világosságaként mindenkiben ott legyen. 

33 Amikor azt mondom nektek, hogy szavam 1950 végén véget ér, és szellemvilágom nem fog többé 

beszélni hozzátok, értsétek meg, hogy az Atya és szellemi szolgái továbbra is őrködni fognak életetek 

felett, és közbenjárnak az emberiségért és minden tévelygő lélekért, akinek szüksége van a fényre. 

34 Íme, új testamentumot hagyok rátok, amely nem fog megromlani, mert megőrzöm azt szívetek 

templomában, ahol én lakom. Hogyan veszíthetnél el Engem, hiszen magadban hordozol Engem? 

35 Tanításaimat tanulmányozni fogjátok, amelyek közül némelyikben igazságot, másokban 

bölcsességet és útmutatást, megint másokban vigaszt és balzsamot, némelyikben pedig próféciát is 

találtok. Az én szavam törvény és parancsolat, út és cél, szeretet. Figyeljetek, mert a küzdelem idején 

kísértések leselkednek majd lépteitekre, és minél nagyobb a megújulásra való elszántságotok és a 

tanításaim iránti odaadásotok, annál erősebbek lesznek a hangok és hívások, amelyek megpróbálnak 

tévútra vezetni benneteket. Ezért adjatok szilárdságot a lelketeknek, hogy elérjétek a férfiasságot és a jó 

katonák erejét. 
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36 Érezd a szeretet és béke csókjaimat. 

37 Pihenjetek a Mesterrel, szeretett tanítványok. Helyreállítja a lelkét és erősíti a testét. 

38 Fényemet faji és osztálykülönbség nélkül mindenkire árasztom, ahogyan minden időben és minden 

néphez nagyszerű Szellemeket küldtem, hogy megtestesüljenek, akik által az emberiség megkapta isteni 

üzeneteimet, a Törvényt, a próféciákat, a kinyilatkoztatásokat. 

39 Az irántatok érzett szeretetemben emberré is váltam, hogy nagyon közel érezzétek magatokhoz 

Engem, és bár sokan nem ismertek fel Engem Jézusban, később világosság lett bennük, és megértették 

tévedésüket, és szerettek Engem. 

40 Ismét átadom nektek a tanításomat. De ahelyett, hogy emberré válnék, most rajta keresztül teszem 

magam ismertté. 

41 Szellemileg tévelygőnek, gyengének és betegnek, fáradtnak és közömbösnek talállak benneteket 

egy olyan világban, amelynek tudománya hamis nagyságot adott nektek. Amikor rájöttél, hogy századod 

dicsőségének közepette nincs benned béke, és még nem ismered a lelki dolgokat, nem találsz táplálékot a 

szívednek, az Örökkévaló felé fordítottad tekintetedet, és megkérdezted Tőle, hogy mikor jönnek a földre 

a béke és a szeretet új apostolai. 

42 Ez az oka annak, hogy felelősnek tartom a békéért azokat, akiket arra hívtam, hogy 

meghallgassanak Engem. Mert őket én készítettem fel őrszemnek. 

43 Amint az emberiség a megbocsátás és vigasztalás iránti vágyakozással a Teremtőre emeli 

tekintetét, a Második Korszak egyik próféciája valóra válik. Akkor az emberek fel fogják ismerni 

fényemet, mint üdvözítő csillagot, amely az Új Jeruzsálembe vezeti lépteiket, ahol megtalálják az Élet 

Kenyerét. 

44 A dallamos harang már régóta megszakítás nélkül szólal meg, és hívja az embereket, hogy jöjjenek 

össze. 

45 Szomorúságot látok a szívetekben, mert hitetlenséggel, közömbösséggel és gúnyolódással 

találkoztatok, amelyekről úgy érzitek, hogy tövisek és tüskékként szúrják a szíveteket, mert ezt a fájdalmat 

a saját rokonaitoktól, a saját testvéreitektől és a barátotoktól is kaptátok. 

46 Legyetek nyugodtak, mondja nektek Jézus, mert nem vagytok egyedül. Kopogtatni fogok ezeknek 

a szíveknek az ajtaján, és később ők is kopogtatni fognak a tiétekén. Csak azt akarom, hogy ne tápláljatok 

keserűséget vagy neheztelést, legyetek "éberek" és felkészültek. 

47 A lelkedet meghívom az asztalomhoz, hogy az örök élet ételét egye. Itt, ennél az asztalnál nincs se 

első, se utolsó a helyén, minden hely, amit elfoglalhattok, közel van a Mesterhez. Később, amikor 

elindultok, hogy az embereket tanítsátok, csak egy hely lesz a szívetekben, ahol befogadhatjátok és 

szerethetitek embertársaitokat. Eljön ez az óra, és el kell majd indulnotok, hogy kövessétek azokat az 

utakat, amelyek a föld nagy nemzeteihez éppúgy vezetnek, mint a jelentéktelen régiókhoz és kis 

falvakhoz. Látni fogjátok, hogy mindenütt megtaláljátok a lélek éhségét és szomjúságát, mint megfelelő 

földet a magotok befogadására. 

48 Közeledik az 1950-es év, amely az én távozásomra van rendelve, és amikor ennek vége lesz, akkor 

kezdődik meg köztetek a felkészülés ideje, hogy aztán elkezdhessétek az indulást. Az órát mindenki 

számára felismerhetővé teszem. Azt akarom, hogy amikor elkezditek a küldetéseteket, már elérjétek a 

lelketek egy kis érettségét, hogy erősek legyetek a hitben, és tudjátok, hogyan tartsátok magatokat 

erényben. Mindennapi munkádban segítségedre lesz az én inspirációm, amelyet szellemtől szellemig 

kapsz. Akkor látni fogod, hogy hányan vártak rád! 

49 Mérhetetlen kegyelmet árasztok az emberiségre ebben a Harmadik Korszakban az Én 

megnyilvánulásom és a szellemi világ megnyilvánulása által, a ti értelmetek segítségével. De már az első 

alkalommal is prófétáim száján keresztül szóltam, a második alkalommal pedig apostolaimon keresztül. 

50 Ma újból köztetek vagyok. Azért jöttem, hogy learassam a tanítás elfelejtett levelét, amelyet egy 

másik alkalommal adtam nektek. 

51 Emlékeztetlek benneteket korábbi tanításomra, és megtanítalak benneteket értelmezni azt. 

52 Én vagyok a könyv, amelyet ezúttal a hatodik fejezetben nyitottam meg, hogy az embereknek egy 

újabb leckét tárjak fel arról a bölcsességről, amellyel rendelkezniük kell ahhoz, hogy joggal nevezhessék 

magukat "a fény gyermekeinek". 
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53 Csak ha megértitek ennek az üzenetnek a tartalmát, akkor tudjátok majd bizonyossággal elmondani 

a világnak, hogy az én hangomat hallottátok, hogy az én Igém tanított benneteket, hogy a fény, amit 

láttatok, az volt, ami a Hatodik Pecsétet sugározta. 

54 Egyik időszakról és szakaszról a másikra egyre inkább megmutattam magam a szellemetek előtt. 

Tudnák-e a gyermekek szeretni az Atyát, ha nem ismernék Őt? Értsd meg, miért mutatom meg neked a 

szeretetemet, miért érzed a jelenlétemet, és miért hallatszik a hangom. 

55 Eddig nem volt spontán a törekvésetek, hogy keressetek Engem, hogy megtaláljátok az igazságot, 

a békét, a felemelkedést. 

56 Be kellett hatolnod a nagy lelki sivatagba, hogy megismerd a szomjúságot, a magányt, a 

nehézségeket, a szerencsétlenséget, az éhséget, a fáradtságot. Csak akkor indultál el az életet adó víz, az 

oázis, a nyom keresésére, amely a béke földjére vezet. 

57 Mennyi leckét tárt eléd életed sivataga! Mennyit tanultál az élet küzdelmeiben, és mennyit 

erősödtél a fájdalomban! Holnap, amikor már beléptetek a Szellem ígéret földjére, és az Új Jeruzsálem 

kapui megnyílnak, hogy befogadjanak benneteket a béke kebelébe, áldani fogjátok a jutalmatok idejét, 

amely a próbák és a megtisztulás hatalmas sivatagán való átkelésetek ideje volt. 

58 Mózes a pusztában való vándorlás során szellemileg megerősítette népét, Józsué pedig elérte, hogy 

a sokaság belépjen az Ígéret Földjére ─ egy olyan földre, amely csak szimbóluma vagy jelképe volt a 

lelketeknek megígért örök és igaz otthonnak. 

59 Most Illés az, aki láthatatlanul megy a százszor nagyobb emberek előtt, hogy lépésről lépésre 

elvezessen benneteket a sivatagi ösvényen zarándokotok céljához, amely az igazak, az igaz szeretettel és 

igaz bölcsességgel teli lelkek otthona lesz. 

60 Tudod, mi visz közelebb az ígért országhoz? A szeretet, az irgalmasság és az alázat cselekedetei. 

61 Ma az én népem nem tudja, hogy kik ők, hol vannak, és mit kell tenniük. De amint a Spiritualisták 

megjelennek az egész világon, szavakkal prédikálva és műveikkel tanúságot téve a fényről, amely az én 

Tanításommal inspirálja őket, mindannyian eggyé válnak, felismerik egymást és végül egyesülnek, így 

megalakítva Izrael új nemzetét, amely a spiritualizáció bástyája és az Atya Törvényének igaz értelmezője 

lesz. 

62 Fényemmel jelölöm meg mindazokat, akik ebben az időben követni fognak Engem. Fényem 

szellemtől szellemig fog áramlani. 

63 A Második Korszakban az én áldozati halálom vére volt az, amely a szívekbe áramlott, hogy 

megvilágosítsa a lelkeket. 

64 Az Első Korszakban az otthon ajtajának egy ártatlan bárány vérével való megjelölésének 

szimbolikus cselekedete volt az Atya parancsa annak a népnek, amelyet attól a pillanattól kezdve az isteni 

kinyilatkoztatások útjára helyeztem. 

65 A Három Időkben az Úr biztos módon megjelölte azokat, akiknek követniük kell Őt, bár mondom 

nektek, hogy szeretetem pecsétje örökre elpusztíthatatlanul be van nyomva minden lélekbe. 

66 Hallgassátok tanításomat és gondolkodjatok el rajta, ti tanítványok, akiknek megadatott a 

kegyelem, hogy ezúttal meghallgassatok Engem. Mert később el kell majd magyaráznotok tanításaimat az 

embereknek. 

67 Ne gondoljátok, hogy szavamat emberi szócsöveken keresztül kell hallani minden nemzetben. 

Nem, tanítványok, közeleg az idő, amikor az ezeken a szócsöveken keresztül történő hirdetéseim 

elhallgatnak. De tanúként megmarad egy nép, amelynek szavai és cselekedetei által az emberiség meg fog 

hallani Engem. Az a tanúságtétel és magyarázat, amelyet az Én Tanításomról adtok, lesz az a felkészítés, 

amelyet az emberek kapnak, hogy megkezdhessék a szellemtől a szellemnek szóló beszédet. 

68 Nézzétek meg, hány ember kutatja ebben az időben az elmúlt korok szentírásait, elmélkedik a 

prófétákról, és próbálja felfogni azokat az ígéreteket, amelyeket Krisztus tett az Ő visszatéréséről. 

69 Hallgassátok, ahogy azt mondják: "A Mester közel van" ─ "Az Úr már itt van", vagy: "Hamarosan 

eljön", hozzátéve: "Az Ő visszatérésének jelei világosak és nyilvánvalóak". 

70 Néhányan keresnek Engem és hívnak Engem, mások érzik jelenlétemet, megint mások érzik 

eljövetelemet lélekben. 

71 Ó, bárcsak mindenkiben meglenne ez a tudásszomj, bárcsak mindenkiben meglenne ez a vágy a 

legmagasabb igazság megismerésére! 
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72 Sokan nem tudják, hogy eljöttem a világba, hogy az emberi értelem által teszem magam ismertté 

az emberek számára, és mivel nem tudják, hogy veletek voltam, még kevésbé tudhatják, hogy az Igém 

befejezése már közel van. 

73 De még egyszer mondom nektek, hogy ez a nép ki fog jönni a rejtekéből a világosságra, hogy 

tanúja legyen eljövetelemnek. 

74 Nem akarom, hogy az emberek már most felfedezzék ezt a népet, mert jelentéktelen és tökéletlen 

műveik az ő szemükben ─ ahelyett, hogy felébresztenék az emberek hitét ─ a tanításom által hirdetett 

szellemivé válás tagadása lenne. 

75 Hogyan ítélne meg téged a világ, ha látná a hálátlanságodat? Hogyan ítélnének meg téged azok, 

akik szellemileg éhesek és szomjasak, ha látnák hanyagságodat és önzésedet? De még mindig bízom 

benned, és továbbra is adom neked az utasításaimat. 

76 Eljönnek majd a napok, amikor hírnökök, misszionáriusok és apostolok emelkednek ki ebből a 

népből, és elvetik ezt a magot törzsekben, tartományokban, falvakban, városokban és nemzetekben, és 

bennük kinyilatkoztatom Jézus jó tanítványát. 

77 Erős lelkű emberek lesznek azok, akik az igazságomról tesznek bizonyságot. Semmi sem lesz 

képes megállítani őket útjukon, és rajtuk keresztül nagyszerű bizonyítékokat fogok adni hatalmamról. 

78 Az egyik munkásom szeretetről szóló bizonyságtételére való tekintettel a hívő emberek elindulnak, 

terjesztik az üzenetemet, és elmennek más országokba, hogy elvigyék a fényt. És ők is meg fogják 

hódítani a szíveket és a nemzeteket hitükkel, szeretetükkel és szellemiségükkel. 

79 A küzdelem nagy lesz, intenzív, de gyümölcsöző, mert a föld termékeny abban az időben. 

Előzetesen felrázzák, hogy felkészült legyen, amikor a mag odaér. 

80 Azért mondom ezt nektek, emberek, mert mielőtt elindulnátok a tanúságtételetekkel, tanúi kell 

lennetek a világnézetek harcának, a vallási közösségek közötti harcnak, a tanok közötti harcnak. Lesz az 

én igazságom, és akkor, a nagy zűrzavar közepette hallani fogjátok azokat, akik azt kérdezik: "Hol az 

igazság? Hol van a fény?" 

81 Ezek a félelmetes kérdések jelzik majd a megfelelő időt a te eljöveteledre, ó, népem. 

82 Alázattal és tudással telve fogtok eljönni, hogy minden kérdésre válaszoljatok, az igazság 

győzelmébe vetett bizalommal, nem arra gondolva, hogy megmentitek az életeteket, sem arra, hogy egy 

darabban átvészeljétek a kritikus pillanatokat, hanem a szívekre, amelyeket tanításom megnyer a szavaitok 

és a szeretet cselekedetei által. 

83 Ne féltsétek az életeteket, tanítványok, mert el kell mondanom nektek, hogy ebben az időben nem 

az életetek vagy a véretek lesz az, amivel a legjobb tanúságot teszitek az emberiségnek az igazságomról. 

84 Az idők múlnak, a szokások változnak, az emberek fejlődnek: ma már szeretetet, őszinteséget és 

segítőkészséget fognak követelni tőled, mint bizonyítékot arra, hogy hisznek az általad hirdetett tanítás 

igazságában. 

85 Azok az idők, amikor a hirdetett Igét csak az élet feláldozásával vagy a vérrel való 

megpecsételéssel lehetett elhinni, elmúltak. Ezért azt mondom nektek, hogy ahelyett, hogy arra 

készülnétek, hogy üldözőitek áldozataiként haljatok meg, készüljetek arra, hogy életetekkel, szavaitokkal 

és példáitokkal tanúságot tegyetek az igazságról. 

86 Ez a nép már hosszú ideje Isteni Irgalmasságom alatt jár, Szavam lényege által ösztönözve, 

lépésről lépésre haladva az ösvényen. De a Mester, látva, hogy tanítványai még nem lehetnek mesterek, 

elrejtette őket a kíváncsi szemek elől irgalmasságának köpenyével, és azt mondta nekik: Gyűljetek körém, 

tanuljátok meg a leckémet, hogy levethessétek hibáitokat. Engedjétek meg, hogy érzéseitek itt, Atyám 

Szívéhez közel finomodjanak és megtisztuljanak, és akkor képesek lesztek embertársaitokat tiszta módon 

szeretni. 

87 Igen, emberek, ne hagyjátok, hogy a világ javítson ki benneteket, vagy ébresszen fel benneteket. 

Mert amikor az emberek bírákká válnak, kegyetlenek, embertelenek és hajthatatlanok. 

88 Az együttérzés és az irgalom nem létezik az emberek között. Milyen igazságosságot várhatsz el 

embertársaidtól? Nincs más hátra számotokra, minthogy felkészüljetek igazságban és lélekben, és bízzatok 

Bennem, a ti Uratokban, akinél irgalom van és ezért igazságosság. 

89 Nézzétek meg, hogyan készítelek fel benneteket az emberi értelmemen keresztül történő 

megnyilvánulásom utáni időre, mert akkor a saját lábatokon fogtok haladni a Harmadik Korszak teljes 
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megvalósulása felé. Akkor közeledni fogsz a tökéletes párbeszédhez az én szellemem és a tiéd között ─ 

egy olyan párbeszédhez, amelyet az emberiség még soha nem ért el. Ez nem az a hang lesz, amelyet 

Mózes hallott a hegyen ─ egy anyagilag hallható hang a mennydörgésben. Nem lesz az az emberi hang, 

amelyet az emberek Jézuson keresztül hallottak, sem az a forma, amelyet ma hallotok, amikor egy 

elragadtatott emberen keresztül hallotok Engem. Mert ez is hamarosan elmúlik, ahogyan azok a formák 

vagy eszközök is elmúlnak, amelyeket az Úr máskor használt, hogy gyermekeihez szóljon. 

90 Az Atyáddal való közvetlen beszélgetés akkor jön el hozzád, amikor a szellemlelked megtanulta, 

hogy megszabaduljon a testétől, amikor ismeri és helyesen értelmezi az isteni nyelvet, amikor a szíved 

valóban szentély, amelyben tiszta, egyszerű és magasztos tisztelet uralkodik Isten iránt. 

91 Emberek: Ez a kegyelem, hogy lélektől lélekig kommunikálhassatok Velem, nem csak a tiétek 

lesz. Meg kell értenetek, hogy ez egy olyan képesség, amely a szellemi lélekhez tartozik, és amely, ha 

kibontakozik, közelebb hozza az embert Istenhez azáltal, hogy összekapcsolja a szellemivel. 

Ez a kapcsolat ma még mindig nehéznek vagy lehetetlennek tűnik számodra. De valóban, mondom 

nektek, ha elértétek a spiritualizáció által nyújtott felkészültséget, meg fogjátok tapasztalni, hogy az 

Atyával és a szellemi világgal való kapcsolatnak ez a formája a legegyszerűbb és legkönnyebb mind közül, 

amit gyakoroltatok. 

92 A szellemtől szellemig tartó párbeszédnek messzemenő, végtelen jelentése van. Ez az alapja 

minden képességed és minden ajándékod kibontakoztatásának. 

93 Benne felfedezed az örök bölcsesség könyvét. Az imádságban nagyszerű inspirációkkal fogjátok 

magatokat megvilágosítani. Az intuíció iránytű lesz az életedben, és a gyógyító balzsam közvetlenül a 

kezedbe érkezik a túlvilágról. Az eddig szunnyadó ajándékok felébrednek álmukból, és kivirágoznak az 

ember szívében. És amikor a spiritualizáció valósággá válik közöttetek, a kezetek olyan lesz, mint János 

apostolomé; és az ihletettség órájában le fogjátok írni mindazt, amit az isteni hang diktál nektek a Lélek 

által. Ebben az üzenetben megkapjátok mindazt, amit a hanghordozó a maga kis kifejezőképességében 

nem tudott átadni, ahogyan azt is érezni fogjátok, hogy a tiszta és fényes prófécia eléri értelmeteket, hogy 

felismerhetővé tegye az utat a nemzedékek számára, amelyek követni fogják azokat, akik bevezetik a 

spiritualizáció idejét. 

94 Amikor eljönnek azok az idők, és nagy tömegek előtt beszéltek, ne mondjátok, hogy a Szentlélek 

ihletése alatt beszéltek. Hagynotok kell, hogy az emberek felfedezzék az igazságot az ihlet alján. 

95 Ne feledje: Amikor a tömeghez beszéltem, volt olyan is, aki ─ szavaim bölcsességén vagy tetteim 

igazságán ámulva ─ odajött hozzám, hogy megkérdezze tőlem: "Te vagy az Isten Fia, Te vagy a 

Messiás?". Erre én csak annyit válaszoltam: "Te mondtad." 

96 Ha alaposan tanulmányozod igehirdetésemet, rá fogsz jönni, hogy 1950-ben nem fog megszűnni, 

hanem folytatódni fog, mert Isten Igéje örökkévaló, és soha nem szűnt meg megvilágosítani gyermekeit. 

De az emberi hanghordozó általi hirdetéseknek ez a formája minden bizonnyal megszűnik az Én Akaratom 

által kijelölt órában, hogy átadja helyét annak az időnek, amikor a ti szellemeteken keresztül fogom 

magamat megismertetni. 

97 Senki ne mondja, hogy el fogom távolítani magam, és ne higgyétek, hogy a szellemi világ, amely 

ismertté tette magát e nép körében, akkor meg fog nyugodni, mert nagyon messze lennétek az igazságtól. 

Tudjátok már most, és higgyétek el, amit mondok nektek, hogy azokban a napokban, amikor már nem 

halljátok ezt a szót, elkezditek érezni magatokban a Mester jelenlétét, megértitek, hogy milyen 

előkészületeket kell tartanotok ahhoz, hogy méltóvá tegyétek magatokat bármilyen kegyelemre, és 

keressétek az utat, hogy ne távolítsátok el magatokat azoktól az áldott lényektől, akik olyanok, mint a 

világítótornyok vagy csillagok, amelyek megvilágítják életetek útját. 

98 Megígérem nektek, hogy amikor csak bizonyítékot adtok Nekem a felmagasztalásotokról, én is 

bizonyítékot adok nektek a jelenlétemről minden egyes összejöveteleteken. 

99 Vigyázzatok, emberek, mert még köztetek, e nép között is fel fognak emelkedni hamis 

prófétákként azok, akik nincsenek felkészülve ─ azok, akik nem voltak képesek behatolni Igém lényegébe, 

és azt fogják mondani, hogy szellemtől szellemig párbeszédet folytatnak, és hogy az Atya ezt parancsolja, 

vagy a Mester azt, anélkül, hogy ez igaz lenne. 

100  Ébredjetek, tanítványok. Egyikőtök sem eshet áldozatul ilyen tévelygéseknek, akik ezeket a 

szavakat halljátok, és nem engedhetitek, hogy a hamisság felbukkanjon közöttetek, vagy a hiúság 
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elvakítson bárkit is. Mindenkit megtanítottam arra, hogy megkülönböztesse a jó gyümölcsöt a rossztól, az 

igazságot a csalástól. 

101  Adjátok oda testvéreiteknek és nővéreiteknek, amit fejlődéseteknek és érdemeiteknek 

köszönhetően szereztetek. De soha ne próbálj meg olyasmit adni, amit még nem értél el. 

102  Mondom nektek, hogy azok, akik hamisan prófétálnak, akik hazudnak azért, hogy naggyá tegyék 

magukat testvéreik között, vagy hogy prófétának érezzék magukat anélkül, hogy azok lennének, később 

lelepleződnek a tömegek előtt, és sok könnyet kell majd hullatniuk, hogy újra csatlakozhassanak azokhoz, 

akik kiállnak az igazság mellett és szeretik azt. 

103  Azt mondom nektek, emberek, ébredjetek, mert veszedelmes idők jönnek rátok! 

104  Embertársaitok is megkérdőjelezik majd, akik furcsának fogják találni az imádatotokat. Miután 

megfigyeltek benneteket, elítélnek benneteket, mert nincs oltárotok, mert nincsenek képek vagy 

szimbólumok, szertartások vagy rítusok. De ne aggódjatok, szeretett emberek. Beszélni fogtok és azt 

mondjátok, hogy az istentiszteletetek lelki, hogy a szentélyt vagy a templomot a szívetekben építitek, hogy 

az áldozat mindazok a cselekedetek, amelyeket az életben véghezvisztek, és hogy a lelkiismeretetek 

mondja meg nektek, hogy méltók-e arra, hogy Istennek ajánljátok fel őket, és hogy az imádságotok 

lélektől lélekhez szól. 

105  Ha világosan beszélsz, a nyomozóidat megdöbbented, és békén hagynak, mert megértik, hogy az 

igazat mondtad, és hogy nincs tévedés, ami megtámadhatna téged. 

106  Azokat, akik tanításomat ilyen módon védik, "a spiritualizmus tanítványainak" fogják nevezni, 

mert szavaikat műveikkel fogják megerősíteni. Nem lesznek azok között, akik állítanak valamit, és 

műveikkel ellentmondanak neki. 

Sokakat látok, akik spiritualistáknak nevezik magukat, és életüket az általuk szimbólumoknak nevezett 

tárgyak imádásával töltik. Mit fognak gondolni róluk azok, akik felfedezik ezt az ellentmondást? 

Még mindig adok nekik időt, hogy elgondolkodjanak, hogy megtisztítsák szektás cselekedeteiket és 

megújítsák életüket. Néhányan követni fogják hívásomat, mások lázadozni fognak, mert fanatizmusuk 

elvakította őket. 

107  Megáldom azokat, akik elfordulnak tévedéseiktől, hogy a spiritualizáció útján járjanak. Megáldom 

azokat, akik elutasítják bálványaikat, és akik az Aranyborjú körül táncolva felhagynak a materializációval, 

és felveszik a spiritualizáció keresztjét. 

108  Ó emberek, a ti Mesteretek azt mondja nektek: Vigyázzatok gyermekeitek ártatlanságára, 

imádkozzatok a kicsikért. Nem akarom, hogy ezek a generációk örököljék az önök korábbi 

fanatizmusának maradványait. Legyetek a tanáraik. Ne feledjétek, hogy a szellemük még nem fedte fel a 

testnek a célját, mert azt várja, hogy ti vigyétek őket először a fény útjára. 

Mit mond a Mester? Hogy nektek, a család szüleinek kötelességetek formálni gyermekeitek szívét, 

hogy az a Lélek munkáinak alapjául szolgáljon. 

109  A te gyengédséged és intelligenciád, amellyel irányítod őket, a te bölcsességed, amellyel irányítod 

és korrigálod őket, a te szereteted, amellyel enyhíted szenvedésüket, lesz az a véső, amely formálja és 

simítja e nemzedékek erkölcsi és szellemi lényegét. 

110  A legjobb és legértékesebb örökségetek gyermekeitek számára az lesz, ami lehetővé teszi 

számukra, hogy erős népet, egységes, egészséges, testvéri és hasznos családot alkossanak. De ahhoz, hogy 

ez megtörténjen, arra kell törekednetek, hogy egymás szeretetével szép példát hagyjatok nekik. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 240  
1 Készüljetek fel, mert ezen a napon megmondom nektek: Aki hisz Máriában, annak hinnie kell az ő 

tisztaságában is. Mert őt választották ki minden nő közül, hogy a szeplőtelen női és anyai tökéletesség 

szimbóluma legyen. A világ számára a finomság, a szeretet, a szelídség és a tisztaság mintaképe kellett, 

hogy legyen. 

2 Ő a tökéletes modell minden nő számára, hiszen mindannyiuk feladata nehéz, nemes és áldozatos 

önmegtagadó. Az ő keble a legjobb érzéseknek kell, hogy otthont adjon, az ő méhében formálódik az 

emberi lény. A nő szeretetet ébreszt a gyermek szívében, a gyermek érzéseit a jó útjára tereli, felszárítja 

könnyeit, amikor sír, és megvigasztalja, amikor szenved. Az Anya az, aki megtanítja az embert az első 

imára, és kinyilatkoztatja neki a Teremtő létezését. Az Anya árnyéka elkíséri az embert földi élete végéig, 

ahogyan Mária is jelen volt a kereszt lábánál a legkedvesebb Fiú áldozati halálánál, és ölébe vette annak 

halandó testét, aki az emberiségért való szeretetből adta életét. 

3 Nagy a nő lelki feladata, érzékeny a szíve, az elméje, a méhe, minden idegszála érzékeny. Csak így 

teljesítheti küldetését ilyen magasan, és csak így ihatja ki poharát ilyen keserűen. 

4 Fizikailag a férfi és a nő különbözik, de lelkileg ugyanazok. Mindannyian tökéletességre törekvő 

lelkek. 

5 Azért állítottam a nőt a férfi mellé, hogy megédesítse a létét, hogy örömmel töltse el. 

6 A nő életében a férfi a pajzs, az őrző, az úr. Mert belé helyeztem világosságomat, törvényemet, 

hatalmamat. 

7 Így egyesítettelek benneteket ebben a világban, és kijelöltem számotokra az utat, amelyet 

követnetek kell. 

8 Ismerjétek meg magatokat, akkor tudtok példát és tanítást adni embertársaitoknak. 

9 Szembe kell nézned különböző hitű emberekkel, és együtt kell élned velük egy világban. Ne 

akarjatok azonban tanítani, hacsak nem követitek előbb a tanításomat. Először is legyetek teljesen 

meggyőződve arról, hogy mit tanultatok, hogy tanítók lehessetek. Ne csapjátok be magatokat, és ne 

okozzatok nehézségeket magatoknak. 

10 Vigyázz a lelkedben az alapvető kinyilatkoztatásaimra, hogy azok mérceként szolgáljanak neked 

az életedben. 

11 E lelki tanítás alapján őrizd meg a lélek életéhez szükséges ismereteket. Legyetek éberek, mert a 

spiritualizmus sokféle nézetével fogtok találkozni az utatokon, és fel kell készülnötök, hogy ne kövessetek 

rossz utat. 

12 Tartsd meg a szükséges előkészületeket, hogy életed minden pillanatában készen állj arra, hogy 

elhagyd ezt a világot. 

13 Tudjátok, hogy a lélek a szellemi világban való közelgő tartózkodása során nem lesz képes élvezni 

azt az örök boldogságot, amelyről álmodtok. Ahogyan nem fog örökké szenvedni az adósságai miatt sem. 

Mert ismeritek tanításom alapját, amely a szeretet. Ezért mindenki a tettei és a bűnbánata szerint fog 

kapni, és ez még nagyobb mértékben fogja felébreszteni a lélekben a tökéletesség eszményét. 

14 Nem hisznek abban sem, hogy a lélek az anyagi élet során gyönyörködik vagy büntetést kap. 

15 A lélek megtisztítja és tökéletesíti önmagát, mert intuíciója és kinyilatkoztatásom azt mondja neki, 

hogy az Istenségtől származik, és vissza kell térnie hozzá. 

16 Ezért annyi lehetőséget adok a léleknek, amennyire szüksége van ahhoz, hogy kibontakozását 

elérje, és örök boldogságát Bennem érje el. 

17 A spiritualizmus az a kinyilatkoztatás, amely feltárja és megtanítja mindazt, amit birtokolsz és 

magadban hordozol. Rávilágít arra, hogy Isten műve vagy, hogy nem csak anyag vagy, hogy van valami a 

"húsod" felett, ami a téged körülvevő természet szintje és a szenvedélyeid mocskossága fölé emel. 

18 Amikor az ember eléri a lelkiséget, minden szabály és minden tanítás a lelke fényének részét fogja 

képezni. Még ha az emlékezete nem is őrzi meg tanításom egy mondatát vagy egyetlen szavát sem, akkor 

is magában hordozza annak lényegét, mert megértette, mert érzi és követi azt. 

19 A spiritiszta csak tiszta keresztény lehet, aki ismeri és követi Krisztus, az isteni Mester tanítását, 

aki megváltotta az embereket fáradhatatlan törekvésében, hogy rájuk hagyja saját szeretetországát, hogy 

egyetlen nagy családdá tegye őket. 
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20 Most, a Harmadik Korszakban, a Szentlélek fényétől megvilágosodva, rájöttök, hogy a tanítás, 

amit a három korban adtam nektek, ugyanazokat az elveket tartalmazta, és hogy csak a külső forma 

változott egyik korról a másikra. 

21 Így az Első Időben olyan egyszerűség volt az életedben és a szívedben, olyan közel voltál a 

természethez, hogy mindezzel harmóniában nyilvánultam meg. A természet ragyogásában láttad és érezted 

Jelenlétemet, és lelked elragadtatással szemlélte csodáit, amelyeken keresztül megértetted Urad Akaratát. 

22 A Második Korszakban, amikor az önzés már csírázott az emberek szívében, és az emberek elméje 

felébredt a gonoszságra, azért születtem közétek, hogy megértessem veletek, hogy amit az Istenség 

imádataként gyakoroltok, az a művek, amit egymással tettetek, nem az volt, amit én parancsoltam nektek, 

és ezért nem hozta el nektek az üdvösséget ─ hogy amit tettetek, az csak látszólag teljesítette a törvényt az 

emberek szeme előtt, de képmutatást és önzést rejtegetett a szívetekben. 

23 Jézusnak meg kellett mutatnia nektek azokat az elveket, amelyek szerint irányítanotok kell, és 

amelyektől ti eltértetek. 

24 Bizonyságot tettem nektek minden szelídségemről, szeretetemről, bölcsességemről és 

irgalmasságomról, és veletek együtt ittam a szenvedés poharát, hogy szívetek meghatódjon, és elmétek 

felébredjen. A szíveknek meg kellett születniük a jóságra, és az a fájdalom, hogy láttak Engem keresztre 

feszítve az irántuk való szeretetért, olyan volt, mint egy szúrás, amely emlékeztette őket arra, hogy 

mindannyiótoknak szenvednie kell a szeretetért, hogy elérjétek az Atyát. Ígéretem mindenkinek, aki fel 

akarja venni a keresztjét és követni akar Engem, az örök béke, a legmagasabb boldogság, amelynek a 

lélekben nincs vége. 

25 Az ígéretem ezúttal ugyanarra épül, ugyanarra, de nektek tényleg használni kell, amíg meg nem 

tisztultok. 

26 Attól az időtől kezdve, amikor Véremmel a szeretet és az igazságosság Törvényét a lelketekbe 

írtam, egészen a mostani időkig, amelyben éltek, egyre fejlettebbnek találom a lelketeket. A 

felfogóképességük és megértő képességük nagyobb, képességeik és erejük készen állnak arra, hogy 

befogadják új kinyilatkoztatásaimat. 

27 Ma már tudjátok, hogyan különböztessétek meg magatoktól a hamis hittételeket az igazaktól. 

Mindazonáltal ez a lélek számára a megpróbáltatások időszaka, mert minden oldalról világnézetek, 

elméletek, tanok, vallások és "tudományok" jelentek meg, amelyek ereje néha elbizonytalanítja a gyenge 

elméjét, aki nem tudja, melyik utat kövesse. 

28 Ez az időszak döntő fontosságú, mert az emberek végleges lépéseket tesznek a spirituális úton. 

29 Sok sötét szemellenző lehull, a fanatizmus és a bálványimádás eltűnik, sok látomás az események 

menetéről kialszik, és a hagyományok gyökerestől ki lesznek gyökerezve. Akkor minden, ami múlandó, el 

lesz hagyva. 

30 Gyermekeim, legyetek elégedettek élethelyzetetekkel, ne irigykedjetek azokra, akik jobban élnek 

nálatok. Ne feledjétek, hogy az alázatosságban közelebb kerültök Hozzám, és jobban szolgálhattok 

Engem. 

31 Legyetek figyelmesek arra, hogy hová mentek, hogyan élitek az életet, és mit tesztek azokkal a 

javakkal, amelyeket a rendelkezésetekre bocsátok. 

32 Átadom neked a szeretetemet. Szerelmem veled van. 

33 Aki kételkedik Krisztusban, ahogyan Ő kinyilatkoztatja magát ebben a Harmadik Korszakban, az 

kételkedik Jézusban, mint emberben a Második Korszakban, mert a szeretetem és a lényem ugyanaz. Ha 

jobban meg akarod érteni azt az örökséget, amelyet az Isteni Mester annak idején rád hagyott, akkor 

figyelned kell arra, hogy bölcsességem és kinyilatkoztatásaim - amennyire lelked fejlődése ezt 

fokozatosan lehetővé tette - egyre tisztábban tárultak fel életedben. 

34 Ha be akartok hatolni az utasítás misztériumába, amit meg akarok ismertetni veletek, 

megszüntessétek magatokban az ismeretlentől való félelmet, készítsétek fel magatokat a spiritualizációval, 

ami tiszteletet és alázatot jelent, akkor sok mindent feltárok nektek. Amikor szellemed szemei megnyílnak, 

ott fogod látni Krisztust, amint a rászorulók fájdalmának utcáin jár, még mindig viseli szeretetének 

keresztjét, és vérét az emberiség oly sok szükségletére önti. Látni fogjátok, ahogy a Mester mindenkire 

kiárasztja kegyelmét, felfedezitek, hogy még a szellemiben is tanítványok veszik körül, akik buzgón 
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hallgatják az Ő szavát, az Ő igehirdetését, amelynek sugallatai által megvilágosodnak, hogy aztán 

elküldjék a fényüket azoknak, akik sötétségben élnek. 

35 Így fogjátok látni Őt, ha képesek lesztek behatolni a spirituálisba. Így fogjátok egy kicsit jobban 

megismerni az Uratokat. Ha megpróbálod megismerni, hogy mi a Szentlélek, akkor az isteni Igéből áradó 

bölcsesség fényében fogod felfedezni Őt. Ott megismerhetitek Őt, mint végtelen intelligenciát, mint 

szellemi kegyelmet, amely megvilágosít, ugyanakkor megvigasztal és meggyógyít. 

36 Ezért, amikor ezt a szót a hanghordozón keresztül halljátok, meg kell keresnetek a jelentését, mert 

ebben rejlik tanításom lényege. 

37 Amikor behatoltál az Igébe, amelyet Krisztus Emberként és Szellemként adott neked, akkor 

megismered, hogy mi a te Istened, az Ő kinyilatkoztatásainak Szentháromsága, és akkor szeretni fogod Őt 

az igazságban, hinni fogsz benne minden formában, amelyben eljött hozzád. 

38 Ha egyszer elértétek ezt a magasságot, olyanok lesztek, mint azok a magas szellemek, akik 

láthatatlanul, tanítóként jönnek, hogy megvilágosítsák az emberek elméjét, és a jó útjára vezessék őket. 

Nem fogjátok magatokat megismertetni az emberi agyak használatával. De jó hatást gyakorolsz majd 

mindenkire, aki ebben a világban készül. Ön felvilágosítja és inspirálja őket. A kommunikációtok 

szellemtől szellemig fog történni, és amikor ezt a feladatot elvégeztétek, a felemelkedés újabb lépcsőfoka 

fog elétek tárulni. Így jutnak el a lelkek az Atya kebelébe ─ megtisztulva, tökéletesedve, amíg össze nem 

olvadhatnak az Isteni Szellem legtisztább fényével. 

39 Már most felkészítelek benneteket a következő szintre, ahová fel fogtok emelkedni. A többiekről 

nem beszélek neked, mert nem értenéd meg őket. Elég, ha tudja, hogy hét szakaszból vagy lépésből áll, 

amelyeket meg kell tennie. Mindegyikükön találsz egy-egy kegyelmet a lelked számára, amely 

segítségedre lesz a következő lépés megtételében, amíg el nem éred Isten jelenlétét és ígéreteim 

beteljesülését mindazoknak, akik követnek Engem a végső célhoz. 

40 Az elméd nem képes felfogni ezt az egész leckét. Mert még mindig, amikor arra gondolsz, hogy 

látni fogsz Engem, úgy képzelsz el Engem, mint egy hozzád hasonló lényt fizikai formában. De senki sem 

várja, hogy egyesüljön anyagi testével, hogy örökké az Én keblemben élhessen. Ez nem a "test 

feltámadása", amelyről az apostolok beszéltek nektek. A lélek csak azután ismeri meg az örökkévalóságot, 

hogy a földön különböző testekben egymás után megjelent, majd szellemi lényként végigjárta a véghez 

vezető utat. 

41 Az utolsó ítélet, ahogyan az emberiség értelmezte, tévedés. Az én ítéletem nem egy óra vagy egy 

nap. Ez már egy ideje a nyakadon van. De bizony mondom nektek, a holttestek arra rendeltettek és 

követték sorsukat, hogy egyesüljenek a nekik megfelelő természetes királysággal; mert ami a földből való, 

az visszatér a földre, ahogyan a szellemi is a hazájába törekszik, amely az én méhem. De azt is mondom 

nektek, hogy az ítéletetekben ti magatok lesztek a saját bíráitok; mert a lelkiismeretetek, az önismeretetek 

és az intuíciótok fogja megmondani nektek, hogy meddig vagytok dicséretesek, és milyen szellemi 

otthonban kell laknotok. Világosan látni fogjátok az utat, amelyet követnetek kell, mert amikor 

megkapjátok Istenségem fényét, felismeritek tetteiteket és megítéletek érdemeiteket. 

42 A "Szellemi Völgyben" sok zavarodott és zavart lény él. Hozd el nekik az üzenetemet és a 

fényemet, amikor egyszer belépsz oda. 

43 Még most is gyakorolhatjátok az irgalmasságnak ezt a formáját az ima által, amellyel kapcsolatba 

tudtok lépni velük. Hangod visszhangozni fog ott, ahol laknak, és felébreszti őket mély álmukból. Sírni 

fognak, és megtisztítják magukat a bűnbánat könnyeivel. Abban a pillanatban fénysugarat kapnak, mert 

akkor megértik a múltbeli hiábavalóságaikat, tévedéseiket, bűneiket. 

44 Milyen nagy a lélek fájdalma, amikor a lelkiismeret felébreszti! Milyen alázatosan megalázkodik 

ekkor a Legfelsőbb Bíró tekintete előtt! Milyen alázatosan tör elő lényének legbelsőbb részéből a 

bocsánatért való könyörgés, a fogadalmak, a nevem áldásai! Most a lélek felismeri, hogy nem tudja 

megközelíteni az Atya tökéletességét, ezért tekintetét a földre fordítja, ahol nem tudta kihasználni az időt 

és a megpróbáltatásokat, amelyek lehetőséget kínáltak arra, hogy közelebb kerüljön a célhoz, és egy másik 

testet kér, hogy vezekelhessen a vétkekért és teljesíthesse a be nem teljesített feladatokat. 

45 Ki szolgáltatott tehát igazságot? Nem maga a szellem volt-e az, aki ítélkezett önmaga felett? 

46 Az én Lelkem egy tükör, amelyben meg kell néznetek magatokat, és meg fogja mondani nektek, 

hogy mennyire vagytok tiszták. 
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47 Ha egyszer a spirituálisban vagy, a szellemed megvilágosítást ad neked önmagadról. Az 

emlékezeted kitisztul, és emlékezni fogsz arra, amit elfelejtettél. Miért féltek hát az én igazságomtól, 

hiszen nem kaptok többet, mint amit megérdemeltek? Miért nem félsz most inkább a saját tetteidtől? Nézd 

meg, milyen kedvességgel engedem, hogy megértésed felfogja annak a titkát, ami a te ítéleted. 

48 Adjátok fel a fanatizmust, ami nagyon távol áll az igazságtól. 

Gondolkodjatok el tanításaimon, amelyek a béke, a fény és az áldás tanítását tartalmazzák. 

49 Még ha el is felejtitek azokat, akik átmentek a "szellemi völgybe" ─ a Mester senkiről sem 

feledkezik meg. 

50 A szellemi életben is vannak olyanok, akik alszanak, akik lecsukták szemüket az igazság fénye 

előtt, akik az önvádlás, a zavarodottság és a fájdalom láncait rángatva bolyonganak. 

51 Azért hívtalak, hogy elmondjam nektek, hogy nem csak azzal tehetitek a jót, hogy 

meggyógyítjátok a betegeket, és utat mutatsz embertársaidnak, akik veled együtt élnek a földön, hanem 

azoknak a lényeknek is, akik a túlvilágon élnek. Köztük vannak a betegek, az elveszettek, a szeretetre és 

vigaszra szorulók is. Ők azok, akik megtisztítják magukat a fájdalomban, hogy tisztán beléphessenek 

jelenlétembe. De imáitokkal, irgalmasságotokkal és nagylelkű gondolataitokkal segíthetitek őket 

vezeklésükben, és megrövidíthetitek szenvedésük idejét. 

52 Az egyetemes szeretetről szóló tanításom egyesíteni fog minden lelket, és közelebb hozza őket 

egymáshoz anélkül, hogy választóvonalat húznék az élet világai közé, és arra fogja késztetni a lényeket, 

hogy lelki szeretettel szeressék egymást. 

53 A sötétség lényeinek légiói viharfelhőként szállnak le az emberiségre, felfordulást okozva, 

összezavarva az elméket és elsötétítve a szíveket. És bár az emberiségnek vannak fegyverei, amelyekkel 

megvédheti magát ezekkel az alattomos támadásokkal szemben, egyesek nem tudják, hogyan kell 

használni őket, mások pedig még csak nem is sejtik, hogy rendelkeznek velük. 

54 A háborúkban, a gyilkosságokban és az alantas szenvedélyekben ezeknek az erőknek a hatása 

létezik. Ti, akik kinyitottátok szemeteket a fényre, és ismeritek a szeretet és az igazságosság szellemi 

fegyvereit, amelyeket rátok bíztam ─ imádkozzatok a világért és a szellemi világért, békítsétek ki azokat, 

akik gyűlölik egymást, tanítsatok szeretni, megbocsátani és imádkozni. 

55 De ne feledjétek azt sem, hogy a jó cselekedetek, amelyeket a földön tesztek, olyan fény lesznek, 

amely megvilágosítja a zavarodott lelkeket, és hogy imáitok balzsam lesznek számukra, amely 

megszabadítja őket zavarodottságuktól. Küzdjetek a kísértések és a rossz inspirációk ellen, hogy 

megtapasztaljátok a világosság győzelmét. 

56 Készüljetek fel, mert az üzenet, amelyet el kell majd vinnetek az embereknek, arra fogja késztetni 

őket, hogy felismerjék tulajdonságaikat és képességeiket, amelyek közül néhány ismeretlen, néhány pedig 

még fejletlen. 

57 Jó cselekedetekkel tanítasz, visszaadod az egészséget annak, akit a tudomány elhagyott, és 

megmented a lelket, akiről az emberek azt mondták, hogy örök büntetésre van ítélve. Egyesek és mások is 

felismerik majd munkám dicsőségét, és sötét kötés hullik le a szemükről. 

58 Ez az az idő, amikor látni engedem magam, amikor éreztetem magam mindenben, és amikor 

megszólítom a világot. 

59 Ma azt mondom nektek: Boldogok azok, akik Mária példáját követik útjukon, és tisztaságot 

őriznek lelkükben. Mária a tisztaság és a szelídség. Aki szereti őt, annak példát kell vennie róla ebben. 

Semmit sem ér, ha a nevét ismételgeted, vagy azt mondod, hogy szereted, ha a tetteid nem felelnek meg 

ezeknek a szavaknak. 

60 Ismerjétek fel az igazi emberi és szellemi értékeket, ne hagyjátok magatokat elcsábítani a földi 

dicsőség hamis csillogásával. A fényed már képes felfedni neked mindent, ami hamis. Ismerd fel, hogy 

sok olyan mű van, amely tisztaságot mutat, de csak sötétséget tartalmaz, és sötét ösvényekre vezet, 

amelyek látszólag elbűvölőek. 

61 Ti tehát, akik által Én magamat ismertté teszem, értsétek meg a felelősséget, amelyet vállaltatok, 

hogy életetekben, magatartásotokban és megpróbáltatásaitokban méltó módon teljesítsétek be azokat a 

szavakat, amelyek ajkatokról hangzanak el az Én igehirdetésem pillanataiban. Az emberek rád szegezik 

tekintetüket, és azt várják, hogy cselekedeteidben a lélek emelkedettségét mutasd. Olyan kell, hogy legyél, 

mint egy tiszta tükör. Mert ha azoknak a tettei, akik nem hallottak Engem ebben az időben, és akik Isten 
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szolgáinak nevezik magukat, nem mindig megengedettek, a világ meglepődés nélkül figyeli őket. De 

amikor ugyanezeket a tiltott cselekedeteket látja bennetek, azok, akik megfigyelnek benneteket, bizonyára 

felháborodnak, mert nem fogják megérteni, hogy bár bennetek van ez a kegyelem, mégis képesek vagytok 

olyan cselekedeteket tenni, amelyek ellentétesek a kapott tanítással. 

A Mester azt mondja neked: Óvakodjatok a botrányoktól attól a pillanattól kezdve, hogy meghoztátok 

az elhatározást, hogy követni fogtok Engem. Emlékezz arra, hogy attól a naptól kezdve a lelked mindent 

elutasított, ami árthatott volna neki. Ezután fenn kell tartanotok a jóság útját, és éreznetek kell minden 

felelősségeteket. 

Ha Engem szolgáltok, ha átadtátok magatokat az akaratomnak, az azért van, mert felismertetek Engem, 

mert teljesen biztosak vagytok kijelentésem igazságában, és nincs bennetek kétség. 

62 Amikor láttam, hogy ilyen módon elköteleztétek magatokat az Én szolgálatomnak, azt mondtam 

nektek, hogy nagy irgalmassági munkát végeztek embertársaitokon. Már mondtam nektek, hogy a küldetés 

spirituális teljesítése nem akadályoz meg benneteket az emberi kötelességek teljesítésében. 

Senki ne próbálja meg bonyolítani tanításom egyszerűségét. Add tovább a tanításom lényegét, és 

hagyd, hogy az emberek ihletet merítsenek belőle. 

63 Milyen rendkívülinek tűnik számotokra, hogy Isteni Akaratom egyesült értelmetekkel! Erre azt 

mondom nektek, hogy ez a legtermészetesebb dolog, hiszen Istenről van szó, aki szellem, és az emberről, 

aki szelleménél fogva hasonló a Teremtőjéhez. Sok olyan misztériumba szeretnétek behatolni, amelyet 

még nem ismerhettek meg, és én csak annyit mondok nektek, hogy nem a tudomány fogja feltárni ezeket 

nektek, hanem a szellem, a Teremtője iránti szeretetéből fakadóan. 

64 Tárjátok fel művemet ugyanolyan egyszerűséggel, ahogyan nektek adtam, akkor embertársaitok 

meg fogják érteni azt, mert a fejlődésüknek köszönhetően ők is megértik. Ha cselekedeteidből kiderül, 

hogy megérdemled a dicsőséget, amit kapsz, akkor munkád csodálatra méltó lesz, és az emberek rajtad 

keresztül hinni fognak Bennem. 

65 Magamhoz veszem a lelkedet, hogy hátrahagyja a fáradtságot és a világ fáradalmait. 

66 A föld különböző pontjairól jöttök, és az én tanításomra és békémre vágytok. Amikor hallod a 

szavamat, érzed az atyai melegséget, és megnyugszik a szíved. 

67 Vannak olyanok, akik szívesen követnének titeket a gyülekezőhelyre, ahol átadom nektek a 

szavamat, de a világtól való félelem visszatartja őket ettől. Mások azonban megvetéssel tekintenek rád, 

még akkor is, ha egy belső hang azt súgja nekik, hogy az út, amelyen jársz, helyes, és az igazsághoz vezet 

─ még akkor is, ha hallják a felszabadult elemek és a rendkívüli események kiáltásait, amelyek azt 

hirdetik, hogy új idő köszöntött be: az ítélet ideje, a kegyelem idejének előfutára. 

Megnyilvánultam a Föld minden helyén és minden szívben. Inspiráción, intuíción, álmokon vagy 

kinyilatkoztatásokon keresztül beszélek hozzájuk. 

68 Jelenleg a jövő nemzedékeit készítem fel, akik nem fognak a kétely és a hit között vergődni, és 

akik az általam rátok hagyott könyvek átiratainak valódi értékét és helyes értelmezését fogják adni. 

69 Ezek a korábbi idők próféciáinak beteljesedését hirdetik majd. 

70 A mostani átiratokat rád bízom, hogy megismertesd mindazokkal, akik még nem hallották 

szavamat. Az igazi küzdelem csak az én távozásom után következik. 

71 A tanításom, az istentiszteletetek módja és a cselekedeteitek bírák lesznek mindazok számára, akik 

esetleg szektákból és egyházakból jönnek, hogy vizsgálódjanak. Nem lesz szükség arra, hogy megmutassa 

nekik a hibáikat. Éppen ellenkezőleg, őszintén és szeretettel fogadjátok őket, és mutassátok meg nekik a 

munkámat annak minden részében. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 241 
1 Fogadlak benneteket, emberek, akik azért jöttök, hogy táplálkozzatok az Isteni Igével, amely a 

lélek Kenyere. Az irántatok érzett szeretetből jövök hozzátok. Ah, ti emberek, akik csak a fájdalom, a vér 

és a félelem felé mozogtok! A materializmus árnyai elsötétítették az emberek látását, és így nem látják a 

jóvátételükhöz vezető utat. 

2 Legalább ti, akik hallgattok Engem, örüljetek az Igémnek, és vigasztalást találtok Bennem. Az 

emberiség ugyanis félrevezette az értelmét és az érzéseit, mivel az igazságra való törekvés helyett a 

zűrzavar felé törekszik. A nagy emberi intelligenciák ma a bűnözésben virágoznak, és ezt teszik 

ideáljukká. 

Ezért mondom már régóta azoknak, akiket tanítványaimnak nevezek, hogy ha teljesítik a rájuk bízott 

küldetést, akkor a példájuk olyan hatással lesz mások életére, gondolkodására és beszédére, hogy 

elmondhatják majd: Ma a szellememet használom, amiről korábban azt hittem, hogy haszontalan. 

3 Tanítványok: Amikor az emberi szellem felemelkedik, felszabadul, és azon a területen dolgozik, 

ami megilleti, akkor a szenvedés pohara, amit ez a világ iszik, véget ér. Ha egyszer a spiritualizáció 

kivirágzik az ember elméjében és szívében, akkor életetek minden területén kivirágzik. Pontosan azokhoz 

szólok, akik arra törekszenek, hogy tanítványaim legyenek, és akikben érzékenységet találok, amikor 

meghallgatnak Engem. 

4 Embereim, gondoskodjatok arról, hogy életetek egyetlen pillanata se menjen veszendőbe. 

Szeressétek egymást, és érezzétek a fájdalmat, hogy korábban nem tettétek. Gondolkodj el mélyen múltad 

alapvető jó és rossz tettein. Mert jó gyümölcsöket fog hozni nektek ez az elmélkedés, és akkor gondoljatok 

a jövőre. Kérdezzétek meg magatoktól: "Mit készítettem elő az előttünk álló időkre?" 

Meg fogjátok érteni, hogy van mondanivalótok az emberiségnek, hogy tennetek kell valamit, hogy 

felébresszétek abból az álomból, amely nem engedi látni a leplet, amellyel a halál jelenleg beborítja és 

folyamatosan fenyegeti ─ hogy tennetek kell valamit, hogy felébredjen és meghallja a lelkiismeret hangját. 

5 Ó, ti emberi hiúságok! Ó, ti emberek, akik a ti virágzásotokat és dicsőségeteket kerestétek ezen a 

földön! 

6 Hogy gyilkos szavakat mondhassatok, trónt emeltetek magatoknak, ahonnan a háborúra vonatkozó 

parancsotokat halljátok, hogy pusztulást és halált idézzetek! 

7 Mi az emberi értelem, ha nem egyesül a szellemiséggel, amely a lelkiismeret, az igazságosság és 

az irgalom? Milyen szavakkal akarnak válaszolni azok az emberek Istennek, akik a fényükkel feltalálták a 

nagy pusztító fegyvereket? Miből kívánják kifizetni a jelenleg felhalmozott adósságot? Hogyan akarnak 

megbirkózni a nagy vetésük aratásával? 

8 És mindazoktól, akik rólam beszélnek, és tanítványaimnak és szolgáimnak nevezik magukat, 

megkérdezem: Mit tesztek ezekben a pillanatokban, és mit tettetek a világ védelmében? 

9 Ó gyermekek, akik ebben az időben hallgattok Engem! Dolgozzatok szeretetmunkámban, siessetek 

életeteknek azt a részét, amit kérek tőletek, felebarátotok javára szentelni, ami egyúttal a ti javatokat is 

szolgálja. 

10 A munkámnak katonákra van szüksége. Miért ne veszítenéd el az életedet ezen a szellemi fronton, 

hiszen a csatatéren minden haszon nélkül adod oda? 

11 Használjátok ki az időnek azt a részét, amit kérek tőletek, hogy tanítotok, szeretettel és tudással teli 

előadásokat tartotok, meglágyítjátok és felébresztitek a szíveket. Nézzétek Isteni Lényemet, amint annak a 

feladatnak szenteli magát, hogy szeressen, megvédjen és megmentsen benneteket. Emlékezz arra, hogy 

már emberként is neked szenteltem egész életemet. Ne elégedjetek meg azzal, hogy csak kevés magot 

arattok. Mi lesz az az ajándék, amit a kezembe adsz, amikor belépsz abba, amit túlvilágnak nevezel? 

Bőségesen adtam nektek vizet a forrásomból. Csak néhány cseppet akarsz visszaadni Nekem? Tegyetek 

tanúságot jó cselekedeteitekkel. 

12 A szellemi ajándékok, amelyek ebben az időben nyilatkoztak meg számotokra, azért jöttek 

napvilágra, hogy segítsenek nektek abban, hogy ezeket a kristálytiszta vizeket embertársaitok lelkére 

öntsétek. Tanuljatok a Mesteretekről, aki mindig a szeretet forrásaként, állandó ajándékként, égő 

lámpásként mutatkozott meg előttetek, hogy megvilágítsa a szenvedő szívét. Nem olyan-e minden egyes 
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szavam, mint egy fáklya, amely világít az útkereső útjára, aki a végzete célja felé tart? Ez az üzenet nem 

egy új kinyilatkoztatás, amely közelebb visz Istenhez? 

13 Csak azok, akik érzik és élik tanításomat és törvényemet, nevezhetik magukat "tanítóknak" a 

munkámban. Ide vezet benneteket ez a szó, hogy felismerjétek benne a magasságot és a mélységet. Mert a 

szellem, amely nagy akar lenni, csak a nagy művekben érdekelt. A kis lélek csak a kicsire törekszik; és 

ahhoz, hogy hinni tudjon, fájdalmasan el kell választania magát a feleslegesektől, és meg kell erősödnie 

Atyja szeretetében. 

14 A nagy szellem viszont magas eszménye vagy a szeretet küldetése érdekében még azt is 

feláldozza, amit a legkedvesebbnek tart. 

15 Csodálkoztok azon, hogy a Második Korszak tanítványaim mindent elhagytak, hogy Engem 

kövessenek, mindent odaadtak nektek irántatok való szeretetből? 

16 Szavam mindenkit arra hív, hogy térjen vissza a szeretet útjára. Ott sokan szégyellni fogják 

magukat, amiért gyűlöletet vagy neheztelést éreztek embertársaik iránt, amiért nem szerették őket továbbra 

is. Aztán újra átölelik őket fájdalommal és ugyanakkor a bűnbánat örömével. Akkor a spiritualizáció 

megmutatkozik, és a földi-emberi elhalványul. 

17 A nagy lelkekről még többet mondok: nem érzékenyek a sértésekre, és nem gyengék az ütésekkel 

szemben. Egykedvűen nézik az ilyen aljasságokat, és szánalommal nézik azokat, akik ezeket végzik. 

Fölötte állnak ezeknek az apróságoknak, és csak azt nézik, ami nagyszerű. 

18 Mindannyiótoknak nagy megpróbáltatásokon kell keresztülmennetek. Nagyon erősnek kell lenned, 

hogy ne ess kétségbe, és ezáltal elkerüld a gyengeséged miatti szégyent. 

Ti, akik hallottátok ezt a szót, és eljöttetek ehhez a jó étellel teli asztalhoz, és táplálkoztatok 

bölcsességemmel ─ legyetek erősek, és bátorítsátok embertársaitokat a szeretetetekkel. 

19 Aki jót cselekszik, az Krisztus apostola. De nem lesz szüksége címekre, amelyek őt ilyennek 

igazolják, és nem lesz szükség arra sem, hogy dicsekedjen. 

20 Mit mondtok Nekem, amikor feltárom nektek a jövő szomorú eseményeit? Mit tudnál ajánlani a 

beavatatlanoknak, akik hozzád fordulnak vigasztalásért? 

21 Én csak annyit mondok nektek: Vessétek el a magomat. Ez a tanítás a te örökséged. Ha tudsz a 

lelked mélyére hatolni, ott megtalálod a Messiást, aki szüntelenül visszatér a szívedbe, hogy megvilágítsa 

azt a fényével. 

22 Azok, akik holnap eljönnek, hogy értesüljenek az eljövetelemről, két csoportra oszthatók: Akik 

kételkedve jönnek, és hívő és bűnbánó módon távoznak, mert az én szavam szeretete megérintette őket. És 

a többiek, akik hitetlenkedve jönnek, és ugyanolyan elégedetlenek maradnak, mert több bennük a test, 

mint a lélek, több bennük a korlátoltság, mint a megfontoltság. Nektek azonban, akiket új tanítványaimnak 

neveztek el, és akiket a Szentlélek megjelölt, azt mondom: mikor kezditek el a világot megvilágosítani a 

szeretet cselekedeteinek példájával? 

23 Hallgassa meg: Amikor veletek voltam a földön, emberek jöttek hozzám tömegesen ─ magas 

rangú, hiúsággal teli emberek, uralkodók, akik titokban kerestek fel Engem, hogy meghallgassanak. 

Néhányan csodáltak Engem, de félelemből nem vallották meg nyíltan; mások elutasítottak Engem. 

Tömegek jöttek hozzám, férfiak, nők és gyermekek, akik reggel, délután és este hallgattak Engem, és 

mindig készen találták a Mestert, hogy átadja nekik Isten Igéjét. Látták, hogy a Mester megfeledkezett 

magáról, és nem tudta megmagyarázni, hogy melyik órában vett magához ételt, nehogy a teste 

elgyengüljön, és a hangja eltompuljon. Ennek az volt az oka, hogy nem tudták, hogy Jézus a saját lelkéből 

kap erőt, és önmagában talál táplálékot. 

24 Ugyanígy egy napon ti is meg fogjátok tanulni, hogy aki az isteni szeretet által inspirálva, létét 

annak a feladatnak szenteli, hogy megvigasztalja, támogassa és szeresse embertársait, az a saját lelkében 

olyan ismeretlen erőt és táplálékot talál, amely fenntartja őt anélkül, hogy egy pillanatra is elfáradna a 

küzdelemben. 

25 Így fogok megnyilvánulni abban a népben, amely ugyanaz, mint ma, és amely holnap egyetlen 

közösséget fog alkotni az egész világon: Isten népét. 

26 Tanuljatok tőlem, és használjátok adottságaitokat, hogy megfizessétek a nagy adósságot, amellyel 

magatoknak és az emberiségnek tartoztok. Fogadd el önként az engesztelésedet, és ne vágyj arra, hogy ezt 



U 241 

186 

az adósságot olyasmivel fizesd meg, ami tetszik neked és nem nehéz. Gyakran kell ugyanis áldozatokat 

hoznotok vagy lemondanotok. 

27 Nem az életedet kérem, hanem csak néhány órát, az idődnek csak egy részét. 

28 Ne feledjétek, hogy Jézus, hogy veletek lehessen, elhagyta Édesanyját ─ azt a legszeretőbb 

Édesanyát, aki az egyetlen volt, ami neki volt a földön. Életében eltávozott tőle, és csak akkor volt a 

karjaiban, amikor élettelenül levették a keresztről. Nem kérek tőletek olyan sokat, hanem csak egy kis 

részét annak, amit adtam és tanítottam nektek. 

29 Adjátok életeteket a szenvedők vigasztalása, a betegek gyógyítása és az elveszettek megmentése 

által, de ne hagyjátok magatokat megölni csak azért, hogy megmutassátok, hogy készek vagytok meghalni 

értem. 

30 Az én tanításaimban nem lesznek vádlók és vádlók, sem a sértettek, sem a sértettek. Csak azok 

lesznek benne, akik arra törekszenek, hogy tanításaim gyakorlása által felfelé fejlődjenek. 

31 Mindened megvan ahhoz, hogy elérj engem: A világ egy iskola, az élet egy tankönyv, az én 

inspirációm egy fény. A Mester Én vagyok, az emberek az Én tanítványaim. Ezért szüntelenül hívlak 

benneteket, és mondom nektek: Mindannyian helyet találtok szeretetemben. 

32 Ne hagyjatok magamra tanításaimban, ne legyetek hidegek ezzel a szeretettel szemben, amit 

mutatok nektek. Ne feledjétek, hogy néhány emberi ajkak megvilágosítanak benneteket Lelkem szavával. 

33 Amikor azt mondjátok a földön, hogy tanításommal, törvényemmel vallásokat hoztam nektek, 

akkor azt mondom nektek, hogy szememben csak egyetlen istentisztelet létezik, mégpedig a szeretet, az 

Atya, a felebarát vagy embertárs iránti szeretet, és mindaz iránt, ami a Teremtőtől származik. 

34 Az az isteni legfőbb parancsolat, hogy szeressük egymást, lesz az a törvény, amely minden embert 

egyesít, amely megvilágosítja őket, hogy érezzék, hogy testvérek, hogy megvédjék egymást, hogy 

kiálljanak egymás mellett, hogy megvédjék egymást a kísértéstől, és hogy elismerjék egymást anélkül, 

hogy megsértődnének a faji vagy hitbeli különbségek miatt. 

35 Képzeljetek el egy ilyen világot, és el fogjátok képzelni, hogy békében, a szeretet, a tisztelet és az 

igazságosság törvényei által irányított egyetlen családként él. 

36 Ezek a próféciák valóra fognak válni, mert világotok nem arra van ítélve, hogy örökké a sötétség 

és a bűnök völgye legyen. 

37 Az erény úgy fog ragyogni az emberek szívében, mint a virágok a kertekben. Mert én mondom 

nektek: A virágok szépségükben olyanok, mint az Istentől származó, a bűnösök megmentésére szolgáló 

ötletek és sugallatok. 

38 Jöjjetek közelebb, ez a ti utatok, itt a kenyér a szegényeknek és a vigasztalás a szenvedőknek. 

Jöjjön és ne féljen semmitől. 

39 Izrael áldott népe, az Atya ezt mondja nektek: Halljátok meg lelkiismeretetek szavát, képezzétek 

értelmeteket, mert kitörölhetetlenül meghagyom mindegyikőtökben az Igémet. Halljátok az élő Igét, 

amelyet jelenleg árasztok, amely a bölcsesség forrásából, az én Szellememből árad. 

40 Minden utat megnyitottam, hogy minden gyermekem eljuthasson hozzám. Most van az ébredés 

ideje, amikor világosan megmutatom az elmúlt idők Szavát és az új kinyilatkoztatásokat, amelyeket adni 

fogok nektek, amelyek a könyv befejezését, harmadik részét jelentik, amelynek ti lesztek a tulajdonosai. 

41 Elhúztam előletek a fátylat, amely elrejtette tanításom nagyságát. Azért adtam nektek a magot a 

Második Korszakban, hogy elvethessétek, tápláljátok és a megfelelő időben bemutassátok. 

42 Mégis követeltem a gyümölcsöt a megbízott vetőktől, és hosszú idő után csak kevés gabonát 

arattam. Már megmondtam nektek: Új nemzedékek jönnek majd a Földre, és ők fogják megkapni az utolsó 

üzenetemet. Én most készítem fel őket, és mondom nektek: Eljött az idő, amikor én vezettem be ezt az új 

korszakot. 

43 Az Előfutár avatta fel Munkám első munkásait, majd a Mester kinyitotta a Könyvet, hogy 

megmutassa annak teljes tartalmát, amely fény, bölcsesség, megváltás az emberiség számára. Így jött el 

számodra a kegyelem pillanata. Különböző hitvallású és világnézetű férfiakat és nőket egyesítettem. 

Behatoltam a szívükbe, és csak keserűséget és csalódottságot láttam. És amikor hallották az én szavamat, 

nem utasították el, nem zárták el a szívüket, nem kérdőjelezték meg, hanem szeretettel és tisztelettel 

fogadták. 
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44 Gondoskodtam róla, hogy Isteniségem minden megnyilvánulásának tanulmányozására szenteljék 

magukat, és hitelesnek, nagy jelentőséggel telinek találták őket, és a szívük felbátorodott. De eljött a 

pillanat, amikor azt mondtam nekik: "Megcirógattalak benneteket, élveztétek a simogatásomat, de most itt 

az ideje, hogy harcoljunk". És az ajkak, amelyek azelőtt esetlenek és némák voltak, az isteni Igével 

szólaltak meg. Én magam árasztottam ki szavamat rajtuk keresztül, és ők lettek a hanghordozóim. 

Másokat, akikkel teljes hittel találkoztam, egyházi vezetőkké tettem, és elmondtam nekik: Rajzoljatok 

szíveket és alakítsatok belőlük gyülekezeteket. Fegyverkezzetek fel a lélek erejével, mert összeütközésbe 

kerültök az emberek keményszívűségével. Birkózni fogtok a hitetlenekkel, mert Tamás magja meg lett 

öntözve és kicsírázott a szívekben. De gyökerestől ki fogom gyökereztetni ezt a magot, és segíteni foglak 

téged a munkádban. Mindegyikőtök olyan lesz, mint egy fáklya, amely megvilágítja embertársaitok útját. 

Amikor megnyilvánulásom ideje véget ér, és csak szellemről szellemre kommunikáltok Velem, akkor 

is folytatni fogjátok az oktatást. És az emberek csodálkozni fognak, és megkérdezik, hol tanultál. Akkor 

majd megmutatod nekik szíved könyvét, amelybe tanításom be van vésve, és amelyből új inspirációk 

fognak fakadni. 

45 Küzdeni fogok azért, hogy felkészülve hagyjalak benneteket a távozásom utáni időszakra. Erre 

hosszú időt szántam, hogy ezalatt sok lehetőségetek legyen megérteni Munkámat. 

Mégsem voltam látható az anyagi szemek számára. Valóban megmondtam nektek, hogy ebben az 

időben minden szem látni fog Engem ─ a bűnös és a nem bűnös ─, de ezeknek nem a test szemeinek kell 

lenniük, hanem a szellemi tekintet az, amely Engem lát, amelyet a szellem világít meg, és a lélek, mint 

szentély, amely érez Engem. 

46 Sok területen készítettem "munkásokat", hogy kinyilatkoztassam Munkámat. Hány boldog 

pillanatot élt át a lelked, amíg hallgattad a tanításomat! Mennyire elragadtattak benneteket a csodák, 

amelyeket én adtam nektek! Hogy elismerjetek Engem, számtalan bizonyítékot adtam nektek, mert azt 

akarom, hogy amint készen álltok, fogadjátok be azokat, akiket Én arra rendeltem, hogy megismerjék ezt a 

tanítást. Idősebb testvérekként és nővérekként a szenvedő szívekért kell küzdenetek, hogy segítsétek őket 

és támaszukként szolgáljatok. Hozd vissza a kóbor bárányt az akadálynak, enyhítsd a szenvedést, mentsd 

meg társaidat. 

47 Segítek neked a kereszteddel, amikor kimerültél, és megtanítalak megmászni a küldetés 

teljesítésének hegyét. Mit várhatnál, ha nem teljesítenéd. Hogyan éreznétek erőt, hogyan tudnátok élni, ha 

azután, hogy meghallgattatok Engem, nem tennétek tanúságot ezekről a tanításokról? 

48 Legyetek erősek, szeressétek egymást, és áldásom harmatként száll le rátok, hogy mindig 

bátorítson benneteket. 

49 Amikor az élet örömeit érzed, ezt az örömöt a világnak tulajdonítod. De én azt mondom nektek: 

Boldognak akarlak látni. Ezért küldöm nektek a boldogság pillanatait. Mert amikor a gyermek mosolyog, 

az Atya is mosolyog. Keressétek az egészséges örömöket, amelyek nem zavarják meg a lelket, és azokban 

meg fogtok találni Engem. De örülj, ha tudsz mosolyogni a szenvedéseid közepette! 

50 Atyai tekintetem a szíveteken nyugszik, szeretett gyermekeim, és látom odaadásotokat. 

Elfelejtettétek, ami az anyagi életetekhez tartozik, és tápláljátok magatokat szavaimmal, hogy megtöltsétek 

magatokat annak lényegével, és hogy mélyen magatokban érezzétek Jelenlétemet. Feltárulok előttetek, 

mert szeretlek benneteket, és azt akarom, hogy megértsétek vágyakozásomat. 

Hálával telve, alázatosan megmutatod Nekem a szívedet, és azt mondod Nekem: "Mester, olvass bele, 

mint egy nyitott könyvbe, és munkáld bennünk a Te akaratodat. Egyetértünk azzal, amit Te fogsz 

elrendelni felettünk." 

51 Látom a hitedet és az Istenségembe vetett bizalmadat. Tudjátok, hogy szeretlek benneteket, és 

megadok nektek mindent, ami igazságos és a javatokra szolgál. Ezért legyen hitetek, és kérjetek tőlem 

segítséget. 

Ez a jóvátétel ideje, amelyben éltek, amelyben nem lesz tökéletes örömötök, sem tartós békétek. Ez a 

föld nem a ti hazátok. Ti ideiglenes lakói vagytok, és érdemeitek szerint ennél jobb, magasabb rendű életet 

dolgoztok ki. 

52 A földön, amikor felkészültök, érezni fogjátok a Lelkem békéjét ─ azt a békét, amelyet ti 

élveztetek, és amelyet a világ többi része nem ismer ─ azt a szelídséget, amely az Én Szavamból árad ─ 

azt a dicsőséget, amelyet akkor tapasztaltatok meg, amikor a Velem való közösségben felemelkedtetek. 
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A világ nem rendelkezik ezzel az ösztönzéssel, de szüksége van rá, várja, mert tudja, hogy el kell 

jönnie, és néhányan készülnek, mert sejtik, hogy közeledik az idő, amikor el fogok jönni hozzájuk. 

De én azt mondom nektek: Mindannyian rendelkezni fogtok ezzel a békével, mindannyian meg 

fogjátok ismerni az igazság fényét. Szavam terjedni fog, és szájról szájra, otthonról otthonra, és egyik 

nemzetről a másikra fog terjedni "munkásaim" által. De láttam bennük és az emberekben a lassú 

előrehaladást, a félénkséget, és ezért Munkám nem lépett túl azokon a szűk korlátokon, amelyek közé ők 

szorították, és ez nem az Én Akaratom. 

53 "Munkások", egyesülést kértem tőletek, hogy egy szellemet, egy elmét és egy szívet alkossatok, 

hogy bárhol is legyenek embertársaitok, ugyanazt a szót hallják tőletek, ugyanazt a tanúságot hallják 

mindenben, és lássák bennetek Isteni Szeretetemet tükröződni. 

54 Szeretetre, türelemre, alázatra tanítottalak benneteket, hogy küldetéseteket szelíd keresztként 

hordozzátok. Az emberiség megújításának, megtisztításának és spiritualizálásának munkája időigényes 

munka. Az egyik nemzedék ugyanazt a harci szellemet és ugyanazt a szellemi emelkedettséget adja át a 

következőnek, amíg a világ az idők folyamán tökéletessé nem válik, és el nem éri feladatának 

beteljesülését. 

55 Ne féljetek a holnaptól. És ne féljetek attól sem, hogy túl messzire mentek, és elveszítitek az utat. 

Az út olyan széles, hogy nemsokára a végére érsz. Veled vagyok minden lépésedben, előtted és mögötted, 

jobbra és balra. Lelkem ereje öltöztet benneteket; az a belső erő, amely arra ösztönöz, hogy fáradhatatlanul 

harcoljatok, nem hagy el benneteket. Néhányan közületek évről évre fáradoztak, és minden egyes nap 

hajnalát úgy látták, mint az elsőt, amikor a Munkámért dolgoztak. 

56 Keressetek minden tökéletességet Bennem, de ne követeljetek abszolút igazságosságot és 

tökéletességet a "munkásoktól". Emberi lények, és fennáll a veszélye annak, hogy elgyengülnek. Ők is 

küzdenek az üdvösségükért. 

Azt a tökéletességet, amire a lelked vágyik ─ keresd a magas szellemi síkokon élő lelkeknél, ahol 

minden szeretet, szépség és fény. 

57 A küldetés teljesítésében megtisztul a szívetek. Mindenki a szeretete, az elkötelezettsége és az 

Engem szolgálni akaró vágya szerint halad előre. Szavam mindenki számára ugyanaz, és mégis 

felfedeztem olyan "munkásokat", akik nagy lépéseket tesznek a spiritualizáció felé, és másokat, akik 

lemaradtak a fejlődésben. 

58 Ahhoz, hogy megismerjétek tanításaim lényegét, követnetek kell őket. Ha csak halljátok a 

tanításaimat, majd elfelejtitek őket, nem fogjátok tudni megőrizni őket, és nem fogjátok tudni továbbadni 

azt a finom esszenciát, amit a tanításaim tartalmaznak. Annyira egyszerű, hogy már az első pillanattól 

kezdve gyakorolhatod. A szeretet az első törvény, amelyet megismertettem veletek, és ebből ered minden 

más törvény és parancsolat. 

59 Elmondtam nektek, hogy mindenkit egyenlőnek teremtettem és mindenkit szeretek. Miért nem 

szeretitek egymást faji, osztály- vagy hitbeli különbségtétel nélkül? Miért szeretsz egyeseket, és miért 

hagysz figyelmen kívül másokat? Ne csak azokat szeressétek, akik jót tesznek nektek, keressetek meg 

mindenkit, és kössetek velük szeretetkapcsolatot. Gyakoroljátok az egyetemes szeretetet, amely mindenkit 

átölel, és szeressétek földi és szellemi testvéreiteket. Munkám minden lelket egy szintre helyez. Szeretném 

látni, hogy mindannyian az én családomat alkotjátok, amely szereti egymást és egyetemes békét teremt, 

amely szövetségre lép az én Istenségemmel, hogy mindegyikőtök az én képviselőm lehessen, bárhol is 

legyetek. 

60 Készüljetek fel, hogy mindegyikőtök a Nagy Fa gyümölcse legyen, és ez a gyümölcs a 

végtelenségig szaporodjon. 

61 Imádkozzatok a világért, és legyen ez az ima olyan, mint egy köpeny, amely megvédi az 

emberiséget, mint egy ellenszer a háború ellen, amely folyamatosan közeledik és elpusztítja az embert. 

62 Megáldom minden teremtményemet, és kinyújtott karjaimban egyesülve hagyom őket. 

63 Jöjjetek hozzám, ti, akik könnyeket hullatok, én vagyok a Vigasztalás. A szeretet közeledik 

hozzátok, mert ti vagytok azok a teremtmények, akiknek pusztulásukban szükségük van az Atya 

simogatására, hogy újra felemelkedjenek. 
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64 Mindannyian keresztet hordoztok a vállatokon, hogy abban olyanok legyetek, mint a Mester. De 

nem akarom, hogy ez a kereszt elviselhetetlen vagy terhes teherré váljon, mert nem értitek meg és nem 

vagytok felemeltek. 

65 Az élet viszontagságai forgószélként korbácsolják az életedet. De az Atya iránti szeretet és a belé 

vetett bizalom megnyugvást ad a megpróbáltatásokban, és lehetővé teszi, hogy győztesen kerülj ki belőle. 

66 Aki igazán bízik bennem, azt soha nem fogják becsapni. 

67 A fájdalom érzékennyé teszi a megkeményedett szívet, kristálytiszta víz fog a sziklákból 

kicsordulni. A próbák ébren tartják a lelket. 

68 Azért indultatok el szavam után vágyakozva, mert ismeritek az Isteni Pásztor hangját, akinek 

nyomában már régóta jártok. 

69 Nem a kényszer hajtott benneteket arra, hogy kövessetek engem ezen az úton, és nem is a félelem, 

hanem az a vágy, hogy hasznosak legyetek felebarátotok számára, hogy az Úrnak tetszőek legyetek. 

70 Így az új tanítványok felkészülnek arra, hogy fáklyák legyenek, amelyek megvilágítják a világot. 

Boldogok, akik megértettek Engem és hisznek az Igémben, mert nem éreznek majd sem éhséget, sem 

szomjúságot a lelkükben. 

71 Nem akarom, hogy a szívetek holnap hiúsággal és önhittséggel legyen tele, amikor tanúja lesz 

azoknak a csodáknak, amelyek a ti ajándékaitok által váltak valósággá. De azt sem akarom, hogy 

félénknek lássam, mert akkor nem ébresztene bizalmat embertársaiban. Légy meggyőződve arról, amit 

beszélsz és teszel. 

72 Meg kell erősítenetek a felkészüléseteket és tökéletesítenetek kell a megközelítéseteket, hogy 

távozásom után is felismerjenek benneteket. 

73 Mindannyiótoknak rátok bíztam a gyógyítás ajándékát, amellyel csodákat tudtok tenni a testi és 

lelki betegek között. 

74 Magatok keressétek meg a megátalkodottat a mocsárban, hogy mentő kezet nyújtsatok neki. Ha azt 

hiszitek, hogy a magom nem fog ott kicsírázni, akkor tévedtek. Bebizonyíthatom neked, hogy a mocsárból 

hófehér virágok nőhetnek ki. Minél romlottabb egy lélek, annál több szeretetre van szükség ahhoz, hogy 

felkutassák, és amikor megérzi a simogatást vagy a gyógyító balzsamot, úgy érzi, hogy egy fénysugár 

hatja át, és a legbuzgóbbak közé tartozik. Hálája nagyon nagy lesz, mert megbocsátást nyer a bűneiért, 

amelyek szintén nagyon nagyok voltak. 

75 Ezeket fogjátok megkeresni, ahogy én mindig is megkerestelek benneteket. Ne felejtsétek el, hogy 

az igazak már Velem vannak. 

Az én békém legyen veletek! 
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