
 

 

 

 

 

Az igaz élet könyve 

 

Az isteni tanítások 

IX. Kötet  

242 - 276 Utasítás 

Online kiadás  
Alkalmas a DeepL Fordítási programhoz 

És Balabolka szöveg-beszéd átalakító Audio Converter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Book Service for Life 
 

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

örökség, amelyet a mexikói "Dirección General del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación 

Pública" nyilvántartásba vett a 26002, 20111 és 83848 számok alatt. 

További információk az eredeti spanyol kiadásról: 

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera 

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

Fordítás: Traugott Göltenboth 

Állapot: 2016 október 

Kiadó: 

Book Service for Life 

Manfred Bäse 

Kirchweg 5 

D-88521 Ertingen 

Tel: +49 (0) 7371 929 66 42 

E-mail: manfredbaese@gmx.de   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:manfredbaese@gmx.de


 

 

 

Megjegyzés ezzel a kérdéssel kapcsolatban:  
 

Ezt a kötetet hűen feldolgozták a https://www.deepl.com/translator DeepL, ProVersion 

fordítóprogram számára, amely 12 nyelvre fordít.  

Eddig a következő köteteket fordították le vele: Állapot: 2020. december 

 

A harmadik testamentum  

A német eredetiből a nyelvekre:  holland, lengyel, orosz, portugál, portugál-brazil,. Ezt követi: Japán 

és kínai 

Eddig a következő nyelveken volt elérhető: Német, angol, spanyol, olasz, francia, olasz  

Az igaz élet könyve 

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

elérhető volt. 

További fordítások következnek.  

 

Az Úr akarata, hogy ezeket a műveket minden ember számára ingyenesen hozzáférhetővé tegye. 
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Az Úr akarata az is, hogy az Ő Igéjét az egész világon terjessze. Ennek a saját, spiritualista példám 
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Előszó 
Isten minden időben kinyilatkoztatta magát az emberiségnek ─ a múltban és ma is. 

Az Isten és az ember közötti kommunikáció legtisztább és legmagasabb rendű formája a szellemtől 

szellemnek szóló kommunikáció. Mivel azonban az emberek többsége nem volt és nincs erre belsőleg 

felkészülve, Isten közvetítőket használt, akik kinyilatkoztatták Szent Igéjét az embereknek törvények, 

hirdetések és utasítások formájában: 

Az első korszakban Mózesen, a pátriárkákon és a prófétákon keresztül. 

A második korszakban Jézus és tanítványai és apostolai által. 

A harmadik időben ─ a jelen időben ─ hanghordozók sokasága által 1884 és 1950 között Mexikóban, 

ahol az egyszerű emberek vasárnaponként egyszerű gyülekezési helyeken találkoztak, hogy 

meghallgassák Isten Igéjét. 

Az 1950 előtti utolsó tíz-húsz évben ezeket az isteni tanításokat az 1950-es évek során sztenografálták 

és gyűjtötték össze a különböző találkozóhelyeken. Ezek közül 366 tanítást válogattak ki, és 1962-ben egy 

12 kötetes műben adták ki Libro de la Vida Verdadera, németül Buch des Wahren Lebens címmel. 

E tanítások mindegyike az isteni tanítások harmonikus egységét képviseli, amelyeket akkoriban a 

mexikói hallgatóságnak címeztek, de ─ amint azt többször is hangsúlyozták ─ örökséget jelentenek az 

egész emberiség számára ma és a jövő nemzedékek számára. 

Nem az isteni szó betűje, hanem mély, belső jelentése emeli az embert, és táplálék és balzsam az éhes 

léleknek. Ugyanakkor iránymutatásul szolgál a mindennapi életben tanúsított viselkedéséhez. 

Az isteni szó meghallgatása az első lépés a tökéletességhez vezető úton. Felébreszti bennünk a 

szívünkben a vágyat, hogy a hallottakat magunkévá tegyük és alkalmazzuk a mindennapi életünkben, 

hogy teljesíthessük az isteni parancsolatot, amelyet Jézus már 2000 évvel ezelőtt adott nekünk: 

"Szeresd Istent mindenekfelett és felebarátodat, mint önmagadat". Ez Isten igazi szolgálata, amely 

belső békéhez és ezáltal a világ békéjéhez vezet. 

Mivel egyetlen földi élet általában nem elegendő ahhoz, hogy "tökéletesek legyünk, mint mennyei 

Atyánk", a reinkarnáció törvénye által ─ az isteni szeretet, irgalom és igazságosság törvénye ─ lehetőséget 

kaptunk lelkünk fokozatos kibontakozására és a jóvátételre. 

Az Isteni Szellem számos tanításban figyelmeztet bennünket arra, hogy mennyire fontos az igazi 

spirituális ima, hogy egyre közelebb kerüljünk Istenhez, hogy végül lélektől lélekig kommunikáljunk vele, 

és hogy mindennapi életünkben mindent az Ő kezébe helyezzünk. 

A második korszakban az Isteni Lélek Jézus száján keresztül tanította nekünk az Úr imáját. A mai 

Harmadkorban Isten egy még rövidebb, mindent tartalmazó imát ajánl nekünk, amelyet nem is kell 

hangosan kimondanunk, hanem amelyet szívünkben mélyen érzett belső vágyakozásként fordulhatunk 

Mennyei Atyánkhoz: "Uram, legyen meg a Te akaratod nekem". 

A IX. kötet olvasása és tanulmányozása erősítse meg az Isten szeretetébe, bölcsességébe és 

mindenhatóságába vetett bizalmunkat, adjon erőt és ihletet, hogy a viharos időkben világítótorony legyünk 

embertársaink számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

Bevezetés 
Senki más nem lesz képes jobban és meggyőzőbben kifejezni belső és külső személyes átalakulásának 

mély érzését és élményét, mint egy közvetlen kortárs tanú, aki maga is sok éven át hanghordozóként vett 

részt a mexikói isteni megnyilvánulásokban: 

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

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

friss levegő előnyeit. 

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

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

kétségbeesés okozta válságban voltam. Be kell vallanom, hogy csak szüleim és testvéreim jóindulatú 

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

egy nap majd visszanyerem az egészségemet. 

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

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

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

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

támadt, hogy rövid időn belül meglátom magam szabadulni fogságomból. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jelenség idővel felerősödött. 

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

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

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

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

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

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

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

szomjaznak az igazságra. 

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

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

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

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

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

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

mennyei szót. 

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

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

benyomást. Annál nagyobb volt tehát a megdöbbenésem, amikor ajkai kinyíltak, hogy meghallgassam a 

prédikációt, amely olyan mélységű, olyan csodálatos és olyan bölcsességű volt, amilyet aligha lehet 

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

mélyen lenyűgöző és megható hangsúlyt adott az üzenetnek. 
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Az igehirdetés további folyamán a jelenlévők teljesen megfeledkeztek az Igehordozó jelenlétéről, hogy 

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

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

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

szépség és félelmet keltő fenség sugárzik belőle. 

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

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

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

annál tökéletesebbnek tűnt az ihlet. 

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

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

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

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

intézett hozzá a szeretet és a bölcsesség kutató tekintetével. 

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

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

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

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

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

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

történteket. 

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

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

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

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

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

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

az Isteni Igét szolgáljam, mint Igehordozó. 

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

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

van a teremtményei felett? 

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

és kényes szolgálatnak szenteltem. 

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

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

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

formában megnyilvánulni. 

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

szerzett tapasztalatokat, benyomásokat és tanulságokat az országunkban szétszórt különböző 

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

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

ezeket a rendelkezésemre álló korlátozott helyiségben elmesélni. 

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

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

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

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

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

sem tehetünk, mert nélküle semmik vagyunk. 

A Mester utolsó, 1950 végén történt közlése óta soha többé nem éreztem semmit azokból a különös 

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

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

összegyűjtse a lehető legtöbb megnyilvánulást és kinyilatkoztatást, amelyet az Úr adott nekünk, és 
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amelyeket szerencsére le is írtak. Ezekből összeállítottak egy könyvet, amelyet a nagyközönség számára 

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

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

jövő idők embereinek. 

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

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

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

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

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

kinyilatkoztatott üzeneteket tartalmaz. 

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

akiknek csodálatos lelki ébredését a Mester emberi közvetítőin keresztül jelezte számunkra." 
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Utasítás 242  
1 Ebben az időben, amikor az emberiség fájdalma keserű és útja szomorú, az volt az akaratom, hogy 

közeledjek hozzátok, hogy segítsek felfedezni örökségeteket. 

2 Fordítsátok hátra az arcotokat, és szemléljétek az utat, amelyet magatok mögött hagytatok, és 

amely előtt egyesek megrémülnek. Ezek azok az ösvények, amelyeken vissza fogsz térni. De nem azért, 

hogy ott bemocskoljátok magatokat, hanem hogy megmentsétek azokat, akik eltévedtek. 

3 Használjátok jelenlétemet közöttetek, tanítványok, hogy békémet a lelketekben hordozzátok és 

érzékelhetővé tegyétek embertársaitok számára. 

4 Tanításom ebben a Harmadik Időben ki fog rángatni benneteket a spirituális stagnálásból, és nagy 

és határozott lépéseket fog tenni a spirituális úton. 

5 Megadtam neked azt a kegyelmet, hogy igehirdetésemet a saját értelmeden keresztül végezd, hogy 

méltónak érezd magad istenségemhez, hogy abban a tudatban, hogy képes voltál továbbadni Igémet, és 

hogy nagy tömegek gyűltek össze körülötte, holnap, amikor ez a hang már nem hallatszik, a szíved ne 

essen kétségbe a küzdelemben, mert tudja, hogy Igém továbbra is be van nyomva lényedbe. 

6 Őrizd meg a magot, amelyet most rád bízok. Ismerd fel, hogy soha nem én fosztom meg a 

gyermeket, hanem az fosztja meg fokozatosan önmagát a rossz cselekedeteivel. 

7 Amikor az emberek magyarázatra és tanúságtételre szorulva kopogtatnak az ajtótokon, ne 

rejtőzzetek el, és ne kérdezzétek: "Mit tegyek? Mit válaszoljak?" 

8 Nyugodt lélekkel és határozott hangon beszéljetek rólam, és védjétek meg nevemet az általam 

nektek adott fegyverekkel, amelyek az irgalom, a szeretet és az igazmondás. 

9 Ezért maradtam veletek, és hosszú időn keresztül ismertettem magam, hogy sokrétű tanításaim 

megvilágosítsanak benneteket, és csodáim meggyújtsák hiteteket. Szavam értelme elfeledtette veletek 

korábbi vallási fanatizmusotokat, és amikor az emberek megkeresnek benneteket, csak az igaz szellemi 

imádat egyszerűségét fogják megtalálni bennetek. 

10 Az én igém patakokban árad ki a gyülekezet különböző helyein, ahol hallható, hogy a legnagyobb 

küzdelem és a legsúlyosabb próbatételek idején se érezzétek magatokat tanítás nélkül. De közeledik az 

idő, amikor az én szavam többé nem lesz hallható közöttetek. 

11 Ne féljetek e kegyelem nélkül. Ne feledjétek, hogy az Első Korszak óta készítelek fel benneteket a 

szellem és a szellem közötti párbeszédre. 

12 Minden korszak egy új lecke volt a szellemetek számára, és egy újabb lépés a fejlődés útján. 

13 Békeüzenetemet úgy adom át a világnak, hogy hangomat sok hanghordozón keresztül hagyom 

hallatni. És mint mindig, tanításomnak tökéletesítenie kell a lelketeket. 

14 Ha az embernek nem lenne lelke, és teljesen anyagi lény lenne, feladata és sorsa az élet utolsó 

leheletével véget érne. De van benne valami, ami romolhatatlan, ezért fog küzdeni, "felébredni" és 

tekintetét az örökkévalóra szegezni. 

15 Szavam felkészít benneteket arra, hogy a holnap világában éljetek - abban az időben, amikor 

üzenetemet fokozatosan megértik majd. Akkor rájöttök majd, hogy előre láttam az eseményeket, 

amelyeket már jóval korábban bejelentettem nektek. 

16 Tanításom valódi csatákat fog vívni és okozni az emberek szívében. Miközben ragaszkodnak az 

önző életükhöz, ez megérteti velük, hogy ahol nincs irgalom és szeretet, ott nem lehet béke. 

17 Spirituális tanításaim nem csak azoknak szólnak, akik elnyomott szegénységben és 

lealacsonyodásban élnek. Az is a feladatuk, hogy helyes útra tereljék azoknak a lelkét és elméjét, akik az 

emberiséget vezetik és irányítják a különböző területeken. Szavam felhívást küld a nemes érzelmekre, 

amelyek minden embert átölelnek, mert így fogjátok megérteni a mindannyiótokban meglévő magasabb 

rendeltetést. 

18 Ahelyett, hogy gyűlöletet, önzést és pesszimizmust táplálnának szívükben, az emberek jót akarnak 

majd tenni, és az igazságosság győzelmének reményét táplálják. A spiritualizáció egyre inkább elterjedne, 

és ti testvérekként szeretnétek egymást, így egy olyan hatalmas erőt alkotva, amellyel szemben minden 

olyan helyzet, amely háborúhoz vezet, semmivé foszlana. 
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19 Nem büntetlek, de én vagyok az igazságosság, és mint ilyen, kézzelfoghatóvá teszem 

mindazokban, akik megszegik parancsaimat. Mert az Örökkévaló megismertette veletek az Ő törvényét, 

amelyet senki sem változtathat meg. 

20 Nézd meg, hogy az ember egy súlyos megpróbáltatásban - amikor mérhetetlenül mély szakadékba 

zuhan, amikor látja, hogy felesége sír a szerettei elvesztése miatt, a gyerekek élelem nélkül, az otthon 

nyomorúságba és bánatba merül - hogyan siránkozik, hogyan döbben el szerencsétlenségén, hogyan esik 

kétségbe, és ahelyett, hogy imádkozna és megbánná bűnét, fellázad ellenem, mondván: "Hogyan 

lehetséges, hogy Isten így büntet engem?"."miközben az Isteni Lélek ugyanúgy sír gyermekei fájdalmán, 

és könnyei a szeretet, a megbocsátás és az élet vére. 

21 Bizony mondom nektek, az emberiség által elért fejlődés miatt, az emberiség helyzetének javulása 

nem csak az én kegyelmemen múlik. Ő saját magának az áldozata, nem az én büntetésemnek. Mert 

törvényem és világosságom minden lélekben felragyog. 

Az én igazságosságom leszáll, hogy minden gyomot gyökerestől kitépjen, és még a természet erői is ennek 

az igazságosságnak a végrehajtóiként mutatkoznak meg. Ilyenkor úgy tűnik, mintha minden összeesküdött 

volna az ember kiirtására, holott ez csak a megtisztulását szolgálja. 

De néhányan összezavarodnak, és azt mondják: "Ha ennyi fájdalmat kell elszenvednünk - miért jöttünk 

egyáltalán erre a világra?", anélkül, hogy figyelembe vennék, hogy a fájdalom és a bűn nem tőlem 

származik. 

Az ember felelős azért, hogy nem tudja, mi az igazságosság és mi az engesztelés. Ezért következik 

először a lázadás, majd az istenkáromlás. Csak az, aki tanulmányozta útmutatásaimat és engedelmeskedik 

törvényemnek, nem képes többé bűnös vádakkal illetni Atyját. 

22 A szellemi lélek egy szikra, amely az Isteni Szellemből ered, és különböző földi testek segítségével 

próbára van téve. Az általatok már elért fejlődés miatt lehetséges, hogy spirituális üzenetem ezúttal 

közvetlenül eljut hozzá, és megértésre talál. 

Mivel minden fejlődik, természetes, hogy ti is fejlődtök. Hogyan lehetséges, hogy továbbra is olyan 

korlátozott módon képzelitek el Isteneteket, ahogyan őseitek képzelték Őt? Többé nem fogtok tudni úgy 

élni és gondolkodni, mint azok, akik a rítusok és előírások szerint dolgoztak, amelyeket kötelesek voltak 

követni. Nem fogjátok tudni többé éretlennek tartani magatokat, mint ők, hogy foglalkozzatok azzal, ami 

szellemi. 

23 Bár a korábbi időkben az emberek anyagi templomok építésén keresztül próbálták megtalálni az 

üdvösségüket, és az istentisztelet külső formáinak gyakorlásában próbálták megtisztítani a lelküket, többé 

nem szabad a fanatizmus és a tudatlanság e stagnálásában maradnotok. Mert akkor a képességetek, 

amellyel Istenetek nagyságának felfogására és szemlélésére rendelkeztek, elernyedne lényetekben. 

24 Azt mondtam nektek: Koncentráljatok a szívetek legbelsőbb részére, hogy láthassátok a végtelent 

és a kifürkészhetetlent - nem a test szemével, hanem a szellem szemével. Akkor, tekintettel arra a nagy 

kegyelemre, amit kegyelmemből kaptatok, nem fogjátok többé szükségét érezni, hogy anyagi 

felajánlásokkal bizonyítsátok hálátokat. 

25 Az érzéseid és a szeretet művei lesznek a legjobb és legértékesebb felajánlásod. 

26 Ha el akarod érni a mennyek országát, készíts egy könyvet, amely a jó cselekedeteiddel van 

megírva. Akkor csak ti lesztek felelősek önmagatokért, és nem hárítjátok át többé a felelősséget másokra. 

27 Miután megmutattam nektek az utat, amely ugyanaz, mint amit a múltban kijelöltem nektek, és 

amely szilárd alapot jelent a jövőtök számára, óvakodnotok kell attól, hogy új törvényeket vagy 

parancsolatokat alkossatok, amelyek új tanításnak tűnhetnek, mert ezek eltávolítanák az embereket az 

Igém értelmétől. 

28 Nem harcolok egyetlen vallási közösség ellen sem, mindegyik felelős önmagáért. Én csak arra 

mutatok rá, ami tökéletes. Aki tökéletesíteni akarja magát, az kövessen Engem. 

29 Azért ontottam a véremet, hogy megtanítsalak titeket az üdvösség elnyerésére. Közeledik az óra, 

amikor a megpróbáltatás órájában ti is rá fogtok jönni, hogy mennyire igazak voltak Jézus szavai. 

30 Fényem megmutatkozik az egyszerű és jelentéktelen találkozóhelyek árnyékában összegyűlt 

tömegek lelkében, amelyek olyanok, mint egy fa a fáradt vándornak és egy oázis a sivatagon átkelőnek. 

Megvilágosítja és megvigasztalja őket. 
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31 Abban a szeretetben, amellyel megbocsátok nektek és kijavítalak benneteket, kinyilatkoztatom 

Magamat. Amikor az akaratod szerint éltél, folyamatosan megszegve az Atyát, nem vágtam el ennek a 

bűnös létnek a fonalát, nem tagadtam meg tőled a levegőt vagy a kenyeret; nem hagytalak szenvedni, és 

nem hagytam figyelmen kívül a panaszodat sem. A természet pedig továbbra is körülvett benneteket 

termékenységével, fényével és áldásaival. Így teszem Magamat ismertté az emberek előtt, és 

kinyilatkoztatom Magamat nekik. Senki a földön nem tud téged ilyen szeretettel szeretni, és senki sem tud 

úgy megbocsátani neked, mint én. 

32 Lelked egy mag, amelyet az örökkévalóságtól kezdve táplálok és tökéletesítek, amíg a legszebb 

virágokat és a legtökéletesebb gyümölcsöket hozza. Hogy hagyhattalak volna meghalni, vagy hogy 

hagyhattalak volna magadra a viharok erőszakának?  

33 Hogyan hagyhatnálak el téged az utadon, amikor én vagyok az egyetlen, aki ismeri minden 

teremtmény sorsát? 

34 Sok mindent felfedek nektek, hogy megtanuljátok az utatokon, hogy meghalljátok a panaszokat, 

amelyek nem jutnak el az ajkatokig, hogy felfedezzétek a mosoly mögött megbúvó szomorúságot, és hogy 

meggyógyítsátok a betegségeket, amelyek nem találnak enyhülést a tudományban. 

35 Ma, amikor a rászorulók keresztezik az utadat, tegyél beléjük valamit abból, amit kaptál. De ne 

vesztegessétek az időt, nehogy az örökkévalóság harangszava meglepjen benneteket, és a "szellemi 

völgybe" hívjon benneteket. Mert keserűen bánnád az elszalasztott lehetőséget. 

36 Már most dolgozzatok ki békét a lelketeknek. 

37 Tanítványok, szavam sokszor volt ítélkező közöttetek. De a magjában felfedeztétek a gyümölcs 

édes ízét, amely megújulásra emelt benneteket ebben az időben. 

38 Szigorúan számon kértelek benneteket, amikor makacsul kitartottatok a bűnben. De hamarosan 

felfedeztétek Atyátok szándékát, amely az, hogy megmentsen benneteket. És így a "hús" engedetlensége 

fokozatosan átadta helyét a spiritualizációnak. 

39 A szeretetről, amellyel életet adtam nektek, az emberek csak kevés bizonyítékot vagy jelet adnak. 

Az összes emberi érzés közül az anyai szeretet hasonlít leginkább az isteni szeretetre, mert benne van az 

önzetlenség, az önmegtagadás és a vágy, hogy a gyermek boldog legyen, még ha ez áldozatot is jelent. 

40 De a szeretet, amely át fogja alakítani a világot, ismét a szívekből fog áradni. Ez a szeretet 

inspirálja Szentlelkemet, aki le fogja küldeni sugarait az emberiségre, hogy felébressze azt mély álmából, 

hogy éber érzékekkel élvezhesse ezt az új napot, amely ébredező érzékekkel ébred. 

41 Mindenkinek, aki ebben az időben követni akar Engem, fel kell adnia valamit, hogy követni tudja 

az én nyomomat. Néhányan elhagyják a vagyontárgyakat, mások elfelejtik a hamis szerelmi kapcsolatokat. 

Egyesek le fognak szállni magas lakóhelyükről és trónjukról, míg mások elhagyják oltáraikat. 

42 Szenvedélyek, hiúságok, múló és értelmetlen élvezetek maradnak. 

43 A lelketek után vágyakozva jövök, akit szeretetemmel segítek, hogy megmentsem. Nem nyitottam 

meg az Ígéret Földjének kapuit, hogy a tested beléphessen. Az a ragyogó fehér város az az otthon, amely, 

mint egy új ruha a legszebb ünnepi köntösben, várja a Felkent érkezését, aki ezt az élet nagy csatáiban 

szerzett érdemei és győzelmei révén nyerte el, és ez a ti lelketek. 

44 Megtanítom nektek, hogyan szerezhetitek meg a szükséges érdemeket, hogy elérjétek az örök 

hazát. Megtanítottalak titeket, hogy imádkozzatok a világért azzal a mély és egyszerű imával, amely úgy 

száll fel Hozzám, mint a virágok illata. Képességeket és szellemi ajándékokat adtam nektek, hogy 

sokféleképpen gyakorolhassátok az irgalmasságot. Lelki és erkölcsi erővel ruháztalak fel benneteket, hogy 

örömteli bátorsággal éljetek és elviseljétek a megpróbáltatásokat. Megerősítettelek benneteket a 

megújulásra és fejlődésre vonatkozó elhatározásotokban, hogy érezhessétek a boldogságot, hogy 

tanítványaimnak nevezhetitek magatokat, és az elégedettséget, hogy példátok által terjeszthetitek 

tanításomat. 

45 Lelked felkészült arra, hogy befogadja Jelenlétemet. Úgy látom, hogy minél több idő telik el, annál 

kevésbé foglalkoztat benneteket a földi élet, és annál jobban kezd titeket érdekelni a szellemi jövőtök. 

46 A szenvedéseket és szerencsétlenségeket, amelyekkel az utadon találkozol, most már apró 

botladozóknak tekinted, amelyek csak kissé fájdalmat okoznak a lábadnak, és nem olyan döntő 
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akadályoknak, amelyek meggátolnak a továbbhaladásban. Ma a zokogást és a könnyeket az élet nagy 

válságaira tartogatod. 

47 Irgalmasságom vezet benneteket, és egyre megértőbbek lesztek. Már nem vagytok azok, akik 

megelégedtek azzal, hogy felfrissítsék magukat, miközben hallgatták az Igémet anélkül, hogy bármit is 

megtartottak volna belőle, és akik csak akkor voltak figyelmesek, amikor anyagi javakért könyörögtek az 

Úrtól. 

48 Most igazi tanítványokként jöttök a Mester utáni vágyakozásban, és mint ilyenek találtok meg 

Engem. Ha a múltban azt mondtam nektek: "Én vagyok az út", ma azt mondhatom nektek: "Én vagyok a 

mennyei létra, amelyen fel fogtok emelkedni hozzám". Mert most, az Én fényemben megtaláltátok az utat, 

hogy felemelkedjetek, hogy megközelítsetek Engem, és hogy az ima révén lelkileg beszélgessetek a 

Mesterrel. 

49 Most megtaláltok Engem magatokban, azon a helyen, ahol mindig is laktam, amióta csak léteztek. 

Belenéztél magadba, és felfedeztél egy szentélyt, amely a szeretet oltárát, az alázat áldozatát és egy 

gyertyatartót tartalmazza, amelynek lángját a legvadabb viharok sem oltják ki: a hitet. 

50 Lelked a spirituális küldetések hírnöke és hordozója volt. Az idők kezdetétől fogva arra 

rendeltetett, hogy megmentse és megáldja szomszédait. 

51 Számára elmúlt az az idő, amikor megalkotta Istene képmását, hogy közelinek és elérhetőnek 

érezze, megérintse, szemlélje és beszéljen hozzá. 

52 Hosszú időn keresztül hátat fordítottatok ezeknek a képeknek, alakoknak és szimbólumoknak, mert 

megértettétek, hogy a Teremtő valódi képmását hordozzátok magatokban, mivel az isteniség minden egyes 

képességéből és tulajdonságából, mint például az élet, a szeretet, a szellem, az akarat, az értelem, a 

hatalom, a szellemi örökkévalóság, birtokoltok valamit. 

53 Ebben az időben a lelketek meg fog érteni és szeretni fog engem, és példaképnek is fogtok venni. 

Fényem most feltárja mindazt, ami az emberek számára homályos és érthetetlen volt. 

54 Értelmeteken keresztül szóltam hozzátok, aminek révén isteni kisugárzásom fénye átkerült az 

emberi szóba. De tudjátok, hogy amikor a hanghordozó és a hallgatóság felkészült arra, hogy befogadjon 

Engem, akkor Isteni Esszenciában nyilatkoztam meg. De amikor gyermekeim nem tudták, hogyan kell 

felemelkedni, és nem készítették elő a szentélyt számomra, az isteni sugár a lelkek felett lebegett, anélkül, 

hogy teljesen áthatotta volna őket. 

55 Még sok dolgot fogok kinyilatkoztatni és megtanítani nektek ezekben az utolsó időszakokban. Az 

örökségem nagyszerű lesz. Titkos kincstáramban még sok minden van, ami mindenkinek szól. Nem 

mindenki fogja elérni a megértés azonos fokát, még akkor sem, ha a megjelöltek között vagytok, mert 

egyesek magasabb szinten vannak, mint mások. Ahogy ezt megértitek, ne próbáljatok meg senkit sem 

lökdösni. Legyetek kedvesek és előzékenyek, és segítsetek mindenkinek a küldetésében. 

56 Jelenleg felkészültök a megpróbáltatásokra, amelyek váratlan formában fognak bekövetkezni. 

Szimbolikus módon, prófétai álmokon és spirituális látomásokon keresztül már kaptatok utalást arra, hogy 

mik lesznek ezek. Figyeljetek és imádkozzatok, mert én előre figyelmeztetlek benneteket. 

57 Méltatlannak és éretlennek érzed magad a Munkámmal és a saját sorsoddal szemben. De őszintén 

mondom nektek, hogy tökéletlenségeitek minden érdességét elsimítja majd azoknak a próbáknak a vésője, 

amelyeket én jelentek be nektek. 

58 Minden rólam fog beszélni, és a természet minden megnyilvánulásán keresztül fogok hozzátok 

szólni. A korábban nem hallott hívások meghallgatásra és megértésre találnak. 

Az egész teremtés felbolydul, remegni fog és megrendül, hogy tanúságot tegyen arról, hogy az isteni 

igazságosság jelen van a világegyetemben. De miután megítélik őket, az emberek visszatérnek megszokott 

útjaikra, de egy lépést tettek a tökéletesség felé. Ez lesz az emberiség ébredése és újjászületése. 

59 Az erény fénye képes lesz világítani ebben a világban anélkül, hogy bárki kioltaná. Az értelem 

győzedelmeskedni fog, és a szeretet többé nem csak szó lesz, hanem tetté válik. Az urak és szolgák 

fokozatosan eltűnnek. Az egész földön lesznek tanítványaim, és ők lesznek a világosság, a béke és a 

kinyilatkoztatás a nemzetek számára. 
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60 Ezt a világot, amely az emberi hatalmi törekvések és az emberi egoizmus miatt a viszály csontjává 

vált, végül mindenki meg fogja osztani anélkül, hogy a tulajdonosa lenne. Mert amikor minden teremtett 

dolog Tulajdonosa elhív téged, akkor minden vagyonodat szívesen hátrahagyod. 

61 Az emberiség most készül a fény ezen eljövendő idejére. Ha nehéz próbatételben találjátok 

magatokat, ne essetek kétségbe, és semmiképpen se káromkodjatok. Imádkozzatok, "figyeljetek" és 

legyetek kitartóak. Káromlások, átkok és szitkok fognak elhangzani a tudatlanok szájából, akiknek meg 

kell bocsátanotok és fel kell tanítanotok őket, hogy felkeljenek. 

Akkor, amikor az emberek kétségbeesése közepette csend lesz, beszélni fogtok és meghallgatnak 

benneteket. Akkor látni fogjátok, hogy azok, akik oly messzire tévedtek Tőlem és meggyaláztak Engem, 

megbánásuk eredményeként megbocsátást nyernek, mint a példabeszédbeli Tékozló Fiú. De akkor ne 

lepődjetek meg, amikor látjátok, hogy büntetés helyett megbocsátást és simogatást kaptak. Inkább sírni 

fogtok örömötökben, amikor meglátjátok a béke és a szeretet ünnepét a világban. 

62 Amikor az emberiség szívéből a Szentlélek temploma a végtelenbe emelkedik, új 

kinyilatkoztatások fognak megjelenni közöttük, amelyek annál nagyobbak lesznek, minél inkább felfelé 

fejlődnek a lelkek. 

63 Most megpróbálom egyesíteni mindazokat, akik a különböző gyülekezési helyeken hallanak 

Engem. Nem vagytok egységesek, mert nem értetek meg Engem. Ha ez megtörténik, szeretni fogjátok 

egymást, és amikor szeretitek egymást, egy szívként fogtok dobogni. 

64 A megértés hiánya abból ered, hogy felszínes és gyenge a felfogóképességetek, és mindig a földi 

javakkal vagytok elfoglalva. Megelégszel az első dologgal, amit megszerzel, vagyis egy kis szívbékével, 

egy szilárd tetővel, egy kis testi egészséggel, a rokonaid melegségével és egy marék pénzzel. 

65 Nem azt mondom nektek, hogy utasítsátok el a földi javakat, de azt sem mondom, hogy 

részesítsétek előnyben azokat a Szentlélek ajándékaival szemben. 

66 Keressétek az én utamon lelketek felfelé való fejlődését, de kerüljétek a földi hízelgést és a 

kitüntetéseket. Tudjátok, hogy köztetek nem a neveket, hanem az emberek egészének munkáit kell 

kiemelni. Annak emlékét, aki jó magot vetett, tisztelni, áldani fogják, és példája mintául szolgál. Ez lesz az 

egyetlen emlékműve a földön. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 243  
1 Szeretetem tüze leszáll hozzád, hogy meleget adjon a szívednek, és lángot gyújtson a lelkedben. 

Mert a lámpa, amely belsőleg megvilágít benneteket, némelyekben kialudt, míg másokban már kialudt, és 

ők csak tudatlan bizonytalansággal állnak előttem. De az én fényem ebben a pillanatban 

mindannyiótokban ragyog. 

2 Miért hátráljunk meg vagy késlekedjünk a megkezdett úton? Előre, tanítványok! 

3 Az emberiség már várja hírnökeimet, az Örömhír hozóit. Ezek a küldöttek ti vagytok, Jelenlétem 

és Szavam tanúi a harmadik korszakban. Képesek lesznek-e az emberek elérni Engem a különböző 

vallásokon keresztül? Csak azt mondom nektek, hogy az emberiség felfelé irányuló fejlődésének csak 

egyetlen útja van, és ez az, amelyet az Első Korszakban mutattam meg nektek Törvényemben - egy út, 

amelyet a Második Korszakban Véremmel pecsételtem meg, és amelyet ebben az időben Szentlelkem 

világít meg. 

4 Az egész törvényem két parancsolatban foglalható össze: az Isten- és a felebaráti szeretetben. Ez 

az út. 

5 A vallások kis mellékutak, amelyek a lelkeket az igazi ösvényre vezetik, amelyen lépésről lépésre 

haladhatnak felfelé, amíg el nem jutnak Hozzám. Amíg az emberek a földön különböző vallásokat 

vallanak, addig megosztottak. De amint a szeretet és az igazság útján járnak, egyesülnek, eggyé válnak 

azzal az egyetlen fénnyel; mert csak egyetlen igazság van. 

6 De a vándorok, a földi zarándokok megálltak és alszanak. A szeretet és az igazság eltávozott a 

szívekből Ezért szóltam hozzátok és készítettem hírnököket, hogy szeretettel és kegyelemmel ébresszék 

fel és emeljék fel azokat, akik elveszettek vagy elfáradtak, mielőtt a természet erői elszabadulnak, és 

parancsoló kiáltásaikkal a lelkek, érzések és értelmek felrázásának feladatának szentelik magukat. 

7 A szellem tanítása ellen fel fognak támadni ellenségeik, akik megragadják legjobb fegyvereiket, 

minden erejüket bevetik, tanúságtételeket keresnek e kinyilatkoztatás ellen. De bizony mondom nektek, 

nem lesz olyan emberi hatalom, amely kiolthatja az ebben az időben feltámadt fényt, ahogyan az akkori 

emberek sem tudták elhallgattatni Krisztus hangját, még a Golgotán történt kivégzéssel sem, mert az ott 

általuk kiontott vér az örökkévalóságig tovább szólt. 

8 Ne féljetek attól, hogy csalóknak vagy varázslóknak neveznek benneteket. Mindezeket a 

gyalázkodásokat a ti Mesteretekre is rávetették, és a hitetlenek és a megátalkodott emberek is így nevezték 

az én prófétáimat és apostolaimat. De amikor az Úr és az övéi igazsága érvényesült, azok, akik a legtöbbet 

káromoltak, később a legbűnbánóbbak és legbuzgóbbak voltak, mint Pál. 

9 A harmadik korszak apostolságomban ott van az a nő is, aki elkísérte a Mestert a szenvedés útján a 

fakereszt lábáig, hallotta a sértéseket és elviselte a gúnyolódásokat. Most, a Harmadik Korszakban hűséges 

"munkás", erős lélek és harcos volt a harcban. Ezért adtam neki helyet az asztalomnál ebben az időben. Az 

apostoli rang ugyanis a lélekben alapozódik meg, nemi különbségtétel nélkül. 

10 Dolgozzatok együtt, és járjatok az igazság útján, amíg el nem éritek az Ígéret Földjére. 

11 Most van itt az ideje, hogy Izrael alázattal, a szeretet műveinek nyilvánosságra hozatala nélkül 

végezze munkáját. A bal kéz nem tudhatja, mit csinál a jobb kéz. Nem szabad dicsekedni azzal, hogy az 

Úr tanítványa vagy, és nem szabad hízelegni. Ha ezt követjük, a szellemi seregek valóságos hadsereggé 

egyesülnek, hogy egyetlen akaratot, egyetlen frontot alkossanak, amelynek harca a tudatlanság, a bűn és a 

vallási fanatizmus elleni küzdelemre irányul. 

12 Ez a nép, az emberek és szellemlények e serege lesz ennek a munkának az őrzője az elkövetkező 

időkben, hogy a tanítást és a törvényt ne hamisítsák meg, hogy az ember ne harcoljon tovább az igazság 

ellen. 

13 Tanításom árnyékában nem lesznek olyan trónok, amelyekről a megdicsőült emberek 

uralkodhatnak embertársaik lelke felett. Senkit sem fognak megkoronázni, vagy bíbor köpenybe burkolni, 

hogy az Úr helyére lépjen, és nem fognak megjelenni a gyóntatók, hogy ítélkezzenek, megbocsássanak, 

elítéljenek vagy ítéletet mondjanak az emberek tettei felett. Egyedül én vagyok képes megítélni egy lelket 

az igazságos és tökéletes ítélőszékről. 
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14 Küldhetek embereket, hogy javítsanak, tanítsanak és vezessenek, de nem küldök senkit, hogy 

ítélkezzen és büntessen. Olyan embereket küldtem, akik emberek pásztorai voltak, de nem urak vagy 

atyák. Az egyetlen Atya a szellem szerint Én vagyok.  

15 A spiritualizáció áthatja a lelketeket, és továbbadjátok a jövő nemzedékeknek, akik testükben 

készséges eszközt találnak a lelkiismeret diktátumaihoz, és nagy tisztaságot az isteni sugallatok 

befogadására. 

Ezekből a nemzedékekből a szellemi tanítás nagyszerű tanítói és nagyszerű tudósok fognak kikerülni, 

akiknek ragyogó elméjük és magas intelligenciájuk van. Lesznek pátriárkák, akik erkölcsösségükben és 

erényességükben példamutatóak, megjelennek az igazság prófétái és apostolai. 

16 Amikor azt mondom nektek, hogy készüljetek fel, az azért is van, hogy gyermekeitekre 

hagyhassátok az engedelmesség, a szellemiség és a testvériség példáját, az embertársaitok iránti szeretet 

cselekedeteitek tanúit. 

17 Akkor a neved áldott lesz, és emlékezni fognak rád az eljövendő nemzedékek, akik szeretni fognak 

téged a küzdelmed nyomaiért, a jócselekedeteidért és az utánzásra méltó példáidért. Hogyan ne 

ismernének fel benneteket a gyermekeitek, amikor ti vagytok azok, akik megtisztítjátok az utat a tövisektől 

és a bogáncsoktól, hogy ne sérüljenek meg? Ezért ne járjatok közömbösen az ösvény akadályain anélkül, 

hogy eltávolítanátok a talapzatot. Mert azok, akik utánad jönnek, szemrehányást tennének neked minden 

alkalommal, amikor akadályba vagy tövisbe ütköznek, és néhányan megátkoznának téged. 

18 Tökéletesítenetek kell a tanításomban való cselekvésmódotokat, hogy az utánatok jövők láthassák, 

hogy képesek voltatok teljesíteni és megvalósítani azt, ami sokak számára lehetetlennek tűnik. Be kell 

bizonyítanod, hogy a spiritualizmus nem fantázia, nem egy túlságosan fejlett tanítás, hanem hogy az 

emberiség körében a megfelelő időben nyilvánult meg, amikor a lelkek fejlődésüknél fogva képesek 

voltak megérteni és gyakorolni azt. 

19 Most van az az idő, amikor Illés szelleme beragyogja az egész világegyetemet, megvilágítva 

minden világot, minden utat és minden lelket, felébresztve az alvókat, feltámasztva a halottakat, és 

felfedezve a hatalmas tömegek között azokat, akik a 144 000 megjelölt vagy "elpecsételt" közé tartoznak, 

akiknek az Úr az idők kezdete óta küldetést adott az emberiség számára. 

20 Így tehát azokból a lelkekből, akik egy másik időben Izrael tizenkét törzséhez tartoztak, akiknek 

asztalánál a Rúben törzséhez tartozók ülnek, megalakítottam e nép új családjait, Lévi vagy Zebulon 

családjával együtt, eltörölve ezzel a határokat, elhatárolásokat és megosztottságot. Ebben isteni 

igazságosság van. 

21 Ne törekedjetek arra, hogy növeljétek bármelyik gyülekezeti hely hírnevét, még a tiétekét sem. 

Dolgozzatok azért, hogy nevemet és tanításomat embertársaitok elismerjék és tiszteljék. 

Amikor 1950-ben utoljára szólok hozzátok, nem azért fogom fogadni a csoportokra vagy gyülekezési 

helyekre osztott embereket. A "munkásaim" összességét úgy fogom megkapni, hogy nem figyelek arra, 

hogy melyik gyülekezési hely hajtotta végre jobban a tanításaimat, és melyik volt az, amelyik nem tudott 

akaratomhoz idomulni. 

22 Nem fogom számolni a megnövekedett vagy kisszámú "dolgozókat", akiket az egyes gyülekezési 

helyek tartalmaznak. Minden szívből megkapom a maga adományát, és mindannyiukból egy szívet 

készítek, amelyben felépítem szentélyemet. 

23 Illés járt az utatokon, és az ő ereje győztessé tett benneteket a hitetlenek, a fanatikusok és a 

materialisták elleni harcban. 

24 Ő egyesítette az embereket az Első Időben, amikor a széthúzás megosztotta őket. És a jelen időben 

szellemileg újra egyesített benneteket szeretetének fényével. 

25 Ne feledjük, hogy abban az időben a nép két királyságra volt osztva, és tíz törzs tartozott az egyik 

részhez, kettő pedig a másikhoz. Nagyobb részük bálványimádásba esett, és Baál imádóivá váltak. Ekkor 

Illés megjelent közöttük, hogy kinyilvánítsa dicsőségemet, létemet és hatalmamat a pogányok előtt, és a 

következőképpen szólt hozzájuk: "Én, Illés, Jehova, a ti Istenetek nevében jövök, akit elvetettetek és aki 

ellen harcoltatok, és akinek a szemei elé hamis isteneket és bálványokat állítottatok. Azért jöttem, hogy 

elmondjam nektek, hogy próbára kell tennetek a hatalmukat, én pedig a magam részéről az én Uram, 

Jehova jelenlétére fogok hivatkozni, és hogy aki válaszol, az birtokolja az igaz Istent.". 
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26 Baál imádói beleegyeztek, égőáldozatos oltárt emeltek, megidézték istenüket, és kérték, hogy 

küldjön nekik tüzet, hogy bizonyítsa létezését és hatalmát. A papok és a tömeg napokon és éjszakákon át 

táncokkal és ünnepségekkel hívták meg hamis istenüket, miközben az égőáldozati oltár változatlanul állt. 

Ekkor Illés felállította a fakazalát egy oltárra, amely tizenkét kőből állt, amelyek Isten népének tizenkét 

törzsét képviselték, majd Jehovához kiáltott, és ezt mondta neki: "Uram, én, a te szolgád, arra kérlek, hogy 

nyilatkoztasd ki magad ezeknek, akik elutasítottak téged, hogy újra imádjanak és dicsőítsenek téged". 

Ekkor az Atya egy zivatar közepette nyilatkozott meg, amelyből egy villám csapott le a próféta 

égőáldozati oltárára, és meggyújtotta azt. 

Akkor a bálványimádók, a megtévesztettek és a hitetlenek megértették, hogy Illés az igaz Isten 

küldötte, a tűz prófétája, akiben minden gonosz elpusztul, akinek fényével a sötétséget megvilágítják. 

27 Ő az, aki előkészítette az utat, hogy eljöjjek hozzátok - ő az, aki abban az időben egyesítette a 

lelkeket, akik a tizenkét törzshöz tartoztak, amelyek ma olyanok, mint a sziklák, hogy az égőáldozatok új 

korszakára lehozza Istenségem Egyetemes Sugárát, mert ismét megosztottak és megosztottak voltatok. De 

ez a fény visszatért, hogy örökre egyesítsen benneteket. 

28 Ma azt mondom nektek: Üdvözöllek mindenkit, az "elsőt" és az "utolsót", a tanítványt és a 

gyermektanítványt, a buzgó és a hitetlen embert egyaránt. 

29 Mindannyiótokat felkészítelek, mert a világ bizonyítékokat fog követelni tőletek az új 

kinyilatkoztatásomról. 

30 Sok vallási közösség van a földön, de egyik sem fogja egyesíteni az embereket, és nem fogja őket 

szeretni egymást. Az én szellemi tanításom lesz az, ami ezt a munkát véghezviszi. A világ hiába fog 

ellenállni e fény előretörésének. 

Amikor tanítványaim üldözése a leghevesebb lesz, a természet erői szabadjára engedik majd őket; de e 

munkásaim imája lecsillapítja őket, hogy a világ megtapasztalhassa az általam rájuk ruházott hatalom 

bizonyítékát. 

31 Ne aludjatok, nehogy megijedjetek a világ fájdalma és káosza alatt, miután mindezek fölé 

emeltelek benneteket. 

32 Ne vesztegessük el ezt az időt, bízva abban, hogy majd jön egy másik, jobb. Mert eljön az a 

pillanat, amely rögzítve van, hogy visszatérjetek a "Szellemi Völgybe". Még ha ekkor életed 

meghosszabbítását is kéred, hogy befejezhesd küldetésedet, találkozni fogsz az Atya igazságosságával, aki 

megmondja neked, hogy ennek a lehetőségnek vége. 

33 Ismerjétek fel, hogy az a feladatotok, hogy befogadjátok magatok közé a megfáradt vándort és a 

bűn által legyengített bűnöst, mert a ti példátok, tanácsotok és útmutatásotok által megújulásra lelnek. 

34 Nem bíróként jövök hozzátok, mert látom, hogy a földi szenvedés enyhítése érdekében a 

vigasztalás vágyával jöttök hozzám. De azért tanítalak benneteket, hogy azt tegyétek embertársaitokkal, 

amit én tettem veletek. Ne feledje: Amikor ezt a lelki örökséget rátok bíztam, azt mondtam nektek: adjatok 

felebarátotoknak, a rászorulóknak. Mert ha az ő kedvükért elhanyagolod szeretteidet, én gondoskodom 

róluk. 

35 Ezt a tanítást nem szabad gyilkos fegyverekkel megvédeni. Az egyetlen fegyver, amit rátok 

bíztam, hogy harcoljatok érte, a fényteljes szavak és a szeretet cselekedetei. Aki ezeket helyesen használja, 

az látja, hogy a rossz szándékok és az előtte elszenvedett támadások semmissé válnak. 

36 Ha a bűnöst a jóságra akarjátok buzdítani, ne tegyétek ezt úgy, hogy az ítéletemmel, a természet 

erőivel vagy fájdalommal fenyegetitek, ha nem újul meg, mert ezzel ellenszenvet ébresztetek benne a 

tanításom iránt. Mutasd meg az igaz Istent, aki csupa szeretet, irgalom és megbocsátás. 

37 De nem ti vagytok az egyetlenek, akiket a Szentlélek fénye elárasztott ebben a harmadik 

korszakban. Ez a fény minden emberi teremtményben, minden lélekben ott van, és minden emberi 

teremtmény felett. Ahogyan ez az időszak értékes lehetőségnek bizonyult számotokra, hogy felfelé 

haladjatok, úgy bizonyult ez az időszak is lehetőségnek, hogy minden vallási közösség papsága, papjai és 

lelkipásztorai kijavítsák a hibákat és teljesítsék az Atya akaratát. 

38 Törekedjetek arra, hogy kedvesek legyetek nekem. Ehhez kedvesnek kell lennetek embertársaitok 

számára. Figyelmesen fogják hallgatni az örömhírt, ha a szeretet igaz cselekedeteivel tanúságot teszel az 

igazságomról. 
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39 1950 után többé nem halljátok szavamat ebben a formában. De én már megtanítottam nektek, 

hogyan érhetitek el a szellemtől a szellemig tartó párbeszédet. Tegyétek magatokat méltóvá rá tanításaim 

felemelésével és jó gyakorlatával. Nem maradsz inspirációim és új kinyilatkoztatásaim nélkül. 

40 A helyeket, ahol találkoztok, nem szabad díszekkel feldíszíteni, mert ezekkel a díszítésekkel az én 

Isteni Lelkemnek akartok tetszeni. Jelenlétemet az egyszerűségben és egyszerűségben jobban lehet majd 

érezni. 

41 Erős embereket fogok készíteni, akik megértik és tisztán értelmezik tanításomat, hogy ösztönzőleg 

hatjanak a sokaságra, és a gyermekek jó példát lássanak bennük. Mert ez a nép a testvériség, az egység és 

az egyetértés magva lesz. 

42 Az volt az akaratom, hogy ennek az időszaknak a végén, amelyben megismertetem magam, olyan 

családot alkossatok, amelyben egyikőtök szereti a másikat - hogy az egyik fájdalmát a többiek is érezzék, 

ahogyan az a valódi testvérek esetében is történik. Értsétek meg, hogy egy és ugyanazon Atyától jöttetek. 

Ha egyszer eléritek ezt az ideált, az erőtök leküzdhetetlen lesz. 

43 Ne ítéljétek meg saját ajándékaitok értékét, és ne hasonlítsátok össze azokat a testvéreitekéivel. Ne 

mondjátok, hogy egyesek többet kaptak, mint mások. Mert mivel mindenkinek megadatott a maga 

adottsága és feladata, minden teremtmény apránként aratja le szeretetének és állhatatosságának 

gyümölcseit, valamint kudarcainak és tévelygéseinek gyümölcseit. A különböző feladatokban, amelyeket 

a Munkámon belül végzel, igazságosság, jóvátétel és jutalom is van. De senki sem tudja, hogy ezt 

érdemből vagy az Úrral szembeni tartozásból hozta-e létre. 

44 Tanításom felejthetetlen lesz a lelketek számára, mind a földön, mind a "szellemi völgyben". Most 

már soha többé nem lesz lázadó a fejlődés útján, és mivel kapcsolatban van az Atyjával, mindig képes lesz 

meghallani az Ő hangját. Mert én vagyok a világ világossága, aki hozzám jön, nem vész el. 

45 Én hoztam létre az emberi test és a lélek egyesülését. Így teremtettem meg az első embert, akinek 

kezdettől fogva különböző kinyilatkoztatásokon keresztül kinyilatkoztattam Törvényemet, hogy felismerje 

a szeretetet, amelyet Urának és felebarátjának kell éreznie. 

46 Tanításaim hatására az emberiség felismerte, hogy az Atya leánya. Ezért mondom nektek, hogy az 

emberek közötti háborúknak nincs létjogosultságuk. A Teremtő ugyanis mindenkit képessé tett a 

gondolkodásra, az érzésekre és a megértésre. De nem mindenki gondolkodik lélekkel, és még kevésbé 

becsülik meg a saját lelküket, mert hagyják, hogy a földi szenvedélyek magukkal ragadják őket. Az emberi 

lénynek mindig tudatában kell lennie annak, hogy ő az Én részem, hogy "az Én képemre és 

hasonlatosságomra" teremtetett. 

47 Hamarosan tudni fogja, hogy többször is eljött erre a bolygóra, de nem azért, hogy eltévedjen vagy 

elpusztuljon rajta. Akkor megérti, hogy az a test, amelyet annyira birtokol és szeret, csak a lélek eszköze, 

amellyel addig egyesül, amíg ezen a világon él. 

48 Tanúi voltatok az én eljövetelemnek, megkaptátok kinyilatkoztatásaimat és tanításaimat, és tanúi 

voltatok megnyilvánulásaimnak. 

49 Ma sokak számára érthetetlenek ezek a tanítások, és mégis - amikor eljön az idő - meg fogják 

érteni őket a te Igéd és a te műveid által. Szavam megvilágítja az emberi gondolkodást, fénye minden 

lelket elér, hogy az igazság ösvényére vezesse őket, hogy elfordítsa őket a fanatizmustól, hogy felébressze 

őket, és hogy meghallják szellemük hangját. 

50 Idővel különböző formákat használtam, hogy eljöjjek hozzátok, míg végül Jézusban emberré 

tettem magam. Az a mód, ahogyan ma veletek vagyok, a legmagasabb és egyben a legmélyebb, mert a 

szellemi emelkedettségetek és inspirációtok révén éreztek, megérintettek és hallotok Engem. 

51 Annak érdekében, hogy az emberi értelem által megismertessem magam, annak a 

befogadóképessége szerint korlátozom magam, akin keresztül beszélek, és azoknak, akik hallgatnak 

Engem. Vannak, akik hallanak Engem, de nem értenek Engem, míg mások úgy értenek Engem, hogy nem 

hallanak Engem. Ti, akik ma hallgattatok Engem, vagytok a harmadik korszak elhívottjai, hogy 

megtegyétek a lépést a spiritualizáció felé. 

A korábbi időkben is a próféták felhívására a nép felemelkedett, hogy felhagyjon a bálványimádással. 

Ti voltatok a hagyománytisztelő emberek a mai napig. De lényetek legmélyén vártátok a 

visszatérésemet, hogy elhagyjátok a haszontalan hagyományokat és értelmetlen rítusokat a spiritualizáció 

érdekében, ami az alázat, az irgalom és a szeretet belső kultusza. 
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52 Átadom nektek ezt az üzenetet, amelyet tovább kell adnotok a tengeren túlra. Szavam át fog kelni 

az öreg kontinensen, és eléri még Izrael népét is, akik testvérgyilkos harcba vetették magukat egy darab 

földért, anélkül, hogy felfogták volna lelkük nyomorúságát. 

El sem tudjátok képzelni, milyen megpróbáltatásokon megy majd keresztül a világ. Mindenki a békére 

vár, de ez csak azután fog megvalósulni, hogy a természet erői tanúságot tettek rólam. 

53 Az emberek már nem félnek az igazságszolgáltatásomtól. A háború kegyetlen volt, de az 

emberiség nem újul meg. Nem arról van szó, hogy az emberi bűnöket háborúval büntetem. Ha az 

igazságosságom megengedi, akkor azért, mert az embert meg kell tisztítani. 

54 Sokan vannak, akik "Isten gyermekeinek" nevezik magukat, de nagyon kevesen azok, akik 

igazából felismerik Őt, mert lélekkel kell keresnetek Istenségemet. De már most itt van köztetek az 

ébredés, a megújulás, a feltámadás ideje. 

A vetés után jön az aratás, de ez nem csak az emberi fejlődés terméke lesz, hanem mennyei hatalmam 

munkája is. Fel kell készülnötök és hozzá kell járulnotok ahhoz, hogy az új nemzedékek 

kivirágozhassanak és jó gyümölcsöt teremhessenek. Vigyázzatok, hogy hitetek ne csorbuljon, mert 1950 

után tanításom igazságáról kell majd tanúságot tennetek, és prófétaként kell hirdetnetek azt. 

55 János tanítványom látta az elkövetkezendő eseményeket. Az isteni parancsra látta, hogy mi fog 

történni, és az emberiség üdvösségére tette közzé. Látta, hogy a megjelöltek megmenekültek. Ti a 

megjelöltek közé tartoztok, és nem fogtok elpusztulni, sem azok, akik végső menedéket keresnek nálatok. 

56 A ti ajkatok hírnökök lesznek, akik az emberiséggel megismertetik az én szavamat. 

57 Izrael népe: Arra készítettelek fel, hogy megsimogassátok és "megkenjétek" a betegeket, hogy 

megsokasítsátok a nélkülözők kenyerét, és békét hozzatok embertársaitoknak. 

58 Azért jöttem el ezen a napon, hogy megvizsgáljam magotokat, hogy mit arattatok, és 

megkérdezzem tőletek, hogyan neveltétek gyermekeiteket, és hogy előkészítettétek-e az utat az eljövendő 

nemzedékeknek. 

59 Minden pillanatban az Én nyomomat keresitek, és azt kérdezitek Tőlem: "Hogyan kellene 

viselkednem ebben vagy abban a kritikus pillanatban?". Azt mondom nektek: az Én Igém mindezt tanítja. 

Tanulmányozza, és meg fogja találni benne a megoldást, amit keres. 

60 Az út, amelyen jársz, sziklás. De minden lépés, amit megteszel, minden munka, amit a 

törvényemen belül végzel, közelebb visz a célhoz, ami minden spiritualistának megvan. 

61 A jóvátételi kötelességed nagy, következésképpen a fájdalmad is. De ha egyszer kifizetted az 

adósságodat és elnyerted a megváltást, meg fogod érteni, hogy a fájdalom nem volt hiábavaló, és hogy a 

sorsod igazságos. 

62 Miért nem szolgáltatok egymásnak, mint a szolga az urának? Értsétek meg, hogy aki szolgál, az 

nem kevesebb, mert alázatossága felemeli és méltóságot ad neki. 

Az általam adott összes feladatot teljesíteni tudjátok. Képességed és erőd elegendő ehhez. 

Azt mondtam nektek, hogy szeressétek egymást és tegyetek jót minden önérdek nélkül, ne várjatok 

fizetséget embertársaitoktól, hiszen egy pénzérme nem az ára a másokért való szeretetnek vagy 

áldozatvállalásnak. 

63 Bocsássatok meg egymásnak, és ezáltal megkönnyebbülést fogtok találni magatoknak és annak, 

aki bántott benneteket. Ne hordozzátok a gyűlölet vagy a harag terhét a lelketekben; legyetek tiszta 

szívűek, és akkor felfedeztétek a béke titkát, és az igazságom apostolaiként fogtok élni. 

64 Ezen a napon megemlékezel azokról az emberekről, akik a földön hozzád tartoztak: szüleidről, 

gyermekeidről vagy testvéreidről. Néhányan azonban mélységes szorongásukban vádolnak Engem, mert 

visszahívtam őket a "szellemi völgybe". De én azt mondom nekik: A szeretet kötelékei, amelyek 

összekötnek benneteket, nem szakadnak meg. Mindannyian ebben az univerzumban éltek, és egyik 

szakaszból a másikba mentek, amíg el nem éritek a végső célt, és ott mindannyian megtaláljátok 

magatokat. Azok a lények, akikért kérsz Engem, nem haltak meg, ők élnek, és nagyobb tisztaság van a 

lelkükben, mint benned. Ők megvilágosodtak, és távolról sem vesztek el, hanem a szenvedésben bototok 

és vigasztalásotok, közbenjáróitok és védelmezőitek. Egyesüljetek velük, mert Velem egyesülnek a 

szeretet és a Lélek által. Nem szenvednek és elégedettek, mert fejlődnek és tökéletesednek, hogy 

eljussanak Hozzám. 

65 Mária, a ti szószólótok, anyai szeretetét, lelki erejét és békéjét küldi le a világra. 
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Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 244  
1 Szeretetem és irgalmasságom köztetek van, Izrael szeretett népe. 

2 Férfiak és nők, akik meghajoltok az Atya jelenléte előtt: megáldalak benneteket, Isten választott 

népének lelkei a Három Időkben, akik ma újra kinyitjátok szemeteket, hogy meglássátok jelenlétemet és 

világosságomat. Légy áldott! 

3 Lépjetek be az Igém magjába: Krisztus pontosan az emberi értelmi képességen keresztül 

nyilatkoztatja ki magát, hogy tanítást adjon nektek. De én azt mondom nektek: Valahányszor átadta nektek 

az Igét, mindig Jehova, az Atya és a Szentlélek vett részt benne. Ne három személyt keressetek Isteni 

Lelkemben, hanem egy Teremtő Lelket, egy Atyát, aki három különböző időben és a kinyilatkoztatás 

három különböző szakaszában érkezett hozzátok. 

4 Bizony mondom nektek: Mennyire összezavarták a teológusok az emberiséget! De én azért adom 

nektek a fényemet, hogy megmentsen benneteket, hogy megváltson benneteket és felemeljen benneteket, 

igazat mondva nektek, hogy nem az elmétek tárja fel ezeket a tudásokat a szellemnek, hanem a szellem 

tárja fel a szellemi és isteni tudást az emberi elmének. Ezért Uratok azt mondja nektek: Nem a teológusok 

lesznek azok, hanem a spiritualisták, a Szentlélek igazi tanítványai - azok a lelkek, akik megtanulnak 

kapcsolatba kerülni az Isteni Lélekkel, hogy meghallják hangomat, és érezzék Uratok simogatását, 

bátorítását és intését. 

5 Ezért ebben a pillanatban egyetlen fénysugárban korlátoztam Magamat, hogy a megértés egyetlen 

képességén keresztül ismertessem meg Önmagamat veletek. Atyaként szólok hozzátok saját "Igém" által, 

amely a Második Korszakban emberré lett, Szentlelkemmel együtt, amely mindig is bennem volt. Mert én 

magam vagyok az, akitől mindannyian származtok. Ismerd meg az igazi Isteni Háromságot azáltal, hogy 

egy Szellemet, egy Lényeget és egy Atyai Szeretetet keresel. 

6 A Szentlélek fejlődésének, megnyilvánulásának és kinyilatkoztatásának idejébe léptetek, és 

minden egyes kinyilatkoztatásom fel fogja ébreszteni az embereket, és elgondolkodtatja őket. Lesznek 

zavarodott pillanatok, amikor azt fogod mondani: "Atyám, az értelem mindig benned van, az igazság te 

vagy, és én mindig kisgyermek vagyok a jelenlétedben". 

7 Ezen az emléknapon fogadlak benneteket; de az eljövendő időkben a veletek még meglévő 

hagyomány ki fog halni, és az Istenség és a Szellemi Világ eljöveteléről többé nem egyetlen napon fognak 

megemlékezni. Azt akarom, hogy mindig kapcsolatban legyetek Velem és a testvéreitekkel. 

8 Az Első Korszakban a félelem kultuszát hoztátok Nekem, nem pedig az irántam való szeretetét, 

ami csak a földi létrészetekből fakadt. Mert ti még nem fedeztétek fel az Atya szívében az Ő végtelen és 

tökéletes szeretetét a teremtményei iránt, és csak egy könyörtelen, szigorú, igazságot követelő Atyát 

láttatok Bennem. Törvényeimet birtokoltátok, és igazságosságomtól való félelmetekben 

engedelmeskedtetek nekik, és vártam az időt, amikor felismertek Engem, mint szeretett és nem félt Atyát. 

De bár nagyszerű bizonyítékokat adtam nektek szeretetemről, melegségemről és gyengédségemről, ti 

továbbra is féltetek Jehova igazságosságától. Továbbra is félted a lelkiismereted hangját, amelyen 

keresztül az Atya szüntelenül szólt hozzád. 

A lélek felkészülésének és ébredésének azon időszakában, amikor elkezdtétek megtenni az első 

határozott lépéseket azon az úton, amely lelketek az enyémhez vezet, megértettem veletek, hogy nem az az 

akaratom, hogy kapcsolatba lépjetek az elhunytak lelkeivel, mert még nem voltatok felkészülve erre, és 

nem használnátok ki jól ezt a kegyelmet. Sem a szellemi világ, sem ti nem voltatok eléggé felkészülve 

arra, hogy kapcsolatba lépjetek egymással. De a sejtés már ott volt, ahogy a lehetőség és a kegyelem is. 

Ezért ettől kezdve megjelentek a világban azok az emberek, akik kapcsolatot kerestek a szellemi 

lényekkel. 

9 A tilalom nem lehet örökké érvényes. Hogyan tilthatná meg az Atya, aki annyira szereti a 

gyermekeit, hogy maga is kommunikáljon közöttük? Hogyan állíthatna az én Isteni Lelkem akadályokat és 

áthidalhatatlan távolságokat az egymást buzgón és szeretettel kereső testvérek közé? Csak még nem volt 

itt az ideje, és ezért megkíméltelek téged. De az ember iránti végtelen szeretetemben, a ti megtestesült 

lelketek iránt, emberré lettem, és ezt prófétai módon előre bejelentettem nektek, és tájékoztattalak róla, 

hogy eljövetelem ne legyen meglepetés, és hogy jelenlétemet várva figyeljetek és imádkozzatok. 
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10 Beteljesítettem az ígéretemet és megtestesítettem a szellememet. Emberi lényként születtem, és 

köztetek laktam, hogy éljek, növekedjek és meghaljak, és abban az időben, amikor én, az Atyátok, ember 

voltam, megnyilvánulásokat, leckéket és tanításokat adtam nektek, amelyek tele voltak spiritualitással. 

Sok kinyilatkoztatást adtam a szellemeteknek, amelyek egyeseket világossággal töltöttek el, másokat 

pedig összezavartak. 

11 A Második Korszakban való eljövetelemmel készítettelek fel benneteket, hogy felemeljétek 

tekinteteket és közelebbről szemléljétek Királyságomat - hogy abban az időben lelketek érezhesse, hogy a 

Mennyek Országa egyre közelebb kerül. 

Abban az időben láthatatlan, számotokra érinthetetlen lelkek nagy légióival találkoztam az emberek 

között, amelyek saját lelketek számára még mindig elérhetetlen misztériumot jelentettek - az az élet, amely 

köztetek kavargott és szövődött. Feltártam nektek, lelepleztem e megnyilvánulások titkát, és megmutattam 

a teológusnak és a tudósnak, hogy kinyilatkoztatásom felülmúlja az ő felfedezéseit és szavait. 

12 Meggyógyítottam a tudomány által elhagyott betegeket, mert a betegségük természetfeletti, mert 

szellemi természetű volt. Megszabadítottam a megszállottakat a zavarodott lelkek nagy légióitól, és azok, 

akik hittek bennem, felemelkedtek, dicsőítették nevemet és elismerték hatalmamat. Azok, akik nem hittek 

Bennem, elítéltek Engem, és a gonosznak tulajdonították a hatalom ezen bizonyítékait, és fekete 

mágusként kezeltek Engem. 

Megnyitottam egy ajtót a fény felé az emberiség számára, hogy felismerjétek, hogy a lélek számára 

nincsenek távolságok, és emberi halálom pillanatában Lelkem felébresztette a sírokban nyugvó lelkeket. 

Kihoztam őket a sírjukból, mint Lázárt, és elküldtem őket közétek, hogy tanúságot tegyenek jelenlétükről 

és létezésükről. 

13 Szemetek látta őket, és szívetek nagyon közel érezte őket, mert a megpróbáltatásnak abban a 

pillanatában új életet adtam nekik, hogy tanúi legyenek a lélek dicsőséges életének, a túlvilági örök 

életnek, amely mindannyiótokra vár. 

Az is az Én Akaratom volt, hogy miután Testem a földön feküdt, Jézus alakjában térjen vissza 

hozzátok, hogy újra és újra kinyilatkoztasson Engem a szemetek előtt, hogy örökre nyitva hagyja az ajtót, 

amely összeköti a "szellemi völgyet" azzal, amelyben jelenleg éltek, és ezáltal a lelkeknek hozzáférést 

adjon áldott és megígért országomhoz, hogy lássák, hogy az Atya szeretetének, a Szentléleknek ez az 

ajtaja mindig nyitva áll mindenki előtt - hogy ez az ajtó, amely csak egy időre volt zárva, mert a ti lelketek 

nem tudta átlépni a küszöbét, az Úr kegyelméből megnyílt. Ettől a pillanattól kezdve az ember lelke 

felébredt a szellemi kommunikációra. 

14 De ez még nem volt a szellemi kinyilatkoztatások teljes megértésének ideje. De az ezen isteni 

tanítások iránti vágy kezdte átölelni az emberiséget, a Második Korszak különböző nemzedékeinek 

emberei buzgón kezdték keresni a Túlvilágot, kihasználva a bennük lappangó képességeket és 

adottságokat, és így fokozatosan megtalálták azt az utat, amely a "Szellemi Völgybe" vezette őket. 

15 Az emberek sok akadályt és csalódást tapasztaltak, sok gyalázatot követtek el a munkámban és a 

lelki világomban. De az Atya mindent megbocsátott, mert látta a földet benépesítő lelkek vágyát, hogy 

elérjék a szellemi testvéreikkel való gondolatcserét. De míg az emberiség egy része vágyott e 

kinyilatkoztatások felfedezésére és a túlvilággal való kommunikációra, addig egy másik része 

gyanakvással és ellenszenvvel tekintett a szellemi kommunikációra. 

16 De a Harmadik Korszak felvirradt közöttetek - az az idő, amikor Én, a ti Istenetek maga, ugyanaz 

az Atya, aki az Első Korszakban Törvényként jött el, ugyanaz, aki emberré lett, hogy az Igét terjessze 

közöttetek, Szentlélekként jöttem el - nem azért, hogy anyagilag hallhatóvá tegyem magam, mint az Első 

Korszakban, sem azért, hogy emberré váljak, mint a Második Korszakban, hanem hogy az emberi értelem 

által felkészítselek benneteket azáltal, hogy rövid időre megnyilvánulok, hogy később szellemtől szellemig 

képes legyek ezt veletek megtenni. Mert még most is, amikor Szentlélekként beszélek, az akaratom által 

meghatározott mértékben kellett magamat materializálnom, amikor az emberen keresztül beszéltem. 

17 Hamarosan egy új korszak fog előttetek felemelkedni, a Szentlélek kegyelmének ideje, amelyben 

meg fogtok találni Engem - nem rítusok, nem egyházi szertartások, nem az elme képességei, hanem a saját 

lelketekben. 

18 Sok idő telt el, és vele együtt a megpróbáltatások, a küzdelem, a lelketekért való fejlődés, és most, 

a Szentlélek idején olyan emberekként emelkedtek fel, akik képesek megérteni Engem. 
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19 Most már nem a túlvilággal való kommunikáció tilalmának ideje van. Ez már nem az az idő, 

amikor csak felkészítelek és ígéreteket teszek. Ez az ígéreteim beteljesülésének ideje - az ideje, hogy 

elmondjam nektek, hogy nemcsak a testeteket tettétek rabszolgasorba ezen a földön, hanem a lelketeket is 

anyagi szükségletekhez láncoltátok, holott a ti igazi otthonotok a végtelenség, a világegyetem, a vég 

nélküli szellemi tér, amelyet én adományozok nektek. Mert nem számít, hogy a lelketek most 

inkarnálódott. Már innen meghódíthatjátok a tereket; otthon lehettek a szellemi világban, és testvérekként 

ölelhetitek egymást. 

20 Mielőtt fényem eltörölte a határokat, felkészített benneteket, hogy kapcsolódhassatok Isteni 

Szellememhez, valamint a "Szellemi Völgyben" élő testvéreitekhez és nővéreitekhez. Mert nem azt 

akarom, hogy a tudatlanság gyermekei legyetek, hanem azt, hogy ti, mint az én Háromságos-Máriás 

Szellemi Munkám tanítványai, teljes tisztasággal és emelkedettséggel lépjetek be ebbe a kapcsolatba. Csak 

az nem tud benne maradni, aki nem tudja, hogyan kell felkészülni. Aki beszennyeződött, szintén nem 

fogja elérni azt a boldogító kommunikációt, amelyről beszélek nektek. Mert már megmondtam nektek, 

hogy semmi tisztátalan nem jut el hozzám. 

21 Ha csak a kíváncsiság vezet benneteket a túlvilággal való kapcsolat keresésére, nem fogjátok 

megtalálni az igazságot. Ha a nagyság vagy a hiúság vágya vezetne benneteket, nem fogjátok megkapni az 

igazi megnyilvánulást. Ha a kísértés hamis szándékkal vagy önző érdekekkel csalja meg a szíveteket, 

akkor szintén nem fogjátok megkapni a kapcsolatot Szentlelkem fényével. Csak a ti tiszteletetek, a ti tiszta 

imátok, a ti szeretetetek, a ti irgalmasságotok, a ti lelki emelkedettségetek fogja okozni azt a csodát, hogy 

lelketek kitárja szárnyait, átrepül a tereken és eléri a lelki otthonokat - amennyiben ez az én akaratom. 

22 Ez az a kegyelem és vigasztalás, amelyet a Szentlélek adományozott nektek, hogy egy és 

ugyanazon hazát lássátok, és meggyőződjetek arról, hogy nincs halál és nincs elidegenedés, hogy egyetlen 

teremtményem sem hal meg az Örök Élet tekintetében. Hiszen ebben a "Harmadik Időben" azokat a 

lényeket is képes leszel szellemi ölelésbe venni, akik már eltávoztak ebből a földi életből, és akiket 

ismertél, akiket szerettél és elvesztettél ebben a világban, de nem az örökkévalóságban. 

23 Sokan közületek már kapcsolatba léptek ezekkel a lényekkel a "munkásaim" segítségével. De 

valóban mondom nektek, ez nem a tökéletes módja a kapcsolatfelvételnek, és közeledik az idő, amikor a 

megtestesült és a testetlen lelkek képesek lesznek szellemtől szellemig kommunikálni egymással anélkül, 

hogy még mindig bármilyen anyagi vagy emberi eszközt használnának, nevezetesen inspiráción keresztül, 

a szellemi finomság, kinyilatkoztatás vagy előérzet ajándékán keresztül. Szellemed szemei képesek 

lesznek érzékelni a túlvilág jelenlétét, majd szíved érezni fogja a "szellemi völgyet" benépesítő lények 

életének megnyilvánulásait, és akkor szellemed ujjongása, valamint az Atya iránti tudásod és szereteted 

nagy lesz. 

24 Akkor tudni fogjátok, hogy mi a lelketek élete, ki az és ki volt, azáltal, hogy megismeritek 

magatokat anélkül, hogy olyan szűk határok között látnátok magatokat, mint amilyenek a testeteknek 

megfelelnek. Mert azt mondja nektek az Atya: Még ha a testanyagotok valóban kicsi is - mennyire 

hasonlít a szellemetek az én Isteni Szellememhez! 

25 A jelenért és a jövőért szólok hozzátok. Előkészítelek és felébresztelek benneteket az Igémmel 

ezen a kinyilatkoztatáson keresztül. El kell indulnotok, hogy ugyanezt tegyétek más emberekkel is, az Én 

Isteni Munkámról beszélve - nem csak a Harmadik Korszakról. Mert az, amit tanítottam és 

kinyilatkoztattam nektek, nem az egész az Én Művem. Amit az Első és a Második Időben tanítottam és 

kinyilatkoztattam nektek, az szintén része annak, és ezért mindhárom Idő tanításait ismernetek kell, hogy 

igazi Háromságtudók lehessetek. Mert ti az Atyával voltatok a Három Időben, az Ő Három 

Megnyilvánulásában, az Ő Három Kinyilatkoztatásában. 

26 Így készüljetek, szeretett emberek, hogy holnap ne zavard össze az emberiséget, és hogy az 

emberek szívében, elméjében vagy lelkében ne legyen egyetlen kérdés sem, amely néma maradjon; hanem 

hogy Lelkem fényével mindent megválaszoljatok vagy megvilágítsatok, egyetlen lelket sem hagyva 

zavarban, hanem minden életnek magyarázatot adva arra, amit az ember eddig titokba, sötétségbe vagy 

bizonytalanságba burkoltnak tartott. 

27 Én vagyok a fény, az egyszerűség és az igazság. Már nincs itt az ideje, hogy titkokat lássatok, ahol 

minden világos. Bölcsességemet feltárom a léleknek, ahogy az felfelé halad. Minél inkább fejlődik és 
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spiritualizálódik, annál jobban megérti azokat a kinyilatkoztatásokat, amelyeket eddig nem ismert, és így 

lelketek örökké élvezni fogja a mindig új leckéket, amelyeket Isteni Lelkem tár fel nektek. 

28 Ti itt, ebben az időben már biztosak vagytok abban, hogy már sokszor laktátok a Földet, mert 

hisztek a lélek reinkarnációjában. De ez a kinyilatkoztatás, ahogyan átadtam nektek, meg fogja rázni a 

világot, forradalmat fog okozni az emberek között, és ezzel sok rejtély magyarázatát és bátorítást kapnak 

lelkük számára, mert a reinkarnáció a szeretet törvénye, és az én fényemen alapul. 

29 Még nem tudjátok, szeretett emberek, hányszor voltatok már különböző földi testekben ezen a 

világon. Bár a "hús" önmagát kutatja és megkérdőjelezi saját lelkét, nem sikerül a múltadat, az előző 

életeidet megnézned. Mert én, mint Atya, megtiltottam ezt a tudást, megakadályoztam, hogy a lelketek 

felfedezze korábbi földi életeit az emberi élet során, mert ez még mindig a közöttetek lévő Szentlélek 

tiltása. 

De ti most készítitek fel a következő generációkat, akiknek a lelkei nagy lélekfejlődésűek lesznek, és 

akik most még a túlvilágon élnek, ahol megtisztulnak és felfelé fejlődnek, hogy eljöjjenek erre a bolygóra. 

A Szentlélek minden bizonnyal megadja nekik azt a képességet, hogy emlékezzenek az előző életeikre, 

hogy ismerjék a múltjukat, mert ez hasznos lesz a saját lelkük számára. 

Ha ezt nem adtam meg neked, az azért van, mert még mindig gyengeséget találok a lelkedben és még 

inkább a földi természetedben, és tudom, hogy kétségbeesnél, ha a múltadat néznéd. Aki sok vétket 

követett el, és ezzel megsértette Atyját, annak nem lenne elég ereje ahhoz, hogy ellenálljon a bűnbánatnak 

és a lelkiismerete szemrehányásainak. És aki fontos volt, azt hiúság töltötte el - aki jelentéktelen volt, az 

megalázva érezte magát, és szívében a bosszúvágy támadt. Ez az oka annak, hogy Atyátok, aki a tökéletes 

bölcsesség, miért nem akarta még a testben töltött életetek alatt feltárni előttetek a lelketek múltját. 

30 Ez a kegyelem a jövő nemzedékei számára van fenntartva, akiknek nem fog ártani a múltjuk 

ismerete. Olyan leszel számukra, mint egy nyitott könyv a szemük előtt. Azok a lelkek lesznek sok titok 

kinyilatkoztatói - azok, akik a lélek életét saját földi életükön keresztül megvilágítják - azok, akik beszélni 

fognak e világnak más világokról és az olyan széles útról, amely a szellemi út. 

31 Készüljetek fel, emberek, hogy ezt a felkészültséget átörökíthessétek azoknak, akik tőletek 

származnak majd - hogy ez a kegyelem folytatódjon az utódaitokban - hogy a testek, amelyeket nemzettek 

és kaptok, készséges eszközök legyenek az eljövendő nemzedékek lelkei számára. Mert én jelenleg egy új 

világot készítek elő az emberiség számára rajtatok keresztül. Ti vagytok az a búza, amelyet ebben az 

időben megművelek és tanításaim kristályvizével öntözök. 

32 A megtestesült lelkek és azok, akik a "Szellemi Völgyben" laknak, ebben a pillanatban hódolnak 

Nekem. Az egész teremtés felajánlja Nekem szeretetének adományát. 

33 Aki ma nem készült fel arra, hogy befogadjon Engem, az szomorúságot hordoz a szívében. De azt 

az ajtót, amely előttem zárva volt, szeretetem kulcsával kinyitom. Mert Én vagyok a földönjáró, aki 

mindenkit meglátogatok, hogy lépteim nyomát hagyjam tökéletes útmutatásomnak. 

34 A hangom felébreszti azt, aki alszik, és megerősíti azt, aki fáradt, hogy megértesse velük, hogy az 

idő, amivel rendelkeznek, rövid, és ki kell használni. 

35 Szavam mindenkinek megadatott, a művelteknek és a műveletleneknek egyaránt. Mindenkinek 

ugyanígy beszéltem - világosan és egyszerűen. Mert az Isteni Mester lelki tanító szava felé mindannyian 

gyermek tanítványok vagytok. De mennyi életet, mennyi igazságot és mennyi kinyilatkoztatást fedeztél fel 

ebben az egyszerű szóban, anélkül, hogy teljesen megértetted és megismerted volna. 

36 Nagy a felelőssége azoknak, akik ebben az időben meghallgattak Engem, mert ők lesznek a 

megújulás magjai ebben a világban, és ösztönzik az embereket a változásra. Új apostolaim és 

"munkásaim" feltámadást hoznak azoknak, akik a kegyelmi élet számára halottak, bár fizikailag továbbra 

is élnek. Olyan hangot fognak hallani a küldötteim, mint az a "Kelj fel és járj!", amelyet Lázár hallott. 

37 Néhányan felkészültek azáltal, hogy kibontakoztatták ajándékaikat és követték isteni utasításaimat, 

és lelkesedéssel és reménnyel telve készülnek a csatára. Mások viszont csüggedtnek mutatják magukat, 

mert nem használták ki az időt, még nem erőltették meg magukat. Mindenkihez beszélek és mindenkit 

megvilágosítok, hogy mindenki befogadhassa, ami őt érinti. 

38 Nem akarom látni, hogy egyesek elégedettek, mert jól teljesítették a feladatukat, mert bőségesen 

mutatják az arany búzát, míg mások szégyenszemre elrejtik üres kezüket, mert akkor az én örömöm nem 

lehet teljes. De nem akarom elrontani annak az örömét, aki teljesítette a feladatát. Mert ahhoz, hogy 
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Nekem mutassa be a termést, dolgoznia, fáradoznia kellett, és gyakran még könnyeket is kellett hullatnia. 

De az is a feladatuk része, hogy felélénkítsék és lelkesítsék a félénkeket, a fázókat, a megfáradtakat, hogy 

ünnep legyen az egész nép körében, amikor a Mester megjelenik, hogy számot kérjen a munkátok 

eredményéről. 

39 Szeretettel munkálom szíveteket, hogy az irgalmasság és a testvériség cselekedetei fakadjanak 

belőlük. 

40 Mindig haladjatok előre, és ne gondolkodjatok úgy, mint azok, akik megelégednek azzal, amit 

tettek, mert azt hiszik, hogy már meghódították az Ígéret Földjét. 

41 A lelkek útján vagytok, amelyet Isten az örökkévalóságtól fogva kijelölt. Ez nem egy emberi 

szemmel látható földi út. Mert ha így lenne, akkor még mindig Kánaán tájai lennének a cél. De én 

eltávolítottam onnan a lelkeket, hogy szétszórjam őket a Föld egész körén - mint ti, akik a múltban 

Keleten éltetek, és most megjelentetek Nyugaton, anélkül, hogy letértetek volna a spirituális útról. 

42 Egyesek számára az anyagi formában ábrázolt szimbólum még mindig nélkülözhetetlen; másoknak 

a képzeletükben vannak a lélek erőit megjelenítő alakok. Ha egyszer elérted a valódi spiritualizációt, többé 

nem lesz szükséged látható vagy láthatatlan képekre vagy alakzatokra, hogy higgy az Isteni jelenlétében, 

vagy hogy megértsd annak jelentését. 

43 Útkeresők vagytok, mert új nemzedékek fognak belőletek kikerülni, és bennük új szellemi seregek 

fognak megtestesülni. 

44 Jelenleg előkészíted számukra az utat, hogy vallásgyakorlásuk, istentiszteleti cselekedeteik és a 

Velem való kommunikációjuk fejlettebb legyen. 

45 Járj határozott léptekkel, és lépésről lépésre emelkedni fogsz. Adjátok fel a hamis és materialista 

vallásgyakorlatotokat, és lelketeknek napról napra nagyobb emelkedettséget és szabadságot adtok. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 245  
1 Lelkem elégedett, mert vágyakozva jöttök értem. Miért emlékeztek meg ezen a napon 

fokozottabban azokról, akik átmentek a túlvilágra, noha a lélek számára nincsenek napok és időpontok? 

Ne hagyjátok magatokat félrevezetni a "halottak" által, akik a "halottaikat" gyászolják. Nem vagytok 

"halottak", sem azok, akik hozzátok tartoztak, mint szüleitek, gyermekeitek, testvéreitek, rokonaitok vagy 

barátaitok. Miért ne lehetne azokat is, akik rosszat tettek veletek, ha megtisztították magukat? 

2 Ti vágytok a fényre, és az én Munkám valóban kielégíti lelketeknek ezt a vágyát, amely minél 

jobban megvilágosodik, annál távolabb és távolabb kerül a látszólagos "haláltól". 

3 Szomorúvá válik a szíved, amikor látod, hogy embertársaid remény és vigasztalás nélkül sírnak 

"halottaik" miatt. Imádkozzatok értük és dolgozzatok, hogy megtanuljátok életre kelteni az e világ és a 

másik világ "halottait". 

4 Amint az emberek megértik e tanítások valóságát, nem fogják többé siratni a sírokat, amelyekben 

néhány maradványt őriznek, és sírásukat a testek nyughelyéül rendelt helyek iránti tiszteletbe és a 

"Szellemi Völgyben" lakó lelkekért mondott imákba fogják fordítani - imákba, amelyek ölelés, üdvözlés, 

csók és simogatás. 

5 Már a "Harmadik Korszakban" éltek, és az emberiség még mindig szellemileg visszamaradott. 

Lelkipásztorai, teológusai és lelki pásztorai meglehetősen keveset, sőt néha egyáltalán semmit sem árulnak 

el neki az Örök Életről. Nekik is feltárom Bölcsességem Könyvének titkait, és ezért kérlek benneteket: 

Miért hallgatnak? Miért félnek felébreszteni az emberek álmos lelkét? 

6 Ti, akik ebben az időben hallgattok Engem, már megértitek, hogy itt a lelketek jövőjének 

evolúcióját és fejlődését kell kidolgoznotok. De hányan nem ismerik ezeket az igazságokat, vagy elfelejtik 

őket, és a halál felkészületlenül éri őket. 

7 Azt akarom, hogy a tiszta gondolatok legyenek az a nyelv, amelyen a szellemiben élő 

testvéreitekkel kommunikáltok, hogy így megértsétek egymást, és valóban, érdemeitek és 

jócselekedeteitek hasznukra lesznek; ahogyan gyermekeim befolyása, inspirációik és védelmük is 

hatalmas segítségetekre lesz életutatokon, hogy együtt juthassatok el Hozzám. 

8 Lelkesítsétek magatokat, és megtapasztaljátok majd életetekben e lények jótékony jelenlétét: a 

gyermekét a földön hagyó anya simogatását, a szintén távozni kényszerülő apa melegszívűségét és 

tanácsait.  

9 Miután átadtam nektek ezt az útmutatást, meg fogjátok érteni, hogy milyen ítéletet kell mondanom 

azok felett, akik kioltják saját életüket - azok felett, akik megölik embertársaikat, és azok felett, akik 

gyilkos háborúkat szítanak. "Figyeljetek" és imádkozzatok mindannyiukért, Káintól az utolsó gyilkosig, 

hogy ítéletük enyhüljön. 

10 Mint sötét felhők, amelyek vihart jeleznek, zavarodott lények légiói lebegnek feletted. 

Imádkozzatok, hogy ne váljatok a befolyásuk áldozatává. Imádkozzatok, hogy ezek a sötét erők 

világossággá váljanak. 

11 Ne fáradjatok bele ebbe az életbe, ne lázadjatok szenvedéseitekben, mert nem tudjátok, hogy 

milyen adósságokat törlesztetek előző életekből. 

12 Éljetek harmóniában és békében családotok és társadalmatok kebelében, hogy sok embertársatok 

kövesse példátokat, akiket a fény lényei fognak hozzátok vezetni. 

13 Örüljetek ebben a Harmadik Időben, mert az én Igém teljes pompával érkezett hozzátok. 

14 Ez a béke pillanata minden lélek számára. A világok megvilágosodnak, amikor az Atya rájuk 

árasztja fényét. Ezek a dicsőség pillanatai minden olyan emberi lény számára, aki kész befogadni ezt az 

isteni ajándékot. Ez a kegyelem eljutott a ti világotokba, és ezen a világon láttam, hogy a "holtak" 

eltemetik "halottaikat", tiszteletet és imádatot mutatnak be a földi javaknak, és anyagi áldozatokat 

mutatnak be Istennek hiábavaló szertartásokon keresztül. 

15 Szentlelkem fénye minden emberre kiárad ebben az időben, és általa képesek lesznek megérteni, 

milyen az Úrnak tetsző áldozat: a lélek áldozatként készül, amelynek be kell lépnie a Teremtő jelenlétébe, 

amikor testét - azt az anyagot, amely, amikor a földbe süllyed, elenyészik, elveszti formáját, és csak egy 

kis atomhalom lesz belőle. Ott, ahol az emberi lét vége van, ott kezdődik egy olyan élet, amelyet az 

emberek nem voltak képesek felfogni. 
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16 Az emberek ragaszkodnak hagyományaikhoz és szokásaikhoz. Érthető, hogy kitörölhetetlen 

emlékük van azokról az emberekről, akiknek a testét a sírba engedték, és vonzza őket a hely, ahol 

eltemették a maradványaikat. De ha elmélyednének az anyagi élet valódi jelentésében, rájönnének, hogy 

amikor ez a test atomról atomra felbomlik, visszatér a természet azon birodalmaiba, amelyekből létrejött, 

és az élet tovább bontakozik. 

17 De az ember a szellemi tanulmányok hiányának következtében mindenkor fanatikus kultuszok 

láncolatát hozta létre a test számára. Megpróbálja az anyagi életet mulandóvá tenni, és megfeledkezik a 

lélekről, amely valójában az örök élet birtokosa. Milyen messze vannak még a szellemi élet megértésétől! 

18 Most már értitek, hogy felesleges ajándékokat vinni azokra a helyekre, ahol a "halált" kifejező 

sírkőnek a "feloldódást és az életet" kellene kifejeznie; mert ott a természet teljes virágzásban van, ott a 

talaj termékeny és kimeríthetetlen méhe a teremtményeknek és az életformáknak. 

19 Ha ezeket a tanításokat megértik, az emberiség tudni fogja, hogyan adhatja meg az anyagnak a 

helyét és az isteninek a sajátját. Akkor az elődök bálványimádó kultusza meg fog szűnni. 

20 Az ember szellemtől szellemig megismeri és szereti Teremtőjét. 

21 Az oltárok a gyász halmai, a sírok pedig a tudatlanság és a bálványimádás bizonyítékai. Minden 

vétkedet megbocsátom, de valóban fel kell ébresztenem téged. Tanításomat meg fogják érteni, és eljön az 

idő, amikor az emberek az anyagi ajándékokat magas gondolatokkal fogják felváltani. 

22 Tanítványok: Amikor átmentetek egy szerettetek elvesztésének megpróbáltatásán, egy ilyen ima 

kezd el bennetek megszólalni: "Uram, tudom, hogy aki elhagyta ezt a világot, veled van, hogy csak 

előttünk indult útnak, hogy eljön a pillanat, amikor megengeded, hogy mindannyian egy otthonban 

egyesüljünk. Nincsenek könnyek a szemünkben, mert tudjuk, hogy nem ők a halottak, hanem mi vagyunk 

azok, akik ebben a világban vagyunk - hogy a "Szellemi Völgyben" igazi egyenlőség és testvériség van. 

Mert míg azok, akik már bőségesen elérték a fényt, a felfelé haladás útján haladnak előre, és másokat, 

akiknek csak egy halvány szikra világítja meg az útjukat, az előbbiek támogatnak, tökéletes harmónia, 

segítőkészség és irgalom van közöttük." 

23 Miért korlátozzuk tehát az elhunytakra való emlékezést a földi létükre? Emlékezzetek rájuk 

lelkileg, hogy ne zavarjátok őket. Amint félretesznek minden emberi hajlamot, visszatérnek hozzátok, 

megadatik nekik, hogy megközelítsék a szíveteket, még ha nem is tudjátok, milyen módon. 

A szellemi életben csak egyetlen vágy, egyetlen kívánság van: az isteni tökéletesség megközelítése. 

Annak idején azt mondtam nektek: "Az ember addig nem jut be a mennyek országába, amíg nem lesz 

olyan, mint én." 

24 Ha valaki nem érti a tanításomat, az azért van, mert nem vette a fáradságot, hogy tanulmányozza; 

mert az mindenki számára világos. Eljön majd az idő, amikor az egész emberiség feláll és azt mondja: 

"Hiszek benned, a feltámadásban, az örök életre való feltámadásban". 

25 Tanítványok: A békének ez a légköre, amelyet megtapasztaltatok, amely olyan volt számotokra, 

mint egy nyitott égbolt, valóban a Második Jeruzsálem méhe, amelynek égboltozatán ragyog a csillag, 

amely vezetni fogja azokat, akik a béke és az igazság iránti vágyakozással érkeznek. 

26 Lelkem örül, amikor hozzátok szól, és az én mennyei örömöm ugyanolyan nagy, amikor egy 

bűnbánó bűnös érkezik oda, mint amikor egy igaz ember. Mert ez mindig is ép volt, míg az a másik 

eltévedt, és újra megtalálták. 

27 Ne gondoljátok magatokat üdvözültnek, mert halljátok az Igémet, és ne mondjátok: "Elveszettek 

voltunk, de megtaláltak minket, és a Mennyország biztonságban van számunkra". Nem, meg kell 

értenetek, hogy én csak azért jöttem, hogy rátegyelek benneteket arra az útra, amely az én országomba 

vezet, és arra kell törekednetek, hogy soha ne térjetek le erről az útról, és minden nap egy lépést haladjatok 

előre, amíg el nem éritek az ajtót, amely mögött az örök haza van, a lélek bölcsője és igazi hazája, ahová 

mindannyiótoknak el kell jutnotok, hogy soha többé ne tévedjetek el, és így élvezzétek az élet 

küzdelmeiben learatott gyümölcsöt, valamint az Atya által mindazoknak megígért jutalmat, akik kitartanak 

a hitben és a szeretetben. 

28 A "húshoz", a világhoz és a fájdalomhoz láncolva érzed magad. De ahelyett, hogy elkeserednétek 

miattuk, mert azt gondoljátok, hogy akadályok a felfelé ívelő fejlődésetek útjában, szeretném, ha 

megértenétek, hogy ezek az akadályok valójában a hitetek, a szeretetetek és a jóban való kitartásotok 

próbára tételének eszközei. 
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29 Én vagyok a Megváltótok, a Szabadítótok. Értsétek meg azonban, hogy ha én szeretetemet adom 

nektek, hogy megmentselek benneteket, nektek is meg kell adnotok nekem a sajátotokat. Én megtettem az 

én részemet, ti pedig a tiédet, lehetőséget adva nektek, hogy érdemeket szerezzetek, hogy eljussatok 

Hozzám, tudatában a műveiteknek, és tudva, hogy kihez jöttök és miért. 

30 Milyen érdemed lenne, ha könyörületből kivennélek ebből a világból és a fájdalomból, és a 

mennyei régiókba vinnélek? Bizony mondom nektek, nem éreznétek magatokat méltónak arra, hogy 

bennük lakjatok, és nem is értékelnétek azt az életet - egyszóval: Azt sem tudnád, hogy hol laksz. Ezért azt 

mondom nektek, hogy az az akaratom, hogy amikor odaérkeztek, az a ti érdemeitek alapján történjen. 

Mert akkor méltó leszel mindarra, ami körülvesz téged, és mindarra, amit birtokolsz. 

31 Tudjátok, hogy jelen vagyok minden egyes lépésetekben, megpróbáltatásotokban vagy 

nehézségeitekben, törekvéseitekben, munkáitokban és gondolataitokban, szeretetemet adom nektek, 

beszélek hozzátok, megerősítem akaratotokat és bátorítom hiteteket. Mert ki tudna közelebb kerülni a 

tökéletességhez a segítségem nélkül? 

32 Ébredj! Kelj fel! Keljetek fel a fényre és kezdjétek meg a harcot! Úgy érzed, hogy rabok vagytok? 

Akkor törjétek ki materializmusotok börtönét. Depressziós vagy a fájdalom és a nyomorúság miatt? Akkor 

tanulj meg felülemelkedni az emberi nehézségeken. Jelentéktelennek érzi magát másokhoz képest? 

Nagyszerű lény van benned, amikor a lélek a jóság által bontakozik ki. Nem teremtettem olyan lelkeket, 

akiknek az a sorsuk, hogy mindig jelentéktelenek legyenek, vagy hogy mindig titokban éljenek. Ha 

vannak nagyszerű lelkek a magas házakban, az csak azért van, mert felemelkedtek a szeretet útján. De 

eredetileg ők is kicsik voltak. 

33 Tudjátok meg, miért örül Lelkem, amikor azokhoz szól, akik még kicsik - azokhoz, akik 

sötétségben laknak vagy fájdalomhoz és nyomorúsághoz láncolva élnek. Mert tudom, hogy szeretetem 

által lelked felébred a fényre, elárasztja a remény, és hisz és magáévá teszi a felfelé haladás eszményét. 

34 Azt akarom, hogy mindannyian boldogok legyetek, békében és fényben lakjatok, hogy apránként 

mindent birtokolhassatok - nemcsak az én szeretetem, hanem a ti érdemeitek révén is; mert akkor lesz 

teljes az elégedettségetek és a boldogságotok. 

35 Hogy segítselek benneteket a felfelé irányuló fejlődésetekben, isteni sugaram leszáll rátok, hogy 

átalakuljon a tanítás szavaivá. És mondom nektek, mint a Második Korszakban: "Én vagyok az Út, az 

Igazság és az Élet". Így mutattam meg magam a ti utatokon, és húztalak ki benneteket a mocsokból, hogy 

az igazság, az erkölcs és a teljes spiritualizáció útjára helyezzelek benneteket. Leláncoltalak benneteket, 

hogy követhessetek engem. 

36 Jézus, a názáreti Jézus a második korszakban az emberek között volt, hogy élő példát hagyjon 

nektek arra, hogyan kell szeretni és szolgálni az Atyát és hogyan kell szeretni az embereket. 

Azért beszélek így hozzátok, hogy ne higgyétek, hogy csak azért jöttem, hogy meggyógyítsam a 

szenvedéseiteket. Mert azért is jöttem, hogy megtanítsalak benneteket arra, hogy jót tegyetek 

felebarátotokkal. Emlékeztetlek benneteket életem útjára és szenvedélyemre, mint ember, hogy 

megértsétek, hogy az út, amelyet ma mutatok nektek, ugyanaz, mint amit Jézus mutatott nektek. Ez a régi 

út, az egyetlen út, az örök út. 

37 Sokatok számára látszólagosnak vagy lehetetlennek tűnik, hogy az emberi értelem segítségével 

teszem magam ismertté. De ezekre a kételyekre azt válaszolom, hogy minden időben és az emberiség 

kezdete óta az embereken keresztül ismertettem meg magam, akiknek közvetítésével adtam át a világnak 

parancsaimat, sugallataimat és kinyilatkoztatásaimat. Ami ma történik, az az, hogy az emberiség 

materializálódott, a világhoz és az anyaghoz van láncolva, és vallási fanatizmusa miatt előítéletes. 

38 Jelenleg mindenkihez szólok, mert nem kedvezek nektek, mivel kezdetben csak egyenlő lelkeket 

küldtem ki, hogy lakják a föld kérgét. 

39 Én vagyok az egyetlen, aki ismeri mindenki sorsát, az egyetlen, aki tudja, milyen utat jártatok be, 

és milyen utat kell még bejárnotok. Én vagyok az, aki megértem szenvedéseiteket és örömeiteket. Tudom, 

mennyit vándoroltál, hogy megtaláld az igazságot és az igazságosságot. Az Én irgalmasságom az, amely 

fogadja annak gyötrelmes kiáltását, aki belsőleg bocsánatot kér tőlem vétkeiért. 

40 És mint Atya, teljesítem minden buzgó kéréseteket, összegyűjtöm könnyeiteket, meggyógyítom 

gyengeségeiteket, éreztetem veletek, hogy megbocsátást nyertetek és feloldozást nyertetek foltjaitok alól, 

hogy újjáteremthessétek életeteket. 
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41 Én vagyok az egyetlen, aki meg tudok bocsátani nektek a sértésekért, amelyeket ti, akik a 

gyermekeim vagytok, követtek el ellenem. 

42 Ti vagytok a mag, amelyet előkészítek. Ha a múltban el is utasítottatok Engem, megbocsátottam 

nektek, és ma asztalomhoz ültettelek benneteket, hogy tanítványaimmá változtassalak benneteket. 

43 Látom, hogy lelked elfáradt a világban elszenvedett fáradtságtól, és keresi az utat, amely az igazi 

nyugalomhoz vezet. A fájdalom mély nyomai, amelyeket a szenvedések hagytak bennetek, eltörlődnek, 

amennyiben ezen az úton jártok, amelyen a lelketeket a felebarátotok iránti szeretet gyakorlása 

foglalkoztatja. Ebben a törekvésében soha nem fog elfáradni. Amikor ez a nép jelenlegi létében eléri földi 

küldetésének végső célját, már nem fog visszatérni oda, mert akkor az otthona örökre a Szellemi 

Világegyetem lesz. 

44 Nem ebből a világból vagytok, de azért jöttetek ide, hogy mély leckéket tanuljatok, hogy 

érdemeket szerezzetek, hogy vezekeljetek a bűnökért, hogy haladjatok a lelki tökéletesség útján, hogy jót 

vessenek és tanúságot tegyenek rólam. 

45 Azoknak, akik ebben az időben hallottak Engem, jobban meg kell érteniük munkájukat és 

felelősségüket. Azok viszont, akik nem hallottak Engem, tudatlanoknak tekinthetők. Az előbbieknek kell 

majd felelniük mindazért, amit megtanultak, amit tettek és amitől eltekintettek. 

46 Ha felfedeznétek magatokat, rájönnétek, hogy semmiben sem szenvedtek hiányt ahhoz, hogy 

Engem szolgáljatok, és elérjétek a hegy tetejét. Akár szolgálsz Engem, akár nem, mindig meglesz a 

küldetésed és az ajándékaid. De mire kellenek az ajándékok és a teljesség, ha nem kell használni őket? Ne 

hasonlítsatok a gazdag fösvényhez, akinek vagyona lehet nagyon nagy, de haszontalan. 

47 Amikor a lélek a földre érkezik, a legjobb szándékok vezérlik, hogy létét az Atyának szentelje, 

hogy mindenben az Ő kedvében járjon, hogy hasznára legyen felebarátjának. De amint látja magát a testbe 

zárva, ezerféleképpen megkísértve és próbára téve életútján, elgyengül, enged a "test" impulzusainak, 

enged a kísértéseknek, önzővé válik, végül mindenek felett szereti önmagát, és csak pillanatokra figyel a 

szellemre, ahol a sors és a fogadalmak vannak megírva. 

48 Az Én Igém segít nektek emlékezni a lelki szövetségetekre, és legyőzni a kísértéseket és 

akadályokat. Senki sem mondhatja, hogy soha nem tért le az általam kijelölt útról. De azért bocsátok meg 

nektek, hogy megtanuljatok megbocsátani embertársaitoknak. 

49 Kik azok, akik szeretnek Engem? Bizony mondom nektek, egyedül én tudom. Vannak, akik 

szeretnek Engem, de nem tudnak róla, és vannak, akik azt hiszik, hogy szeretnek Engem, és még 

dicsekednek is vele anélkül, hogy szeretnének Engem. 

50 Nem leszel egyedül távozásom után. Az Engem szerető embereket hagyom meg közöttetek, mert 

az ő szívükben nem lesz rossz mag és nem lesz hiúság. Bennük lesz szeretet, irgalom és alázat. 

51 Azért, mert egyesek jobban szeretnek Engem, nem élveznek nagyobb ajándékokat - nem. Jelenleg 

mindenkinek megadom a lehetőséget, hogy felébredjen az igazi életre, hogy magasrendű tanácsaim 

eszközeivé váljanak. 

52 Akkoriban sokaknak elküldtem a felhívást, de nem mindenki sietett. Az emberek közötti 

jelenlétem híre sok helyre és sok szívbe eljutott, és elmondhatom nektek, hogy az emberiség süket volt 

erre a hívásra. De amint a nagy megpróbáltatások felgyülemlenek, és a természet erői felemelik igazságért 

kiáltó kiáltásaikat, az emberiség felébred hosszú álmából, és rájön, hogy valóban veletek voltam. 

53 Nem azért jöttem, hogy csak egy bizonyos népet vagy nemzetet mentsek meg, hanem az egész 

emberiségért jöttem, hogy megtanítsam mindenkinek azt az imát, amely a Teremtővel való igazi szellemi 

közösségben egyesíti őket. 

54 Néhányan megkérdezik tőlem, amikor hallanak Engem beszélni: "Uram, a jövőben nem fogunk 

többé énekeket emelni a Te istenségedhez?" Erre azt válaszolom: "Gyermekeim, a madarak 

csicsergésükkel dicsőítik Nevemet, amint megjelenik a hajnal. Ha szükséged van rá, hogy felemelje a 

lelked, tedd meg. Ha nem, akkor van egy másik dicsőítő ének is, amely a lélekből fakad, és amelynek 

hangjai nem hangzanak el a füledben, bár visszhangja a végtelenben visszhangzik: az ima. 

55 Senki sem dicsekszik a spiritualitásával. Ki mondhatja, hogy ő már több szellem, mint test, és hogy 

tud a vízen járni anélkül, hogy elsüllyedne? Nem az anyagi természetetek fog felemelkedni, csak a 

léleknek segít a távolságok leküzdésében. 

56 Isteni Lelkem, aki a szívetekben lakozik, azt mondja nektek: 
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57 Szeretett emberek, ha lenne egy igaz ember a földön, a világot az az igaz ember mentené meg. De 

ez az én Egyetemes Sugárom azért ragyog le, hogy megvilágítsa azt az utat, amelyet az Atya az emberiség 

számára a legkorábbi idők óta kijelölt - az erkölcs, az erény és a szellemiség útját, amely felemelt 

benneteket, amikor gyengeségből térdre estetek a hamis istenek előtt. 

58 Az Első Korszak óta az emberiség számára az Én kegyelmem által kiválasztott embereken 

keresztül ismertetem meg magam. A próféták, az ihletettek, az igazak, a pátriárkák voltak azok, akik 

megismertették veletek parancsaimat és akaratomat. Ismerd fel, hogy kezdettől fogva mindannyian a 

spiritualizáció útján vezettek, megtanítottak imádkozni a láthatatlan Atyához, és szentélyként előkészíteni 

a szívedet, hogy az Úr jelen lehessen veled - mind az éjjeli szállásod sarkában, mind egy hegyen, az úton 

vagy egy folyó partján. 

59 Rövid időre eltévedtetek a materializmus útjain, eltávolodtatok az Atyától, elferdítettétek az Isten 

igazi szolgálatát azzal, hogy azt fanatizmussal és bálványimádással helyettesítettétek, és végül sokan 

hitetlenségbe estek. 

60 De akkoriban érezted az Úr lépteit a közeledben, úgy hallottad őket, mint egy távoli harang 

hangját, és követned kellett a titokzatos hívást, amely eljutott hozzád. Mit látott a fizikai szemed? Néhány 

szerény gyülekezeti helyiség, ahol új tanítványaim és néhány jelentéktelen teremtmény gyűlt össze, 

ahonnan, mint kimeríthetetlen forrásból, szívélyességgel, bölcsességgel és meggyőző erővel teli 

szeretetteljes szó áradt. Azóta ez az Ige sokak számára az élet kenyere, a víz, amely oltja szomjukat, és a 

balzsam, amely enyhíti fájdalmukat. 

61 Megújult jelenlétem csodája láttán az emberek között a süket hallott, a vak látott, a 

megkeményedett szív érzékennyé vált, a kegyelmi élet számára halott lélek feltámadt. 

62 A férfiak és nők pedig szorgalmas "munkásokká", tudós tanítványokká váltak, akik az igazságról 

beszélni fognak azután. Ezek nem fognak többé megtagadni Engem, nem fognak többé tévesen ítélkezni 

felettem, és soha többé nem fognak kételkedni hatalmamban. 

63 Úgy fogsz járni az elveszett útját, mint egy ragyogó 

Légy világítótorony. És így ez idő alatt a lelkek megtalálják az igazság útját, hogy egy újabb lépéssel 

közelebb kerüljenek Teremtőjükhöz. 

64 Amíg még van benned egy leheletnyi élet, keresd fel azokat, akik eltévedtek. Emeld fel az életért 

folytatott küzdelemben megbotlott testvéreidet, gyógyítsd meg a betegek lelkét, szívét vagy testét. 

Tegyetek jót, és így tegyetek tanúságot rólam. Nincs jelentősége annak, ha azok, akik részesültek a 

juttatásban, nem fordulnak a munkám felé. A mag, amit elvetettél, soha nem fog elpusztulni, holnap vagy 

az örökkévalóságban is ki fog csírázni. 

65 Ismerjétek fel ajándékaitok erejét, amelyeket senki, még ha tanult vagy hatalmas is, nem adhatott 

volna nektek, hogy valóban a világ világosságává és sójává válhassatok. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 246  
1 Szeretett tanítványok: Arra kaptatok elhívást, hogy ebben az időben szellemi küldetést 

teljesítsetek. Ahhoz, hogy a lelketek méltóvá váljon arra, hogy megkapja ezeket a feladatokat, nagy 

megpróbáltatásokon kellett keresztülmennie, és nagyon keserű kelyheket kellett kiürítenie. De ez a 

próbakő erőt, fejlődést és tapasztalatot adott neked. 

2 Ugyanolyanok vagytok, mint azok, akiket más időkben tanítani akartam. De ez a kis közösség, 

amelyet alkottok, csak egy nagyon kis része Isten népének, amely szerte a világon szétszóródott, és 

amelyet ugyanúgy szeretek, mint titeket. 

3 Mindannyian ugyanabból az eredetből jöttetek, mindannyian rendelkeztek a Szentlélek 

ajándékaival, és ugyanazt a célt fogjátok elérni. De azért neveztelek titeket "az én népemnek", mert 

olyanok vagytok, mint az idősebb testvérek az emberek között, akiknek az a feladatuk, hogy a szeretet 

magját minden lélekhez eljuttassák. Szűz magként jöttetek ki belőlem, és vissza kell térnetek hozzám, 

mint egy végtelen számban megsokszorozott mag, amelynek azonban ugyanolyan tisztának kell lennie, 

mint az eredetinek. 

4 Így fognak a lelkek az én keblembe jutni: nagyok az adottságaik kibontakoztatása által, és tiszták a 

cselekedeteik tisztasága által. 

5 Munkám egy részét rád bíztam. Mert ha az Atya mindent megtett volna, nem adna nektek 

lehetőséget arra, hogy tökéletesítsétek magatokat. 

6 Az idők folyamán adtam nektek egy tanítást, amelyet egyre jobban kibővítettem, hogy törvényként 

irányítsa emberi életeteket, és megerősítse lelketeket az örök világossághoz vezető úton. 

7 Az én törvényemről, amely olyan, mint egy fa, az emberek ágakat vágtak le, amelyek a szekták és 

az egyházak, amelyek, mivel levágták őket a fáról, elvesztették nedvüket. Árnyékuk ritkás, és lombjaik 

között nincsenek szerelmi fészkek, sem jóízű gyümölcsök. 

8 Nemcsak azért fedtem fel nektek a tanításomat, hogy jól élhessetek a földön. Ez az az út, amely a 

lelket egy magas helyre vezeti, a szeretet, a bölcsesség és a minden lénnyel való harmónia magas régióiba. 

9 Az egyházak nem teljesítették azt a feladatot, hogy a lelkeket az örökkévalóság küszöbére 

vezessék. Amikor ezek elszakadnak ettől a világtól, eltévednek a halál útkereszteződésében, nem ismerik 

az utat, fény hiányában megbotlanak, és anyagelvűségbe esnek, vágyakozva a hátrahagyott élet után. 

10 Nem ezt az utat jelöltem ki. Az én utamat a fény, a kinyilatkoztatás, a mély bölcsesség mindenki 

számára, az irgalom és a szeretet jelöli. Ahhoz, hogy ne térjünk el tőle, áldozatra, lemondásra és kitartásra 

van szükség törvényem teljesítésében. 

11 De az én Lelkem, aki szeret benneteket, minden egyes gyermekem útjába állt, hogy felébressze 

őket az igazság világosságára, és hogy rávezesse őket arra az útra, amelyen megtalálják az élet fáját, amely 

jótékony árnyékot ad és jó gyümölcsöt kínál, mert nedve tökéletes. 

12 Ez megérteti veletek, hogy eljönnek majd azok az idők, amikor nem lesz más pásztorotok, sem 

más vezetőtök, csak a saját szellemetek, amelyben az én fényem ragyog. 

13 Az igazi lelki tudásnak nincsenek forrásai ebben a világban. A kegyelem és bölcsesség forrását 

Bennem találjátok meg alázatosságotok miatt, az Atyával folytatott lelki párbeszédetekben. 

14 Ezek a szerény és kis tárgyalótermek, ahová azért mentek be, hogy tanúi legyetek és élvezzétek 

megnyilvánulásomat, megvédnek benneteket az időjárás viszontagságaitól és a kíváncsi szemektől. De 

soha nem lehetnek az én Istenségem temploma, mert inkább az általam teremtett világegyetemben 

keresem, ahol minden lény egy áldozat, ahol minden élet egy szentély és minden szív egy gyertyatartó. 

15 Bárhová mentek és bármit láttok, találkozni fogtok a Jelenlétemmel. Mert az én Szellemem örökké 

az ő templomában lakik, ahol az isteni, a szellemi és az anyagi tökéletes harmóniában egyesül, hogy Isten 

szentélyét alkossák. 

16 De nem egyedül én lakom ebben a templomban, hanem benne van minden teremtményem, 

mindegyikük a neki megfelelő helyet foglalja el. 

17 Bizony mondom nektek, nincs olyan Mester a földön, aki rövidebb utat taníthatna nektek, és 

messzebbre vihetne, mint ez, és aki olyan széles horizontot mutathatna nektek, amelynek fénye az 

örökkévalóságot fogja láttatni veletek. 
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18 Az ember magas szintre fejlesztette tudományát, de úgy érzi, hogy most elérte a határt - de nem 

azért, mert a tudománynak lehetnek határai, hanem azért, mert én beavatkoztam a tudós értelmetlen 

pályájába, hogy elgondolkodtassam munkájáról, hogy meghallja lelkiismerete hangját, és várjon pályája 

korrekciójára. 

Ha az ember a tudományát embertársai javára fordítja, a természet elárasztja őt a titkaival, és 

szolgaként a lábai előtt hever. Mert azért küldtem az embert a földre, hogy uralkodjék rajta és ura legyen. 

19 A megtisztulás mindenre kiterjed. Mert a csecsemőtől kezdve, aki most született, egészen az 

öregkorúakig - mindannyian kiürítik a szenvedés kelyhét. Minden elem és erő részt vesz a csatában. 

20 Mindenféle lelkek légiói harcolnak egymással, és mindenütt a háború, a fájdalom és a bánat 

légköre lengi be az embert. Legyetek erősek, mert amint ez a csata véget ér, és a keserű élesztőt megittuk, 

az üres pohár megtelik az élet borával, és a föld minden lelkében olyan lesz, mint egy újjászületés. 

21 Azok között, akik megtanulták a leckémet, miközben meghallgattak Engem ebben az időben, 

vannak olyanok, akik nem hagyják el hazájukat, hogy teljesítsék küldetésüket. Másoknak azonban más 

népek és nemzetek felé kell távozniuk. Ma csak azt akarom, hogy kitartsatok és halljátok utolsó tanító 

szavaimat, hogy ti magatok is örökségként hordozzátok magatokban utolsó szavaimat. 

22 Jaj azoknak a hanghordozóknak, akik még azelőtt becsukják a szájukat! Jaj azoknak, akik 

előkészület vagy ihlet hiányában visszatartják kinyilatkoztatásaimat, mert azután a lelkiismeretük 

kérlelhetetlenül számon fogja kérni őket! 

23 1950 után már nem ebben a formában fogok megnyilvánulni, de a küldetésetek nem ér véget - 

éppen ellenkezőleg, ez lesz egy konfrontációkkal teli élet kezdete. A kommunikáció új formáját fogom 

megmutatni neked, a szívedhez fogok beszélni, a lelkeddel fogok társalogni, az elmédet fogom inspirálni, 

és így továbbra is hallani fogod az Isteni Mester hangját - minden alkalommal tökéletesebben, 

emelkedettebben, spirituálisabban. 

24 Miután befejeztem szavamat közöttetek, senki ne akarja vonzani sugaramat, hogy újra hallja 

szavamat, mert nem tudja, hogy milyen dolognak teszi ki magát. Ha más népek vagy hazák emberei, ahol 

ezek a tanítások nem ismertek, kapcsolatba lépnek a szellemi világgal, és Isteni Szellememet hívják, hogy 

emberi elméjükön keresztül hallják Őt, megbocsátok nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Nektek azonban 

azt mondom: Siessetek, hogy fényem még a káosz előtt elérje őket. Mert a zűrzavar ideje jön el, amikor a 

tanultak azt fogják hinni, hogy semmit sem tudnak, amikor sok meggyőződés megsemmisül, és sok fény 

kialszik. 

De e forgószél közepette az én nevem szájról szájra fog járni. Az emberiség a próféciák és a hit utáni 

vágyakozásban a Szentírás felé fogja fordítani a szemét. A teológusokat, a papságot és a tudósokat 

megkérdőjelezik. De az az idő, amelyet bejelentek nektek, és amelyre felkészítelek benneteket, pontosan 

az az idő, amelyre fel kell készítenetek az új nemzedékeket, akiknek folytatniuk kell küldetéseteket, hogy 

népem ne haljon ki közöttetek, hanem növekedjen és gyarapodjon számban, tiszta lelkiségben, tudásban és 

erényben. 

25 Közeledik a nap, amikor tanárként, példaként és "könyvként" hagylak el benneteket. Mert amikor 

tanításom visszhangra talál az emberiség körében, tekintetem meg fog keresni benneteket. 

26 Azok az idők elmúltak, amikor felelősségérzet nélkül hallgattatok Rám, amikor asztalomnál 

gyümölcsöt és kenyeret ettetek, anélkül, hogy kötelezettségeket vállaltatok volna, és annyi bort ittatok, 

amennyit akartatok, amíg ki nem öntöttétek, és boldogan találtatok balzsamot betegségeitekre. 

27 Most már felébredt lélekkel jöttök, most már érzitek a felelősségeteket. Gondoskodtok az 

emberekről, szenvedtek a betegségeitek miatt, és az Én Ügyemért küzdötök. És mivel tudjátok, hogy 

jelenleg utolsó megnyilvánulásaimban vagytok jelen, sietve hallgattok engem, és az adásaimat a 

lelketekben tartjátok. Jól teszitek, ha felkészültök arra, hogy e megnyilvánulás utolsó napján megkapjátok 

az ítéletet. 

28 A világ látni fogja, hogy "Izrael" újjászületik hamvaiból. De nem a pénzsóvár és testi zsidó, hanem 

a szellem szerinti Izrael, amely, amikor megjelenik az emberek között, tanúságot fog tenni a lélek 

újjászületéséről, a szeretet és az igazságosság törvényéről, amely alapjaiban, véleményeiben és hiteiben 

fog megrendülni. 

Eleinte harcokat és világnézeti háborúkat fogtok okozni. Utána azonban tapinthatóvá teszed a békédet, 

ami lehetővé teszi, hogy a legnagyobb konfliktusok pillanataiban is nyugodt és rendíthetetlen maradj. A 
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zűrzavar el fog múlni, mert a mentális zavar soha nem tart örökké, hiszen minden emberi lény magjában 

ott van a fény szikrája, amely soha nem alszik ki. 

29 Utána arra hívnak majd, hogy magyarázzátok el, amit tanítottam nektek, és akkor világosságot 

fogtok adni, hogy megszüntessétek embertársaitok zűrzavarát. Akkor, amikor a világ elérte a békét, 

Királyságom közel lesz az emberekhez, mert kegyelmem készen áll majd a Hetedik Pecsét feloldására. 

30 Anélkül, hogy azt hirdetnétek, hogy az én apostolaim vagytok, azok lesztek. Még ha mesterek is 

vagytok, azt kell mondanotok, hogy tanítványok vagytok. Ne viselj olyan ruhát, amely megkülönböztet 

téged másoktól, ne hordj könyvet a kezedben, ne építs gyülekezeti házakat. Nem lesz a földön sem 

központja, sem alapja az én munkámnak, és nem lesz senki ember az emberek fölött, aki az én helyemet 

elfoglalja. 

31 Az eddigi vezetőitek az utolsók. Az ima, a spiritualizáció és tanításom gyakorlása fogja a 

tömegeket a fény ösvényére vezetni.  

32 Ünnepélyes az a pillanat, amikor Szavam értelme eléri a szíveteket, és fénynyomot hagy maga 

után. Ez ugyanaz, mint amit egy másik alkalommal rajzoltam neked a Szeretet Vérével. 

33 A lélek a megváltás utáni vágyában ilyenkor keresi az utat, és azon találkozik Velem, aki a 

megbocsátás vagyok, amely megtisztít, és a szeretet, amely felemel. Bizony mondom nektek, ez a szeretet 

az az erő, amely egyesít mindent, amit Én teremtettem, ez az isteni lehelet, amely életet ad és megerősít 

minden lényt. 

Fejlődésetek során egyre inkább a tökéletesség felé alakultatok át - mind szellemileg, mind fizikailag, 

bár azt mondom nektek, hogy lényetek lényege a lélek, hiszen a test csak egy burok, amelyben a lélek 

kibontakozik. 

34 Még ha az idők folyamán el is tévedtetek, mert a test hajlamait követtétek, most értsétek meg, 

hogy most már rátaláltatok a helyes útra, hogy eljutottatok ahhoz a szemlélődéshez, amelyben az Atya 

kinyilatkoztatja magát a világnak, hogy az elérje az üdvösségét. Ti itt néha az áldozathozatalig mentetek az 

üdvösség utáni vágyatokban, mert megértitek, hogy előbb-utóbb, de elkerülhetetlenül be fogtok lépni a 

Szellemi Életbe. 

35 Ismerjétek el nagyon is jól, hogy ez az élet itt, a szépségekkel és csodákkal telezsúfolt, dicsőséges. 

Nem tagadhatjátok, hogy az ember is elvégezte benne a maga munkáját, ami fejlődést hozott az 

életmódotokba. Mindazonáltal eljött az idő, hogy felém fordítsátok a szemeteket, hogy elmondjátok 

nekem, hogy én vagyok a Teremtője és Tulajdonosa mindannak, ami körülvesz benneteket, és hogy én 

vagyok a Fény, aki kinyilatkoztatja a tudományt az embereknek. Nem mindannyian értétek el a 

fejlődésnek ezt a szintjét, mert nem mindannyian értitek meg azt az időt, amelyben éltek, és nem is 

ismeritek azt az életet, amelyet korábban éltetek. 

36 Hogyan is találhatnák ki e kor kegyelmét azok, akik vallási fanatizmusba burkolózva megfosztják 

a lelket minden szabadságától és megfosztják minden természetes kifejezésmódjától?  

Minden lélek nagy képességekkel rendelkezik, mert már a világ előtt is létezett. De ha meg van kötve 

és megakadályozzák, hogy kifejezze, amit tart, akkor félreértett és zavart életet kell élnie. A spirituális 

dolgok előérzeteiből és a saját múltjának emlékeiből kell majd élnie, és a fanatikus hit dogmái által a 

spirituális dolgokról szított félelem következtében mindent elrejt és eltitkol. Így nem lesz képes érezni a 

jelenlétemet, mivel még a "szellemi lélek" szó is furcsának tűnik számára. Hogyan hihetne a szellemlélek 

feltámadásában, ami a reinkarnáció? Hogyan hihetett azokban a megnyilvánulásokban, amelyeknek ma 

tanúi vagytok? 

37 Közelednek az utolsó pillanatok, amikor ebben a formában fogok hozzátok szólni, de az emberiség 

még nem mutatta meg a bizonyítékát annak, hogy érzi jelenlétemet. 

38 Milyen kevesen vannak azok, akik ebben az időben értesültek megnyilvánulásomról! Milyen 

kevesen vannak azok közül, akik nemcsak az emberi értelem által történő megnyilvánulásomban hisznek, 

hanem abban is biztosak, hogy az Istenség végtelen számú formában megnyilvánulhat. De ha ti, akiket 

azért készítek, hogy tanúim legyetek, nem tesznek tanúságot kinyilatkoztatásomról ebben az időben, akkor 

a természet és annak elemei "beszélnének", és az új nemzedékek megismernék művemet, még ha nem is 

hallották szavamat. 

39 Gondoljatok a felelősségetekre, és vegyétek észre, hogy még mindig van időtök arra, hogy 

felhasználjátok tanításaimat, amelyekről tudjátok, hogy mély spirituális jelentéssel bírnak, hogy a 
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tökéletességetek kibontakozásának útját tárják fel. Őrizd meg szívedben azt a benyomást, amelyet szavam 

lényege hagy benned, és felejtsd el, hogy az egy emberi lényen keresztül vált ismertté, akinek ajkai 

egyedül fejezték ki közbenjárásomat. 

40 Ne adjatok utasítást, hacsak nem gyakoroltátok előbb, mert senki sem hinne nektek. Az emberek 

bizonyítékot fognak követelni tőletek, amit megtanítottam nektek, hogy adjatok. Amit a mai napig 

tudhattok és tudnotok kell a lélekről, azt elmondtam nektek. Semmit sem szabad hozzátenned ahhoz, amit 

feltártam. Továbbra is törekednie kell arra, hogy mentálisan és fizikailag rugalmas legyen. Mert ha a mai 

napig vannak köztetek betegségek, az azért van, mert nem tudtatok felülemelkedni ennek az életnek a 

nyomorúságán és fájdalmán, mert hiányzik belőletek a szellemiség és a hit. 

41 Tanításom azt tanítja, hogy ne csak Isten erejében higgyetek, hanem önmagatokban is higgyetek. 

Bárki, aki igazi spiritiszta, minden órában képes lesz arra, hogy az elméjében az ő Urának tiszta fogalmát 

befogadja. Mert méltó lesz rá mind lelkileg, mind fizikailag. 

Befejezésül azt mondom nektek ma: Figyeljetek és imádkozzatok, hogy gondolataitok ereje, amelyet 

imával küldtetek fel a Mennyei Atyához, leszálljon és gyógyító balzsamként terjedjen el az emberiség 

szenvedéseire. 

42 Szeretett gyermekeim, isteni Jelenlétem itt van veletek - nem inkarnálódva, mint a Második 

Korszakban, hanem spirituálisan. 

43 Azok összességéhez beszélek, akik hallgatnak Rám. De ha behatolsz az Igémbe, érezni fogod, 

hogy a Mester minden egyes szívhez szól. 

44 Ne szokj hozzá szavamhoz; vedd figyelembe, hogy jelenleg formálja a lelkedet, hogy lépései 

biztonságosak legyenek az úton. 

45 Illés a láthatatlan pásztor, aki a juhokat a biztonságos akadályhoz vezeti, ahogyan Mózes vezetett 

titeket az Ígéret Földjére az első korszakban. 

46 Mikor követi ez az elveszett emberiség pásztorának nyomát? Megvilágosítom őket, hogy 

megtalálják a helyes utat. 

47 Az út, amelyről beszélek, a megújulás, a spiritualizáció, az irgalmasság gyakorlása. Aki hallja a 

beteg gyötrődő hangját, a kimerült és vigasztalan ember könyörgését, annak meg kell nyitnia a szívét, és 

éreznie kell, hogy az szeretettől és együttérzéstől lüktet. 

48 Az a vágyam, hogy engedjétek meg lelketeknek, hogy valódi lényege megmutatkozzon, hogy 

Munkám apostolaiként ismerjenek fel benneteket. 

49 Jelenleg az új generációkat készítem fel, akik újabb lépést tesznek előre. Előkészíted nekik az utat. 

50 Az volt a sorsotok, hogy ebben az időben halljátok isteni útmutatásomat, mert így van megírva. Az 

óra mutatta az órát, amikor mindenkinek meg kellett érkeznie, hogy felfrissüljön a hatalmas fa 

árnyékában, ahol az Atya lakik, várva a "tékozló fiú" visszatérését, akinek mindig van egy megbocsátó 

tekintete, egy üdvözlő ölelése és egy szerető mosolya. 

51 Isteni Lelkem fénye áthatol az agyadon keresztül a szíved legmélyére. És ajkatokra helyezem 

Szavamat, hogy betölthessétek a küldetést, amelyet rátok bíztam. 

52 Ez a szó nem az emberi képzelet műve. A lélek által elért emelkedettség az, ami ily módon 

közelebb hozta hozzám. Mert fokozatosan megértitek Törvényemet, és amilyen mértékben kibontakoztok 

benne, olyan mértékben értek el nagyobb fejlődést. 

53 Ha valaki nem ért meg Engem, bár hallott Engem, az azért van, mert összekeveri tanításaimat a 

földi elméleteivel és ideológiáival - mert összekeveri a spiritualizmust a dogmatikus hitvallásokkal és az 

egyházi szokásokkal, amelyeket az ősei neveltek belé. 

54 Tanításom nem kényszerít rátok semmilyen dogmát. A szellemi képességetek az egyetlen dolog, 

ami megadja nektek a tanításom tudását. Csak addig kell megállás nélkül követned ezt a kibontakozást, 

amíg a lelked el nem éri a tökéletességét. 

55 Törvényemben és tanításomban kifejezett törekvésem az, hogy az emberek testvérekké váljanak, 

hogy szeressék egymást, hogy béke legyen a világban, hogy minden ember a földön erénye és példája által 

képviseljen Engem. 

56 Zavartnak találtam az emberiséget ebben a Harmadik Korszakban, és elküldtem neki ezt az isteni 

sugallatot, hogy megmentse magát. 
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57 De meg kellett küzdenem régi szokásaikkal és az Engem imádó formáikkal, mert úgy ítéltem meg, 

hogy ezek már nem illenek ebbe az időbe, és nagy volt a harcom ennek az örökségnek a megőrzőivel, ami 

nem az enyém. 

58 Az általam hozott tanítás, amelyet spiritualistának neveztem, az az örökkévaló tanítás, amelyet 

mindig is tanítottam nektek. De bizony mondom nektek: Aki soha nem érezte, az nem mondhatja, hogy 

megértette. 

59 Örülhettek, mert az én eljövetelem egy lépést jelent számotokra a spirituális fejlődés útján. 

60 Mivel még éretlenek és gyengék vagytok, nem vagytok képesek felismerni mindazt a nagyságot, 

amit kinyilatkoztatásom tartalmaz. De ki fogsz bontakozni a tanításaimmal, és végül jó példa leszel azok 

számára, akik azt várják tőled, hogy életeddel felismerhetővé tedd azt a spirituális utat, amelyet az 

emberek elvesztettek. Ne hagyjátok őket remény nélkül, és ne okozzatok csalódást nekik, ha csak 

szavakkal és példamutatás nélkül jöttök hozzájuk, mert akkor nem fognak benneteket tanítványaimnak 

ismerni. Tanításomról tanúságot kell tennetek cselekedeteitekkel. 

61 Milyen messze vannak az emberek attól, hogy megértsék azt a lelki békét, amelynek uralkodnia 

kell a világban! Erőszakkal és fenyegetéssel, valamint tudományuk gyümölcsével, amellyel dicsekednek, 

próbálják kikényszeríteni. 

62 Semmiképpen sem tagadom az emberek fejlődését, és nem is vagyok ellene, mert ez is a szellemi 

fejlődésük bizonyítéka. De mégis azt mondom nektek, hogy az erő és a földi hatalom használatára való 

büszkeségük nem tetszik nekem. Mert ahelyett, hogy könnyebbé tennék az emberek keresztjét, 

megszentségtelenítik a legszentebb elveket, megsértik a nem hozzájuk tartozó életeket, és a béke, egészség 

és jólét helyett fájdalmat, könnyeket, bánatot és vért vetnek. Miért mutatják műveik éppen az ellenkezőjét, 

holott a kút, amelyből tudásukat merítik, az én saját teremtésem, amely kimeríthetetlen szeretetben, 

bölcsességben, egészségben és életben? 

63 Egyenlőséget akarok gyermekeim között, ahogyan azt már a "Második Korszakban" is hirdettem. 

De nem csak anyagilag, ahogy az emberek értik. A szeretetből fakadó egyenlőségre ösztönzöm önöket, 

amellyel megértetem önökkel, hogy mindannyian testvérek, Isten gyermekei vagytok. 

64 Ne féljetek elhozni ezeket a kinyilatkoztatásokat az emberiségnek. Nem fogtok mártírhalált 

szenvedni, mert azok az idők már elmúltak, bár ti lesztek a vizsgálat okozói. 

65 Így készítelek fel benneteket az emberi értelem segítségével. Az Én Szavamnak minden 

hanghordozó számára ugyanaz a jelentése, és ha azt gondoljátok, hogy mindenkinek más, akkor az azért 

van, mert a külső formához ragaszkodtok, és nem a jelentését nézitek. 

66 Azt akarom, hogy fogadjátok a műveiteket embertársaitok javára, azt akarom látni, hogy 

gyakoroljátok tanításaimat. Hány csodát tudsz tenni, ami az embereket meghökkenti! 

67 Teljesítsd a feladatodat, és érdemeid alapján vedd birtokba az "Ígéret Földjét" - azt az ígéretet, 

amely örök valóság lesz veled. 

68 A gyermek melegségre vágyva jön az apjához, őt teszi bizalmasává, hogy gondjait, szenvedéseit és 

félelmeit lepakolja neki. És igazán örülök, amikor még a szíved legbelső dobbanását is hallom. Ehhez 

közeledem hozzátok, hogy tanításaim fényét adjam nektek, hogy felemelkedhessetek. 

Bár nem öntöm a föld gazdagságát a kezedbe, de nem is akarom, hogy nyomorban élj. Akkor képesek 

lesztek makulátlan példát mutatni a jövő nemzedékeknek, amikor megtudják, hogy követtetek Engem, és 

megújultatok anélkül, hogy önző érdekeket követtetek volna, vagy fanatikusan elfordultatok volna földi 

kötelességeitektől. 

69 Építsetek szilárd földre, hogy amit én építettem bennetek a szellemiségből és a megújulásból, azt a 

hitetlenek ne rombolják le. De ezt az igazságot nem szabad elrejtenetek a világ elől, mert féltek tőle; meg 

kell mutatnotok a világnak a nap világos fényében. Ilyenkor ne menjetek a katakombákba imádkozni és 

szeretni Engem. Ne legyetek szégyenlősek, amikor bármilyen módon beszéltek vagy tanúskodtok rólam, 

mert akkor az emberek nem fogják elismerni, hogy megismertettem magamat veletek, kételkedni fognak 

abban, hogy a betegek és rászorulók sokasága meggyógyult és enyhülést talált szenvedéseikből, tagadni 

fogják a csodákat, amelyeket azért tettem, hogy meggyújtsam a hiteteket. 

70 Rátok hagyom a tanításaim könyvét, hogy azt mondhassátok a világnak: "Íme, ezt hagyta rátok a 

Mester örökségként." És valóban, hányan fognak hinni, amikor meghallják az Igém olvasását, és hány 
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bűnös fog megújulni! Figyeljetek ezekre a tanításokra, hogy életetek megpróbáltatásai ne érjenek 

felkészületlenül. 

71 Egész földi életedben gyógyító balzsamot fogsz adni, szavad szeretetteljes tanács lesz a 

gyermekek, fiatalok és felnőttek számára, és ezért, ahogy ma is, az emberek kérni fognak téged, továbbra 

is segítséget kérnek tőled. Hívni fognak a haldoklók, akik segítséget kérnek tőletek, és szavaitok olyanok 

lesznek, mint egy ösvény vagy egy jelzőfény az emberi lelkek haldoklásának órájában. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 247 
1 Üdvözöllek benneteket, ó emberek, akik napról napra növekvő számban közeledtek hozzám. Itt 

van minden idők Mestere, aki szeretetre tanítja azokat, akik jóakarattal várják Őt. 

2 Mindannyiótokat fogadlak, ahogy a Második Korszakban is tettem, és ugyanabban a szellemben 

beszélek hozzátok, mert ugyanaz a Mester vagyok. Sokan vagytok azok közül, akik hallották szavamat - 

azok közül, akik tanúi voltak lépéseimnek a földön, és közömbösen tekintettek műveimre. De közülük 

sokan tisztelettel hallgattak Engem, buzgón szívták magukba szavaimat, és elragadta őket tanításaim 

fénye, amely a lélek számára a paradicsomot és az örök boldogság ismeretlen világát kínálta. 

Így fogadtak be Engem az éhezők és szeretetre szomjazók, a betegek, a nyomorgók és elnyomottak. 

Hányan kerestek Engem és jöttek hozzám hosszú utazások után, tudván, hogy hamarosan gyógyulást 

találnak, hogy meg tudom gyógyítani őket, mert Én vagyok az élet és a feltámadás a lélek számára. 

3 Ebben az időben is találtam hittel teli szíveket, amelyek azonnal rohantak és megértették, hogy 

isteni szavamat a lelkükbe fogadják, és meggyógyultak. 

4 Még sok mindent meg kell tanítanom nektek, hogy tanítványaimmá válhassatok. Aztán, ha 

felkészültél, elküldelek a néphez. Megnyitom az utakat, hogy elvethessétek magvaimat, és harmóniában 

lehessetek mindazokkal, akik szeretnek Engem és spirituálisan keresnek Engem. De vezessétek kézen 

fogva azokat, akik még nem léptek a spiritualizáció útjára, amíg mindannyian egységesen ugyanazon az 

ösvényen nem jártok. 

5 Gyermekeim, mindig haladjatok előre, törekedjetek a bölcsességre, hogy megtaláljátok az élet 

lényegét. Szeress, és képes leszel belépni titkos kincstáramba, nem lesz több titok, minden feltárul előtted, 

amint feljutsz az igaz szeretet csúcsára. 

6 A ma gyermekei lesznek a holnap apostolai, és ti már most azzá válhattok. Ne törekedjetek 

hiúságból arra, hogy nevetek emlékét meghagyjátok a testvériségben. Vegyetek példát a jó apostolokról, 

sőt, ha akarjátok, még felül is múljátok őket, de ezt csakis az emberek iránti szeretetből tegyétek. 

Törekedjetek a jóra, dolgozzatok a békéért, mindig mutassátok az utat a tökéletesség felé. 

7 Én inspirállak benneteket meditációitokra, hogy az Én nevemben megvigasztaljátok a betegeket, és 

megtanítsátok embertársaitokat, hogy a harmóniára, egészségre és békére való törekvés által térjenek 

vissza Hozzám. Hozd el ennek az oly szeretett emberiségnek az egészség titkát, mondd meg neki, hogy 

vissza kell térnie az egyszerűséghez, az őszinteséghez, az imádsághoz és az irgalmas cselekedetekhez. 

Ezekben mindent megtalál, amire csak vágyhat. 

A beteljesülésed órájában melletted állok. Arra bátorítalak benneteket, hogy kövessétek azt az utat, 

ahol mindannyian elismeritek, átölelitek és egy családot alkottok. Valahányszor kinyújtjátok a kezeteket, 

hogy valami jót tegyetek, az én kisugárzásom le fog áradni, és azt fogjátok érzékelni, hogy a környezetetek 

finom illattal lesz tele, amely a jó cselekedeteitekből árad. 

8 Áldottak mindazok, akik az emberiség útját egyengetik, akik a jövőjét készítik elő nektek. 

Jelöljétek meg ezt a kegyelmi időt, amelyben olyan cselekedetekkel éltek, amelyek be fognak vésődni 

embertársaitok tudatába. Ezek a munkák lesznek az Ön úttörő lépései, a leghatékonyabb felhívás, amelyet 

intézhet hozzájuk, és az örökség, amely minden bizonnyal megmarad. 

9 Kíméljétek meg őket a fájdalomtól, figyelmeztessétek és tanítsátok őket jó példával, hogy az 

emberiség hamarosan a helyes útra térjen. Nem akarom látni őket sírni, és nem akarom, hogy továbbra is 

botladozzanak. Ő az Én szeretett lányom, akit meg akarok menteni. 

10 Földi zarándokok: A hatalmas fa árnyékában vagytok, és élvezitek gyümölcsét. Itt található egy 

kristálytiszta vízzel teli forrás, ahol szomját olthatja. Mindent, amire szüksége van, itt megtalálja. 

11 Magad mögött hagytad a férfiak és nők tömegét, akik még mindig a fát és a tavaszt keresik. 

12 Láttam, hogy erős vagy. Amikor az éhség, a fáradtság és a szomjúság eltávozott belőletek, azt 

mondtam nektek: Fordítsátok tekinteteket azokra, akik a hiány miatt elpusztulnak. 

13 A csillag, amely vezet téged, és amely a te vezetőd, mindenek felett ragyogott. De nem mindenki 

volt képes meglátni ezt, és ezek tévútra tévedtek. 

14 Így látom az emberek lelkét ebben az időben: éhesek, mert a kenyeret elrejtették előlük - hajótörést 

szenvedtek, mert gyengék lettek a világ szenvedélyeivel szemben, és nem találták meg a feléjük nyúló 

üdvözítő kezet. 
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15 Már most felkészítelek benneteket, mint a lelkek halászai, hogy szeretettel mentsétek meg 

embertársaitokat. 

16 Legyetek támasza a betegeknek és a kimerülteknek, mert most erősek vagytok. Gyógyítsd meg a 

sebeket, legyenek azok a lélek vagy a test sebei, azáltal, hogy gyógyító balzsamot öntök rájuk. Amikor a 

szomjazónak már nincs ereje hozzám jönni, te hozod a vizet az ajkához. 

17 Ez az Én örökkévaló szeretettörvényem, amelyet előírok nektek. A te szíved lesz a szövetség új 

ládája, amelyben a szövetséget őrzik. Akkor ez a belső fény lesz az, amely irányítja lépteidet, és kijelöli az 

utat azok számára, akik követnek téged. 

18 Az én Igém ebben az időben a manna, amely táplálja a lelkedet a gondokkal, szenvedésekkel és 

küzdelmekkel teli életen át vezető úton, ahogyan akkor is, amikor átkeltél a sivatagon. De ez a manna örök 

életet jelent - nem úgy, mint az, amely Izrael népét csak addig táplálta, amíg a pusztában vándoroltak, és 

amelynek emlékét a nép gyermekei úgy őrizték meg, hogy egy marékkal emlékül vettek belőle. 

19 Férfiak és nők, maradjatok hűségesek tanításaimhoz, hogy embertársaitok között olyanok legyetek, 

mint a sötétséget eloszlató napok, adjatok jó példát a gyermekeknek, hogy a család kebelében olyanok 

legyenek, mint a gyertyatartó, amelynek kialvatlan fénye van. 

20 Boldogok az Én szeretett teremtményeim, akikben buzgó erőfeszítést látok, ugyanakkor fájdalmat, 

mély fájdalmat, mert tudjátok, hogy ez az idő hamarosan véget ér, és nagyon kevés az, amit az Én 

útmutatásaimból felhasználtatok. De bizony mondom nektek, a kegyelem ideje nem ér véget. Körülötted 

leszek és őrzöm lépteidet. A próféták szemei meglátnak Engem a választott nép előtt járni. 

21 Végtelen szeretet vagyok, fenséges irgalom, és soha nem hagyom védtelenül gyermekeimet. 

Lelkem mindig veletek van, és várja a hívást, hogy megajándékozzalak benneteket simogatásommal. Soha 

nem voltatok árvák, és ha egy rövid időre elhagyatottnak érzitek magatokat, az azért van, mert elhagytatok 

Engem. De most látom, hogy érezni akarjátok kegyelmem hatását. 

22 Boldog, aki engem hív, mert leszállok a szívébe, és benne maradok. Aki megkívánja Lelkem 

fényét, az megvilágosodik. Aki Engem Atyának hív, az Atyaként fog találkozni Velem. Amikor orvosként 

van szükséged Rám, veled leszek, és érezni fogod gyógyító balzsamomat. Annak, aki testvérként hív 

Engem, kinyújtom irgalmas kezemet, hogy vezessem és vigasztaljam, és aki Mesterként kér Engem, az 

útmutatást kap a szívében. 

23 Számomra semmi sem lehetetlen. Én vagyok a Mindenható, és a teremtményeim iránt érzett 

végtelen szeretetem arra késztet, hogy irgalmamat és megbocsátásomat az embereknek adjam. Ezek ne 

tekintsenek a gyengeségeidre, hanem csak a lelküket emeljék fel, mert az az Én Lelkem része, és Hozzám 

tartozik. Fölötte van a szellem, amely az az isteni szikra, amelyet minden emberi teremtménybe 

helyeztem. 

Oszloppá teszlek, mert most egy új világot építek, a béke és a fény világát. 

24 És ti, akik a Második Korszak tanítványaihoz hasonlóan halljátok Szavamat, kérjetek Engem, hogy 

hasznos eszköze legyetek Munkámnak, és Én megadom nektek az erőt és a fényt, hogy ezt megtehessétek. 

Minden utadon érezni fogsz Engem. 

25 Azt akarom, hogy megértsétek az akkori szavamat, amely a szívetekbe lesz vésve, és azt is, hogy 

megértsétek a Második Korszakban való eljövetelem jelentését. Mert ami abban az időben történt, az a 

lélek megváltásának műve volt. 

26 Megváltóként jöttem le a tökéletességből azáltal, hogy emberré lettem a földön. Beteljesítettem a 

küldetést, hogy megmentsek minden teremtményt, akik Ádám óta engedetlenségük miatt bűnbe estek. 

Gyengeségük miatt lelkük egyre mélyebbre zuhant. De a kellő időben, a Messiás eljöveteléről szóló 

bejelentések beteljesedéseként emberré lettem, hogy tanításomat adjam, és hogy eltávolítsam a lélek 

láncait, és feltámadást adjak neki. 

27 Mindannyian tudjátok, mi történt az utolsó vacsorán. A kenyér és a bor, amelyet a tanítványaimnak 

adtam, az egész világegyetem tápláléka volt. Ők szimbolizálták lényegemet és szeretetemet, amely minden 

gyermekem, hívők és hitetlenek felett uralkodik. Lelkem fénye mindenkinek megadatott. 

28 Megmostam apostolaim lábát, hogy megmutassam alázatosságomat, és hogy meghívjam őket, 

hogy induljanak el a földi ösvényeken, hogy minden szívet előkészítsek szeretetemmel - azzal a 

mérhetetlen szeretettel, amelyet mindenki iránt érzek, hogy senki se vesszen el, és mindenki hozzám 
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jöjjön. De ez a cselekedet arra tanít benneteket, hogy tisztuljatok meg minden bűntől, ha el akarjátok 

kezdeni küldetésetek teljesítését. 

29 Semmit sem tartottam vissza magamnak. Mit tehetnének az emberek ellenem, amit nem tudtam 

volna előre? Minden úgy volt előkészítve, ahogyan az az Én akaratom volt, és ahogyan történt, az volt az 

általam előre megtervezett út, hogy meggyőzzem a szíveket. A kereszthez vonszoltak Engem, felfedték a 

testemet, és a kezemet és a lábamat a fához szegezték. - Ez a kereszt szimbolikája: 

30 A vízszintes sáv a világ bűne, amely szemben áll a függőleges sávval. Az utóbbi felemelkedik a 

magasba és megjelöli őket. De a bűn mindig akadálya az istenihez való felemelkedésnek. 

31 Odaszögeztek ahhoz a fához, és amikor a lelkem látta a szívek hidegségét, a rosszindulatot, majd 

az örömöt, amikor látták azt a testet mártírhalált halni, az arc eltorzult a fájdalomtól. Ekkor e szavak 

hangzottak el ajkamon: "Bocsáss meg nekik, Uram, mert nem tudják, mit cselekszenek." 

Most, ebben a jelen időben újra megbocsátok nektek, mert még mindig nem értetek meg Engem. Hány 

teremtményem állítja, hogy szeret Engem, pedig nem szeret Engem - hányan, akik azt hiszik, hogy Engem 

szolgálnak, a kísértést szolgálják! 

32 Szemem ismét megpihen a tömegen, és felismerem egyiket-másikat azok közül, akik akkor 

körülvettek Engem - azok közül, akik nem sokkal korábban csodákban részesültek, és mégsem voltak 

képesek felismerni Engem. 

33 Nem láttam azokon az arcokon sem irgalmat, sem szeretetet. Ezért azt mondtam az embereknek: 

"Szomjazom". Nem a test szomjúsága, hanem a lélek szomjúsága késztette e szavak kimondására. 

Szomjaztam az emberek szeretetére. De távolról sem szerettem, hanem azt az elégtételt, azt az élvezetet 

láttam bennük, hogy halálos szenvedést okoztak Nekem. Ekkor a föld megremegett, a nap elsötétült, és 

megtörtént, hogy szellemem levált Jézus testéről. 

34 Gyermekeim látták a testet, amelyre a bűn minden súlya és a világ szégyene ráesett, és a 

mártírhalált halt test így kiáltott: "Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?". 

35 Ezután tekintetemet Mária szomorú arcára, János apostolomra és azokra az asszonyokra 

fordítottam, akik Máriát kísérték, és szeretetem újabb bizonyítékát akartam hátrahagyni, és minden 

gyermekem gondját és védelmét Máriára bíztam, mondván neki: "Asszony, itt van a te gyermeked", és 

Jánosnak: "Gyermek, itt van a te anyád". Ez volt az az örökség, amit abban a pillanatban az emberiségre 

hagytam. János megtestesítette a gyermeket, az emberséget. Máriára bízták, hogy közbenjárjon, 

vigasztaljon és védelmezzen örökké minden teremtményt. 

36 Aztán ahhoz fordultam, aki félelmében felkiáltott, és akit szintén keresztre szögeztek: Dimashoz. 

Beléptem a szívébe, és láttam a nagy bűnbánatát. Azt mondta nekem: "Téged, aki tökéletes vagy, keresztre 

feszítenek. Könyörülj rajtam szegény bűnösön." Azzal vigasztaltam őt, hogy azt mondtam: "Bizony, 

bizony, néhány pillanat múlva Velem leszel a Paradicsomban." 

37 A fizikai halál közeledett Jézushoz, és akkor kimondtam ezeket a szavakat: "Atyám, a te kezeidbe 

ajánlom a lelkemet." 

Megtanítottalak benneteket, hogy térjetek vissza az Atyához, miután teljesítettétek a parancsolatait. 

Lelkem visszatért az Ő jelenlétébe, hogy egyesüljön az Ő szellemével. 

38 Utolsó szavaim így hangzottak: "Minden megvalósult." Boldog az a szív, amely el tudja érni 

fejlődési útjának végső célját, mert én befogadom, és tele lesz kegyelemmel és tökéletességgel. 

39 Ez az a hét szó, amelyet a világ évről évre hall, anélkül, hogy megértené spirituális jelentésüket. 

40 Tanítványaim és barátaim, miután Jézus eltávozott, visszaszerezték a testet, bebalzsamozták, 

ahogy az szokás volt, és sírboltba helyezték. A következő három napban Lelkem leszállt a világokba, ahol 

a lelkek vártak Rám, hogy szabadságot adjak nekik, és megmutassam nekik az utat. A megváltás elérte 

azokat a teremtményeket is, akik a sötét szférákban várták Megváltójukat. 

41 Ezután megjelentem, láthatóvá téve magam, és meglátogattam Anyámat, Mária Magdolnát és 

tanítványaimat is. Mennybemenetelem előtt adtam nekik utolsó útmutatásomat, hogy megmutassam nekik, 

hogyan kell viselkedniük az emberek között, ha el akarják hozni végtelen bölcsességemet, a tökéletes 

útmutatást, hogy minden lelket új életre ébresszenek. 

42 És ma, amikor közeledik az idő, hogy búcsút vegyek tőletek, azt mondom nektek: Legyetek 

nyugodtak a tanítás e korlátozott ideje után. A lelkek fejlődtek, és nincs szükségetek arra, hogy anyagi 

szemmel lássatok Engem. Többé már nem szükséges, hogy anyagi szájakból halljátok szavamat. A lélek 
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fejlődött, felemelkedett, és szellemileg fogadja. A jövőben is megmutatom az utat minden 

tanítványomnak. 

43 Minden gyermekemnek megadom az utasításaimat. A Mester azt mondja neked: Ha egyszer a 

rátok bízott lelkeket termékeny mezővé változtattátok, ahol a szeretet gyümölcsöt terem, az egység és a 

testvériség fog uralkodni közöttetek. Akkor tekinthetitek majd magatokat tanítványaimnak. 

44 Néha képekben beszélek hozzátok, hogy a mélyreható tanításokba behatolhassatok azáltal, hogy 

Szavam bevésődik a képzeletetekbe, és néha hosszan beszélek hozzátok, hogy semmi ne sértsen meg és ne 

zavarjon össze benneteket. Ha nem így lenne, akkor már régen rangjelvényeket, fokozatokat és 

osztályozásokat hoztatok volna létre a tanítványok és a tanítványok, az "elsők" és az "utolsók" között a 

gyülekezeteitekben, és az ünnepségek közepette fiktív babérkoszorúkkal koronáznátok meg magatokat. A 

férfiak ugyanis hajlamosak a hiúságra és a magamutogatásra. 

45 Vessétek el magatok között a testvériség magját, amelyet apostolaim akkoriban ápoltak. Ez a mag 

volt az a modell, amellyel templomokat, falvakat és városokat ültettek. 

46 Mit kell tudnod ahhoz, hogy tanítsd a tanításomat?: Szerelem. Lehetetlen, hogy Krisztus 

misszionáriusai legyetek, ha nincs szeretet a szívetekben. Mindannyian el fogtok jutni Hozzám, és ez a 

szereteten keresztül fog történni. Egyesek hamarabb, mások később érkeznek. Azoknak kell a legtöbb 

könnyet hullatniuk, akik a saját hibájukból késnek a legtöbbet. 

Mindannyian olyanok vagytok, mint a virágok, amelyek nem egyszerre nyílnak ki, hogy befogadják az 

új nap fényét. Ha a szíved zárva maradt az isteni szeretet előtt, akkor most azt mondom neked: a múltad 

elmúlt, most az örökkévalóság visszahódít téged. A kezemben tartom az előző életed könyvét, amelyben 

bizonyára sok hiba van. De benne vannak a jövőbeli életed és az átalakulásod üres lapjai is. Mindent látok 

és tudok. 

47 Még egyszer mondom nektek, hogy mindannyian egyesülni fogtok Velem. De mindenkinek 

magának kell majd "meghódítania" a mennyet. Ezt a "hódítást" könnyen megteheted a szeretet által vagy 

fájdalmasan a fájdalom által. Én segítek nektek, megvigasztallak és vezetlek benneteket, de a többit nektek 

magatoknak kell elvégeznetek. Megerősítelek benneteket, és ez az erő a szeretet ereje, az igazi energia, 

amely mozgatja az univerzumot, mindent, ami teremtett, és amely nélkül nem léteznétek. 

Elrejtem előled a múltad könyvét, mert ha belelátnál a lapjaiba, sírnál a bánattól, és megbetegednél a 

szomorúságtól. Sokak számára a borzalom és a bánat olyan nagy lenne, hogy méltatlannak tartanák 

magukat a megbocsátásra és a megváltásra. Még ezekben a sötét dolgokban is felragyog szeretetem, 

megkímélve benneteket a szörnyű és végtelen gyötrelemtől, és új utakat teremtve, amelyeken fokozatosan 

megújíthatjátok a lelketeket a tiszta cselekedetek által. Ha azonban ismernéd életed könyvének jövőbeli 

lapjait - mennyire mosolyognál a boldogságtól! 

48 Ha egyszer felmagasztaltátok magatokat, örömmel fogtok emlékezni a múltbeli szenvedéseitekre, 

és hálát adtok az Atyának. Mert ezek a szenvedések kevesebbek voltak, mint amit megérdemeltél. 

49 Itt van az Én szavam, amelyet az ember értelmén keresztül adtam. Ahhoz, hogy olyan tökéletes 

legyen, amilyenre vágytok, spiritualizálnotok kell magatokat, és meg kell osztanotok azt a testvéreitekkel, 

akiken keresztül beszélek hozzátok. Adjon nekik idealizmust, nyugalmat és ösztönzést. Munkád a lélek 

számára nehezen teljesíthető, a test számára pedig nagyon megterhelő. Munkámnak erős hanghordozókra 

van szüksége, csak így lesz képes végrehajtani a csodákat, amelyeket a hitetlen világ követel, vagyis azok, 

akik Tamáshoz hasonlóan kételkednek - akiknek látniuk és megérinteniük kell ahhoz, hogy 

meggyőződjenek, nem tudván, hogy ők is csodákat tudnának tenni, ha kevésbé Tamást és inkább a 

hozzátok beszélő Mestert vennék példaképül. 

50 Ti, Szavam hanghordozói: Amíg nem értik meg a munkátokat, és azt látjátok, hogy nem kapjátok 

meg azt a figyelmet és megbecsülést, amit a munkátok miatt megérdemeltek - béküljetek meg ezzel, 

bocsássatok meg, ne veszítsétek el a kedvességeteket. De amikor érzitek az értelmetek felé irányuló 

fényem spirituális érintését, hogy aztán az ajkatokról jöjjön - gondoljatok Rám, adjátok át magatokat 

örömmel szeretetemnek, szolgáljatok Engem végtelen örömmel, tudva, hogy ezzel testvéreiteket és 

nővéreiteket szolgáljátok. Megjutalmazom a felkészüléseteket azzal, hogy kegyelemmel töltelek el 

benneteket ezekben a pillanatokban. Ahhoz, hogy mindezt kiérdemeljétek, szeretetté kell válnotok, és a 

szívetekben meg kell éreznetek a valódi szeretet érzését. 
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51 Ne gondoljatok földi "bölcsességekre" vagy filozófiákra a megnyilvánulásomra való felkészülés 

pillanatában, mert mindezek haszontalanok lesznek bölcsességemmel szemben. Én vagyok az, aki 

elragadtatásotokban lelkesítelek benneteket, és erőt adok nektek nehéz feladatotok teljesítéséhez. Ha 

átadjátok magatokat Nekem, mitől kell félnetek? 

52 Imádkozzatok, de imátokat a napi szándékaitok és cselekedeteitek határozzák meg, ez lesz a 

legjobb imátok. De ha egy gondolatot akarsz hozzám intézni, hogy kifejezz vele egy kérést, csak mondd 

Nekem: "Atyám, legyen meg a Te akaratod nekem". Ezzel még többet fogsz kérni, mint amit megérthetsz 

és remélhetsz, és ez az egyszerű mondat, ez a gondolat még jobban leegyszerűsíti azt a "Miatyánkot", amit 

egy másik alkalommal kértél tőlem. 

53 Így megvan az az ima, amely mindent kérdez, és amely a legjobban fog szólni nektek. De ne ajkaid 

mondják ki, hanem szíved érezze; mert kimondani nem jelenti azt, hogy érzed, és ha érzed, nem kell 

nekem mondanod. Tudom, hogyan hallom a szellem hangját, és hogyan értem a nyelvét. 

54 Van-e nagyobb öröm számodra, mint ezt tudni? Vagy azt hiszed, hogy tőled függ, hogy 

megmondd, mit kell tennem? Ne erősítsétek meg magatokat abban a véleményben, hogy megfelelő 

helyekre, különleges ruhákra, sőt bizonyos viselkedési formákra is szükség van a megnyilvánulásaimhoz, 

hogy megismertessem magam. Eljönnek majd azok a napok, amikor az ihletem veletek lesz minden helyen 

és minden órában, különböző tömegek előtt, ahol szavakkal és olyan nyelven fejezitek ki gondolataimat, 

amelyet mindenki megért. 

55 Az egyetlen templom, amelyben ez az ige felhangzik, a testvéred szíve lesz. Azért tanulsz 

nyelveket, hogy az általad beszélt nyelveken kívül más nyelveken is továbbíthasd az Igét? Azt mondom 

nektek, hogy gondolataimat, amelyek világosságot jelentenek, ki fogjátok fejezni, és mindenki a saját 

nyelvén fogja azokat befogadni, ahogyan az is történt, amikor apostolaim különböző nyelveken beszéltek 

az országomról a különböző nyelveken beszélő embereknek. Azok, akik elhiszik, hogy ezek a 

meghökkentő események igazak, csodáknak nevezik őket, míg mások tagadják, mert lehetetlennek tartják 

őket. De mondom nektek, hogy ezek olyan apró dolgok, amelyeket erőfeszítés nélkül meg tudtok majd 

tenni, ha valóban szeretetem tanítványai vagytok. Kövessétek szívetek sugallatait, ó, hanghordozóim, 

anélkül, hogy bárkit is utánoznátok. Ne feledje, hogy mindenkinek van egy feladata, amit teljesítenie kell. 

56 Emberek, sokasodjatok, segítsétek gondolataitokkal azokat, akik az én eszközeim. 

Elragadtatásukban adják nektek a lelki fényt, a táplálékot, amely megerősít és gyönyörködtet benneteket. 

Azért szolgálnak, hogy tanulhassatok. Holnap mások is megteszik majd érted azt, amit te ma megteszel 

értük. Azt mondhatnátok, hogy a nyelv külső formája, amelyen a "második korszakban" beszéltem, és az, 

amelyet most használok, különbözik, és részben igazatok is lenne. Mert Jézus akkoriban azoknak a 

nemzeteknek a kifejezéseivel és nyelvjárásaival beszélt hozzátok, amelyek között élt, ahogyan én is ezt 

teszem ma azok szellemével kapcsolatban, akik hallgatják az Igémet. De a szellemi tartalom, amelyet az 

akkor és most adott Ige közvetít, ugyanaz, egy, változatlan. Mégis ez sokak számára észrevétlen maradt, 

akiknek a szíve megkeményedett, és akiknek az elméje bezárult. 

57 Mindig vannak olyanok, akik eltávolodnak a gyökértől, és a külsőhöz ragaszkodnak, ahol tévednek 

és tévútra tévednek anélkül, hogy észrevennék. A nyelv, amely minden egyes gyermekemben 

megnyilatkozik, akin keresztül beszélek hozzátok, nagy egyszerűségű és tiszta, szeretetet árul el, és 

spirituális tartalommal bír. De ne hagyjátok magatokat elcsábítani dallamos kifejezésekkel, amelyek 

nagyon jól hangzanak a fületek számára, de semmit sem mondanak a szíveteknek. 

58 Inkább a szíved mozduljon meg, mint az eszed, mert az utóbbi az úr rajta. Minél magasabb az 

ember, annál jobban szeret, annál alázatosabb és annál egészségesebb. 

59 Keressétek munkámat a legtisztább és legmagasabb rendű hitetekben, szeretetetekben és 

eszmétekben. Ne bonyolítsátok azt felesleges tudással, és ne homályosítsátok el e Tan ragyogását az 

imádat külső formáival. Ne felejtsétek el, hogy ezekkel a dolgokkal és másokkal, amiket később elmondok 

nektek, letértetek az igaz útról. 

60 Melyiket részesíted előnyben: Hogy az általatok készített tárgyakon keresztül keressetek Engem, 

hogy ábrázoljatok Engem, vagy hogy közvetlenül a szívetekben fogadjátok szeretetem érintését vagy 

hangom hívását? Spiritualizáljátok magatokat. Bizony mondom nektek, aki ezt eléri, az valami olyat fog 

birtokolni, ami többet ér minden földi címnél és kinevezésnél. 
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61 Csodákat fogtok megtapasztalni, amikor ez megtörténik, és még előtte is hihetetlen események 

fognak történni. Előre, tanítványok! Ne ijedjetek meg a fény nélküli lelkektől, legyenek azok inkarnáltak 

vagy már nem inkarnáltak. De szeressétek és segítsétek őket, mert ők is az Én szeretett gyermekeim, akik 

még mindig keresni fognak Engem, ahogy ti is kerestetek Engem. Akkor majd befogadom őket, és 

átölelem őket, mint a "Tékozló Fiú". 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 248  
1 Az én békém legyen minden lélekben. Érezzétek mélyen ezt a békét, hogy a fény kitörjön, 

láthatóvá téve számotokra az igaz utakat, és elfordulhassatok azoktól a sötét ösvényektől, melyeken 

évszázadokon át jártatok, botladozva a tüskés bokrok között. Mennyi nyomorúsággal borítottátok be a 

gyönyörű bolygót, amelyet rátok bíztam, hogy örök életetek egy pillanatára lakhassatok rajta. 

2 Csak a lelkedben lévő békével leszel képes követni és megérteni Engem. A tanítói cím, amelyet 

nektek adok, erős lelkeknek szól, olyan embereknek, akik a fájdalomban és a szeretetben erősekké váltak, 

hogy később példaképként ragyoghassanak az emberiség előtt. 

3 Ha Jézus példájára gondolsz, akkor fogod a legjobban hasznosítani a tanításaimat. De ha kitartotok 

az emberiség által termesztett keserű gyümölcsök fogyasztása mellett, akkor keveset vagy semmit sem 

fogtok megérteni a Mester tanításából. Sok veszélyes és mérgező gyümölcs van, mert kívülről édességet 

ígérnek, belülről pedig mérget rejtenek. 

4 Újra mondom nektek: Pihenjen meg a lelketek, és felejtsétek el egy pillanatra a problémáitokat 

abban a gondolatban, hogy azok az egész emberiség problémái, miközben a világ a jóvátétel időszakán 

megy keresztül. 

5 Olyanok vagytok, mint a cserjék, amelyeknek néha olyan vézna és beteg ágaik vannak, hogy 

fájdalmas metszésre van szükségük, hogy eltávolítsuk a beteg részeket, hogy meggyógyulhassanak. 

Amikor szeretetből fakadó igazságosságom eltávolítja az emberi fáról a beteg ágakat, amelyek károsítják a 

szívét, akkor felemeli azt. Amikor az embernek le kell vágni egy végtagját, sóhajtozik, reszket és gyáva 

lesz, bár tudja, hogy azért történik, hogy eltávolítsák azt, ami beteg, ami halott, és veszélyezteti azt, ami 

még élhet. A rózsák is, amikor megmetszik őket, úgy ontják az életerejüket, mint a fájdalom könnyei; de 

utána a legszebb virágokkal borítják be magukat. Szeretetem végtelenül magasabb rendű módon metszi ki 

a gyermekeim szívében lévő gonoszt, néha Magamat is feláldozva. Amikor az emberek keresztre 

feszítettek Engem, hóhéraimat betakartam jóságommal és megbocsátásommal, és életet adtam nekik. 

Szavaimmal és csendességemmel világossággal töltöttem meg őket, megvédtem és megmentettem őket. 

Így fékezem meg a gonoszt, szeretetemmel hárítom el, és megvédem és megmentem a gonosztevőt. Ezek a 

megbocsátások az üdvösség örök forrásai voltak, vannak és lesznek. 

6 Ma is, mint a múltban, felemellek benneteket, amikor elestek, közbelépek, amikor eltévedtek. 

Ismerjétek fel, hogy nincs mitől félnetek tőlem. Féljetek magatoktól! 

7 Mindig a könnyű, szép és biztonságos utat mutatom meg a gyerekeimnek. Megkíméllek 

benneteket a hosszú, nehéz és szomorú gyalogos utaktól, amelyeket műveitek által teremtetek 

magatoknak. Ha eltévelyedtek, vagy lassúak vagytok, és késleltetitek a fény ösvényére való 

megérkezéseteket, az csak azért van, mert makacskodtok. 

8 Új kinyilatkoztatásokat adok nektek, hogy ti is új átalakulásokat érhessetek el. Semmi és senki sem 

lesz képes megakadályozni, hogy tanító szavaim írások formájában eljussanak a lelkekhez. Szavam 

elpusztít mindent, ami hamis, ami az emberi életben felhalmozódott. 

9 Nem egy kis vitát kezdek, hanem egy nagy világnézeti háborút, amelyben az ihletett világít majd. 

Megadom nektek a helyes szót, hogy helyesen értelmezzétek tanításomat. 

10 Jöjjetek a Mesterhez, és tanuljatok Tőle, hogy eltávolíthassátok azokat a rossz értelmezéseket, 

amelyeket a korábbi idők szentírásairól tanítottak nektek. Azok a téves értelmezések, amelyek olyanok 

voltak, mint a vak tükrök, nem engedték meglátni az igazságot. 

11 Az Antikrisztusról szóltak nektek, ami János tanítványom kinyilatkoztatására utal. Tévesen ezt a 

személyiséget sok embertársatokra alkalmaztátok, mind a múltban, mind a jelenben. Ma azt mondom 

nektek, hogy az Antikrisztus, ahogyan az emberiség látta, nem létezik és nem is fog létezni. Antikrisztus 

az, aki nem szeret, mert Krisztus a Teremtő szeretete. Ismerjétek fel tehát, hogy világotok tele van 

antikrisztusokkal, akiket elvakít a materializmus. 

12 Azt mondom nektek, hogy jobb, ha tele vagytok bizonytalansággal és tagadással, mint ha tele 

vagytok hamis hiedelmekkel vagy hazugságokkal, amelyeket igazságnak hisztek. A kételyből vagy 

tudatlanságból fakadó őszinte tagadás kevésbé árt neked, mint a valótlanság hamis bizonyossága. A 

megértésre éhes őszinte kétség jobb, mint a mítoszokba vetett szilárd hit. A kétségbeesett bizonytalanság, 

amely hangosan kiált a fényért, jobb, mint a fanatikus vagy bálványimádó bizonyosság. Ma mindenütt a 
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hitetlenek, a csalódottak és az elkeseredettek vannak túlsúlyban. Ők lázadók, akik gyakran tisztábban 

látnak, mint a többiek, akik nem érzékelik a rituális pózolást, és nem győzik meg őket azok a biztosítékok, 

amelyeket azoktól hallottak, akik spirituálisan vezetik az embereket. Mert mindezek a bonyolult elméletek 

nem elégítik ki a tiszta vízre szomjazó szívüket, amely csillapítja a félelmüket. Azok, akiket lázadóknak 

tartasz, gyakran több fényt mutatnak a kérdéseikben, mint azok, akik azért válaszolnak, mert tanultnak 

vagy fontosnak tartják magukat. Nagyobb tisztasággal éreznek, látnak, érzékelnek, hallanak és felfognak, 

mint sokan, akik magukat az isteni tanítások mestereinek nevezik. 

13 A rettegett és szörnyűséges világvégéről is beszéltek, amelyről úgy gondoljátok, hogy minden 

alkalommal, amikor háború tör ki, küszöbön áll. Erre is azt mondom nektek ma, hogy az a vég, amit 

vártok, nem fog bekövetkezni. A Második Korszak szavaim a materializált és tudományos világra 

vonatkoznak, amely nem tisztel engem, nem szeret engem, és nem ismer el engem. 

14 Szó szerint hittetek olyan emberek eljövetelében, akik "Krisztusnak" fogják magukat nevezni, és 

végre elhittétek és megértettétek, hogy ezek hamis Krisztusok lesznek. 

15 Rosszul akarjátok venni a szimbólumokat, és úgy foglalkoztok velük, hogy tévedésbe estek, és 

végül nem tudjátok, mit gondoljatok. Ne gondolkodj ennyit, tisztítsd meg a lelkedet és a szívedet, és gyere 

hozzám. Megadom nektek a fényt, és feltárom nektek, amit tudnotok kell, mind az anyagi fejlődésetekhez, 

mind a szellemi felemelkedésetekhez. 

16 Kik a hamis Krisztusok? Mindazok, akik felsőbbrendűséget és erényt harsognak, és azt állítják, 

hogy a jót terjesztik, holott éppen az ellenkezőjét teszik. 

17 Még mindig Isten szörnyű igazságosságáról, Jehova haragjáról, a "szemet szemért, fogat fogért", 

az Ítélet Napjáról beszélsz, amikor én leszek a bosszúálló bíró. De hány ítéletnapot éltél meg létezésed 

során? A lelked szomorú pillanataiban nem a bírád, hanem a védelmeződ voltam. Lelkemben nem létezhet 

harag. Hogyan tudnám akkor felfedni? Bennem csak harmónia van. Azok, akik szemet szemért, fogat 

fogért, ti vagytok. Igazságosságom szeretetteljes, és ti magatok vagytok azok, akik lehetőséget kérnek arra, 

hogy megtisztulhassanak. Mert én nem büntetlek titeket. 

18 Ti, akik tévelyegtek, hamarosan befogadlak benneteket, és megadom nektek az erőmet és a 

világosságomat, amikor hívtok Engem. Nem számít, hogy a nagy bűnösök bélyege van a testeden és a 

lelkeden. Azt fogom elérni, hogy áldjátok azokat, akik megbántottak benneteket, és áldjátok Istent, amiért 

lehetségesnek tartotta bennetek ezt a csodát. Akkor elkezded majd érezni Krisztus szeretetét a szívedben. 

Néhányan azt gondolják, amikor ezeket a szavakat hallják: Hogyan lehetséges, hogy a nagy bűnösök 

ugyanúgy részesülhetnek ebben a kegyelemben, mint az igazak, akik érdemük szerint rendelkeznek vele? 

Ó emberek, 

Emberek, ti nem láttok messzebbre, mint a szemetek! Mindig kegyelemből adtam nektek a 

jótéteményeimet, még mielőtt megérdemeltétek volna! 

19 Válaszolok mind a tiszta gondolatra, mind annak szomorú siránkozására, aki foltosan közeledik 

Hozzám, valahányszor az alázat vagy a belátás akár csak egy szikrája is elszökik belőle, mert nem szereti 

embertársait. 

20 Én vagyok a gyengék védelmezője, akik könnyeket hullatnak a nagy tehetetlenségük és 

tudatlanságuk miatt. Én vagyok az isteni remény, aki hívja és vigasztalja a sírót, én vagyok a szerető 

Jézus, aki gyengéden simogatja azt, aki fájdalmában és bűnbánatában sóhajtozik. 

21 Én vagyok a Megváltótok, a Megváltótok. Én vagyok az ember számára hozzáférhető igazság. 

22 Most következik egy másik tanításom, tanítványok: Bizony mondom nektek, amikor erősnek, 

nagynak vagy felsőbbrendűnek érzitek magatokat, eltávolodtok Tőlem, mert büszkeségetek megfojtja az 

alázat érzését. De amikor kicsinek érzitek magatokat, amikor rájöttök, hogy olyanok vagytok, mint atomok 

teremtésem közepén, akkor közeledtek Hozzám; mert alázatosságotok miatt csodáltok Engem, szerettek 

Engem, és közel éreztek magatokhoz. Aztán arra gondolsz, hogy mi minden nagyszerű és 

kifürkészhetetlen, amit Isten magában hordoz, és amit szeretnél megismerni és megtapasztalni. Úgy tűnik, 

mintha isteni suttogások visszhangját hallanád a lelkedben. 

23 Én vagyok a lelked Mestere és Megváltója. A tested egy a sok eszköz közül, amit kaptál. De a 

legtöbben hajlamosak elfelejteni Engem, amikor megtestesülnek, és a földi élet hatása alatt tévútra 

tévednek. Ez akkor történik, amikor a lélekből még hiányzik az igazi nagyság és emelkedettség. 
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Mások, akik nem felejtik el, hogy én vagyok az ő Uruk és Atyjuk, telhetetlenek a kérésben, de fukarok 

az adakozásban. Hiányzik belőlük a lélek nagylelkűsége, hogy képesek legyenek szeretni. Azt hiszik, hogy 

értik, hogyan kell kérni, de nem tudják, hogyan kell adni. Nem tesznek erőfeszítéseket, hogy 

megtanuljanak kérni, még kevésbé, hogy megtanuljanak adni. Az egyetlen dolog, amit kérniük kell Tőlem, 

az az, hogy véghezvigyem az akaratomat rajtuk. Mert már felismertétek, hogy az Én Akaratom igazságos, 

tökéletes és szeretetteljes. 

24 Azt mondom nektek: "Kérjetek, és adatik nektek". 

25 Ön szerint ez a mondat vagy ez a kérés értelmetlen? Bizony mondom nektek, aki hozzám fordul és 

érzi, az csodák forrását találta meg. - Ami az adakozást illeti, adjatok mindent, amit a szeretet tanácsol 

nektek. 

26 A lélek legtisztább érzéseit próbáljátok elhallgattatni a világban a megfelelő örömökkel. De mivel 

az Isteni Szellem el van rejtve lényetekben, mindannyiótoknak alá kell vetnetek magatokat Neki, 

egyeseknek előbb, másoknak később. 

27 Az emberek nem lesznek képesek örökké harcolni Isten ellen, aki az egyetlen, aki a tökéletlen 

lények állapotából a tökéletesség magaslataira emelhet benneteket. 

28 Tanításommal megmutatom nektek az élet igazi értelmét, és megtanítalak benneteket helyesen 

értelmezni nemcsak az idei, hanem a múltbeli szavamat is. Mert téves értelmezéseitek révén fanatikus 

szektás cselekedeteket hoztatok létre szavaimra hivatkozva. Ezért a materializmusotok nem teszi lehetővé, 

hogy megértsétek, amikor azt mondom nektek: "Az ég és a föld elmúlik, de az én szavam nem múlik el." 

Azt gondoljátok: Lehetséges, hogy a mennyország is elmúlik, mint a föld? Ez a mélyebb megértés 

hiányát mutatja. El akartam mondani nektek, hogy az ég, amit láttok, és a föld, amelyen laktok, el fog 

múlni, ahogy az idő másodpercről másodpercre múlik. 

másodperc nyomot hagy rajtuk, hanem hogy az én Igém lényege és szubsztanciája nem múlik el, mert - 

mivel isteni - örökkévaló, és az isteni változatlan. 

A te földed és az égboltod azonban változik és észrevétlenül elmúlik az emberek számára, míg az én 

szeretetem változatlan marad. Szeretetem nem múlik el, mert az egész világegyetem tele van vele. 

29 Jézus azért jött, hogy megtanítson benneteket szeretni, nem azért, hogy kielégítse hiú 

kíváncsiságotokat. de milyen kevesen tudják, hogyan kell szeretni az Ő nevében. Amikor valami jót teszel, 

azt mondod: "Nemes vagyok, nagylelkű vagyok, jótékonykodom, ezért teszem ezt". Én mondom neked: 

Ha ezeket a cselekedeteket Urad nevében tennéd, alázatos lennél, mert a jóság Istentől van, és én 

adományoztam azt a lelkednek. Ezért, ha jó cselekedeteidet emberi szívednek tulajdonítod, megtagadod a 

lelkedet és Őt, aki felruházta azt ezekkel az erényekkel. Másrészt, ha valami rosszat teszel, mosod 

kezeidet, mint Pilátus, és az Atyát hibáztatod a tettedért, mondván: "Isten akarata volt, meg volt írva, Isten 

akarta, ez a végzet". 

30 Azt mondod, hogy semmi sem történik Isten akarata nélkül, hogy feloldozzon téged a hibáid alól. 

De bizony, mondom nektek, tévedtek, mert hibáitok, nyomorúságotok Isten akarata nélkül történik. Ismerd 

fel, hogy a Mindenható soha nem kényszerít téged erővel, az Ő hatalmával. Ezt teszitek a gyengébb 

testvéreitekkel. Bizony mondom nektek, a gonoszság, a becstelenség, a harmónia hiánya a tiétek; a 

szeretet, a türelem, a lelki béke Istentől származik. Amikor szeretsz, a lelked Teremtője az, aki inspirál 

téged. Másrészt, amikor gyűlölsz, akkor te vagy az, a gyengeséged az, ami hajt és tönkretesz.  

31 Amikor valami rossz történik az életedben, biztos lehetsz benne, hogy te tehetsz róla. De aztán 

megkérdezed magadtól: Miért engedi ezt meg Isten? Nem szenved a bűneink miatt? Nem sír, amikor lát 

minket sírni? Mibe kerülne Neki, ha megkímélne minket ezektől a bukásoktól? Mondom nektek: amíg 

nem szerettek, addig Isten olyasvalami lesz számotokra, amit nem érthettek meg, mert Teremtőtök 

nagylelkűsége meghaladja felfogóképességeteket. 

32 Legyetek erősek, nagyszerűek, bölcsek, tanuljatok meg szeretni. Ha szeretsz, nem lesz többé 

gyermeki vágyad arra, hogy megfejtsd Istent, mert akkor látni és érezni fogod Őt, és ez elég lesz neked. 

33 Szeretetem választ ad azokra a kérdésekre, amelyeket néha feltesztek magatoknak 

szenvedéseitekben. Csak azért engedem meg, hogy megismerjétek a gyümölcs ízét, amit termesztettetek, 

hogy érezhessetek valamit abból, amit másokkal éreztettetek. De azt is mondom nektek, hogy amikor a 

szenvedés poharát túlcsordulttá teszitek, és megkímélhetnélek a fájdalomtól, akkor is megengedem, hogy 
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ezek, sőt még a halál is bennetek legyen. A lélek ugyanis mindezen jelentéktelen érzékszervi észlelések 

felett áll, amelyek a test segítségével teszik próbára. 

34 Jézus azért jött az emberekhez, hogy megtanítson benneteket arra, hogyan viseli el a magasztos 

lélek a korbácsütéseket, a sértéseket és a töviseket, hogy amikor "keresztre feszítenek", legyen 

bátorságotok kiállni a hóhérral vagy a rágalmazóval szemben, szeretni és áldani őt. 

35 Így kell magatok mögött hagyni a világot és a testet. 

36 De ma, a kegyelem eme reggelén, amikor az emberi elmén keresztül visszatér hozzátok az Igém, 

üdvözöllek benneteket. 

37 Emberiség, Jézus születésének megünneplésére készültök. 

38 Karácsony ünnepe, öröm és emlékezés. 

39 A gazdagok és hatalmasok számára ez világi kielégülést és élvezeteket jelent. Azok számára, akik 

Krisztust követik, akinek sem ágya, sem otthona nem volt azon az éjszakán, amikor megszületett, ez a 

nélkülözés, de a lelki öröm ünnepe. 

40 Keresztény emberiség, ti, akik készülődtök, hogy feldíszítsétek oltáraitokat és vendégül lássátok 

ünnepeiteket, bizony mondom nektek, üres a szívetek. Nem gondoltatok-e arra, hogy azok az oltárok, 

amelyeket felállítotok, és azok a képek, amelyekkel Engem ábrázoltok, csak gyönyörködtetik a 

szemeteket, és az Isteni másolatai, amelyek nagyon távol állnak a valóságtól? Mindig is az igazi alázat 

templomában laktam. Hasonlóképpen megtanítottalak benneteket arra, hogy teljesítsétek a feladatotokat 

teljes szeretettel és önmegtagadással. 

41 Ma azt látom, hogy ezt a tanítást megfosztották erejétől, hogy a kereszténység elfelejtette a 

jelentését. Mert még azok is keresztényeknek nevezik magukat, akik nehézséget okoznak a családjuknak. 

Azok, akik pompát és hatalmat fitogtatnak, és azok, akik háborúkat szítanak, szintén keresztényeknek 

nevezik magukat. De nem mindenki fogja követni ezt a példát és ezt az utat, mert sokan ráébrednek arra a 

felismerésre, hogy a lélek nagysága a szív természetén alapul, amely otthont ad azoknak a tiszta 

érzéseknek, amelyeket Isten ébreszt az emberben. 

42 Körülbelül 2000 év telt el azóta, hogy emberként a világra jöttem. Erre csak azért emlékeztetlek 

benneteket, hogy felismerjétek, milyen messze vagytok attól, hogy teljesítsétek az utasításomat. Az én 

példám, mint tökéletes emberi lény, születésem pillanatától kezdődött, gyermek- és serdülőkoromban 

folytatódott, míg az utolsó leheletemmel a kínok keresztjén ért véget. Ez a történet, amelyet a véremmel 

írtam, az élet könyve és az emberi megváltás kezdete. 

43 Azért éltem az emberek között, hogy megértessem velük, hogy az Atya irántuk érzett szeretete 

olyan nagy, hogy végül korlátoztam Magamat, hogy emberi lényként éljek velük, távol az isteniségről 

alkotott elképzelésektől, amelyekkel a nép vezetői rendelkeztek, akik a Mózes által rájuk hagyott törvényt 

követték. Hogyan tudták elképzelni az Isten Fiát a szegénységében, miközben ők gazdagságban éltek? 

Hogyan borulhattak le Jézus, az ács fia előtt, miközben kiváltságosnak érezték magukat? 

A szeretetről és alázatról szóló tanításomat nem értették meg. Bölcsőm olyan szegényes volt, hogy 

senki sem jött a közelembe közülük, még csak meg sem simogatott, vagy szeretettel nézett rám. De a 

természetet nagyon is izgatta az Én emberi jelenlétem, és különböző birodalmaiban kinyújtotta felém 

karjait, hogy üdvözöljön Engem, miközben az Örökkévaló fénye, amelyet egy csillag szimbolizált, a 

Messiás eljövetelét hirdette a világnak. 

44 Most, ebben az időben, amikor nem kellett emberi teremtményként megszületnem, sem emberré 

válnom, majd üldözötté válnom, a rátok ragyogó Lelkem fényét az emberiség fogja látni, amely képes lesz 

felismerni, hogy jelenleg hol árad lefelé az Én Igém. 

45 Ma fényként, esszenciaként jövök, hogy békével töltsem el a jóakaratú embereket, akik tudták, 

hogyan kell ezt a napot lelkiséggel és örömmel megünnepelni, és akik szívüket Nekem ajánlották fel 

ajándékként. 

46 A szenvedést és a nyomorúságot ajánljátok fel Uratoknak, emlékezve arra, hogy a Mesteretek is 

azért jött a világra, hogy szenvedjen. 

47 Elfogadom ezt az áldozatot, és olthatatlan lángot gyújtok a szívetekben. Mivel felajánlottam 

magam áldozatul, hogy megmutassam nektek az üdvösségetekhez vezető utat - ne feledjétek, hogy mindig 

kész vagyok kinyújtani irgalmas kezemet, hogy megmentselek benneteket. 

48 Spirituális gyermekkorodnak vége, és most meg kell értened a fejlődésedet. 
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49 Azért adtam nektek az én helyettesítésemet, mert azt mondtam nektek: "Aki teljesíti a tanítványi 

feladatát, olyan lesz, mint a Mestere." Vessetek szeretetet, tegyetek békét a szívekbe, tegyetek csodákat. 

Támasszátok fel a kegyelem életére, támasszátok fel a "halottakat" az igazságra. 

50 Spiritisták, legyetek az Én Igém tolmácsolói és hírnökei. Ezen a napon megsimogatok minden 

embert, aki a kapott útmutatás szerint megemlékezik eljövetelemről. 

51 A hanghordozó elragadtatásakor isteni sugaram, ihletem leszáll rátok, hogy megértsétek szavamat. 

Szeretném, ha egy vágyban egyesülnétek: az emberiség közötti békében. 

52 Boldog az, aki vágyakozva jön el hozzám, mert Isteni Lelkem fényét fogja kapni. Aki Engem 

keres, azért teszi ezt, mert érzi magában, hogy eljött a felfelé irányuló fejlődésének ideje. 

53 Az emberi elme igyekszik megtörni a rabláncokat, amelyek megkötözve tartják. Mondtam nektek, 

hogy most van itt az ideje, hogy az elme és a lélek keresse a szabadságát. Mert előttük egy végtelenül 

tágas terület terül el, ahol többet ismerhetnek meg és érhetnek el, mint amit a szívük mutatott nekik. Az 

ember így tökéletesíti önmagát, és több bölcsességre tesz szert. Akkor az igazság minden emberi 

gondolatban benne lesz. 

54 Ma sok hanghordozón keresztül beszélek hozzátok, és rajtuk keresztül tankönyvet hagyok a 

lelketeknek, ahogyan a Második Korszakban a bölcsesség és a szeretet örökségét hagytam erre az 

emberiségre. Mert tanításom alapja a szeretet, az az egyetemes és legfőbb erő, amelynek célja, hogy 

minden lényt egy családban egyesítsen. 

55 Rendelkeznetek kell ezzel az isteni tulajdonsággal, mert ahol nincs szeretet, ott nem lehet 

kegyelem. Mégis szeretettel töltöttelek el benneteket, hogy amikor csak alkalom adódik az irgalom 

gyakorlására, megtegyétek, jól tudva, hogy az nem egy bizonyos formához kötött és nem is rögzült. 

Annak érdekében, hogy kifejlesszétek az ehhez szükséges képességeket, adtam nektek Önmagam egy 

részét, amely bennetek él. A Lélek által megvilágosított lelketek az, ami megérteti veletek, hogy tőlem 

jöttetek. 

56 Ezért megérthetitek, hogy az isteni erő megnyilvánulhat mindenben, ami élet, mert az élet minden, 

ami körülvesz benneteket. Arra utasítottalak benneteket, hogy ne korlátozzátok Isteneteket egyetlen 

formára. Minden formát felvehetek, vagy nem lehet semmilyen, mert én vagyok a Teremtő. 

57 Amikor intelligenciád elvezet az élet elvéhez, és felfedezed, hogyan jönnek létre és alakítják át 

magukat a teremtmények, meg fogsz lepődni, amikor megérted sok tanításom magyarázatát. Ott 

felfedezheted, hogy Isten mindenben megnyilatkozik, a tekinteted számára észrevehetetlen lényektől a 

legnagyobb világokig és csillagokig. 

58 Így megértitek, hogy az ember nem teremtője az életnek és a természeti erőknek, csak felhasználja 

és átalakítja a már megteremtett dolgokat. E célból helyeztem az embert a teremtésbe, és azért, hogy 

kibontakoztathassa mindazokat az adottságokat és képességeket, amelyekkel felruháztam. 

59 A teremtés maga Isten, és eljön majd az idő, amikor az emberek, akik nem ismerik fel a Teremtő 

és az ember között fennálló kapcsolatot, meg fogják érteni, hogy az ember mindent, amit tesz, az isteni 

hatalomból merít. 

60 Az embernek van egy fejlődése, mint mindennek, ami a teremtést alkotja. Kezdetben éretlen volt. 

Intelligenciája megfelelt az általa folytatott primitív életnek. De Isten gondoskodott arról, hogy önmagából 

fejlődjön ki, hogy felismerje, mi a jó és mi a rossz, hogy felfedezze magában a szellemi és a fizikai 

oldalát, mert kezdetben a lelke nem volt képes erre. 

Így az ember fokozatosan fejlődött, annak ismeretében, hogy honnan jött és hová tart, a képességeinek 

ismeretében, amelyeknek a tökéletesség felé kellett vezetniük. Így jutott el idáig, amikor feltártam neki, 

hogy egy földi élet nem elég a lélek tökéletességéhez. 

61 Erre egyértelmű bizonyítékot kaphatsz, ha azt látod, hogy a mai ember tapasztalata nagyobb, mint 

az elmúlt korok embereinek tapasztalata. A lélek ugyanis magával hozza a korábbi életutakon szerzett 

fényt. 

De ti ezt az időszakot a fény évszázadának neveztétek el az emberi tudomány fejlődése miatt, mert az 

isteni fény minden elmében felragyogott. 

62 Én, az Atya vagyok az, aki hozzátok szól. Annak, aki kételkedik, világossá és pontosabbá teszem 

Szavamat. A hanghordozó képességeinek megfelelően nyilatkozik meg. Agya befogadja bölcsességem 

közvetítését, és képességei szerint fejezi ki azt. A jelentés azonban minden adó esetében ugyanaz. 
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63 Mindannyiótokat befogadlak és megáldalak benneteket. 

64 Itt van köztetek a tökéletes Bíró, aki kopogtat érzékenységetek ajtaján, hogy megértesse veletek, 

milyen csekély jelentőséggel bírhatnak gondolataitok, szavaitok és cselekedeteitek az ő mindenhatósága, 

igazságossága és igazsága iránt. Lelked képes volt úgy fejlődni, hogy szellemed nemcsak a jelenlegi 

létezésed vétkeit ítéli meg, hanem feltárja előtted az isteni igazságosságomnak való ősi adósságodat is. 

65 Amint érzéseid nagyobb spiritualitást érnek el, múltad emléke és intuíciód tisztább lesz benned. 

Most még csak halvány elképzelésed van minderről. De mindazonáltal segít abban, hogy önátadással és 

bizalommal hordozd a keresztedet - abban a bizonyosságban, hogy így a lelked megtisztul és megmenekül. 

66 Azok, akik egykor gúnyolták Jézust, amikor látták, hogy a keresztet a vállán cipelve liheg, ma 

azok, akik szívesen felvették a keresztjüket, hogy megmásszák a hegyet. Azok, akik akkor azt kiáltották, 

hogy "feszítsd meg Őt", most arra szentelték magukat, hogy Engem szolgáljanak és szeressenek. 

67 Azok a kiáltások átszúrták a szívemet, azok a gyűlölködések és káromlások bántottak Engem. De 

nem adtam nekik halált, hanem megbocsátottam nekik, és új életet adtam nekik, mert nem tudták, mit 

tesznek. 

68 Lelkileg még mindig a kereszthez vagyok szögezve, bár ti leválasztottátok a testemet a kereszt 

fájáról. Még mindig vér és víz folyik az oldalamról, és minden seb friss, mert még mindig nem szeretitek 

egymást, mert még mindig ellenségeskedések és háborúk vannak. 

69 Bizony, megáldalak benneteket: Készüljetek fel, hogy tisztán halljátok a lelkiismeret szavát, és 

hogy szellemetek szemei felismerjék mindannak igazságát, amit mondtam nektek. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 249  
1 Szeretett emberek, itt van köztetek "Az Ige", ugyanaz, amely a Második Korszakban szólt 

hozzátok, és amely ma szellemileg nyilvánul meg az emberi elmén keresztül. 

2 Bizony mondom nektek, Jézus létezése az emberek között nem volt könnyű. Gyermekkoromtól 

kezdve a keserűség pohara került ajkamhoz. De én azért jöttem, hogy ezt tegyem: szenvedjek elejétől a 

végéig, hogy megmutassam nektek az üdvösséghez vezető utat, és megtanítsalak benneteket arra, hogy ha 

én, az élet, a béke és a boldogság Ura lemondtam dicsőségemről, hogy szenvedjek általatok a földön, 

akkor mi vár rátok? Mit várhatsz a földi világod boldogságaitól, örömeitől és sikereitől? 

3 A keresztény világ ma is megemlékezik arról a napról, amikor Jézus a világra jött. De még az 

emlékezés napjaiban is hallatszik a háború dübörgése, és az emberek ölik egymást. A nők védtelenek, a 

gyerekek pedig árván maradtak. Eközben Mária, az Anya, kiteríti szeretetének köpenyét a világra. Ő a szív 

melege, az örök méh, az otthon. Jézus legtökéletesebb Édesanyja emberként szintén megtanította isteni 

leckéjét, amely az istálló jászolánál kezdődött és a golgotai keresztnél ért véget. 

4 Béke a jóakaratú emberekkel, akik szeretik, áldják és imádkoznak az emberiségért. 

5 Teremtményeim, ti, akik anélkül kerestek Engem, hogy bármit kérnétek Tőlem, és csak azt 

várjátok, amit az Én Akaratom ad nektek: amikor érzitek szeretetemet és jótéteményeimet, mély szeretettel 

fogadjátok őket, gondolataitokat Rám bízzátok, és azt mondjátok Nekem, hogy tökéletesíteni kívánjátok 

magatokat. 

6 Olyanok vagytok, mint a madarak, akik fészket keresnek, hogy menedéket találjanak. Melegségre 

vágyva közeledtetek egymáshoz, és az én Igém táplált benneteket és kielégítette szíveteket. 

7 Ezen a napon mutassátok be előttem műveiteket. Magad mögött hagyod a könnyeket és a 

szenvedést, és reménykedsz abban, hogy az új év elhozza az emberiség számára a hőn áhított békét. 

8 Hálát adtok Nekem, hogy a megértés hiánya és a csalódások elszenvedése után megtaláltatok 

Engem, és amikor úgy érzitek, hogy szeretlek benneteket, hálaéneket énekeltek. 

9 Most fedezed fel a kincset, az örökséget, amit kerestél, és amikor beléptél a lelkedbe, meglepődtél, 

amikor felfedezted az adottságaidat, amikor megláttad a rejtett és elfeledett képességeket. 

10 Megtaláltad Bennem a szeretetet, amit kerestél, az igaz Mestert, a hűséges barátot. Lelked minden 

nemes húrja felébredt, és érzed a vágyat, hogy elmondd az emberiségnek, hogy Lelkem minden lény felett 

rezeg, hogy fényem olyan Igévé vált, amelyet mindenki hallhat, és hogy az általam kiválasztott eszköz az 

emberi lény, aki akaratom által tanításom szócsövévé vált. 

Ha az Örömhír a te közvetítéseddel eljut az emberekhez, és meghallgatnak téged, örülni fogsz. Ha nem 

hallgatnak rád, ne aggódj, mert sokféleképpen fogom magamat ismertetni, hogy legyőzzem az emberi 

engedetlenséget. 

11 A Második Korszakban azt mondtam tanítványaimnak: "Újra eljövök és akkor beszélek az ember 

lelkéhez, amikor már a bűn csúcspontján van." De jeleztem nekik, hogy milyen módon fogok újra eljönni, 

szellemi értelemben, és most itt vagyok, hogy beteljesítsem ígéretemet. 

Azok a tanítványok megkérdezték Tőlem: "Hogyan fogunk felismerni Téged?" És megadtam nekik 

eljövetelem jeleit. De most már látjátok, hogy bár azok az apostolok nincsenek a földön, ti felismertétek 

Atyátok hangját azokban, akiket ebben az időben kiválasztottam, hogy tanításomat továbbítsák nektek. 

12 Amikor megérkeztem a Golgotára, és kiürítettem szenvedésem poharát, sokan azok közül, akik ma 

egy emberi lény közvetítésével hallanak Engem beszélni, jelen voltak. Nem értették, hogy ki volt Ő, aki 

hozzájuk szólt, és ti vagytok azok, akik figyelmen kívül hagytátok az utasításaimat, és ma azt mondjátok 

nekem: "Mester, szeretünk Téged, követni akarunk Téged. Ha egy másik időben nem ismertünk fel Téged 

- most látjuk hibánkat, és bocsánatodat kérjük. Engedd, hogy közvetlenül kövessük lépteidet." 

13 De én azt mondom nektek: Ó, tanítványok, akik megnyitottátok szíveteket, és engeditek, hogy az 

én Igém termékeny magként csírázzon, növekedjen és gyümölcsöt teremjen - engedjétek, hogy ez a tanítás 

minden hasznát bennetek hagyja, és hogy ezek embertársaitok javát szolgálják. 

14 Közeledik az idő, amikor az emberi szellem az igazságot fogja keresni. Akkor az én magvaim el 

lesznek vetve a föld egész felszínén, és mindenütt apostolok fognak megjelenni. 

15 Készüljetek fel ma, legyetek türelmesek a küzdelemben. Minden szenvedésed meg lesz 

jutalmazva. Érezzétek simogatásomat és megbocsátásomat, amely enyhíti szenvedéseiteket. Így tisztítjátok 
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meg magatokat, hogy tisztán jöhessetek hozzám. - Amikor így beszélek hozzád, békét érzel, és a szíved 

elcsendesedik. 

16 Hagyjátok magatok mögött a megpróbáltatásokat, ne keressetek Engem a fájdalom útján. Jöjjetek 

hozzám, aki a Szeretet vagyok. 

17 Azt akarom látni, hogy erős vagy, azt akarom látni, hogy türelemmel viseled a keresztedet, és 

ajándékokat osztogatsz az utadon. Figyeljetek minden egyes cselekedetetekre, hogy mindig méltók 

legyetek az általam felajánlott békére. 

18 Ti emberek sokasága, gyermekeim, ti, akik a világosságra vágyva jöttök ide: Várjátok szavaimat, 

gondolataimat, hogy elfelejtsétek szenvedéseiteket. 

19 Ti összegyűltetek itt, és megtaláltátok az én fényemet a tanításom jelentésében. Amikor 

egymáshoz szóltatok, megértettétek, hogy egy és ugyanaz az ok vezetett benneteket arra, hogy ebben az 

igében keressetek Engem, és hogy ez az ok az igazság szomjúsága, a szeretet szomjúsága volt. 

20 Nagyon kevés az, amit adnom kellett nektek, emberek, mert már a lelketekben hordoztok mindent, 

amit kértetek Tőlem. Csak arra kellett volna utasítanom benneteket, hogy tekintsetek lényetek 

örökkévalójára, hogy ott fedezzétek fel örökségeteket és gazdagságotokat. 

21 Csak az én fényem nyitja meg a lélek szemét az igazságra, csak ez világítja meg az igaz 

bölcsességhez vezető végtelen utat, az üdvösségedhez vezető utat. 

22 Minél többet kutatsz ezen az úton, annál többet találsz, minél mélyebbre ásol, annál nagyobb 

kincsekre bukkansz - olyan kincsekre, amelyek el voltak rejtve, de amelyek jelen vannak a lelkedben és a 

hozzá tartozó életben. 

23 Mennyi gazdagságról feledkeztél meg, és mennyi csodát fogsz felfedezni az út során! 

24 Még sokat kell tanulnotok, hogy fogékonnyá tegyétek magatokat inspirációimra és hívásaimra. 

Milyen gyakran érzékelitek a spirituális rezgéseket anélkül, hogy megértenétek, ki hív benneteket! Ez a 

"nyelv" annyira zavaros számodra, hogy nem tudod megérteni, és végül a szellemi megnyilvánulásokat 

hallucinációknak vagy anyagi okoknak tulajdonítod. 

25 Kemény a szívetek és ostoba az elmétek, amely nem engedi, hogy a lélek befogadja az igazi 

otthona hatását. A korábbi időkben nem ilyen volt Isten népe: a spiritualizációt azok az egyszerű szívű és 

felemelt lelkű emberek művelték, akik az isteni törvény teljesítésére és a földi törvények betartására 

törekedtek. 

26 Szeretném, ha újra éreznék és szeretnének, mint akkoriban, de spirituálisabb módon. 

27 Ezt próféták, az én Igém és egyik apostolom jelentette be. Ha valóban képesek lennétek ezeket a 

kinyilatkoztatásokat eggyé egyesíteni, megdöbbennétek azon, hogy milyen világosan beszélnek erről az 

időről, amit éltek, és a megnyilvánulásokról, amelyeknek tanúi vagytok. 

28 Az emberi értelemmel való igehirdetésem rövid lesz. Mert ha elhúzódna, abbahagynátok, csak 

ahhoz igazodnátok, hogy élvezzétek a szavamat, és végre megszoknátok a jelenlétemet. Ezért 

megnyilvánulásom ebben a formában hamarosan véget ér, és akkor kénytelenek lesztek tanulmányozni a 

hallottakat, tökéletesíteni imátokat, hogy érezzétek jelenlétemet, és jobban felkészüljetek arra, hogy 

méltóvá váljatok csodáimra. 

29 Szeretném, ha elkerülnétek két hibát: megrekednétek az istentiszteleti cselekedetek 

megszokásánál, és túl gyorsan akarnátok fejlődni. Menjetek rendületlenül, lépésről lépésre a cél felé, 

amelyet elétek tűztem. Így fokozatosan felemelkedsz, megtisztítod a lelked foltjait és törleszted az 

adósságokat. Egyre közelebb fogtok kerülni az örök élethez, amely minden lélek otthona lesz, amikor 

elérik a tökéletesség állapotát. 

30 Amikor hallotok Engem, ó, gyermekeim, egyesek imádkoznak és bocsánatot kérnek Tőlem, mások 

sírnak. Látom a szeretet, a bűnbánat, a félelem könnyeit - mindet befogadom. Ismerd fel, hogy a Mestered 

milyen sokféleképpen hallgat meg téged, aki minden "nyelvet" tud értelmezni. 

31 Amikor hallotok Engem, nem akarjátok, hogy ez az óra elmúljon. "Micsoda béke, micsoda 

nyugalom, micsoda végtelen boldogság!" - mondja nekem a lelked. De én válaszolok neked: A lelki 

életben meglesz ez a béke, ez a boldogság, az érzés, a szeretet, a tudás és a képesség boldogsága - nem egy 

órán át, hanem az örökkévalóságig. 

32 Várni fogok rád az Ígéret Földjén, és az Én fényem elkísér téged az utadon, amíg el nem érsz 

Hozzám. Mert én vagyok a fény, amely felragyog, hogy megvilágítsa utadat. 
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33 Igémben olyan próféciákat tettem neked, amelyeket láttál valóra válni, hogy azok, akik hallják a 

bizonyságtételedet, osztozzanak a hitedben. Micsoda öröm lesz azok számára, akik eddig hit nélkül éltek, 

és hirtelen kinyitják a szemüket, felfedezik maguk körül az örök életet és magukban az Istenség 

hasonlatosságát! Abban a pillanatban a létezés megváltozik e lények számára, mert többé nem azokhoz 

tartoznak majd, akik kérnek, hanem azokhoz, akik hálát adnak. Mert azok, akik kérnek, azért teszik ezt, 

mert nem tudják, hogy van elég, és azok, akik hálát adnak, azért teszik ezt, mert meg vannak győződve 

arról, hogy több van nekik, mint amennyit megérdemelnek. 

34 Amikor a természet csodáit szemlélitek, és rájöttök, hogy az isteni szeretet és irgalom tárgya 

voltatok, nem áradt-e hála a szívetekből? Háládnak mi nagyobb bizonyítékát adhatnád Nekem abban a 

pillanatban, mint csodálatod, alázatod és nagyságom megvallása? Akkor nem a fájdalom, nem a 

megpróbáltatások, nem az önzés gyújtotta fel a szívetek irántam. 

35 Valahányszor hálaadó imát suttogsz, kísérd azt olyan cselekedetekkel, amelyek megerősítik ezt az 

érzést. 

36 Minden tévedést el kell távolítanom tőletek, mert az az időszak, amelyben ebben a formában 

szólok hozzátok, már nagyon rövid, és amikor az 1950-es év véget ér, jobban meg fogjátok érteni 

munkámat, mert alaposabban tanulmányoztátok majd tanításomat szellemvilágom bölcs tanácsainak 

segítségével. A hanghordozók, akiket az isteni üzenet továbbításának feladatával bíztak meg, felelősségük 

nagyobb ismeretében készülnek fel. 

37 Addig az időpontig, amikor visszavonom Szavamat, meg kell tisztulniuk köztetek az istentiszteleti 

cselekedeteknek és szokásoknak. Akkor az, aki követni akar Engem, az igazság zászlaját, induljon el és 

kövessen Engem, és aki önzésből és személyes előnyök kereséséből kitart amellett, hogy megmásítja azt, 

ami tiszta, az kénytelen lesz elszenvedni engedetlenségének és az éberség hiányának következményeit. 

38 Nem én leszek az, aki megbüntetem a gyermeket: ő maga fogja érezni a büntetését. Minden 

gyomot a gyökerénél fogva ki fogunk tépni. 

39 Felszabadítottam ezt a spiritualista népet, megvilágítottam a "mezejüket", és elhárítottam előlük az 

akadályokat és akadályokat. De ennyi előnye mellett nagy felelősséget is hordoz. 

Figyeljetek, hogy tisztán halljátok lelkiismeretetek hangját, amely jelezni fogja nektek, hogy mit kell 

tennetek, és mindig éberségre int benneteket. 

40 Ez alatt az év alatt, amely a felkészülést szolgálta számotokra, mert erőfeszítéseket tettetek, hogy 

elszakítsátok azokat a láncokat, amelyek a fanatizmushoz kötöttek benneteket, amely megakadályozta 

szellemi kibontakozásotokat, szilárd akaratotok volt megszabadulni számos előítélettől. Azóta 

szabadabbnak és az igazsághoz közelebbinek érzed magad. Most erősebbnek fogod érezni magad a 

küzdelemben. 

41 Mennyi esemény fog történni! Hány ember által teremtett kis világot kell elpusztítani! Bizony 

mondom nektek, minden hamis nagyság és minden önző cselekedet semmivé lesz. 

42 Kevesen vannak köztetek, akik megértették tanításomat. De amikor eljön távozásom pillanata, 

tanítványaimat a tudással és a szükséges erővel hagyom, hogy szembenézzenek a harccal. Mert a Mester 

elnéző veled, mert látom az erőfeszítéseidet, amelyek, bár kicsik, mégis értékesek, és amelyeket 

elfogadok. 

Meg van győződve arról, hogy a lélekért dolgozik, hogy amit ma könnyekkel vet el, az holnap édes 

gyümölcsöt fog teremni. Ki meri ezt tudva vesztegetni az idejét? 

43 Hamarosan látni fogod, hogy a tanításomat különböző nyelveken is közzéteszik. Akkor az én 

szavam, az én tanításom kapcsolatba fog hozni titeket távoli országok embereivel, és bár soha nem láttátok 

egymást, mégis fel fogjátok ismerni egymást. Bár földek és tengerek vannak köztetek, egyesültök és egyek 

lesztek Munkám által. 

44 Ahogy az 1950-es év a végéhez közeledik, sokan bizonytalanok és kételkednek majd. Miért 

kételkednek egyesek a kinyilatkoztatásaimban, akik nagyobb intelligenciával rendelkeznek, mint azok, 

akik hisznek a megnyilvánulásomban? Mert nem az emberi tudás és nem az értelem képes megítélni az 

igazságomat, és amikor az ember ezt megérti, félelem fogja el minden újjal, minden számára ismeretlennel 

szemben, hogy öntudatlanul elutasítsa azt. De ti, a gyengék, a tanulatlanok, akik nem tudjátok elérni az 

intelligenciájuk által elismertek magasságát, ti vagytok azok, akik hisztek, és képesek vagytok elmélyedni 
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a szellemi misztériumokban. Miért? Mert a Lélek az, aki az Örök Életet és annak csodáit feltárja az 

elmének. 

45 Az emberi értelem olyan erőt képvisel, amellyel most harcolni fogtok, mert az ember általa olyan 

eszméket és elképzeléseket teremtett magának a szellemi dolgokról, amelyek nem a Szellem által 

nyilatkoztak meg neki. 

46 Erősnek kell lennetek ehhez a küzdelemhez - olyan erővel, amely szintén a lélekből fakad. Az erőd 

soha nem fog a testedre, sem a pénz hatalmára, sem földi eszközökre épülni. Csak a benned élő igazságba 

vetett hited fog győzedelmessé tenni a küzdelemben.  

47 A világ felbolydul, amikor az én Igém elhangzik a nemzetek között, mert az emberek lelke, akik 

felkészültek erre a kinyilatkoztatásra, örömmel és ugyanakkor félelemmel is meg fog mozdulni. Akkor az, 

aki meg akarja ismerni az igazságot, megszabadul materialista elképzeléseinek rabságából, és felfrissül a 

tekintete elé táruló, fénnyel teli horizontokon. De aki kitart elméje elsötétítésében és e fény ellen való 

küzdelmében, az még mindig szabadon teheti ezt. 

48 A szellemiség felé való szemléletváltás barátságot és testvériséget fog teremteni a nemzetek 

között. De szükséges, hogy felkészüljetek, mert a konfliktus nagy lesz. Amikor az emberek háborúkban 

támadnak egymás ellen, az nem azért van, mert ez az én akaratom, hanem azért, mert nem értették meg 

Isten törvényét. 

49 Mivel a lélek fejlődése egy igazságos törvénynek van alávetve, az ember megtisztul az útján. Így 

válik igazzá Isten előtt saját maga által. 

50 A jelen kor meglepte az emberiséget, hogy nagyon messze került a helyes úttól. A háború, az 

éhínség, a járványok, a bánat és a pusztítás olyan hangok, amelyek a világban uralkodó irgalmasság, 

lelkiség és igazságosság hiányáról beszélnek. 

51 Értsétek meg, hogy én a békére ösztönzök benneteket. Soha nem uszítottalak benneteket háborúra. 

52 E káosz közepette tanítottalak benneteket, és kihúztalak benneteket a szenvedélyek örvényéből, 

hogy felfedjem előttetek, amit máskor megígértem nektek - hogy elmondjam nektek, hogy bár kicsik és 

alázatosak vagytok, lelki felkészültségetek és hitetek bátor katonákká és Munkám önzetlen apostolaivá fog 

átalakítani benneteket. 

53 A világ érezni fogja bennetek Jelenlétemet, emlékezni fog a ma elfelejtett Törvényemre, és meg 

fogja ismerni az új kinyilatkoztatásokat és tanításokat. Az emberiség akkor fog Engem teljes 

dicsőségemben látni, amikor megkapja a ti szeretet műveinek bizonyságtételét. 

54 Ha a hitetek a nagy megpróbáltatások közepette elgyengül, akkor nem fogtok tudni hitet ébreszteni 

embertársaitokban, nem fogjátok tudni meggyógyítani a betegeket, nem fogjátok tudni megrázni a 

bűnösök szívét, és nem fogjátok tudni megvigasztalni a szenvedőket. Átmenetileg úgy fogod érezni, hogy 

megfosztottál attól az erőtől, hogy megvilágítsd az utakat, hogy ajtókat nyiss a rászorulóknak. 

Méltatlannak fogod érezni magad arra, hogy kézen fogd a vakot, hogy vezesd, és akkor a szíved 

keservesen sírni fog. Csak ha teljes bizalmadat belém helyezve imádkozol, akkor fogadlak be, 

meghallgatlak, békét adok lelkednek, és szeretetem kiolthatatlan fényével gyújtom meg hited lámpását. 

55 Olyan népet, olyan családot akartam belőletek teremteni, amely az én Törvényemben egyesült, 

egymást szerető, amelyben nincs rosszindulat, hogy példaként szolgáljatok embertársaitoknak, és 

szentélyem alapját képezzétek. 

56 Nem kérek tőletek semmi lehetetlent, csak azt akarom, hogy szavaitok és cselekedeteitek igazak 

legyenek. Ha alázattal és megértéssel követitek útmutatásomat - ha életetekben erényt és egyszerűséget 

fejeztek ki, akkor nem kell beszélnetek, és nem kell erőfeszítéseket tennetek, hogy felébreszd 

embertársaitok lelkét. Ekkor elegendő lesz a tevékeny szeretetről szóló tanúságtétel. 

57 Nem önök lesznek az egyetlenek, akikre ez a felelősség hárul. Lesznek új embertömegek, új 

"munkások" és új "katonák", akiknek ugyanolyan vagy még nagyobb buzgalmuk és szeretetük van, mint 

nektek, és akiknek sikerül egy lépést előre tenniük a fejlődés útján. 

58 Ahogyan a második korszak tizenkét apostolát arra tanítottam, hogy gyógyítsák a betegeket, 

szeressék felebarátaikat, bocsássák meg a sértéseket, szabadítsák fel a megszállottakat és támasszák fel a 

"halottakat" új életre a szeretet szavaival és cselekedeteivel, úgy tanítottalak titeket is, hogy tanításom 

igazi apostolai lehessetek. 
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59 Nyugodj meg, eddzétek értelmeteket, mert bizony mondom nektek, a felkészültségeteknek 

megfelelően kaptok majd tőlem, és elmondhatom nektek: Itt vagyok, hogy beteljesítsem ígéretemet, 

miszerint újból veletek leszek. 

60 Beszélj hozzám lényed legbelsőbb részében, mert hallom szellemi nyelvedet. Ti rámutattok 

szerencsétlenségeitekre, de azt is látom, hogy szenvedtek, amikor látjátok a szenvedést, amelyet az 

emberiség a keserűség poharaként ürít ki ebben az időben, mert a világ elutasított Engem, a kísértés 

karmaiba esett, és tudatlanságában és gyötrelmében ostorozza magát. Alázattal telve közeledem, hogy 

minden szív ajtaján kopogtassak, hogy vigaszt, békét, kenyeret adjak az embereknek a lelküknek. De az 

ember elfelejtett Engem, messzire taszít magától, mert nem ismert fel Engem. Az ember sír a múltja miatt, 

mert azt hiszi, hogy Én messze vagyok, mert nem hallotta ezt az Igét, amelyet most adok nektek. Ezért 

még egyszer emlékeztetlek benneteket arra a magasztos küldetésre, amelyet az emberiség körében kell 

teljesítenetek. 

61 Azért töltöttelek el benneteket az erőmmel, hogy felébresszétek a lelkeket, hogy továbbadjátok 

békémet, hogy imádkozzatok azokért, akik nem tudják, hogyan kell imádkozni, hogy embertársaitok 

fájdalmát átérezve imádkozzatok értük. 

Ti vagytok azok az emberek, akiket felébresztettem és megajándékoztam, hogy megtegyék az első 

lépéseket, tele szeretettel, testvériséggel és megbocsátással. Legyetek igaz tanítványok, akik 

tanulmányozzátok és kövessétek az általam adott utasításokat. Mert tanítványaimként hagylak benneteket 

a földön. 

62 Emberek: Köztetek vannak hitetlenek, akik nem elégednek meg Szavam értelmével, akik nem 

éreznek igaz hitet szellemi megnyilvánulásomban, akik az anyagelvűségben, az énekekben és szó-

imádságokban, a rítusokban és szertartásokban keresnek Engem, mert lelkük még nem erősödött meg az 

igazságban, és ezért távolodnak el Tőlem. 

63 Sok mindent megtanítottam neked. Megígértem neked, hogy a szentélyben fogok lakni, amelyet a 

szívedben készítesz nekem. De azok, akik materializált kultuszt gyakorolnak, azt hiszik, hogy ezzel 

Nekem tetszenek, és jobban teljesítik küldetésüket. De én azt mondom nekik: Világosan átadtam nektek az 

utasításaimat. Miért alszol továbbra is? 

Sokat beszéltem hozzátok, de nagyon keveset tanultatok. Amikor nagy kinyilatkoztatásokat tettem 

nektek, ti fellázadtatok ellenük, mondván: "Az Atya imádásának ez a módja nem tetszik nekünk, mi 

kitartunk az imádatunk formái mellett. Mert az Atya imádásának formáját szellemtől szellemig nem 

tanultuk meg." 

De én azt mondom nektek: Az idő el fog múlni, és továbbra is aludni fogtok, és nem lesz meg a 

dicsőséges ébredés, amely felemeli a lelketeket. Holnap úgy fogjátok érezni, hogy elárvultatok tőlem, és 

bár olyan közel vagyok hozzátok, nem fogtok érezni Engem, mert nem tanultatok meg érezni Engem. 

64 Emlékezzetek, szeretett népem, hogy Atyátok mindenkor szólt hozzátok. A Második Korszakban 

az Isteni Mester megmutatta nektek a felemelkedés útját, és rajta hagyta a lábnyomát, hogy elérjétek az 

igazi Atyaföldet. A jelen időben megvilágosítottam a lelkedet, felkészítettelek az Igém és a kegyelmem 

által, hogy elindulhass, hogy úgy dolgozz, mint Illés. Így válhattok az emberek vezetőivé. 

65 Ez az az idő, amikor egyesítettem és összegyűjtöttem Izrael választott népének tizenkét törzsét, 

hogy ismét megkapják az Isteni "Ige" tanítását. Mesterként hallhatóvá tettem tanításomat közöttetek. 

Felkészítettelek benneteket az Igém által, orientáltalak benneteket. De a veletek való kommunikációnak ez 

a formája hamarosan elmúlik. 

66 "Izrael, légy az emberiség vezetője, add meg neki az örök életnek ezt a kenyerét, mutasd meg neki 

ezt a szellemi munkát, hogy a különböző vallások spiritualizálják magukat az én tanításaimban, és erre a 

Isten országa minden emberhez eljut." 

67 Tejet és mézet adok nektek, mert ti vagytok azok, akiknek nehéz küldetést kell teljesíteniük - olyan 

küldetést, amely nem lesz nehéz kereszt a vállatokon. Ti vagytok azok az emberek, akik még egyszer 

felismertek Engem, és lelkesedéssel telve szeretnétek elindulni, hogy megmutassátok zászlótokat az 

emberiség előtt. 

68 Megtanítottalak benneteket arra, hogy harmóniában éljetek Velem, és hogy alázatosak és 

egyszerűek legyetek minden cselekedetetekben és gondolatotokban. Azt tanítottam nektek, hogy míg az 
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ember háborúkat szít, hogy megölje magát, nektek az Én Istenségem katonáinak kell lennetek, a fény 

fegyvereit a kezetekben hordozva, hogy harcoljatok a világ gyűlölete és tudatlansága ellen. 

69 Ismerjétek fel, népem, hogy környezetetekben az emberek félelmükben és fájdalmukban küzdenek, 

és ti vagytok azok, akik arra hivatottak, hogy elhozzátok nekik Isteni Lelkem vigasztalását, bátorítását és 

szeretetét. 

70 Látjátok, ha ilyen módon teljesítettétek a küldetéseteket, érezni fogjátok a békémet, és hagyni 

fogjátok, hogy az emberek osztozzanak ebben a békében. Adjatok fel minden földi ambíciót, és öltözzetek 

fel szeretetemmel, hogy kegyelmem általatok nyilvánuljon meg az egész világon. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 250  
1 Melyik lélek, aki hall engem az Ígéret Földjéről beszélni, ne érezné azt a vágyat, hogy ott éljen? 

Közöttetek való igehirdetésem célja, hogy segítsem lelketeknek eljutni a fény és az örök béke világába, 

ahonnan Teremtőtök dicsősége érzékelhető. Mindig is ki volt jelölve számotokra egy út, hogy elérjétek 

annak az örökkévalóságnak a kapuját, annak az életnek a kapuját, amely a lelketekre vár. 

2 Megbocsátottam neked, és könnyítettem a vezeklés terhét, hogy gyorsabban haladhass előre, 

megtisztulj a bűntudattól, és megerősödve érezd magad, hogy újra nekivágj az útnak. Nagy a küldetésetek 

és a harcotok a földön, de még nagyobb a háborúk és katasztrófák idején, amelyben meg kell tanulnotok 

olyan odaadással imádkozni, hogy a lelketek - mások számára láthatatlan és sérthetetlen - képes legyen 

megállítani a háború terjedését, és a béke palástját teríti a nemzetek fölé. 

3 Ez a nemzet, amelyben éltek, nem az Új Jeruzsálem, mert ez a város a szellemiben vár rátok. De ez 

az én megnyilvánulásomra lett kiválasztva ebben az időben, és olyan lesz, mint egy ajtó, amely elvezet 

benneteket a fehéren ragyogó városba, amelyet János apostolom látott az elragadtatásában. 

4 Idegenek fognak belépni a városotokba, és lélekben testvérekként kell tekintenetek rájuk, anélkül, 

hogy lenéznétek őket azért, mert más fajhoz tartoznak. 

5 Emeld fel gondolataidat néhány pillanatra, és én el fogom érni, hogy a háború zaja, az emberek 

panasza, az anyák fájdalma, a gyermekek sírása elérje a szívedet, hogy megértsd küldetésedet, és 

elkezdhesd teljesíteni azt. Most az ítélet ideje van, amelyben azt látjátok, hogy a gazdag fösvényeket és a 

hatalmasokat, sőt a függő nemzeteket is megfosztják hatalmuktól, valamint azt, aki gazdája engedélye 

nélkül idegen dolgokat bitorolt, hogy gazdagságát gyarapítsa. Számára is eljött a nap, amikor látnia kell, 

hogy más kezek elveszik tőle azt, amit jogtalanul birtokolt. 

6 Anyagi szegénységetekben azt hiszitek, hogy mentesültök az ítéletem alól. De azt mondom nektek, 

hogy tévedtek, mert ti is gazdaggá válhattok a szellemi gazdagságból, amit átadok nektek. 

7 Ma arra kértelek benneteket, hogy emeljétek fel gondolataitokat, hogy megpróbáljátok átérezni a 

nemzetek által elszenvedett fájdalmat. De láttam, hogy még nem vagytok képesek érezni embertársaitok 

fájdalmát, még akkor sem, ha a levegőt, amit belélegztek, áthatja ez a fájdalom. Vajon neked is át kell-e 

menned ezen a megpróbáltatáson, és ki kell-e ürítened azt a poharat, hogy megértsd a fájdalmat, amely az 

emberiséget nyomasztja? Szíved még mindig megkeményedett, és nem árad belőle a szeretet kristályos 

vize. 

8 Boldog az, aki elindul, hogy szolgálja embertársait, mert látta az őket gyötrő nehézségeket. 

Hagyom, hogy a mellemen pihenjen, miután befejezte a munkáját. Emlékezz: amikor az élet rád 

mosolygott, közömbösen néztél a szenvedőkre. Mások pedig, miután megismerték a nyomorúságot, és 

dicsőséges életet értek el - ahelyett, hogy segítenének azoknak, akik bekopogtatnak az ajtajukon, 

elkergetik őket, és azt mondják nekik: "Menjetek az utatokra, szenvedjetek és küzdjetek, ahogy én 

szenvedtem és küzdöttem, akkor ti is megkapjátok azt, amit én oly sok erőfeszítéssel elértem." Ez nem 

igaz. 

9 Tanításom tanít téged: Bár nagy megpróbáltatásokon és szenvedéseken keresztül szerezted meg azt 

a békét, amelyet szíved lelki lelked fényében élvez, ezeket az ékszereket anélkül kell szétosztanod 

embertársaid között, hogy meg akarnád tudni, van-e érdemük arra, hogy birtokba vehesd őket. 

10 Az Igém ugyanolyan hatással volt rád, mint amikor Lázárt életre keltette. A halál lehelete hatolt be 

a szívetekbe, és elpusztította minden reményeteket, hogy túléljétek a háborút, amely folyamatosan 

fenyegette a békéteket. De ugyanakkor, amikor a háború híre megérkezett, megtudtátok, hogy a Mester 

hangja egyszerű és alázatos szívek gyülekezetének kebelében hallatszott, és anélkül, hogy mélyebben 

megkérdeztétek volna magatokat, hogy ez igaz-e, hogy lehetséges-e egy ilyen csoda, eljöttetek Engem 

keresve, tudván, hogy Én vagyok a Béke. 

11 Amikor meghallottad ezt a hangot, lelked minden húrja megmozdult, és felkiáltottál: "Te vagy az, 

Uram, aki beszélsz!". A hitetek azonban még nem vált teljessé, mert bár Velem vagytok, még mindig 

féltek, mint azok a tanítványok, akik velem hajóztak. Amikor látták, hogy a tenger hullámai 

megduzzadnak, így kiáltottak: "Uram, Uram, ments meg minket, elveszünk". 

12 Miért féltek, ó nép, bár kegyelmem oltalma alatt álltok? Miért nem bízol a hatalmamban? Ne 

engedd, hogy az erőfeszítésed, hogy meghallgass Engem, haszontalanná és eredménytelenné váljon. 
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Gondoljatok arra, hogy sokan jönnek messzi helyekről, hogy meghallgassák az Igémet. Másoknak a 

családjuk szkepticizmusát kell legyőzniük. Megint mások úgy találják, hogy kénytelenek lemondani földi 

munkájukról és világi kötelességeikről, és ez az áldozat nem lehet terméketlen. 

13 Ne feledjétek: Ha képesek vagytok minden hiteteket a kételyek és a bizalmatlanság helyett az én 

Igémbe vetni, akkor az, ha szeretetetek tüzével íródik a lelketekbe, minden pillanatban megvilágosít 

benneteket, és minden próbatételetekben bátorítani fog benneteket. 

14 Sokat fél a lelked a rabság láncaitól, mert már ismeri a szenvedés poharának ízét. 

15 Ti mindenekfelett szeretitek a békét, és lelketeknek ez a vágyakozása az, ami Engem hozzátok 

vonzott, ó emberek. Mert tudjátok, hogy a béke teljes egészében bennem összpontosul. Hiába keresnétek a 

különböző emberi intézményekben, a hatalom emberei között vagy a modern tudomány legfejlettebb 

elméletei között, mert az emberiség elvesztette ezt a kincset. Ha az ember vissza akarja szerezni ezt az 

ajándékot, amelyet eldobott, akkor visszavonhatatlanul tőlem kell kérnie, ahogyan ez veled is történt. 

16 Világos és érthető minden gyermekem számára az az utasítás, amelyet adtam nektek. Mert fel 

akarlak készíteni benneteket arra, hogy ennek az örömhírnek a hírnökei legyetek, akik megmutatják az 

emberiségnek a legjobb utat, hogy keressenek Engem, hogy békét találjanak. 

17 Itt teljesedik be az általam adott szó, amikor Jézus a második korszakban megköszönte Atyjának, 

hogy bölcsességét elrejtette a tanult és művelt emberek elől, de az alázatosoknak adta és kinyilatkoztatta. 

Igen, népem, mert azok, akiket tudósoknak neveztek, felfújják magukat, és le akarják nyomni az egyszerű 

embereket azzal, hogy csak azt tanítják nekik, amit ők a Tőlem kapott kenyér morzsáinak tartanak. A 

szegények viszont, a "kisemberek", akik bizonyára ismerik az élet viszontagságait és a vele járó 

nélkülözéseket is - ha egyszer valamit a sajátjuknak mondhatnak, akkor úgy érzik, hogy az már túl sok 

nekik, és ezért megosztják azt a többiekkel. Most hozzáteszem: Ha a kapzsi ember nagylelkű emberré 

válik, és a gőgös ember alázatos emberré, akkor azonnal részesülni fognak mindabból, amit én tartogatok 

annak, aki tudja, hogyan kell erényesen élni. Mert szeretetem nem részleges, hanem mindent átfogó, 

minden gyermekemnek szól. 

18 Mindezt tudnod kell. Mert ha valaki bölcs akar lenni az én tanításaim szerint, ne felejtse el, hogy 

ahhoz, hogy ezt elérje, először alázatosnak kell lennie, mint Salamon, akit királlyá tettem, és aki olyan 

bölcs volt, hogy a neve híres és nagy tiszteletnek örvendett az akkori világban, amelyet elkápráztatott 

tanácsainak és ítéleteinek bölcsességével. De minden hatalma, tudása és dicsősége megsemmisült 

igazságosságom ereje alatt, amikor megszegte parancsaimat. 

19 Emberek, harcoljatok és dolgozzatok a békéért, ahogyan Izrael is elfoglalta az Ígéret Földjét, 

miután annyi nehézségen és konfliktuson kellett keresztülmennie és legyőznie. Tudom, hogy a lelked jól 

megért engem, amikor Izraelről beszélek neki, mert lényedben hordozod ezt a magot, és a történelem a 

lelkedben van megírva. 

20 Ott van a tapasztalata, fejlődése és tudása, ott van a lelkében kinyitott könyv, amely megmutatja 

neki a törvényt, és megóvja a tévedésbe eséstől. Elértem, hogy lelked ebben az időben reinkarnálódjon, 

távol a régi földi javaktól, amelyek anyagiasítottak volna téged, ahogyan ez más fajokkal és népekkel 

történt, hogy egyetlen szenvedélyed az legyen, hogy spirituális rést üss az emberiségen, hogy megmutasd 

neki, merre kell fordulnia, és hogy elvezesd az igazságosság és szeretet országának békéjéhez. 

21 Ma kegyelemre vágyva jöttök, és ki mondhatja, hogy nem kapta meg? A betegek meggyógyultak, 

a fáradt vándorok békére leltek, a spiritualizációra éhezők és szomjazók csillapították éhségüket és 

szomjukat. De azok között, akik Engem követnek, még mindig vannak olyanok, akik nem ébredtek fel, 

akik kételkednek és bizonyítékot követelnek ahhoz, hogy higgyenek. Nekik megadom, amire szükségük 

van, akaratom szerint. De nem földi javakat adok nekik. Gyermekeim számára a lélek javait tartogatom, és 

ezekből fenntartás nélkül adok annak, aki az irgalmasság cselekedeteivel és embertársai iránti szeretetével 

kér tőlem. 

22 Keresem a szellemi lelket, amely Lényem része, hogy oktassam és vezessem, fel akarom emelni, 

és el akarom érni, hogy hozzám jöjjön, de nem mindenki ismer fel Engem, és nem is tudja, hogyan 

fogadjon be Engem. A világ és annak számtalan megpróbáltatása megkeserítette a szívedet, és már nincs 

erőd a lelki életre gondolni. De azt mondom nektek, hogy ma, mivel a világ ellenséges lett veletek 

szemben, még nagyobb buzgalommal kell menedéket keresnetek végtelen szeretetemben. 
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23 Tanításom lassan csordogál le hozzátok, mint a kristálytiszta víz szüntelen cseppjei. Fokozatosan 

lefekteti a hit, a remény és a bizalom alapjait abban a Munkában, amelyet minden léleknek ajánlottam. 

24 A természet erői elszabadulnak az ember ellen. Nem kell félnetek, mert tudjátok, hogy hatalmat 

adtam nektek, hogy legyőzzétek a gonoszt és megvédjétek embertársaitokat. Megparancsolhatod a 

pusztítás ezen elemeinek, hogy tartsanak szünetet, és azok engedelmeskedni fognak. Ha imádságos és éber 

maradsz, képes leszel csodákra, és megdöbbented a világot. 

25 Imádkozzatok őszintén, beszélgessetek Lelkemmel, ne keressetek egy bizonyos helyet, ahol ezt 

megtehetitek. Imádkozz egy fa alatt, az úton, egy hegy tetején vagy az alvóhelyed sarkában, és én 

leszállok, hogy beszéljek hozzád, megvilágosítsalak és erőt adjak neked.  

26 Amikor halljátok ezt az igét, nyissátok meg szíveteket, és hagyjátok, hogy fénye megelevenítsen 

benneteket, és később, amikor már tiszták és felkészültek vagytok, menjetek ki a világba, és terjesszétek a 

tanúságot arról, amit kaptatok. 

Sokan örömmel ajánlják fel Nekem az első gyümölcsüket, míg mások félve rejtegetik magvaikat. Ezek 

minden erejüket bevetették, és mégsem kapták meg a vágyott gyümölcsöt. De látom a buzgalmukat, a 

szeretetüket, és azt mondom nekik: Reménykedj, tarts ki, és aratni fogsz. 

27 Vigyázzatok, nehogy a rossz mag virágozzék, nehogy kicsírázzon a földön. Ma dolgozzatok, mert 

az idő kedvező a vetéshez, és én segítek nektek a földművelésben. 

28 A ti nemzeteteket arra rendeltem, hogy a második Jeruzsálem képmása legyen. Hamarosan a 

különböző fajokból származó testvéreitek és nővéreitek is eljönnek hozzá, és amikor látják, hogy virágzik, 

felébred bennük a hatalomvágy, és ki akarnak majd fosztani benneteket. Figyelmeztetlek és mondom 

nektek: Felkészítettem nemzetedet, hogy békét nyújtson a megfáradt vándoroknak, kenyeret az éhezőknek 

és fényt a lelkeknek. Nem akarom, hogy az idegenek urak legyenek, ti pedig rabszolgák. Szeretetre, 

igazságosságra és igazságosságra ösztönzöm önöket, hogy békében élhessenek. 

29 Használjátok ki az időt, és tanulmányozzátok tanításomat, mert már közeledik az 1950-es év, 

amikor már nem fogok ezen az úton beszélni. Engedjétek meg, hogy kijavítsalak benneteket, és lépésről 

lépésre a tökéletesség felé vezesselek benneteket. 

30 Mária imádkozik érted, és még ha nem is látod őt, érzed, hogy szeretete és vigasztalása kegyelmi 

harmatként száll le lényedbe. A nyomorúságban szenvedők ekkor reménységgel teltek meg, a bűnösök 

megtisztultak, és mindannyian megáldottak és "felkentek" általa. Keressétek az Isteni Anyában a vigaszt 

szenvedéseitekre. Gondoljátok, hogy megtagadhatja segítségét és védelmét gyermekeitől, amikor azok 

szeretettel fordulnak hozzá? Nem, emberek, az Ő Isteni Lelkében csak szeretetet, szívélyességet és 

irgalmat találtok. 

31 A világ asszonyai, vegyétek Máriát példaképeteknek, emlékezzetek vissza arra az időre, amikor 

erényes nőként és önfeláldozó anyaként élt veletek, és úgy fogjátok érezni, hogy lelketek új bátorsággal 

telik meg. 

32 Ti pedig, akiket az én képmásomra teremtettek, és a megpróbáltatások útján jártok, és érzitek az 

isteni igazságosságot - éltessen benneteket a bátorság, használjátok adottságaitokat, és irányítsátok 

életeteket szeretettel és bölcsességgel. 

33 Hogy bátorítsalak benneteket, azt mondom nektek: "Egyetek ebből a kenyérből, és soha nem 

fogtok "meghalni". Igyál ebből a kristálytiszta vízből, és soha többé nem fogsz szomjazni". 

34 Ebben a korszakban ebben a formában ismertettem meg magam veletek, hogy felkészítsem a 

lelketeket a szellemtől szellemig tartó párbeszédre. Hosszan beszélek hozzátok, hogy felismerjétek 

Szavam isteni értelmét, és ne zavarjanak össze benneteket más tanítások. 

35 A megújulás útjára léptettelek, hogy ne érezzétek szégyent, amikor jelenlétemben vagytok, és hogy 

méltónak érezzétek magatokat arra, hogy meghallgassatok Engem. 

36 Szíved legbelsőbb részébe látok. Azt is felfedezem, hogy mit kell még tenned. Ezért ne lepődjetek 

meg, hogy néha még azelőtt kijavítalak benneteket, hogy hibát követtetek volna el. 

37 Amikor az Atya megteremtette a világot, és azt a rendeltetést adta neki, hogy az engesztelés helye 

legyen, már tudta, hogy gyermekei útközben gyengeségek és vétkek áldozatává válnak, hogy szükség lesz 

egy otthonra, hogy megtegyék az első lépést a megújulás és a tökéletesség felé. 

38 Amikor az első emberi lények benépesítették a földet, a Teremtő beléjük helyezte szeretetét, és 

lelket adott nekik, lelkükben meggyújtotta fényét, egyúttal megadta nekik az akarat szabadságát. 
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39 De míg egyesek igyekeztek állhatatosak maradni a jóságban, és minden kísértés ellen küzdöttek 

azzal a szándékkal, hogy tiszták, az Úrhoz méltók és lelkiismeretükkel összhangban maradjanak, addig 

mások bűnről bűnre, egyik vétkről a másikra, láncszemről láncszemre kovácsolták a bűnök láncát, csak az 

érzékek hangjától vezérelve, szenvedélyeiktől uralva, és hibát és kísértést vetettek embertársaik közé. De e 

zavart lelkek mellett prófétáim is eljöttek, mint Istenségem angyali hírnökei, hogy felébresszék az 

emberiséget, figyelmeztessék a veszélyekre és bejelentse eljövetelemet.  

40 A sötétség lelkei, akik keresztezik az emberiség útját, összezavarják őket azzal, hogy 

bálványimádásra, pogányságra, fanatizmusra csábítják őket. 

41 Prófétáim, hírnökeim, szolgáim harcoltak a korrupció és a hazugság ellen, szenvedtek és 

meghaltak embertársaikért, és mutatóujjukkal az igazság, az igazságosság és a szeretet útját mutatták. 

42 Keressétek a próféták szavát, és meg fogjátok találni benne, hogy ők már akkoriban felkészítettek 

benneteket, és olyan eseményekről beszéltek, amelyek be fognak következni. Nézzétek meg, hogyan 

beszélt nektek Joel a szellemi kinyilatkoztatások eme idejéről. Ismerjétek fel, hogy minden próféta azért 

harcolt a bálványimádás ellen, hogy a szellem és a szellem párbeszédét tanítsa. 

43 Amikor Krisztus a világra jött, az emberiség már sokat vétkezett, az özönvíz már megtisztította a 

föld felszínét. Szodomát és Gomorrát tűz emésztette el, Babilon pedig elpusztult. Számon kérte az 

engedetlenséget az Ő törvénye és az Ő prófétáinak vére miatt, és Őt is el kellett ítélni és meg kellett ölni - 

a saját gyermekei által! 

44 Az "Ige" emberré lett, és szűz méhéből testet öltött. Az alázatról, a megbocsátásról, a szeretetről és 

a lelki felemelkedésről beszélt, és üldözték és elítélték. Bár Isten volt, mégis szenvedett és meghalt, 

kigúnyolták és megostorozták, mint egy embert. 

45 Azok az emberek, akik képesek voltak behatolni e kinyilatkoztatások titkaiba, felfedezték az 

igazságot, és ma meghajolnak előtte. 

46 De ebben az időben a zűrzavar ismét megmutatkozik, és a hamis nagyságukkal büszkélkedő 

emberek megpróbálják kiűzni Jézus nevét és tanítását az emberi szívekből - ezért a sötétség -, miközben az 

Atya, Joel próféciájának beteljesedésével, új korszakot nyit, és kiárasztja Lelkét minden testre és minden 

lélekre. Engedi, hogy meghallgassák, kézzelfoghatóvá és láthatóvá teszi magát azáltal, hogy 

sokféleképpen kinyilatkoztatja magát. 

47 A természet megnyitja méhét, és meglepi a világot és a tudományt, amikor olyan titkokat tár fel, 

amelyek az embert ámulatba ejtik, és olyan bölcsességről és hatalomról beszélnek, amely minden emberi 

tudás felett áll. A sírok megőrzik a holttesteket; a lelkek azonban elmenekülnek, és hallatják magukat, 

hogy tanúságot tegyenek a lélek fennmaradásáról. 

48 Az emberi lények szeme - a gyermek, a serdülő és a felnőtt szemében egyaránt - áthatol az 

anyagon, hogy a túlvilágba merüljön, és meglássa a szellemi életet. 

49 Hallgassátok ezeket az ügyetlen és igénytelen szócsöveket, akik az isteni tanításokat hirdetik, és 

rájöttök, hogy ez a megnyilvánulás e korszak egyik legnagyobbja, amelyet már évszázadokkal korábban 

meghirdettek. 

50 Kinek nem voltak olyan álmai, amelyek valódi próféciák voltak, és amelyeket később valóra 

váltak? Most van a fény ideje, a lélek felébredésének ideje, amely a tudományon keresztül aludt, és 

amelyet lenyűgöztek az anyagi felfedezések. 

51 Az emberek ezt az időt - tudományuk miatt - a fény idejének is nevezték. Nézzétek, hogyan szelik 

át az égbolt magasságait, mint a madarak. Nézd meg, hogyan uralják a tengereket és a földet, és hogyan 

fedezték fel a fényt, hogy megvilágítsák az éjszakát. Naponta fedeznek fel olyan erőket és elemeket, 

amelyeket kombinálva új meglepetéseket okozhatnak az emberiségnek; de ez a fény elvakította őket. Az 

anyagiasság és a hiúság süketté tette őket a szív és a lelkiismeret hangjára. 

52 Ma a Szentlélek fénye árad le a világra, hogy az emberek felemeljék arcukat és felismerjék, hogy 

csak egy Isten van, és hogy az Ő törvénye az, amelyben mindannyiuknak egyesülniük kell, hogy az 

emberiség művei nagyszerűek és méltók legyenek a Teremtőhöz. 

53 Ne tévedjetek, mert mielőtt a "Hatodik Pecsét" véget érne, nagy események fognak történni: A 

csillagok értelmes jeleket fognak adni, a föld nemzetei sóhajtozni fognak, és erről a bolygóról három rész 

fog eltűnni, és csak egy marad meg, amelyen a Szentlélek magja új életként fog felcsírázni. Az emberiség  
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ekkor új létet kezd, egyetlen tanításban, egyetlen nyelvben és a béke és testvériség egyetlen kötelékében 

egyesülve. 

54 Milyen messze vagytok attól az időtől, amikor a természet törvénye szerint éltetek, és lelketekben 

hallottátok az Úr hangját, amint azt mondta az elsőnek: "Növekedjetek és sokasodjatok, töltsétek be a 

földet". 

55 Most a spiritualizáció lehetővé teszi, hogy visszatérjetek az egyszerűséghez és a 

természetességhez. De a lelketekben ott van a fény, amelyet a fejlődés hosszú útján gyűjtöttetek. 

56 A Lélek fénye, amely megvilágította az ember első lépéseit, és elkísérte őt az ösvényeken és 

ösvényeken, a csúcsokon és a mélységekben, visszavezeti őt az út elejére. A Lélek soha nem téved el, mert 

ő a saját világosságom. Hallottad-e valaha is, hogy azt mondja neked, hogy öld meg embertársaidat, hogy 

azt mondja neked, hogy utasítsd el az apát, aki nemzett téged, vagy az anyát, aki fogant téged? Hallottad-e 

már, hogy azt mondta, hogy tegyél meg valamit, ami tilos? Nem, gyermekeim, a Lélek jó vezető, 

tanácsadó és bíró volt, mert a Lélekben vagyok. 

57 Ezért mondtam nektek mindig, hogy bárhol is vagytok, én veletek vagyok. Miért keresel Engem a 

kezed által teremtett tárgyakban, bár mindenható vagyok? Miért kellene elmennetek bizonyos gyülekezési 

helyekre, és aztán azt mondani: "Itt van az Úr, mert ez az Ő háza", amikor tudjátok, hogy én egyetemes 

vagyok? Miért engeditek, hogy elvakítsanak benneteket az ünnepségek és a díszek, amikor tudjátok, hogy 

Én a természet dicsőségében és a lelketek belső szentélyében lakom és mutatom meg magam? 

58 Tanulmányozzátok tanításomat, mint jó tanítványok, és több fény lesz a lelketekben. 

59 Ahogy az Igém napról napra leszáll hozzátok, egyesekben hit gyullad ki, másokban pedig kétségek 

támadnak. Egyesek elhatározásokat tesznek a módosításra, mások pedig kételkednek abban, hogy valóban 

Én vagyok-e az, aki korlátozom magam ebben az Igében, hogy higgyünk és megújuljunk. Ezek vágyat 

éreznek arra, hogy lássanak Engem, hogy higgyenek Bennem, és ne gyötörjék tovább magukat. De mivel 

fizikai szemükkel nem látnak Engem, szellemi és természetfeletti jelenségeket keresnek, hogy hitüket 

felgyújtsák. 

60 Mások behunyják a szemüket, és megpróbálnak behatolni a láthatatlanba, hogy meglássák 

Arcomat, és erőfeszítéseikben elfáradtak. De aztán, amikor fáradt elméjük elaludt, míg a felemelkedett 

lélek a szellemi terekben tartózkodik, leszálltam, hogy beszéljek vele, hogy tanítsam és meggyújtsam a 

hitét. 

Amikor felébredtünk ebből a mély álomból, mind a lélek, mind a test megújult, és az életet új fényben 

láttuk megvilágítva. Aztán homályosan emlékszel az álmodra, és azt mondod neki: "Jézusról álmodtam. 

Tényleg velem volt a Mester?" 

61 Bizony mondom nektek, a léleknek sok szeme van, hogy meglásson Engem. Ismerd meg ezt az 

ajándékot és bontakoztasd ki. Mert általa beteljesedik annak a prófétának a szava, aki azt mondta, hogy 

eljön az idő, amikor az embereknek prófétai látomásai és álmai lesznek. 

62 Azt is mondom nektek: Tanulmányozzátok jól ezeket a tanításokat, hogy ne keressétek e világ 

hamis prófétáit és látnokait, és ne higgyetek nekik. 

63 Mindig is felkészítettem a lelkedet, hogy közvetlenül kapcsolódjon Hozzám, és ebben a Harmadik 

Időben már el kell érnie egy nagy emelkedést. Ha ez így lett volna, amikor lélekben jöttem, akkor nem 

kételkedtetek volna, és nem akartatok volna megérinteni Engem a kezeitekkel. 

64 Amikor a korábbi időkről beszélek nektek, semmit sem értetek, mert még csak nem is olvastátok a 

Szentírást. 

65 Harmadik tanításomat az 1866-os év óta ismertetem, és bár minden előre meg volt jósolva, sokan 

kételkedtek - egyesek tudatlanságból, mások a Szentírás rossz értelmezése miatti zavarodottságból. Ezért 

ma, amikor előkészítettem nektek az ebédlőt és az asztalt, hogy elfogyasszátok az örök élet ételét, 

előkészület nélkül találtalak titeket, és végtelen türelemmel kellett megismertetnem magam veletek, várva 

a felemelkedéseteket és az ébredéseteket. 

66 Újuljatok meg, hagyjatok fel a vallási fanatizmussal, ne legyetek többé képmutatók és egoisták, és 

új embereknek fogjátok érezni magatokat. Akkor nem kell többé azon gondolkodnotok, hogy vajon én 

vagyok-e az, aki lejövök hozzátok. Mert szíved tisztasága érezteti lelkeddel jelenlétemet. A hit az egyik 

legnagyobb erény - érjétek el. 
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67 Újra és újra találkozol vakokkal, bénákkal, reménytelenül betegekkel. Meg kell gyógyítanotok őket 

a hitetek által, és fel kell gyújtanotok a fényt embertársaitok szívében. 

68 Köztetek már vannak példák arra, hogy mit tudtok elérni a belém vetett hitetek által. Számos 

bizonyságtétel van arról, hogy a hit által milyen csodákat lehet elérni. 

69 Ne engedd, hogy az 1950-es év meglepjen téged, ha gyenge vagy a hitedben. Mert akkor nagy 

lenne a nyomorúságotok, mert árváknak éreznétek magatokat. 

70 Ma bemutatkozom az "útkeresők" előtt, hogy megmutassam nekik az igaz utat. Nem állok meg, 

hogy megítéljem, hogy ruhájuk királyi vagy szánalmas-e, hanem a szívükben keresek menedéket. 

71 Segítek annak, aki a fáradtságtól legyőzve a földre esik, hogy újra felálljon, és megértetem vele, 

hogy ha káromolta Istent, akkor elutasította az én erőmet és az én világosságomat. 

72 Imádkozzatok, hogy az elmétek ne veszítse el a kontrollt a próbák során. Mert az erőszak egy 

pillanatában "megvakulhatsz", és elveszíthetsz mindent, ami a lelkedben van. 

73 Most már el lehet képzelni, hogy az emberiség miért veszített el egyre inkább mindent, ami 

szellemileg naggyá és nemessé tette. 

74 Azért mentem el hozzád, mert láttam, hogy közel állsz ahhoz, hogy a szakadékba zuhanj, és készen 

állsz arra, hogy kérd, hogy rövidítsék meg a napjaidat. De amikor meghallottátok szavamat, újra 

felálltatok, mert megértettétek, hogy a földön kell élnetek az Istenségem által kijelölt pillanatig. 

75 Hogy bebizonyítsam nektek, hogy szellemi ajándékaitok ismét a rendelkezésetekre állnak, azt 

mondtam nektek: Nyújtsátok ki a kezeteket az Én nevemben, amikor a természet erői elszabadulnak, és 

meglátjátok, hogy engedelmeskednek nektek. 

76 Ezek a csodák növelni fogják a hiteteket, és amikor a legkevésbé gondolnátok, akkor váltok majd 

az én "munkásaimmá". 

Akkor mélyebb leckéket fogsz kapni a Mesteredtől, hogy nagyszerű felkészültségre tegyél szert, és 

tudd, hogyan fogadd azokat, akik azért jönnek, hogy próbára tegyenek, és azokat, akik elpusztítanak. 

77 Ha valóban tudjátok, hogyan tegyetek tanúságot az Igémről, látni fogjátok, hogy sok embertársatok 

dicsőít Engem, és teljesíti azt a parancsolatot, amely azt mondja nektek: "Szeressétek egymást". 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 251  
1 Ilyenkor csodálkozol, amikor látod, hogy milyen csodákat tudsz véghezvinni az ajándékaid révén. 

Akkor nem fogjátok többé szegénynek vagy kitaszítottnak érezni magatokat, mert minden egyes 

fordulóban bizonyítékot kaptok majd arra, hogy szeretlek benneteket, és rajtatok tartom a szemem. 

2 Az ajándékok már a teremtésed pillanatában a lelkedbe kerültek. De szükséges volt, hogy eljöjjek, 

hogy tanítsalak benneteket, és hogy hosszú utakat tegyetek meg, egyre többet és többet fejlődve, hogy 

ezek az ajándékok elkezdjenek megmutatkozni. 

3 Különösen a jelen korban az ember lelke úgy érzi, hogy egy új korban él, hogy egy új nap fénye 

ragyog rá. Földrengést élt át, olyan nyugtalanságot, amely felébresztette abból a mély letargiából, 

amelyben adottságai és képességei elaludtak. 

4 Jelenleg az ember még mindig kérdéseket tesz fel magának, csak gyanítja. De hamarosan eljön az 

óra, amikor bizonyossággal kiáltja: "Ott az út", és hittel követi azt. 

5 Ki tudná megállítani az emberiség lelkének előrehaladását, ha egyszer elindultak, és ki lenne képes 

megváltoztatni a fényem által kijelölt útvonalat? Semmi és senki sem lesz képes megállítani az emberek 

szellemi ébredését, ahogyan felemelkednek az örökség és az üzenet iránti vágyukban, amelyet a Harmadik 

Korszak hozott el nekik. 

6 Már régen felébreszthettelek volna. De a megfelelő időben akartam eljönni hozzátok, amikor már 

belefáradtok a mély álomba, amelybe belesüllyedtetek, és amikor a bűneitektől és az örökös háborúktól 

való megrémülés felszabadít benneteket anyagi természetetek szenvedélyeitől. 

7 Ma az egyik nép, holnap a másik, és azután mások is felébrednek egy belső fény által 

megvilágosítva, amely a spiritualizációról fog beszélni nekik. 

8 E népek ébredésének idején kész leszek arra, hogy kinyilatkoztassam magam nekik. Az Atya 

hangja lesz az, amely válaszol a gyermekek hívására. De bizony mondom nektek, nem mindenkinek 

egyformán fogok megnyilvánulni. Például ez a megnyilvánulás, amit az emberi értelem segítségével 

tettem veletek, csak nektek adatott meg, és ti tekinthetitek magatokat azoknak az embereknek, akik először 

ébredtek fel e korszak hajnalán. 

9 Az idő, amikor ebben a formában ismertté teszem magam előttetek, már meg van jelölve, és nincs 

olyan spiritualista, aki ne ismerné az évet és a napot, amikor ez az időszak véget ér. 

10 Amikor befejezem köztetek tanításomat, fel kell készülnötök arra, hogy szétszórjátok ezt a magot a 

világ népei között, amellyel nagyban segítitek majd embertársaitokat az ébredés kritikus pillanataiban. Fel 

fognak készülni arra, hogy az előérzeteik bizonyossága és az üzenetem valósága miatt szellemi formában 

fogadjanak engem. Ahogyan én kinyilatkoztattam magamat nektek az egyes gyülekezetek és minden 

egyes hanghordozó felkészültségének megfelelően, úgy fogom magamat nekik is kinyilatkoztatni az egyes 

közösségek lelkiségének és a gyülekezeteikben uralkodó odaadásnak megfelelően. 

11 Írd le az én szavamat, és őrizd meg, hogy amikor eljön az idő, tudtodra adhasd. Mert ez lesz az 

alapja és kiindulópontja azoknak az új egyházaknak, amelyek a világban a lelki életért fognak létrejönni. 

12 Ne engedjétek, hogy üzenetemet összekeverjék azok materializált eszméivel és tévedéseivel, akik 

eszközként szolgáltak nekem, mert akkor nem adjátok tovább hamisítatlanul azt a gyümölcsöt, amelyet 

rátok bíztam. Hosszú időn keresztül oktattalak benneteket, hogy megismerjétek Isteni Lényegemet, hogy 

megszabadulhassatok minden emberi preferenciától. 

13 Lelkem fénye követni fogja azoknak a lépéseit, akik megértettek Engem, és holnap elindulnak, 

hogy a legnagyobb lelkiismeretességgel, amire képesek, értelmezzék parancsaimat. Mert útközben 

megtapasztalják majd, hogy küzdelmük, áldozatvállalásuk és erőfeszítéseik nem voltak hiábavalóak. Meg 

fogom lepni őket a munkájukban, és bejelentem nekik, hogy hamarosan más közösségekre is 

számíthatnak, hogy hamarosan mehetnek vetni, mert a mag beérett. 

14 Tanítványaim között érzelmi hullámzás és örömkönnyek fognak megjelenni, amikor tanúi lesznek 

szavam beteljesedésének. 

15 Nem kell majd ajtókon kopogtatva keresned azt, aki meghallgat téged. Mert meg fogjátok 

tapasztalni, hogy embertársaitok lesznek azok, akik keresnek és hívnak benneteket. Nekem elég, ha 

felkészültök. Akkor megmutatom nektek az utakat, megmondom, mit kell tennetek, és elvezetlek azokhoz, 

akik a szeretet, a szellemiség és az irgalom bizonyságtétele iránti vágyukban népemhez fordulnak. 
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16 Ha harmóniátok révén megalakítjátok azt a közösséget, amelyet elvárok tőletek, nem kell majd 

erőfeszítéseket tennetek, hogy ismertté tegyétek magatokat, mert akkor mások lesznek azok, akik ezt a 

feladatot elvégzik, szívről szívre terjesztve a hírt, hogy van egy közösség, amelynek kebelében felragyog 

az isteni üzenet fénye, amely a lelki élet kenyere minden ember számára. 

17 Azt mondom nektek: Bízzatok bennem, emberek. Mert amikor kiűznek benneteket társadalmatok 

kebeléből, amikor kiűznek benneteket azokból a városokból, ahol laktok, messze viszlek benneteket 

üldözőitektől, elviszlek benneteket a pusztába, a hegyvidékre, távoli völgyekbe vagy a tenger partjára, és 

ott táplállak benneteket, ahogy Izrael népét is tápláltam a pusztában, amikor elküldtem nekik a mannát. 

18 Most új mannát hozok népemnek, amely hamarosan leszáll, amint a megpróbáltatások elárasztják 

választottjaimat. 

19 A megpróbáltatások el fognak jönni, mert az én szavam mindig valóra válik. Arra fognak 

szolgálni, hogy egyesítsék népemet, ahogyan Izrael is egyesült Egyiptomban a fáraó rabsága alatt. 

20 Amikor eljönnek a megpróbáltatások, csak azok maradnak ezen az úton, akik szeretnek Engem - a 

bátrak és a hűségesek. A hamisak, a képmutatók, azok, akik félnek a világtól, azok, akik nem szeretetből 

követnek Engem, távozni fognak. Nekem elég lesz, ha látom azokat egyesülni, akik igazságban szeretnek 

Engem, hogy aztán azt mondhassam a világnak: ez az én népem, ez az én magvam. 

21 Biztosíthatlak benneteket, hogy azok, akik lelkük teljes hitével követnek Engem, nem fognak 

hiányt szenvedni sem vízben, sem kenyérben, mert senki sem tévedt még meg a hitében. 

22 Már most hallom, hogy néhányan azt kérdezik Tőlem a szívükben: "Mester, mikor lesz mindez?" 

És ez azért van, mert félelmet éreztek, mert reszketnek, amikor bejelentem nektek ezeket a 

megpróbáltatásokat. De én azt mondom nektek: Aki fél, az nem megy a pusztába, hanem a városban 

marad, ahol könnyebben elviseli az elnyomást, mert hozzászokott a szolgasághoz és a megaláztatáshoz. 

De ha kinyitja szemét az igazságra, szíve teljen meg bátorsággal és hittel; ha a pusztába megy, induljon el 

vágyakozva lelke szabadsága és szíve békéje után. 

23 Azt kérdezitek tőlem, hogy mikor jön el ez a próba? Mondom nektek, hogy egyesek számára ez 

már eljött, és később mások számára is el fog jönni, amíg mindannyian felkészültek és megerősödtek. 

24 A megpróbáltatások olyan finom módon jönnek, hogy gyakran nem is tudatosul benned, hogy 

mikor jöttek és mikor értek véget. Mi történne veled, ha megmondanám a dátumot, a napot és az órát, 

amikor számíthatsz rájuk? 

25 Hányan éltek már a sivatagban, amelyről ma beszéltem nektek, és az új mannával táplálkoztok. Ők 

azok, akiket - a társadalom kebeléből kitaszítva - rokonaik és barátaik rosszul ítéltek meg. Ők azok, 

akiknek megtagadták a köszönést és bezárták a munka ajtaját. Ők azok is, akiket eretnekként, árulóként és 

hitehagyottként elítéltek, és kidobtak az egyházaik nyájából. 

26 Elviselték a rágalmakat, a gonosz pillantásokat, a megaláztatást, a gúnyt és a megvetést. Mégis 

türelemmel viselték mindezt, tudván, hogy semmit sem veszítettek, és elnyerték a kegyelmet, hogy 

meghallgassanak Engem. 

27 Vissza kellett vonulniuk a "sivatagba", de nem egy anyagi sivatagba, hanem egy szellemi 

menedékbe, még akkor is, ha fizikailag továbbra is ott éltek, ahol mindig is éltek. 

28 Ott, ebben a lelki menedékhelyen olyan békére leltek, amelyet korábban nem ismertek, olyan 

kielégülést kaptak, amelyet korábban senki sem adott nekik, és ha eleinte magányt éreztek, mert nem 

tudták érzékelni jelenlétemet, ma már hálát adnak Nekem, mert semmiben sem szenvedtek hiányt, és mert 

senki sem győzte le őket. 

29 A korábbi élvezetes életet maguk mögött hagyták, minden hamis, minden felszínes eltűnt. Mert 

eljött az idő, hogy megtalálják az igazságot, és teljes erejükkel ragaszkodjanak hozzá. 

30 Boldogok a jóakaratú és hívő emberek, mert ők nem válnak ellenségeik áldozatává. Az én erőm 

visszatartja a kezet, amely meg akarja őket ölni, az én fényem meglepi azt, aki lesben áll rájuk, hogy 

megállás nélkül haladhassanak előre, mert az Ígéret Földje várja őket. Ebben egy lakoma készül arra az 

időre, amikor mindannyian beléphettek. 

31 Szavam sok szív húrját érintette meg, akik azt mondták Nekem: "Uram, senki sem beszél úgy az 

igazságról, mint Te, mert mióta Téged követtünk ebben az időben, el kellett viselnünk embertársaink 

ítéleteit, amelyek olyanok voltak, mint a keserű füvek, amelyeket néped evett a szabadulás éjszakáján 

Egyiptomban." Ez az én szavam. 
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32 Emlékezzetek meg hitetekről, szeretett népem, és meglátjátok majd, hogy még azok is, akik 

elutasítottak benneteket, eljönnek, hogy növeljék soraitokat. Mert nekik is szólni fog a hívás, nekik is fel 

fog kínálkozni a lehetőség, hogy megszabaduljanak materializált és hamis életüktől, hogy lelkük ürességét 

betöltsék az isteni esszenciával, amelyet ez a Munka bőségesen ad. 

33 A hívás egyszerre érkezhet mindenkihez, de nem mindenki tud egyszerre válaszolni. Néhányan 

készen állnak majd arra, hogy átrohanjanak, mások viszont nem lesznek képesek erre, mert a lelkük még 

nem elég fejlett ahhoz, hogy nekilássanak küldetésük teljesítésének. 

34 Azért mondom ezt nektek, hogy - amikor a meghívottakról és a kiválasztottakról beszélek nektek - 

tudjátok, hogy minden időben sok a meghívott és kevés a kiválasztott, mert én csak azokat választom ki, 

akik felkészültek, és mindazoknak, akiket meghívtak, de nem kerültek a kiválasztottak közé, várniuk kell 

egy ideig, hogy újra meghívást kapjanak. 

35 Nem emlékeztek arra, hogy gyakran mondtam nektek, hogy első, második és harmadik 

alkalommal is kopogtattam szívetek ajtaján, és hogy csak akkor siettetek válaszolni hívásomra, amikor 

már ébren voltatok és felkészültetek? Ezért ne essetek kétségbe azokkal szemben, akikhez eljut az 

üzenetem, és akik nem mutatnak érdeklődést. 

36 Teljesítsd küldetésedet, hogy szavamat tudomására hozd, és elégedett legyél munkád azonnali 

vagy későbbi eredményével. 

37 Az én szavamban keresitek az erőt, amelyről úgy éreztétek, hogy hiányzik ahhoz, hogy 

elszakadjatok az életetekben lévő gonosztól, mert hagytátok, hogy őseitek szokásai, szokásai, 

hagyományai és gonoszságai gyökeret eresszenek a szívetekben. 

38 Most harc tört ki bennetek, mert a lelkiismeret hangja egyre tisztábban hallatszik. De a szívetek 

még mindig ellenáll neki, mert az érzékekhez való ragaszkodásában jobban hajlik a testhez, mint a 

lélekhez. 

39 Megáldom belső küzdelmedet, mert ez annak a jele, hogy szeretetet érzel irántam, hogy elismered 

az igazságot és az igazságosságot Szavamnak. 

40 Vannak pillanatok, amikor attól félsz, hogy a "test" győzedelmeskedik benned, mert a hited és a 

szereteted még gyenge a kísértéssel szemben. Akkor sietve jöttök, hogy meghallgassatok Engem, abban a 

reményben, hogy megtaláljátok az Igémben a bűn és a sötétség elleni küzdelemhez szükséges fegyvereket. 

Megbánóan, szomorúan jössz, azt kívánva, bárcsak lehetséges lenne, hogy tekintetem ne fedezzen fel 

téged, bár tudod, hogy egy pillanatra sem menekülhetsz tekintetem elől. 

Később, amikor szívedbe fogadtad Szavam gyengédségét, gátlástalanul engeded folyni a könnyeidet, 

ami egyre inkább megkönnyíti lelked terhét. Aztán végül azt gondolod, hogy mivel ilyen nagy szeretettel 

fogadtalak, ez azért történt, mert nem hatoltam a szívedbe, és nem fedeztem fel benne mindazt, ami miatt 

szégyenkezel előttem. 

41 Ó, ti kis és gyenge gyermekek, akik még nem ismeritek a Mestereteket! Mi történne veletek, akik 

erőt kerestek nálam, hogy ne vétkezzetek többé, ha a megbocsátás, a bátorítás, a szeretet és a bölcsesség 

szavai helyett elítéléssel és ítélkezéssel, szemrehányásokkal, fenyegetésekkel és büntetésekkel fogadnék 

benneteket? Egy nap azzal érne véget, hogy kételkednétek ebben az igében, majd féktelenül az 

anyagiasság karjaiba vetnétek magatokat. Ne mondjátok tehát, hogy tekintetem nem fedez fel benneteket 

azokban a pillanatokban, amikor a hanghordozón keresztül adom át nektek a szavamat. 

42 Nézzétek a "munkások", e munka szolgáinak e sokaságát: ők is, akárcsak ti, szenvedéssel és 

elszabadult szenvedélyekkel teli szívvel jöttek, őket is megrázta Szavam, és megismerték a lélek belső 

harcát a testtel, és ők is azt hitték, hogy tekintetem nem fedezte fel őket az emberek sokasága között, mert 

nem tettem szemrehányást nekik bűneikért Szavamban. 

Most itt vannak, az én földemen, és békében végzik a feladatot, amelyet rájuk bíztam. Mert végül a hit 

belépett a szívükbe, mert a csata után béke volt a lelkükben, és mert megértették, hogy soha nem 

menekülhetnek isteni tekintetem elől, amely követ téged, bárhová is mész. 

43 Még mindig kísérti őket a világ és a test, és ez arra szolgál, hogy próbára tegye szeretetüket, 

hitüket és hűségüket, és hogy ne aludjanak el. Néhányan kihívják a világot, miközben lelki erejük még 

nem elég nagy ahhoz, hogy megmentse őket minden bukástól. Ezek azok, akik elesnek és feltámadnak - 

akik ma elmennek, holnap pedig visszatérnek, amíg el nem jön a nap, amikor már nem gyengék, és 

képesek megmaradni az igazságban mindvégig. 
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44 Új "munkásokat" fogok faragni belőletek, akik ma idejöttök szomorúan, mert nem tudtok 

uralkodni a gyengeségeiteken, még akkor is, ha jelenleg lehetetlennek tűnik számotokra, hogy bárkinek is 

hasznára legyetek. Akkor látni fogjátok, hogy a csoda valósággá válik a lényetekben, mert tanúi lesztek a 

spirituális átalakulásotoknak. Akkor a gyenge erősnek fogja érezni magát, a hitetlen pedig buzgónak. 

45 Boldogok azok, akik, amikor vétkeztek, megbánják és sírnak, mert megbántottak Engem. 

Boldogok a lelki szegények, mert azért jöttem, hogy bátorítsam őket és győztessé tegyem őket a világ, a 

bűn, az anyagiasság és a bűn felett. 

46 Holnap tanúságot kell tennetek megtérésetek és megújulásotok csodájáról. Holnap nyitott könyv 

leszel embertársaid számára, és annak lapjairól, vagyis a múltadból meríted majd a tapasztalat és 

bölcsesség minden fényét, amit a Munkámban szereztél, hogy aztán felajánlhasd embertársaidnak, mint 

küzdelmed, felkészülésed és győzelmed érett gyümölcsét. 

47 A nemzetekben, a tartományokban és falvakban, ahol az emberek vágyakoznak eljövetelem után, 

ahol érzik Igém jelenlétét, "munkásaim" bizonyságtétele valóságos mennyei harmatként fog leszállni a 

szomjazó emberi lelkekre. 

48 Már mondtam nektek, hogy tanúimat és követőimet el fogják utasítani, kigúnyolni és üldözni 

fogják; de mások is hinni fognak nekik és meg fogják áldani őket. Ez egy újabb csata lesz, amelyet szintén 

meg fogok áldani. Mert ahol harc van, ott győzelmek is lesznek. 

49 Azért, hogy a föld minden népe elhiggye ennek az üzenetnek az igazságát, az egész földkerekségen 

érzékelhetővé tettem azokat az ősidőkben megjövendölt jeleket, amelyek visszatérésemről szóltak.  

Ezért, amikor ez az örömhír eléri a nemzeteket, az emberek utánajárnak és megvizsgálnak mindent, 

ami akkoriban elhangzott, és meglepődve és örömmel fogják felfedezni, hogy minden, amit a 

visszatérésemmel kapcsolatban bejelentettek és megígértek, hűségesen bekövetkezett, ahogyan illik ahhoz, 

akinek csak egy Akarata, egy Igéje és egy Törvénye van.  

50 Tanításaimban elmondtam nektek, hogy az élet a lélek Via Dolorosa, és hogy ez a lélek földi 

létének a vége. Ez az a Golgotája, amelyen arra kell törekednetek, hogy példámat a gyakorlatba átültetve 

Engem vegyetek példaképeteknek. 

51 Boldogok azok a lelkek, akik hittel és erénnyel érik el a csúcsot. Abban a pillanatban, amikor 

leválnak a testükről, megtapasztalják az Atya simogatását, bátorságuk és szeretetük jutalmaként. Ők azok, 

akik botlás nélkül lépnek be az örökkévalóságba. 

52 Szavam ebben az időben segíteni fogja az embereket, hogy megértsék törvényem és tanításom 

teljes értelmét, és az a beteljesedés, amit az ember ad nekik, boldogságot fog adni neki - a szív 

boldogságát és a lélek békéjét. A lélek ugyanis csak abban az otthonban találja meg a tökéletes 

boldogságot, ahová tartozik. 

53 Mennyi lehetőséged van folyamatosan arra, hogy jó és hasznos legyél felebarátod számára. 

Minden otthon alkalmas mező arra, hogy elvethessem magvaimat. Minden város és minden nép olyan, 

mint az irgalomra és szeretetre szomjazó föld, és én vetőkké teszlek benneteket, hogy vigaszt nyújtsatok 

az embereknek és békét vessenek. 

54 A cselekedetek, a szavak és az imák azok az eszközök, amelyeket a világban élő embertársaitok 

szolgálatának és szeretetének teljesítésére kell és lehet használni. 

55 Megtanítottalak titeket a tökéletes imádságra, amely a lélek igazi nyelve, amely közvetlen 

kapcsolatba hozza az embert Velem. 

56 Az Ige ajándékát adtam nektek, amely a lélekben lévő fény és a szívet tartó szeretet kifejeződése. 

57 Emberek, akik hallják az Igémet: Ne mondjátok, hogy túl sokat kérek tőletek, mert én jobban 

tudom, hogy mire vagytok képesek, mint ti magatok. 

58 Ma gyengének, esetlennek, alkalmatlannak és méltatlannak érzed magad, mert megvizsgálod a 

belsődet, és sok gyengeséget, sok hiányosságot fedezel fel, amelyek nem engedik, hogy átérezd mások 

fájdalmát. De előbb meggyógyítalak, éreztetem veled a békémet, bátorítom a szívedet és megtisztítom az 

utadat. Akkor többé nem lesznek félelmeitek, nem lesznek kétségeitek, és nem fogjátok magatokat 

alkalmatlannak érezni. 

59 Ezért hagytam, hogy egy ideig hallgassatok Rám, hogy apránként bátorítsalak benneteket 

szavaimmal, anélkül, hogy még a tartományokba küldenélek benneteket. De amikor a lelketek átitatódik 
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az Én Esszenciámmal, akkor már nem fognak próbákra vagy jelekre várni, hogy elinduljanak, mert 

inspiráció által fogják megkapni, hogy mit kell tenniük. 

60 Imádkozzatok, emberek, és ahogy imádkoztok, kiárasztom békémet a föld minden népére, 

megáldom otthonaitokat és megvilágítom utatokat. 

61 Bizonyítékot fogok adni arra, hogy minden, amit ígértem neked, igaz. Milyen bizonyíték lesz ez? 

Hogy meglátjátok, hogy életetekben valóra válik valami, amit régóta reméltetek - valami, amit egyesek 

számára lehetetlen elérni. Egyeseknek hamarosan eljön, amit felajánlok, másoknak pedig várni fogok. De 

valóban, mondom nektek, nem lesz olyan, aki ne kapná meg a szeretetem bizonyítékát. Amikor ez a 

kegyelem mindannyiótokhoz eljut, emlékezni fogtok az Igémre, és akkor a hitetek növekedni fog. 

62 Ne essetek kétségbe, ne ejtsetek könnyeket, tudjátok, hogyan várjátok ezt az órát azáltal, hogy 

követitek az utasításaimat, imádkoztok és figyeltek. 

63 Látod, hogy azokban a pillanatokban, amikor felemeled a lelkedet, elfelejted a szenvedéseidet, és 

eltelsz az én békémmel? Törekedjetek arra, hogy Tanításom teljes gyakorlása révén mindig Velem 

legyetek, és látni fogjátok, hogy békém és fényem győzedelmeskedik szerencsétlenségeitek és csapásaitok 

felett. 

64 Értsétek meg, hogy szenvedéseitek nem haszontalanok, hanem az a feladatotok, hogy mentálisan 

és fizikailag ellenállóvá váljatok, hogy részesei lehessetek vetéseim számának. 

65 Aki vigaszt akar nyújtani az embereknek, aki fel akarja emelni az elesetteket, aki erőt akar adni a 

gyengéknek, annak a tapasztalat fényével kell megvilágosodnia, meg kell acélozódnia a harcban és a 

megpróbáltatásokban. Nem szabad, hogy a fájdalom képe elkeserítse őket, nem szabad, hogy féljenek a 

felebarát bármilyen nemtetszésétől, nem szabad, hogy elmeneküljenek bármilyen fájdalom elől, amikor 

kegyelemre vágyó kezek nyúlnak feléjük. 

66 Ott, a bűnben és fájdalomban megkeményedettek között sokakat fogtok látni, akik felemelkednek a 

fény felé, megújulásra és spiritualizálódásra törekedve. De ahhoz, hogy ez az inspiráció eljusson hozzájuk, 

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

amely eltávolítja a sötétséget a szenvedő emberről. 

67 Értsd meg tehát, hogy a fájdalom, amely sok tekintetben elkísért téged, volt az a véső, amely 

belülről formálta a lelkedet egy nehéz küldetés teljesítéséhez. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 252  
1 Emberek, ti tanúi voltatok megnyilvánulásomnak ebben az időben. Készen állsz arra, hogy 

értelmezd és példát mutass az "utolsóknak". Tudjátok jövetelem okát, mint ahogyan tudjátok távozásom 

okát is, amikor eljön az általam kijelölt óra. 

2 Nincs mitől félnetek a világtól, mert a tanítványaim vagytok. Nem azért, mert alázatosak vagytok, 

nem azért váltok rászorulókká, mert alázatosak vagytok. Ne keverjük össze a lélek alázatát a test 

szegénységével. Nem veszítitek el emberi jogaitokat azért, mert spiritualisták vagytok - éppen 

ellenkezőleg. Aki megérti a spiritualizációt és alkalmazza azt az életében, az mindannak a tulajdonosa, ami 

körülveszi, és nagyobb intenzitással él és élvez, mint az, aki csak az anyagot látja és érti. 

3 A spiritualizált emberek azok, akik a harmadik korszakban joggal viselik a "Krisztus tanítványai" 

nevet - emberek, akik tudják, hogyan adják Istennek azt, ami a lélekhez tartozik, és a világnak azt, ami az 

anyaghoz tartozik - emberek, akik minden törvényből egyet tesznek, ami abban áll, hogy szeretik 

Teremtőjüket és szeretik Őt felebarátjukban. 

4 A tanításom által felkészített ember képes lesz emberfeletti tettekre.  

5 Lelkéből és testéből fény fog áradni, olyan erő és hatalom, amely lehetővé teszi számára, hogy 

megvalósítsa azt, amire az értelem önmagában nem képes.  

6 Akaratom szerint el fogjátok érni ezt az emelkedettségi fokot, szeretett emberek, mert akkor 

minden egyes cselekedetetek az én igazságomról fog tanúskodni. Szavaidból, ahogy imáidból, úgy 

kezedből is a gyógyulás isteni balzsama fog áradni, amely a testi vagy lelki betegek számára boldogság és 

felszabadulás lesz; szavaidból a fény fog fakadni, amely hitet hoz a lelkeknek, és imád lesz az az eszköz, 

amellyel a lélek elragadtatja magát, hogy jót vessen az útjába. 

7 Ez azoknak a jövője, akik követnek Engem, és tudják, hogyan kell értelmezni és követni 

tanításaimat. 

8 "Figyeljetek" mostantól fogva, hogy elmétek soha ne sötétedjen el, hogy a megpróbáltatásokban, 

amelyeket át kell élnetek, ne áruljátok el azt, ami ma a hitetek. 

9 Mennyi öröm lesz ebben a népben, amikor megszabadulnak tökéletlenségeiktől, és akaratom 

szerint gyakorolják szavamat. 

10 Most még mindig sok akadály van, ami megakadályozza, hogy a spiritualizáció felé haladjatok. 

Ismeritek az akadályokat, amelyek az egység hiánya, a kifelé irányuló szektás cselekedetekre való 

hajlamotok és az igazi felebaráti szeretet hiánya. 

11 Még nem jelenik meg köztetek az erős, idealista és harcos ember - az az ember, akiben az 

emberiség megtalálja a tanácsadót, az orvost, a testvért, a vezetőt. Még nem jelenik meg köztetek az a nép, 

amely egységében és testvériségében egy hatalmas, békével, tisztelettel és szeretettel teli otthonhoz 

hasonlít, amelyben az egyiknek a kenyere a többieké is, és az egyiknek a teteje mindenkinek. 

12 Hol van ez a példa? Mikor küzdöttél egy ilyen eszményért? 

13 Nem szemrehányás az, amit mondok nektek, emberek, ez egy olyan apa szava, aki csak jót akar a 

gyermekeinek, és aki ennek elérése érdekében meg kell mutatnia nekik a hibáikat, és segítenie kell nekik 

kijavítani azokat. 

14 Egy ideig még maradok, és szavamat adom neked. Folytatni fogom benne a kinyilatkoztatásokat, 

és felfedem, amit erre az időre tartogattam, és tanításomban továbbra is terjeszteni fogom a szükséges 

fényt, hogy az emberiség megmenekülhessen a közelgő zűrzavartól. 

15 Bejelentettem nektek, hogy eljön majd az idő, amikor sok "spiritualizmus" fog megjelenni, és hogy 

akkor ki kell majd képeznetek magatokat, hogy felfedezzétek, melyek alapulnak az igazságon, és melyek a 

megtévesztésen. 

16 Láthatsz majd hamis megnyilvánulásokat, amelyeket Nekem tulajdonítanak; pletykákat Isteni 

Küldöttekről, akik üzeneteket hoznak a világnak; a Hét Pecsétnek nevezett szektákat, és sok zavaros és 

félreérthető tanítást. 

17 Mindez az emberiség által előkészített nagy szellemi zűrzavar eredménye lesz. De ne aggódjatok; 

másrészt győződjetek meg arról, hogy éberen és imádságosan éltek, akkor nem fogtok a szellemi 

zűrzavarnak engedni, mert az én Igém világosság lesz a legnagyobb sötétség pillanataiban, amely 

meglátjátok kristálytiszta és örök igazságomat.  
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18 Értsétek meg, hogy most a tanulás, a tanítás és a kinyilatkoztatások ideje van. Ne légy figyelmetlen 

vagy hanyag, mert később könnyeket fogsz hullatni az elvesztegetett idő miatt. 

19 Fejleszd az intuíciódat, hogy a lelked felfedje előtted a feladatot, amire vállalkozott. Engedd, hogy 

munkálkodjon az Én Munkámban, tedd képessé arra, hogy beteljesítse a nekem tett ígéretét, amely a 

lelkében van megírva. Ha Én, a Mesteretek megígértem nektek, hogy eljövök ebben az időben, hogy 

megvilágítsam a létezéseteket az Igém által, miért ne tartanák be a tanítványok a szavukat, hogy 

visszatérnek Hozzám? 

20 Nem akartam ilyenkor meglepni a jelenlétemmel. Mert az Én szavam meg volt írva, és a világ 

tudott visszatérésemről. Senkit ne lepjen meg, hogy amikor tanításom meghallgatására hívtam, az azzal a 

szándékkal történt, hogy megerősítsem benne azokat az ajándékokat és feladatokat, amelyeket a lelkébe 

helyeztem, amikor a földre küldtem. 

21 Beteljesítve nektek tett ígéretemet, bizonyítékot adtam nektek arra, hogy az Én Igém minden 

teremtett dolog felett beteljesedett, hogy így - amikor eljön az óra, hogy véget vetek ennek közöttetek - 

senki ne mondhassa, hogy nem tudott erről, senki ne mondhassa, hogy meglepődött rajta, és senki ne 

válaszolhasson azzal, hogy nem volt ideje felkészülni rá. 

22 Tanuljátok meg már most tiszteletben tartani Akaratomat azáltal, hogy engedelmeskedtek 

parancsaimnak, és szeretitek mindazt, amit nyújtok. Aki szeret Engem és teljesíti az akaratomat, az az Én 

gyermekem és tanítványom. Aki nem tiszteli az Én Akaratomat, és a sajátját teszi, az az Én gyermekem, 

de nem az Én tanítványom, mert nem szeret Engem, és nem is vesz példát rólam. 

23 Tanításomban megadom nektek a mércét, hogy e mű tanítványaiként győzedelmeskedhessetek, 

hogy ne botoljatok meg, és ne kövessetek el olyan hibákat, amelyek később keservesen sírni fognak 

benneteket. 

24 Már most megmondom nektek, hogy azok, akik valóban azzal a szívélyességgel vetik el ezt a 

magot, amellyel rátok bíztam, békében fogják járni az útjukat. Olyan ajtók nyílnak meg előttük, amelyek 

eddig süketek voltak a kopogtatásukra; és bár ellenállásba ütközhetnek, a csatában soha nem fognak 

vereséget szenvedni, mert erényüknek köszönhetően minden megpróbáltatást túlélnek. 

25 Azok viszont, akik figyelmen kívül hagyják lelkiismeretük hangját, akik nem engedelmeskednek 

Szavaimnak és elárulnak Engem, mindig ki lesznek szolgáltatva ellenségeiknek, békétlenül fognak élni és 

halálfélelmet éreznek.  

26 Kérdezem tanítványaimat, igazságos-e, hogy egy olyan tökéletes művet, mint amilyet én 

kinyilatkoztattam nektek, úgy mutassatok be az emberiségnek, hogy azt eltévelyedésnek ítélik, vagy hogy 

úgy tekintsék, mint egy újabb tantételt és elméletet, amely az uralkodó szellemi zűrzavar gyümölcseként 

jelent meg ezekben az időkben? 

27 Vajon helyes lenne-e, ha ti, akiket annyira szerettem, és akiket Igémmel neveltem, hogy 

tanúságtételetek tiszta legyen, a földi igazságszolgáltatás kezébe kerülnétek tévedéseitek áldozataként, 

vagy ha üldöznének és szétszórnának benneteket, mert szomszédaitok károsnak tartanak benneteket? 

Gondoljátok, hogy tanításom megfelelő követése ilyen eseményeket idézhet elő? Nem, tanítványok. Hadd 

beszéljek így hozzátok, mert tudom, miért teszem. Holnap, amikor már nem így beszélek hozzátok, tudni 

fogjátok, miért beszéltem így hozzátok, és azt fogjátok mondani: "A Mester pontosan tudta, hogy mennyi 

gyengeségtől fogunk szenvedni. Semmi sem kerüli el az Ő bölcsességét." 

28 Azt akarom, hogy az igehirdetésem végeztével világos elképzelésetek legyen arról, hogy mi ez a 

tanítás, hogy azt a helyes úton követhessétek; mert eddig a sokaság között, akik hallották az igémet, még 

nem jelentek meg az igazi spiritiszták. Mostanáig, amit gyakoroltatok, az nem spiritualizmus volt, hanem 

csak a ti elképzelésetek arról, hogy mi az én Munkám, ami azonban messze van az igazi spiritualitástól. 

29 Erősnek kell lennetek ahhoz, hogy beismerjétek magatoknak, hogy eltévelyedtetek; fel kell 

szednetek magatokat, hogy javítsatok szokásaitokon, és buzgón kell törekednetek arra, hogy e tanítás 

igazsága és tisztasága felragyogjon közöttetek. 

30 Ne féljetek attól, hogy megváltoztassátok az imádat és a kultusz formáinak külső részét, 

mindaddig, amíg nem torzítjátok el tanításaim lényegét.  

31 Megadom nektek a jutalmatokat, megjutalmazom mindazt, amit erőfeszítéssel és áldozatokkal 

teszel a műveid jobbá tételéért, ahogyan megmutattam neked. 
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32 Sokan közületek azért vizsgálják a megnyilvánulásomat, hogy meggyőződjenek arról, hogy igaz-e 

vagy sem. De gyakran a megjelenés alapján ítéljük meg, ahelyett, hogy a jelentését vizsgálnánk, és végül 

emiatt tévedünk. 

33 Láttam, hogy figyeltétek a hanghordozóimat még a legapróbb mozdulataikban is, láttam, hogy 

meglepődtetek, amikor láttátok őket sírni vagy olyan embernek, mint ti magatok. Akkor a szívetek 

káromlásoknak adott hangot, és megtagadta kijelentésem igazságát. 

Hallottam, amikor azt mondtátok: "Hogyan nevezhetik magukat ezek "lábtörlőnek" vagy Jézus 

hanghordozóinak, hiszen láttam őket gyengének, szánalmasnak és emberinek, mint bármelyik halandó?". 

Ó, ti érzéki lelkek, akik az igazságot csak abban keresitek, amit láthattok vagy megérinthettek! 

Azokban a napokban is elítéltek Engem, mert szegénységben születtem, és megsértődtek, amikor látták, 

hogy testem vérzik a kereszten, és ajkaim sírnak. Szegény emberi lények, akik nem tudták megérteni 

minden egyes cselekedetem misztériumát vagy értelmét. 

34 Azoknak, akik érzik jelenlétemet a lelkükben, elég az Én Igém értelme, az Én tanításaim fénye, az 

Én szeretetem ragyogása, az Én lelki irgalmasságom vigasztalása. Ők azok, akik szemet hunynak minden 

külső dolog felett, hogy a lelkükkel keressenek Engem - ők azok, akik mindig követnek Engem. 

35 Azokban, akik érezték Isten jelenlétét Jézus Igéjében, a Mester áldozatos halálának lényege a 

szeretet isteni pecsétjeként megmaradt, ahogyan ebben az időben az Én Igém lényege megmaradt azokban, 

akik szellemben kerestek Engem. 

36 Szükséges-e, hogy újra és újra megismételjem nektek, hogy az én országom nem e világból való? 

37 Szavam ebben az időben emlékeztet benneteket a múltra, feltárja előttetek a titkokat, és bejelenti 

nektek, hogy mi fog következni. Helyreállít mindent, amit az emberek elhajlítottak és érvénytelenítettek, 

mert Én, mint az Igazság Őre, eljövök buzgóságom és igazságosságom kardjával, hogy leromboljak 

mindent, ami hamis, hogy szétzúzzam a képmutatást és a hamisságot, hogy ismét kiűzzem a kereskedőket 

az igazság templomából. 

38 Értsd meg, hogy nem kell könyvekben, tanácsokban vagy emberi parancsolatokban keresned az 

igazságot ahhoz, hogy elérd az üdvösségedet. 

39 Mindannyiótoknak szüksége van a megváltásra, nem fedezek fel olyat, aki már szilárd talajon áll. 

Hajótöröttek vagytok egy viharos éjszaka közepén, amelyben mindenki a saját életéért küzd, anélkül, hogy 

a szomszédjára gondolna, mert az élete veszélyben van. 

40 De bizony mondom nektek, én vagyok a ti egyetlen Megváltótok, aki még egyszer eljön, hogy 

megkeresse azokat, akik eltévedtek, mert letértek a navigációs útról, amely a Törvény. Megvilágítom 

utadat, hogy partra szállhass arra az áldott földre, amely vár rád, mert kebelében végtelen kincseket rejt a 

lélek számára.  

41 Engedjétek meg, ó emberek, hogy Szavam szeretetté tegye szíveteket, hogy holnap szeretni 

tudjátok embertársaitokat, és velük lehessetek fájdalmukban, ahogyan én is veletek voltam a 

megpróbáltatások eme óráiban. 

42 Segítsd, hogy a fa ágai, amely ez a tanítás, növekedjenek és szétterjedjenek a világon, gyümölcsöt 

és árnyékot adva minden éhes és fáradt embernek, aki a földön jár. 

43 Én vagyok a fa, és ti vagytok a gyümölcs, amelyen keresztül az emberiségnek fel kell ismernie 

Engem. 

44 Ha a műveidben édesség és élet van, akkor hűséges bizonyságot tettél arról, aki tanított téged, és 

aki a szeretet és az igazság éltető erejét adta neked. 

45 A tanítás, amelyet ebben a Harmadik Korszakban adtam nektek, egy Új Testamentum, amely 

egyesülni fog az elmúlt idők tanításaival, mert ez a három egy kinyilatkoztatást alkot. 

46 Fényem megvilágítja majd azoknak az embereknek az elméjét, akiknek az a rendeltetése, hogy 

tanításaimat egyetlen könyvben egyesítsék. 

47 Szellemi szolgáim vezetni fogják választottjaim kezét, hogy ne legyen hiba ebben a könyvben. 

48 Az eddig e nép között fennálló nézeteltérések, viták és nézeteltérések eltűnnek, ha beleássátok 

magatokat ebbe a könyvbe, és végre megértitek a munkám igazságát. 
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49 Ma még nem vagytok tisztában a következményekkel, amelyeket a széthúzásotok okoz. De 

tényleg, mondom nektek, holnap könnyeket fogtok hullatni emiatt. Hányszor kértem tőled a gondolatok, 

az istentiszteleti cselekedetek, a lelkek egyesülését. Hányan nem hallgattatok isteni tanácsomra! 

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

Különböző küldetéseket és feladatokat adtam nektek, hogy minden szükséges elemre számíthassatok 

utatokon és törekvéseitekben, ahogyan az Izrael esetében is történt az első korszakban, amikor átkeltek a 

sivatagon az Ígéret Földje után vágyakozva. De eddig nem törekedtél arra, hogy megértsd a parancsaimat, 

és nem is akartad szemlélni az egység példáját, amelyet az a nép írásban hagyott hátra - kitörölhetetlen 

példát. Mert az ő harmóniájuk és egységük volt az, ami miatt legyőzték a sors csapásait, amelyekkel útjuk 

során találkoztak. 

51 Az ígéret új földje vár rád, de még messze vagy tőle. Most haladsz át a hatalmas sivatagon, magad 

mögött hagytad a fáraó rabságát, és már megkaptad a Törvényt. Mégsem hagytátok el teljesen a 

bálványimádást, és anélkül, hogy észrevennétek, néha imádjátok az Aranyborjút. 

52 Meg kell tapasztalnotok megpróbáltatásokat, ellenállásokat és üldöztetéseket, hogy felébredjetek 

álmotokból. Akkor biztosan készen álltok majd arra, hogy teljesítsétek parancsaimat, és arra lesztek 

ösztönözve, hogy vigyázzatok a munkára, amelyet kinyilatkoztattam nektek, ahogyan az izraeliták is 

megalkották a sátrat és a frigyládát, hogy megtartsák a törvényt. Mert a megpróbáltatások ráébresztették 

őket a fényre. 

53 A hajlékod mostantól a lelked lesz, és a szövetség ládája a lelkiismereted. Ott lesz az én 

törvényem, és megvilágítja az Úr népének útját. 

54 Napjainkban és korunkban nem jelent meg olyan ember, aki Mózes nyomdokaiba lépne, hogy e 

népet előmozdítsa és hitüket csodák által bátorítsa. De egy kis felkészüléssel érezheted, hogy Illés szellemi 

jelenléte vezet, bátorít és inspirál téged ezen az úton. 

55 Most könnyek gyűlnek a tömegek szemébe, akik hallanak Engem. Egyedül én ismerem a 

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

amelyek megállították őket. 

56 Kitartás, ti sokaság, legyetek hűségesek, és látni fogjátok, hogy az akadályok leomlanak. 

Imádkozzatok és dolgozzatok egyre nagyobb őszinteséggel, tisztasággal és tökéletességgel, hogy 

küldetésetekben megtaláljátok a szükséges vigaszt és erőt ahhoz, hogy türelemmel viseljétek az élet 

viszontagságait. Ha így haladsz az utadon, akkor, amikor a legkevésbé gondolnád, látni fogod, hogy az 

ösvény elsimul, és a botladozó akadályok eltűnnek. 

57 Ti vagytok az én földjeim, ahol egyelőre a búza együtt nő a gyomokkal. Még nem jött el az aratás 

órája. De amikor eljön, mindannyiótok cselekedetei megítéltetnek. Akkor a földön hagyom a jó 

tanítványokat, és elviszem erről a világról azokat, akik nem hozták meg az egyesülés és a spiritualizáció 

gyümölcseit. 

58 Figyeljetek és emlékezzetek a szavaimra. Ne legyetek elbizakodottak, mert nagyon nagy 

megbízásokat és feladatokat kaptatok Tőlem - azt gondolva, hogy igazságosságom soha nem érhet el 

benneteket. Emlékezzetek Dávidra és Salamonra, akik nagyok voltak népük előtt, elaludtak nagyságukban, 

megszegték a törvényt, és látták, hogy az isteni igazságszolgáltatásom rájuk száll - kérlelhetetlenül és 

bölcsen -, miközben azt hitték, hogy mivel annyira szereti őket az Atya, soha nem fogja őket sújtani. 

59 Gondoljatok, ó emberek, az új nemzedékekre. Gondoljatok gyermekeitekre, ahogy a pátriárkák 

tették, amikor felkészítették népüket a Messiás eljövetelének fogadására. 

60 Imádkozzatok azokért, akik még nem érkeztek meg. Készítsd elő számukra az utat a szeretet és a 

jótékonyság által. Értsétek meg, hogy nekik még a tiéteknél is magasabb küldetésük lesz, és jó lesz, ha 

megtalálják a spiritualizáció útját, amit követhetnek. Mi lesz az a nyomvonal? Az életedről, a műveidről. 

61 Miért kell neked mindig szemrehányásokkal elém állítani Engem? Szeretetből jövök hozzátok, 

mert látom, hogy fájdalmat hordoztok a szívetekben, és meg akarlak vigasztalni benneteket. Mert azt 

akarom, hogy lelketekben hordozzátok békémet. 

62 Néha Bíróként mutatkozom meg nektek, néha Atyaként, de mindig Mesterként mutatkozom meg. 

E három megnyilvánulás között van az Isteni Lényeg, amely egy: A Törvény, a Szeretet, a Bölcsesség. Ez 

az a Szentháromság, amely jelen van az Én Lelkemben. 
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63 Csukd be a szemed, és engedd el a lelket, hogy intenzíven átélhesse a Mesterével való közösség e 

pillanatait. Települjön közel Hozzám, mint azok, akik a Második Korszakban követték a Mestert az 

országutakon, völgyekben, falvakon, folyópartokon és sivatagokon keresztül, hogy ne maradjanak le 

egyetlen tanításáról sem. Akkor képesek lesztek megérteni azt a képletes értelmet, amelyben néha 

beszélek, amikor a föld anyagi dolgait használom arra, hogy a spirituális dolgokat szimbolizáljam 

számotokra, és a spirituális elérhetőségetekbe hozzam. Látni fogjátok, hogy az Én Igém hogyan hozza el a 

Mennyei Királyságot a lelketekbe. 

64 Jöjjetek, emberiség, hogy tanítsalak benneteket. Vagy azt akarod, hogy fájdalom legyen, amely 

egész életedben tanít? 

65 Gyertek a birtokaimra, hogy testvériesen bevethessétek a földeket. Biztosíthatlak, hogy a földjeim 

nem hagynak cserben, mint a világ. 

66 Itt van az út, közvetlenül a lelked előtt, és arra hív, hogy kövesd, és soha többé ne állj meg. Mert 

minden lépés, amit megteszel, egy olyan lépés lesz, amely közelebb viszi a lelkedet a tökéletes otthonhoz, 

amely rád vár. 

67 Nagyon rövid az az idő, amikor még köztetek leszek és ebben a formában beszélek hozzátok, és 

azt akarom, hogy megtanuljátok, hogyan szerezzetek érdemeket, hogy ezekben az utolsó években az Én 

Igém bőségesen áradhasson ezeken a hanghordozókon keresztül. 

68 Hogyan válhatnak az isteni megnyilvánulások az érdemeid jutalmává? A hitetek, az 

elkötelezettségetek és a lelkesítésetek révén - az emberek kebelében uralkodó szeretet, a gyakorolt 

irgalmasság, az igazság szeretete révén. 

69 Bizony mondom nektek, ha nem egyesültök, ahogyan az az Én akaratom, az emberiség szét fog 

szórni benneteket, és ki fog űzni titeket magából, amikor meglátja, hogy az életetek eltér attól, amit 

prédikáltok. 

70 Mi fog történni, amikor az emberek felfedezik, hogy minden közösségben más-más áhítati forma 

és más-más módja van tanításom gyakorlásának? Nem lesznek képesek megérteni, hogy én voltam az, aki 

utasított titeket. 

71 Megnyilvánulásom utolsó három évét rátok bízom, hogy e nép egyesítésén munkálkodhassatok - 

egy olyan egyesülésen, amely a szellemi és a külső dolgokat egyaránt magában foglalja, hogy harmóniával 

és egyhangúsággal teli munkátok a legnagyobb bizonyíték legyen arra, hogy egy Mester tanított 

mindannyiótokat, a különböző találkozóhelyeken és az ország különböző részein: ISTEN.  

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 253  
1 Ezen a napon a bíró jelenléte az enyém. Fényem behatol lényed szentélyébe. 

2 Azért jöttem, hogy fogadjak és azért is, hogy adjak, hogy átvegyem a jó mag gyümölcsét, és hogy 

új magot adjak nektek, hogy elültessétek. 

3 Azért jöttök a jelenlétembe, hogy megköszönjétek nekem a kapott jótéteményeket és a szellemi 

úton végzett munkáitok jó eredményét. Néhányan bűnbánóan jönnek hozzám. Ők azok, akik némi 

bűnbánat terhét hozzák, és reszketnek és félelemmel telve hallgatják az igazság hangját. Néhányan, 

másokhoz hasonlóan, bocsánatomat kérik és imádkoznak, hogy ne szenvedjenek hiányt a táplálékban az 

elkövetkező időkben. 

4 Ma kezdődik egy év veletek, pontosan az utolsó előtti év az emberi megértési képességen keresztül 

történő igehirdetésemben, és csak természetes, hogy szavam igazságot követelve mutatkozik meg azokkal 

az emberekkel szemben, akik hosszú időn keresztül kapták ezeket a tanításokat. 

5 A szeretet és az igazságosság tüzével megértetem veletek tanításomat, amely kezdettől fogva meg 

van írva a lelketekben, hogy holnap tudjátok majd, hogyan tegyetek tanúságot erről az igazságról. 

6 Minden művemet Én írtam le az "Élet" nevű könyvbe. Oldalainak száma megszámlálhatatlan, 

végtelen bölcsességét senki sem érheti el Istenen kívül, aki a szerzője. De benne, minden egyes lapján van 

egy rövid összefoglaló, amelyben az Atya minden egyes művét érthető módon bemutatta, hogy az minden 

értelmi képesség számára érthetővé váljon. 

7 Ti is folyamatosan írjátok életetek könyvét, amelyben minden művetek és minden lépésetek a 

fejlődés teljes útján le lesz írva. Ez a könyv a lelketekben lesz megírva, és a tudás és a tapasztalat fénye 

lesz, amellyel holnap megvilágítjátok fiatalabb testvéreitek útját. 

8 Még nem mutathatod meg a könyvedet senkinek, mert még a tartalmát sem ismered. De hamarosan 

világosság lesz a lényedben, és képes leszel megmutatni embertársaidnak azokat a lapokat, amelyek a 

kibontakozásodról, a vezeklésedről és a tapasztalataidról szólnak. Ezután nyitott könyv leszel az emberek 

számára. Boldogok azok, akik küldetésüket magukévá teszik. Úgy fogják érezni, hogy felmásznak a létrán, 

amelyet Jákob látott álmában, amely az a spirituális út, amely a lényeket a Teremtő jelenlétébe vezeti. 

9 Fogadd el életed minden próbatételét szeretettel, tudva, hogy ezek olyan leckék, amelyek 

megvilágosítják és megerősítik lelkedet, hogy végigjárja a hosszú utat, amelyet még meg kell tennie. 

Minél nagyobb a megértésetek, annál nagyobbnak kell lennie a szereteteteknek Ő iránt, aki a 

tökéletességért folytatott küzdelem útjára küldött benneteket, és aki mindig mellettetek állt a 

megpróbáltatásaitokon keresztül. 

10 Én próbára teszlek benneteket, én nyomasztalak benneteket, és én ítéllek meg benneteket. De 

ugyanakkor támogatlak, megbocsátok neked, és felemellek. Soha egy lélek sem fog csalódni a 

jelenlétemben, mert nincs bennem igazságtalanság. 

11 Megáldalak benneteket, ti emberek sokasága, akik megtanultatok csendben meghallani Engem, és 

visszatartani a zokogást, amely elragadja tőletek az út töviseit. Ajkaid hallgatnak, hogy ne hallatszódjon 

siránkozás; ehelyett szíved áld engem. Hogyan ne áldana meg az Atya, aki ennyire megérti a 

teremtményeit? 

12 A fény most szétárad a lelketekben. Ez az az idő, amikor a sötét árnyak eltávoznak azoktól az 

emberektől, akiket jelenleg keresek és egyesítek. 

13 Sok nemzedék alkotja ezt a népet, és mindegyiküktől megkapom ezen a napon az adót, vagyis 

munkájuk gyümölcsét, hogy mindenki megkapja a jutalmát munkája, erőfeszítései és céljai szerint. 

14 Aki a világ tiszteletére és dicséretére vágyik, az itt megkaphatja azokat; de rövid életűek lesznek, 

és a szellemi világba való belépésének napján már nem lesznek hasznára. Aki a pénzre hajt, az itt 

megkaphatja a jutalmát, mert ez volt az, amiért küzdött. De amikor eljön az óra, amikor mindent itt kell 

hagynia, hogy a túlvilágon igazodjon el, a legcsekélyebb joga sem lesz arra, hogy a lelkének jutalmat 

követeljen, még akkor sem, ha úgy gondolja, hogy sokat tett a jótékonyság javára. 

Ezzel szemben az, aki mindig elutasította a hízelgést és a kegyeket, aki tisztán és önzetlenül szerette 

embertársait, és elutasított minden anyagi jutalmat, aki a jó elvetésével volt elfoglalva, és aki örömét lelte a 

szeretet cselekedeteinek elvégzésében - az nem fog jutalmakra gondolni, mert nem a saját elégedettségéért 

fog élni, hanem a felebarátjáért. Milyen nagy lesz a békéje és az áldása, amikor az Úr kebelében lesz!  
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15 Hagyni kell a fákat növekedni ahhoz, hogy gyümölcsükről felismerjük őket. Akkor lesz az ítélet 

órája, amikor mindazok elpusztulnak szeretetem igazságosságának tüzében, akik mérgező gyümölcsöket 

adtak az embereknek, és csak azokat fogják nagyra becsülni, akik az élet és az egészség gyümölcseit 

termelték. 

16 Hasonlóképpen, a vallási közösségek és a földön létező összes szekta megítélésre kerül - oly 

módon, hogy csak azok maradnak meg, akik szeretik és követik az igazságot, és mindazok, akik azt a 

hazugság, a hamisság és a képmutatás fátyla mögé rejtik, eltűnnek. 

17 Csak egy törvény van, és ezért csak egy módon lehet azt teljesíteni. Ő az, akit mindannyiótoknak 

keresnie kell, hogy szellemileg egyesülhessetek. 

18 Ti, akik halljátok a hangomat, ebben a pillanatban belsőleg ítélkeztek magatok felett. 

Megkérdezitek magatokat, hogy magas-e az eszményképetek és tiszták-e a cselekedeteitek. Kérdezzétek 

meg magatokat, hogy eléggé felkészültek vagytok-e már arra, hogy távozásom után tudjátok, hogyan 

maradjatok az emberek között, mint a pátriárkák, próféták és apostolok. Kérdezzétek meg magatokat, 

hogy spiritualizáltátok-e már magatokat, hogy méltóak vagytok-e a "spiritualista" névhez, amit azért 

adtam nektek, hogy azonosítsátok magatokat. 

19 1948-ban rengés rázta meg ezt a népet. Igazságom ereje ébresztett fel benneteket, mint mindig, 

amikor a fanatizmus vagy a rutin letargiájába estek. 

20 Ha megpróbáltátok volna megérteni az új üzenetem jelentését azóta, hogy megnyilvánulásom 

elkezdődött ebben az időben - mennyi fájdalmat, mennyi vitát és mennyi belső küzdelmetől kíméltétek 

volna meg magatokat! De ti, mint mindig, a külső kultusz felé hajlottatok, amely megtagadja a lélek 

szabadságát és emelkedettségét. El kellett tehát jönnie az időnek, hogy határt szabjunk a hibáinknak. 

Spiritisták vagytok? Akkor ezt be kell bizonyítanotok az istentiszteletetekben, az életetekben és az 

egymással való kapcsolataitokban. 

21 Míg egyesek felébredtek és megértették, hogy mi az igazság, és nekiláttak a spiritualizációért való 

munkának, addig mások ragaszkodtak a szokásaikhoz, ragaszkodtak a szimbólumaikhoz, a kultikus 

formáikhoz és a szokásaikhoz, mondván, hogy én megmutattam nektek ezeket a szimbólumokat, és ezért 

ezek a törvények számukra. 

22 A veszekedés kitört, de nem ez az első eset, hogy ez megtörténik az Isten által tanított emberek 

között. Már az Első Korszakban, az Isten által a Sínai-hegy csúcsán diktált egyik parancsolatban 

megparancsoltam az embereknek, hogy ne használjanak semmilyen képet, amely az Istenit ábrázolná, és 

ugyanakkor megértettem velük, hogy Isten igazi szolgálata annak a törvénynek a teljesítése, amely teljes 

mértékben az Isten- és felebaráti szeretetre korlátozódik. 

23 Ennek ellenére az emberek végtelen hagyományokat teremtettek, és napról napra növelték 

fanatizmusukat és bálványimádásukat. A szimbólum most már nem a jelentés-kép volt, amelyen keresztül 

valami magasabb rendű dolog magyarázatát kapta, hanem a bálványimádás és az imádat tárgya. 

24 Szükség volt arra, hogy azért jöttem a világra, hogy megmutassam nektek az utat, amelytől egyre 

távolabb és távolabb kerültök. De amikor a papok és a farizeusok rájöttek, hogy nem azért jöttem, hogy a 

hagyományokat hirdessem, megvádoltak Engem, és azt mondták az embereknek, hogy az Én Igém a 

mózesi törvény ellen való. Ekkor felemelkedett a hangom, hogy válaszoljak a törvény képmutató 

képviselőinek, hogy nem azért jöttem, hogy szembeszálljak azzal, amit az Atya elrendelt, hanem hogy 

életemmel beteljesítsem azt - hogy amit ki akarok irtani a szívekből, azok a haszontalan hagyományok és 

szertartások, amelyek révén elfelejtették betölteni a törvényt, vagyis: szeretni Istent és szeretni egymást. 

25 Nem tartjátok-e helyesnek, hogy ma, amikor a Szentlélek idejében éltek, megtisztítsam szívetekből 

mindazt, amit ti bevezettetek ebbe a munkába, amit ti spiritualizmusként ismertetek meg, a hagyományok 

és az istentisztelet külső formái tekintetében. 

26 Igaz, hogy mindhárom kinyilatkoztatás kezdetén, amelyet Isten adott az emberiségnek, 

megengedtek nektek néhány szimbólumot és istentiszteleti cselekményt, hogy megkönnyítsék az isteni 

tanítások megértését és elsajátítását, de nem azért, hogy örökre megtartsátok őket, és még kevésbé azért, 

hogy imádjátok őket. Mindig is ez volt az oka szellemi stagnálásotoknak, és ez volt az oka annak, hogy 

mindenkor azért jöttem, hogy letérítselek benneteket a veszélyes útról, és elvezesselek benneteket a fény 

igaz útjára. 
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27 Ma nem utasítom el azt, amit a múltban elrendeltem, hanem megtanítalak titeket arra, hogy 

engedelmeskedjetek neki azáltal, hogy életeteket és műveiteket a szellemiség magasabb fokára emelem, 

ami egyben az igazságosságot is jelenti. 

28 Amikor megszűnök ebben a formában szólni hozzátok, ezért nem fogtok többé vágyakozni sem az 

anyagi tárgyak, sem a rítusok és formaságok után, mert már megszabadultatok a bálványimádástól és az 

anyagiasságtól, hogy az Atya jelenlétét keressétek, aki szintén Szellem, a Szellemmel együtt. 

29 Hamarosan olyan emberek között találjátok magatokat, akik belefáradtak a külső szektákba és 

belefáradtak a vallási fanatizmusukba. Ezért mondom nektek, hogy a spiritualizáció üzenete, amelyet el 

fogtok nekik vinni, friss és üdítő harmatként fogja elérni a szívüket. 

30 Azt gondoljátok, hogy ha fanatikus szektákkal és a spiritualizációval ellentétes cselekvési 

módokkal érkeztek hozzájuk, akkor a világ elismerhet benneteket egy isteni üzenet hordozóinak? Bizony 

mondom nektek, hogy egy új szekta fanatikusainak tartanának benneteket! 

31 Tekintettel arra a világosságra, amellyel hozzátok beszélek, vannak, akik azt mondják Nekem: 

"Mester, hogyan lehetséges, hogy elutasítunk sok olyan rítust, amelyet Roque Rojas hagyott ránk 

örökségként? Erre azt mondom nektek, hogy erre adtam nektek azt a példát a "Második Korszakból", 

amikor megértettem az emberekkel, hogy a rítusok, formaságok, hagyományok és ünnepek követése miatt 

elfelejtették a Törvényt, ami a lényeges dolog. Emlékeztettelek benneteket Mesteretek eme tettére, hogy 

megértsétek, hogy még ma is el kell felejtenetek a hagyományokat és a szertartásokat, még ha Roque 

Rojastól tanultátok is, ahogyan a nép Mózestől örökölte őket. 

32 Nem azt akarom mondani, hogy valami rosszat tanítottak nektek - nem. Kénytelenek voltak 

szimbólumokhoz és cselekedetekhez folyamodni, amelyeknek segíteniük kellett az embereknek 

megérteniük az isteni kinyilatkoztatásokat. De amint ezt a célt elértük, meg kellett szüntetni az 

istentisztelet vagy az allegória minden most már haszontalan formáját, hogy az igazság fénye 

felragyoghasson. 

33 Őszinteséget kérek tőletek - attól a hanghordozótól, aki továbbítja az Igémet, kezdve az utolsó 

"gyermek tanítványokkal". 

34 A legnagyobb felelősség a szavazókon nyugszik, mert az ő szájukon keresztül hirdetem a törvényt. 

De nem értették meg a felelősségüket. Nekik azt mondom: Ébredjetek! Hallgasd meg a lelkiismereted 

hangját! Nézd meg ezt a népet - tudatlan, szavamra vágyó - alázattal és fogékonysággal felöltözve arra, 

amit kínálsz nekik. Mi történne veled, ha a nép fellázadna, és felkészülést és spiritualizálást követelne 

tőled? És mennyi oka és joga lenne erre, hiszen a hitéről, a lelkéről, a földi békéről és az 

örökkévalósághoz vezető útról van szó. 

35 Hanghordozóim, Szavam közvetítői, a harmadik korszak prófétái: nem a ti ügyetlenségetek, nem a 

ti éretlenségetek, nem a ti szegénységetek az, ami akadálya annak, hogy közvetítéseteken keresztül 

megismertessem magam az emberiséggel; a ti bűnötök és a felkészületlenségetek az, ami korlátozza 

Szavam értelmét, és elrejti az Igazságot, amit népem számára hoztam. 

36 Bizony mondom nektek, aki nem érzi magát képesnek arra, hogy spiritualizálja magát, az jobb, ha 

csukva tartja a száját, és nem tesz valótlanságot az igazsághoz. Mert a tömegek, akik hallják, még nem 

tudják, hogyan válasszák el a búzát a pelyvától, vagyis a hazugságot az igazságtól, a feleslegeset a 

lényegestől. 

37 Az Én Szavam szigorú és egyértelmű. De nézzétek, még ennek a megnyilvánulásnak is vége lesz 

egy napon, és szükséges, hogy a legjobb munkátok legyen az általam rátok bízott szellemi munka 

megkoronázása. 

38 Tudjátok, hogy ez a szó, amely ajkatokról elhangzott, az a szellemi üzenet, amely megdönti a 

királyságokat, birodalmakat és trónokat, hogy a mennyek országa, amely a szeretet, a béke és az 

igazságosság országa, bejusson az emberek lelkébe. 

39 Más nemzetekhez is küldtem Szavam hírnökeit. Imádkozzatok értük, és adjatok nekik erőt a 

gondolataitokkal. Magokat fognak kelteni és tömegeket fognak egyesíteni, akik, miután spiritualizálódtak, 

a testvériség és a megértés kötelékein keresztül egyesülnek veletek. 

40 Szavam új hírnökeit készítem elő, akik szintén elviszik majd ezt az örömhírt más hazákba. 

Mindenki fölé kiterítem békém köpenyét. 
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41 Az idő, amelyben élsz, az átmenet, a fejlődés, a próbák, a változások és a meglepetések időszaka. 

Éljetek éberen, figyeljetek és imádkozzatok, és tartsatok ki törvényemben. 

42 Ma van küzdelem, ma van érdem, ma van szenvedés, küzdelem és fáradság. Holnap, amikor már 

mindannyian Velem vagytok, amikor eléritek a lélek tökéletességét, otthonotok lesz az Atya kebelében, 

ahová minden dolog megy, és ahol minden dolog megmarad, ami elérte a tökéletességét - egy olyan 

"kebel", amely bölcsességet, tökéletességet és dicsőséget tartalmaz, amit itt el sem tudtok képzelni. 

43 Az én Igém az út, az igazság és az élet, amely elvezeti a lelketeket az ígéret földjére. Jöjjetek, ne 

tévedjetek el, szeretett emberek. 

44 Fénysugaram a hegyre telepszik, ahonnan megkérdezem tőled: Miért vagy még mindig a lábánál, 

miért nem sikerült még megmásznod? 

45 Sokan nagy örömmel a szívükben hallanak Engem. De némelyeket, amikor hallják szavamat, nagy 

szomorúság fogja el. Ezek azok, akik, mint Izrael Egyiptomban, rabszolgának érzik magukat. Még mindig 

hordozzák magukban a korbácsütések sebeit, és éheznek a szabadságra és a fényre. 

46 Tudjátok, hogy értetek jöttem, mert láttam, hogy éheztek és szomjaztok az igazságosságra, a 

szabadságra és a szeretetre. 

47 Jöjjetek és hallgassátok meg ezt a hangot, amely bátorságot ébreszt bennetek, erővel tölt el 

benneteket és megvilágosít, hogy hátat fordíthassatok a fáraónak és elhagyjátok országait, ahol 

bebörtönöztek, megsebesítettek és megaláztak benneteket. 

48 Emeljétek fel a szemeteket, és szemléljétek az isteni hegyet, amely meghív benneteket, hogy 

megmásszátok. Jöjjetek, higgyétek el, hogy el fogjátok érni a csúcsot, tegyétek meg az első lépéseket, 

másszatok felfelé, és hamarosan nagy lesz az örömötök, amikor úgy érzitek, hogy a láncok, amelyek 

lefogtak benneteket, és az igák, amelyek lefogtak benneteket, eltűntek. 

49 Ó, minden idők emberei! Távolítsd el a hálátlanságot a szívedből, hogy valóban megtapasztalhasd 

Atyád békéjét. 

50 Így kapják meg a vakok a látásukat, a fáradtak visszanyerik erejüket, a bénák járnak, a betegek 

meggyógyulnak, a szenvedők örömmel énekelnek. 

51 Újraegyesítem népemet és megerősítem spirituális küldetésüket az emberiség számára. A páriákból 

a felebarátaik számára hasznos embereket csinálok, és azokból, akik azt hitték, hogy kitagadottak, 

prófétákat és a lélek orvosait. 

52 Nektek kell tanúságot tennetek arról, hogy eljövök ebben a Harmadik Korszakban. Tudom, hogy a 

nemzeteknek és a tartományoknak szükségük van a tanúságtételetekre. De tudnotok kell, hogy amikor 

elindultok, annak az kell lennie, hogy bebizonyítsátok, hogy a Fény gyermekei vagytok. 

53 Azt akarom, hogy előzetesen megértsétek annak a küldetésnek a szellemi nagyságát, amelyet 

ezúttal rátok bízok. Csak ekkor lesz tudatában a lelked a küldetéseddel járó felelősségnek. 

54 De ha azt hiszitek, hogy várnom kell, amíg nektek tetszik, hogy felkészüljetek arra, hogy a 

világnak elhozzátok a világosság eme üzenetét, akkor nagy tévedésben vagytok. Mert én vagyok az, aki 

megváltom az embereket és megmentem a lelküket. Ti csak útkeresők, hírmondók, próféták, szolgák 

lesztek. E feladatok teljesítése érdekében tanítalak benneteket. 

55 Minden tanítvány szívébe egy esszenciát helyeztem. Ez a lényeg jelen lesz a gondolataitokban és 

imáitokban, a szavaitokban és a szeretet cselekedeteiben. 

56 Nem emlékeztek arra, hogy azt mondtam nektek, hogy legyetek lelki zamat az emberek között? 

57 Mi másra vágyhattok a földön, mint hogy a rászorulók lelkének tanácsadói, vezetői és orvosai 

legyetek? 

58 Az irgalom a szeretet egyik legszebb virága, és pontosan ezt a virágot akarom kinyitni bennetek, 

hogy terjesszétek illatát embertársaitok között. Bizony, mondom nektek, ha megvan bennetek az eszmény 

vagy a vágy, hogy nagyságot adjatok a lelketeknek, felajánlom nektek az irgalom útját. Felajánlom nektek 

ezt az emberek által kevéssé járt utat, hogy ezen az úton felemelkedhessetek Hozzám. 

59 Azt akarom, hogy ennek az útnak a végére azzal az elégedettséggel érjetek, hogy hűségesen 

hallgattátok tanításomat. Igém megerősít benneteket, hogy szilárd léptekkel haladhassatok tovább az 

utatokon az út végéig. 
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60 Sok kísértés és akadály fog megjelenni az utatokon megnyilvánulásom utolsó napjaiban, ezért 

figyelmeztetlek benneteket, és arra hívlak benneteket, hogy legyetek éberek, hogy figyeljetek és 

imádkozzatok. 

61 Legyetek erősek, ó emberek, és a megpróbáltatás elmúlik. Mert ha nem maradnátok engedelmesek 

és hűségesek, és nem esnétek kísértésbe, akkor a próbák végtelen láncolatát teremtenétek magatoknak, 

amely sokak elméjét összezavarná, és sok szív hitét megsemmisítené. 

62 A küldetésed terve már meg van tervezve, és nem szabad eltérned tőle. 

63 Megmondtam nektek, hogy amikor véget vetek szavaimnak, elég időt adok nektek, hogy 

felkészüljetek, hogy tanulmányozzátok, hogy elgondolkodjatok és hogy gyakoroljátok közöttetek 

tanításomat. Amikor felfedezem, hogy népem spiritualizálta magát, megnyitom az utakat, amelyeken 

nektek ki kell mennetek, és el kell hoznotok a fény üzenetét, amelyet rátok bíztam, hogy ismertessétek 

meg az emberiséggel. 

64 Világos és egyszerű az a terv, amit én terveztem nektek, hogy a legkevésbé se változtassátok meg 

vagy változtassátok meg, ha spiritualistáknak akarjátok magatokat nevezni. 

65 Aki hatalmat akar kapni embertársai megtérítésére - olyan hatalmat a betegek gyógyítására, 

amilyet még nem tapasztaltatok, és erőt a csodák véghezvitelére -, az legyen hűséges Törvényemhez, és 

ragaszkodjon parancsolataimhoz, akkor soha nem marad ihlet és erő nélkül, hogy nagyszerű, szeretettel és 

bölcsességgel teli tetteket hajtson végre. 

66 Aki megveti a lelki ajándékokat és a Tanításom tiszta gyakorlatából származó gyümölcsöket, mert 

jobban csábítják a dicséretek és az anyagi jutalmak, az hiúságokkal és hamis kielégülésekkel telíti magát, 

amelyek nem táplálják a lelket. Ez az, amit a földön szeret, és amit a munkámban keresett, és én megadom 

neki, hogy megkapja. De valóban, mondom nektek, azok, akik nem hajtják végre azt, amit előre 

megjósoltam, akik stagnálásban maradnak, és nem hagyják el fanatizmusukat, hiúságaikat és anyagi 

vágyaikat, azok lesznek az akadályok, amelyek nem engedik előrehaladni azokat, akik szeretik 

rendelkezéseimet, és valóban engedelmeskedni akarnak nekik. 

67 Milyen szavakkal vagy ürügyekkel fognak válaszolni Nekem azok, akik figyelmen kívül hagyják 

rendeleteimet, amikor megmutatom nekik a népeket, akik megrekedtek a stagnálásban, a fanatizmus és a 

haszontalan hagyományok fogságában - amikor megmutatom nekik a népeket, akiknek továbbra is várniuk 

kell a Harmadik Korszak apostolainak érkezésére? 

68 Az én szeretetem szól hozzátok - az én fényem, amely szüntelenül vigyáz rátok, amely 

figyelmeztet benneteket, hogy megakadályozza, hogy a szellemi fejlődés helyett a szenvedés kelyhét 

szerezzétek meg. 

69 Felkészítelek benneteket arra a napra, amikor utoljára szólok hozzátok. Mert ettől kezdve minden 

megváltozik e nép számára a szellemi életben. Ezért már régóta mondom nektek, hogy ne legyetek 

hagyománytisztelők és ne őrizzétek a külső formákat, hogy ne csináljatok az istentiszteleti cselekedetekből 

szokásokat vagy szokásokat, amelyeket aztán már nem fogtok tudni kitépni a szívetekből. 

70 Úgy gondolod, hogy mindennek a végtelenségig ugyanabban a formában kell folytatódnia? 

Gondoljátok, hogy egész életetekben ezeken a találkozási helyeken fogtok egyesülni? Nem, emberek, 

szükség van arra, hogy minden, ami eddig volt, eltűnjön a szemetek elől, hogy érezhessétek az igazi 

spiritualizáció fényének megjelenését. Eddig nem értettétek meg sem az üzenetem értelmét, sem e munka 

célját. 

71 Igaz, hogy "az elsők", tanítás és oktatás híján, képtelenek voltak felfogni az őket meglepő 

kinyilatkoztatás értelmét. De ti, akik az "utolsókhoz" tartoztok - azokhoz, akik tanúi lettek ennek az 

időszaknak a végének -, helyesnek tartjátok-e, hogy megőrizzétek az "elsők" tévedéseit, és hogy továbbra 

sem ismeritek ennek az üzenetnek a jelentését, ahogyan azok sem ismerték azt, akik csak a harmadik 

korszak hajnalát látták? 

72 Nem, a szíved azt mondja nekem. Azt mondom nektek, hogy ez a meggyőződés, amit ezekben a 

pillanatokban éreztek, nem hagyhat el benneteket a kísértések órájában. Ne felejtsétek el, hogy ma azt 

mondom nektek, hogy engedelmességetekért és őszinteségetekért béke lesz otthonotokban és minden úton, 

amelyen jártok. 
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73 Tegyetek meg mindent, hogy felkészülten és erősen lépjetek be a közelgő zűrzavaros időszakba. 

Ne növeljétek zavarodottságotokkal azokat, amelyeket a szekták, egyházak, filozófiák és tanok okoznak, 

amikor eljön az idő, hogy mindenki megtagadja az igazságot. 

74 Azt akarom, hogy ez a nép, amelyet szellemi formában tanítottam, nyugodtan, tudatosan, éberen és 

alázatosan lépjen be ebbe az időszakba, és hogy jelenlétük fénysugár és megnyugtató lehelet legyen a 

viharban. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 254  
1 Azért jöttem, hogy fogadjak és adjak, azért jöttem, hogy meghallgassalak benneteket, és hogy ti 

meghallgassatok engem. 

2 Számtalanszor tettem magam Atyaként és Mesterként ismertté. Ma az az akaratom, hogy bíróként 

mutatkozzam meg, mert egy évet bíztam rád, amelynek gyümölcsét követelem tőled. Az 

örökkévalóságban ez az időszak csak egy pillanat. De a művek, amelyeket benne véghezvittél, 

megmaradnak egy könyvben, amelybe életed történetét írod be. Ez a lélekben megírt könyv őrzi majd a cél 

eléréséért folytatott küzdelmetek nyomát, és ez lesz az, amit a legfelsőbb bírónak bemutattok. 

3 Ma csak egy oldalt mutatsz Nekem, amely egy aprócska időszakot képvisel, amelyben egy lépést 

tettél előre a fejlődés útján. 

4 Amilyen mértékben felemelkedtek, a műveitek egyre tökéletesebbek lesznek, és egyre jobban és 

mélyebben fogjátok megragadni a munkámat. Ezért arra buzdítalak benneteket, hogy bízzatok az 

ígéreteimben, felemellek benneteket, felébresztelek és meggyógyítalak benneteket. 

5 Szeretném megkapni a gyümölcsötöket, mert azt a szeretet eszményével, erőfeszítéssel és azzal a 

szándékkal szereztétek, hogy örömet szerezzetek Atyátoknak. Nehéz próbatételekben küzdöttetek, 

sziklákon jártatok át. A tested szemei sírtak, és a lelked is zokogott. 

6 Ajkad elhallgat, és a lélek nem panaszkodik abban a pillanatban, és minden keserűséget, amit 

kaptál, átváltoztatod a belém vetett reménységgé és embertársaidnak való megbocsátássá. Megáldalak az 

engedelmességedért. 

7 Úgy érzed, hogy egy új napra ébredsz, hogy egy lépést teszel előre, és azóta a szellemed még 

jobban megvilágosít, és jobban megértesz Engem. Az Atya és a világ felé vállalt felelősségeteket is 

helyesen méritek fel. 

8 Ma már tudjátok, hogy az idő értékes kincs, amelyet nem szabad elpazarolnotok, és hogy 

ajándékaitok olyanok, mint az ékszerek, amelyeket nem szabad elrejteni. 

9 A sötétség és tudatlanság ideje véget ért számotokra. Ma, mint apostolok, tudjátok, hogy mit 

mondtok, mit tesztek és mit gondoltok, és az érdemekre törekedtek, hogy jogot szerezzetek magatoknak az 

én jótéteményeimre. A fény közepén élsz, és ha valakit elvakít a fény, az azért van, mert nincs 

tisztánlátása. 

10 Kegyelmemet mindenkire egyformán árasztom, de mindenki a lelki felkészültségének és 

emelkedettségének megfelelően kapja. 

11 Most kapom meg a megtestesült lények munkájának eredményét, mert a földi életet az idő szerint 

mérik. Amikor belépsz a lelki életbe, rá fogsz jönni, hogy az örökkévalóság nem mérhető órákban, 

napokban vagy években, mert az időnek nincs befolyása a lelki életre. 

12 Jelen vagyok, láthatatlanul az egész emberiség számára, amelynek élete Bennem lüktet, mert én 

vagyok az Atyjuk - az egyetlen, aki tökéletesen megítélheti életüket és tetteiket. Káoszban bolyongó 

embereket látok, akik a szívükben, sőt a lelkükben is háborút hordoznak, a gyilkos és pusztító fegyvert 

nemcsak a kezükben, hanem a szívükben is hordozzák, a nyelvet valóban kétélű kardként használják. 

Egyesek támadnak, mások védekeznek. Egyesek halált vetnek, míg mások ragaszkodnak az élethez. És 

mint egy árnyék, úgy terjed az új tanítások köpenye, szívről szívre és lélekről lélekre haladva. 

E fenyegetés láttán az emberek és a nemzetek reszketnek, és azt kérdezik maguktól, hogy a 

Mindenható miért nem akadályozza meg ezeknek a reménytelen tanításoknak a terjedését. Erre az Atya így 

válaszol: Engedem, hogy kicsírázzanak, növekedjenek, virágozzanak, elterjedjenek és gyümölcsöt 

teremjenek, hogy ezeket a fákat az emberiség a saját gyümölcsükről ismerje fel. 

13 Ezek a tanítások, elméletek és világnézetek elterjednek majd az egész világon, hogy miután az 

emberek minden gyümölcsből ettek, szemüket az élet fája felé fordítsák, és megértsék, hogy az igazi 

gyümölcs - amely ízében édességet és anyagában életet tartalmaz - az, amit az idők kezdete óta a Szeretet 

Törvényében kínálok nektek. 

14 Az emberek békéje múlandó. Csak az általam felajánlott béke örökkévaló. 

15 Az emberi értelemmel beszélek hozzátok, és az Én Szavam ugyanaz a szeretet magja, mint amit 

mindig is elvetettem bennetek. 
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16 Erőt adtam nektek - de nem azért, hogy ezen keresztül ráerőltessétek akaratomat embertársaitokra. 

Felszabadítottam a lelkedet - de nem úgy, hogy rosszul használja ki ezt a szabadságot. Az én fegyvereim 

az igazság, a szeretet, az irgalom, a béke és a megbocsátás. 

17 Annak érdekében, hogy méltóképpen képviselhessetek Engem, és hűséges tanúim lehessetek, 

használnotok kell tanításaimat, és el kell merülnötök az Igémben, hogy ne essetek olyan tévedésekbe, 

amelyek megosztanak benneteket, és egyeseket arra késztetnek, hogy megvédjék és megpróbálják 

megőrizni az istentisztelet és a hagyományok külső formáit, míg mások az Én Tanításom lényegéért és 

szellemiségéért harcolnak. Emlékezzetek, hogy a törvény első parancsolatában, amelyet Mózes által adtam 

az emberiségnek, azt mondtam: "Ne készítsetek magatoknak semmiféle faragott képet vagy mennyei 

dolog képmását, hogy letérdeljetek és imádjátok." Ez a parancsolat a következő. Azóta az ember és a lélek 

útja világosan ki van jelölve. 

18 Mózes nem korlátozta magát arra, hogy a Tízparancsolatot továbbadja az emberiségnek, hanem 

másodlagos törvényeket is hozott az emberi életre vonatkozóan, és hagyományokat, rítusokat és 

szimbólumokat vezetett be Isten szellemi imádatán belül, mindezt az emberi szellem akkori fejlődési 

lépései szerint. De eljött a megígért Messiás, és eltörölte a hagyományokat, rítusokat, szimbólumokat és 

áldozatokat, csak a törvényt hagyta érintetlenül. Ezért amikor a farizeusok azt mondták az embereknek, 

hogy Jézus ellenzi Mózes törvényeit, azt válaszoltam, hogy nem ellenzem a törvényt, hanem azért jöttem, 

hogy beteljesítsem azt. Ha az Én tanításaim megszüntetnék a hagyományokat, az azért lenne, mert az 

emberek, hogy teljesítsék azokat, elfelejtettek engedelmeskedni a Törvénynek. 

19 Ez az eset ezúttal is megismétlődött, emberek. 1866-ban jelenlétemet az emberi értelem által 

Roque Rojas tárta fel, aki megismertette veletek. De ő is teremtett hagyományokat, istentiszteleti formákat 

és szimbólumokat, hogy segítsen megérteni a kinyilatkoztatások jelentését. 

20 Most, hogy közel az idő, amikor már nem ebben a formában fogok hozzátok szólni, ki akarok 

törölni a szívetekből minden materializmust és fanatizmust, ami a szektátokban és a cselekvésmódotokban 

létezhet, hogy méltán viselhessétek a "Szentlélek tanítványai" nevet. De értsd meg: Ha megszüntetem a 

fölösleges hagyományokat és szokásokat, akkor tehát nem szegülök törvényem ellen. Mert ahogy a 

Második Korszakban is, a hagyományok követése érdekében megsérthetitek Isten igazi spirituális imádatát 

és az emberiséggel szembeni kötelességeiteket. 

21 Ha az Atya iránti odaadásodban már megszabadultál minden materializmustól, ne légy büszke, 

mert úgy gondolod, hogy elérted a spiritualizáció csúcsát, amelytől kezdve éretlennek tartod mindazokat, 

akik szektákat vagy egyházakat vallanak. Mert míg ti a szemölcsöt látjátok embertársaitok szemében, 

addig én megmutatom nektek a gerendát, amelyet magatokkal cipeltek. 

22 Az emberek belefáradtak a hagyományokba, a formaságokba és a rítusokba. Meg akarom mutatni 

nekik tanításom fényét, mint pihenőhelyet a világosság keresésében megfáradt léleknek. 

23 Emberek, engedjétek, hogy Én legyek a bírátok, halljátok meg a hangomat, amely a 

lelkiismeretetekben szól hozzátok. Ne keressetek díjazást vagy dicséretet sem Tőlem, ne keressetek 

jutalmat. Ha megadnám nektek ezeket az elégtételeket, rosszul használnátok ki őket, és urakként 

állítanátok be magatokat. Keressetek Engem alázatosan, mint a legkisebb gyermekemet. Ha megbánjátok, 

hajoljatok meg előttem, mert én leszek a bírátok, és a legnagyobb igazságossággal beszélek hozzátok, 

kegyelemmel javítalak ki benneteket. Akkor fel fogjátok ismerni szavaim mögött az isteni ígéretet valami 

olyasmire, amit soha nem láttatok előre, valami olyasmire, ami minden vágyat felülmúl. 

24 Az Ige ajándékát adom nektek, hogy mint a harangok hangja, felébressze az alvókat, hogy erőt, 

balzsamot és életet adjon. 

25 Ne várjatok addig, amíg a szerencsétlen események miatt az emberiség visszatér hozzám. 

Figyeljetek, imádkozzatok és vessenek, és Lelkem fénye és békéje szívről szívre terjedni fog. 

26 Bár az Én Szavam egy ember agyán és ajkán keresztül megy át, mégis fényből és szeretetből van. 

Készüljetek fel, ti sokaságok, és engedjétek meg, hogy hanghordozóimon keresztül ismertessem meg 

magam. És ti, akiket erre a magas és kényes feladatra választottak ki - készüljetek még jobban. Azok, akik 

nem érzik magukat képesnek arra, hogy tisztán közvetítsék Szavamat, készüljenek fel. Ha nem képes rá, 

akkor jobb, ha hallgat, és lepecsételi a száját. De legyetek tudatában annak, hogy szegénységetek, 

ügyetlenségetek vagy szerénységetek nem akadálya az én igehirdetésemnek. Az ügyetleneket és a 
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műveletleneket arra használtam, hogy lenyűgözzem a világot. Ami ellen tiltakozom, az a becstelenség, a 

bűn. 

27 Azt akarom, hogy méltóvá váljatok arra, hogy szavam utolsó éveiben egyik kinyilatkoztatásom a 

másik után következzen be, és a gyülekezeti termekben nem hallatszik majd panasz. 

28 Megkaptam az egész teremtés hódolatát - a legnagyobb csillagoktól a tekinteted számára alig 

észrevehető lényekig. Minden alá van vetve az evolúciónak, minden megteszi a maga útját, minden halad 

előre, minden átalakul, magasabbra fejlődik és tökéletesedik. Akkor, amikor elérte a tökéletesség csúcsát, 

lelki mosolyom olyan lesz, mint egy végtelen hajnal az egész világegyetemben, amelyről eltűnik minden 

hiba, minden nyomorúság, szenvedés és tökéletlenség. 

29 Ismerjétek meg igazságomat az én szavam magjában. 

30 Az Én Szavam, ti sokaság, az a kulcs, amellyel megnyitom a szíveteket - azt a szívet, amely oly 

keveset dobogott értem. 

31 Ma kezditek meg a második évet a felkészülésetekre rátok bízott utolsó háromból. 

32 Mit értél el eddig? Semmi döntő. A lelkiismeretetek fényében végzett önvizsgálatotok után 

megértettétek, hogy nem tettetek egy lépést sem az egyesülés és a spiritualizáció felé. 

33 Hozzászoktál a szemrehányásaimhoz, és ezért továbbra is közömbösen hátradőlsz. De ne legyetek 

túlságosan elbizakodottak, utasítsátok el azt a véleményt, hogy meghosszabbítom a köztetek való 

megjelenésem idejét. Ha ugyanis ebbe a hibába esel, becsapva és becsapva fogsz élni. 

34 Ki merne még egy lehetőséget kérni - azok után, amiket én már megadtam neki? Csak az ostobák 

vagy a tudatlanok. Ti azonban nem vagytok tudatlanok, hiszen évről évre szüntelenül beszéltem hozzátok. 

35 Miért mondom ezt neked? Mert látom ezt a vágyat és ezt a titkos szándékot néhány szív mélyén - 

egy olyan vágyat és szándékot, amely anélkül, hogy megvalósult volna, máris meggyalázza Munkám 

igazságosságát és őszinteségét. 

36 Ez a vágy, hogy szavam végtelenül folytatódjon, hogy minden ugyanúgy menjen tovább, mint 

eddig, azt bizonyítja, hogy nem használták ki a rájuk bízott értékes időt, és most egy másik időt akarnak, 

hogy képesek legyenek tenni valamit. De amikor a jelzett idő a végéhez ér, senki sem lesz képes 

megváltoztatni az isteni döntést. Ha ugyanis ezt akarnánk tenni, azzal megtagadnánk a tökéletességet attól, 

amit Isten adott. 

37 Ne szegjétek meg rendeleteimet, ó emberek! Mert ha valaki ezt teszi, tanúja lesz 

igazságosságomnak, és látni fogja, ahogy a természet elszabadult erői rátörnek erre a nemzetre, és 

ráébresztik engedetlenségére, mivel szeretet szavaim ellenére nem engedelmeskedett Nekem. 

38 Micsoda bánat és lelkiismeret-furdalás lesz ezekben a lelkekben, amikor felébrednek 

tévelygésükből és tudatára ébrednek szellemi visszafejlődésüknek, amikor megtapasztalják, hogy az 

Atyának még mindig fel kell őket mozgatnia és a természet erőin keresztül sújtania kell őket, ahogyan az a 

régiekkel is történt! 

39 Minden tisztátalan magot kiirtok ebből a népből, és csak a jó magot hagyom meg, amelyen 

keresztül az emberiség holnap felismerhet Engem. Hogyan láthatnák az emberek az igazságom ragyogását 

egy zavarodott, engedetlen vagy fanatikus népen keresztül? 

40 A felkészülés ezen napjait mély elmélkedés jellemzi számotokra, emberek, hogy az önvizsgálat és 

a lelkiismeretvizsgálat után kiválaszthassátok azt az utat, amelyet követni akartok - rámutatva arra, hogy 

aki az én akaratomat teljesíti, az békében járhatja az útját, aki pedig az övét, annak el kell fogadnia a 

megpróbáltatásokat, amelyek, amikor eljön az idő, óhatatlanul lesújtanak rá. 

41 Aki engedelmeskedik az utasításaimnak, abban igazi béke lesz, mert jóakaratú ember lesz, aki 

engedelmeskedik az Atyjának. Aki nem engedelmeskedik az utasításaimnak, abban egy pillanatra sem lesz 

béke. Szüntelenül hallani fogja lelkiismerete szemrehányását, és állandó rettegésben fog élni. 

42 Én nem ítélkezem senki felett, és arra korlátozom magam, hogy időben feltárjam nektek, mi 

történhet veletek a cselekedeteitek természetes következményeként. Időben elmondom nektek, mert 

szeretlek benneteket, és azért, hogy elkerüljétek, hogy szembenézzetek az igazsággal, és ne térjetek le az 

útról. 

43 Az engedetlen mindig büszke. De ki az, aki azt hiszi, hogy joga van az ő akaratát teljesíteni, vagy 

az apja akaratát megváltoztatni? Ki hiszi, hogy az ajándékokat, amelyek benne vannak, valódi érdemek 

alapján kapta? Ki hiszi, hogy ez a nép nélkülözhetetlen számomra Isteni terveim végrehajtásához? 
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44 Ne engedd, hogy elméd elsötétüljön, ne hallgattasd el a lelkiismeret hangját, ne engedd, hogy a test 

kísértései megbotránkoztassák lelkedet, mert az nagyon szomorú lenne. 

45 Figyeljetek és imádkozzatok, hogy soha ne szenvedjetek erőtlenségben. Gondolkodjatok el, 

ítélkezzetek keményen, akkor a szellem kiárasztja a fényt elmétekbe és szívetekbe, hogy béke uralkodjék 

közöttetek. 

46 Utasításom továbbra is oldalról oldalra megmutatja lelketeknek az Élet Könyvét, mert erősnek és 

felkészültnek kell maradnia, amíg az oktatásnak ez az időszaka véget nem ér. 

47 Ha valóban úgy akartok működni, mint az Első Korszak prófétái, és hozzájuk hasonlóan 

jelzőfényekké válni az emberiség útján, mozduljatok a spiritualizáció felé, amit nem lesz nehéz megtalálni, 

mert e tanítások mindegyike a spiritualizáció leckéje az emberiség számára. 

48 Szeretném, ha tudnátok, hogy - még mielőtt a szellemivé lett lelkek azon nemzedékei a világra 

jönnének, amelyeket nektek bejelentettem - ez az üzenet elterjed a nemzetek és népek között, hogy 

megtalálják az utakat, amelyeket az Úr hangját halló emberek és azok, akik csatlakoztak ehhez a néphez, 

mert hittek az ő bizonyságtételében, kikövezték. 

49 Folyamatosan arra buzdítalak benneteket, hogy tegyetek új lépéseket ezen az úton, amely egy 

örökös felemelkedés. Ne álljatok meg, és ha mégis megálltok, akkor is hasznotokra lesz, mert érlelnetek 

kellett egy szándékot, erősítenetek kellett a hitet, vagy el kellett gondolkodnotok. De utána menjetek 

tovább. 

50 Hányan mondják Nekem a szívükben: "Mester, miért nem jöttél el hozzánk ebben az időben 

emberként, hogy láthassuk jelenlétedet?". De egy másik kérdéssel válaszolok nektek: Nem vagytok 

tudatában annak, hogy amikor jelenlétemet ebben a formában kívánjátok a világban, akkor újból Véremet 

követelitek? Fogadjatok el Engem így: szellemben, csak fizikai szemetek számára láthatatlanul, de 

lelketek minden érzékszervével érzékelhetően. 

Akkoriban ontottam ki a véremet, hogy megpecsételjem vele a szeretetet, amelyet tanításomban 

hirdettem. Ma isteni esszenciát árasztok mindenkire annak bizonyítékaként, hogy az emberek iránti 

szeretetem a hálátlanságuk ellenére is ugyanaz, és hogy ezért közeledem hozzájuk, hogy megmutassam 

nekik a fényes utat, amely elvezeti őket, hogy örökké Velem lakjanak országomban. 

51 Mások azt mondják Nekem lelkileg: "Ha legalább soha nem fosztanál meg minket ettől az igétől, 

amelyet annyi szeretettel adtál nekünk, hogy halljuk". Ezeknek azt mondom, hogy ha valóban 

felhasználják tanításaimat, és megpróbálják megérteni szándékaimat, nem lesz fájdalmas számukra, ha 

lemondanak erről a hirdetményről, amikor eljön az óra, hogy befejezettnek nyilvánítsák. És ez nem lesz 

fájdalmas számukra, mert a lelketek továbbra is az Én Esszenciámmal lesz áthatva és Fényemmel töltve. 

De ha nem tudtad megőrizni néhány vagy sok tanításomat az emlékezetedben, abban az esetben 

elrendeltem annak a könyvnek a létrehozását, amely tartalmazza az ez időbeli szavamat. Ebben a 

könyvben, amely az én Isteni tanításaimból fog létrejönni, megtaláljátok a Szövetség valódi frigyládáját, 

amelyet az első spiritiszták nem voltak képesek felfogni, és ezért tárgyakkal vagy szimbólumokkal kellett 

ábrázolniuk. 

52 A szövetség igazi ládája az én szavam. Mert aki kinyitja, és tisztelettel, lelkiséggel és szeretettel 

lép be, az bölcsességet, mély kinyilatkoztatást, próféciát és minden szellemi ajándékot felfedez a mélyén. 

Ehhez a szövetség ládájához fogtok fordulni, amikor szavamat már nem a tökéletlen emberi 

hanghordozókon keresztül halljátok, és tanúi lesztek annak, hogy meditációitokban, tanulmányaitok 

pillanataiban vagy imádságotok pillanataiban, lényetek legfinomabb részéig egy magasabb fény fog eljutni 

hozzátok, amely mindent megmagyaráz - egy atyai hatás, amely átölel benneteket, és egy hang, amely 

nem emberi, és amely a maga tökéletes módján szól hozzátok. Ez lesz az én inspirációm fénye, amely 

szellemtől szellemig tartó valódi párbeszédben jut el hozzátok. 

53 Legyetek áldottak - ti, akik képesek voltatok eltávolítani a szertartásotokból sok felesleges és 

szükségtelen szertartást, amelyet az "elsők" hagytak rátok, és csak a lényegeset tartottátok meg. De 

vegyétek észre, hogy még mindig van mit kitakarítanotok, és sok mindent spiritualizálnotok kell. 

54 Milyen boldog lesz a lelked, ha képes lesz ezen a földön felajánlani Nekem azt az imádatot, amit 

elvárok tőle! De amikor innen a Szellemi Völgybe távozik, ha bármi olyasmit hagy hátra, ami nem méltó 

az Én Munkámhoz, az új nemzedékek, áttekintve az örökséget, amit rájuk hagytatok, tudni fogják, hogyan 
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kell eltávolítani mindazt, amit tisztességtelenségből hátrahagytatok, és így megteszik azt a lépést, amit ti 

nem tudtatok megtenni. 

55 Azt mondom nektek: Minél inkább megtisztítjátok istentiszteleti cselekedeteiteket, és minél 

tökéletesebbé teszitek Isten imádatát, annál kevesebbet kell majd szenvedniük azoknak, akik utánatok 

jönnek, és annál nagyobbak lesznek érdemeik előttem, mert nem önmagatokért dolgoztatok, hanem 

embertársaitokra gondolva tettétek, mert szeretetet éreztetek irántuk a szívetekben. 

56 Nem tapasztaltátok-e ti magatok, hogy mennyit kellett küzdenetek azért, hogy eltakarítsátok azt, 

amit az előttetek járó testvéreitektől kaptatok? Ne hagyjátok tehát ezt a fájdalmas munkát azokra, akik a 

nyomdokaitokba lépnek. 

57 A Második Időben a tanításom akkor érte el a csúcspontját, amikor már nagyon közel volt az 

elválásom. 

58 A tanítványok - jól tudván, hogy ezek voltak az utolsó pillanatok, amelyeket a Mesterrel töltöttek - 

minden figyelmüket arra fordították, hogy még az utolsó szavakat is meghallják és a szívükben tartsák. 

59 Jézus isteni vágya az volt, hogy a tanítványai az ő megváltó tanításainak vetéseivé váljanak. A 

tanítványokhoz intézett utolsó beszédének csúcspontján, amely egyúttal az Atya és a gyermekek közötti 

utolsó beszélgetés is volt, ezért szeretetteljes hangon így szólt hozzájuk: "Most új parancsolatot adok 

nektek: szeressétek egymást". E legfőbb parancsolat fényével meggyújtotta az emberiség legnagyobb 

reményét. 

60 Még ebben az időben is, amikor hamarosan véget vetek a köztetek való igehirdetésemnek, látom, 

hogy milyen odaadással és figyelemmel hallgatjátok tanításaimat. Ezek kitörölhetetlenül be lesznek 

nyomva új tanítványaim elméjébe. 

61 Ahogyan akkor azt mondtam apostolaimnak, hogy olyanok lesznek a világban, mint a bárányok a 

farkasok között, hogy mindig éberen éljenek, úgy most is azt mondom nektek, hogy készüljetek fel, hogy 

figyeljetek és imádkozzatok. Mert sokan felkelnek majd ellenetek, rágalmazó fegyvereket használnak, és 

minden eszközt felhasználnak, hogy összezavarjanak benneteket. 

62 Most a küzdelem ideje van, ezt mindannyian tudjátok, hogy senki ne lepődjön meg. 

63 A lehető legjobban leegyszerűsítettem a tanításaimat, hogy megértsétek őket, és a jelentésükre való 

vágyakozással megfejtsétek őket. Amikor eljön az idő, minden kérdésre, amit feltesznek neked, könnyű 

választ fogsz tudni adni. Nem kell sokat beszélnie ahhoz, hogy meggyőzze. Ha igazán felkészült, a szavai 

nemcsak egyszerűek, hanem rövidek is lesznek. Nem kell ismerned a tudományt ahhoz, hogy válaszolj a 

tudósnak, sem a teológiát ahhoz, hogy válaszolj a teológusnak. A fény szava mindent megvilágít, és azt 

akarom, hogy a fény szavai jöjjenek a te ajkadról. 

64 Nem mindenki, aki ebben az időben hallott Engem, kel fel, hogy tanúságot tegyen az Igémről. 

Azok fognak felemelkedni, akik igazán szeretnek Engem - azok, akik szeretnek Engem a saját 

felebarátjukban, és a rászorulók felé fordulnak, akiknek irgalmat és vigaszt nyújtanak. 

65 Azok, akik megértik tanításomat és mélyen átérzik azt, hűségesen elfogadják azt. Ők lesznek azok, 

akiknek szembe kell szállniuk minden ellenállással, akiknek fel kell ragadniuk az igazság, a szeretet és az 

igazságosság fegyvereit. Nehézségek árán és egy olyan világban, amely már régen eltávolodott ettől az 

igazságosságtól és igazságtól, ezek a vetők, tele békével és Istenükbe vetett bizalommal, a harmadik 

korszak spirituális üzenetét fogják terjeszteni az egész világon. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 255  
1 A küzdelem, az imádság és az érdemek időszakába léptetek. Úgy érzitek, hogy az örömök ideje 

lejárt, és hogy sietnetek kell lépteiteket, mert az emberiség kétségbeesett, és az a felelősségetek, hogy 

szavakkal és tettekkel elhozzátok nekik az örömhírt és eljövetelem tanúságtételét. 

2 Nézd meg, hogy az emberek minden felekezetben és szektában hogyan kutatják az időt, az életet és 

az eseményeket abban a reményben, hogy felfedezik azokat a jeleket, amelyek eljövetelemet hirdetik. Ők 

tudatlan emberek, akik nem tudják, hogy már hosszú ideje megnyilvánulok, és hogy hamarosan véget ér ez 

a fajta megnyilvánulás. De azt is elmondom nektek, hogy sokan azok közül, akik oly nagy vágyakozással 

várnak Engem, nem ismernének fel Engem, ha tanúi lennének annak, ahogyan megnyilvánulok, inkább 

egyenesen elutasítanának Engem. 

3 Csak a bizonyságtételek jutnak el hozzájuk, és ezeken keresztül még mindig el fogják hinni, hogy 

gyermekeim között voltam. 

4 Ti is türelmetlenül vártatok Engem; de tudtam, hogy fel fogtok ismerni Engem, és a munkásaim 

között lesztek ebben az időben.  

5 A világ gúnyolódjék azon, ahogyan Én magamat megismertettem. De nem rajtam fognak nevetni, 

hanem saját magukon. Mert még csak nem is sejtik, és nem is értik, mit jelent minden teremtmény az 

istenség számára. 

6 Számomra a leghelyesebb dolog, amit gyermekeimmel tehetek, hogy megismertetem magam velük 

azokon a képességeken keresztül, amelyekkel felruháztam őket, anélkül, hogy azt a kifogást használnám, 

hogy bűnösök és tisztátalanok. Mi lehet jobb ösztönzés a gyermek számára, mint megismerni az Atyját, 

látni és érezni Őt, hogy szeretni tudja Őt? 

7 Egy ősi próféciában azt mondták, hogy minden szem, bűnös vagy nem bűnös, meglát Engem. 

Most, ebben az időben mondtam nektek: nem azért jöttem, hogy az igazat kívánom megismertetni magam 

az ő közvetítésével, hanem éppen a bűnöst kívánom, aki megtisztította magát az élet próbáiban és a 

bűnbánat pillanatában. Mert ő az a gyermek, aki, ha tudja, hogy az Atya szereti és értékeli, teljes 

egészében a megújulás és az erény útját járja. 

8 A hanghordozók közül, akiken keresztül szóltam hozzátok, ki az, akinek fogalma sem volt arról, 

hogy milyen ajándékkal rendelkezik, és milyen szolgálatra rendeltetett, mielőtt meghallotta volna az 

Igémet? Nincs. Egész életük során megtisztultak, mint egy olvasztótégelyben. De az ajándékuk titokban 

maradt, amíg el nem jött az idő, hogy felfedjék. 

9 Ez a kezdete vagy előkészítése annak, hogy az ember lelke megismerje az Atyával való magasabb 

szintű kommunikációt, és ti meglepődtetek. Ha tudnátok mindazt, amit a megfelelő időben 

kinyilatkoztatok nektek, nem lennétek képesek felfogni, hogy miért szeretlek titeket annyira, sem azt, 

hogy milyen érdemeket kell szereznetek ahhoz, hogy ilyen nagy kegyelmet kapjatok. 

10 1866-ban jött létre a Spiritualisták első gyülekezete, e Munka tanítványai. Szellemem fénye alatt és 

Illés útmutatásával azok az első tanítványok elkezdték befogadni az üzenet sugarait, amelyet ti most 

bőségesen kaptok, még a befejezése előtt. 

11 Ettől kezdve egészen napjainkig számos közösség alakult ki a Roque Rojas által alapított 

"fatörzsből" eredő ágakból. 

12 Egyetlen fény ragyogta be azt a sokaságot, amely ezt a népet alkotja, és mégis, mennyi különbség 

van a különböző gyülekezetek között! Sok éven át élveztétek szavam megnyilvánulását egy egyszerű, 

világos és érthető tanításon keresztül. De csak kevesen vannak, akik képesek voltak elmagyarázni a 

szellemi tanítás értelmét. 

13 Már csak egy év van hátra addig, amíg az ilyen formában történő meghirdetésem véget ér. De az 

emberek többsége még mindig nagyon messze van az igazságtól. Az "elsőtől" az "utolsóig" 

megbocsátottam azt a tényt, hogy egy olyan isteni kinyilatkoztatást materializáltam, amelyet eleinte 

egyáltalán nem voltak képesek megérteni. De miután a spirituális tanítás sok éven át terjedt, és az Én 

Szavam darabról darabra egyre jobban elmagyarázta ezt a munkát, úgy látom, eljött az idő, hogy 

megkérjelek benneteket, hagyjátok el megszokott utatokat, hatoljatok egy kicsit jobban tanításaim 

lényegébe, és tegyetek egy határozott és határozott lépést a spiritualizáció útján. 
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14 Hogyan fogtok Engem követni mindaddig, amíg szimbólumok és minták, külső kultikus formák és 

materializációk segítségével kerestek és imádtok Engem? Azt mondod nekem: "Ez az "elsők" öröksége, és 

mi tiszteletben tartjuk". 

Nos, emberek, most azt mondom nektek, hogy azok az "elsők" csak az előfutáraitok voltak, hogy 

tökéletessé tegyétek az imádatnak és a szellemi kommunikációnak azt a formáját, amelyet ők kezdtek el. 

15 Ne keverjétek össze az isteni törvényt a vallásokkal vagy a törvény értelmezésére szolgáló 

módszerekkel. 

16 A törvény örök és változatlan, a vallások, az istentiszteleti formák és cselekedetek a vallók erkölcsi 

és szellemi fejlődésének megfelelően fejlődnek és változnak. Ha nem lenne ez a szellemi fejlődés, akkor 

még mindig a csillagokban és a természet erőiben imádnátok Istent, ahogyan a primitív népek tették. 

17 Ne állj meg az utadon, hogy szeress Engem, szolgálj Engem és imádj Engem. Mindig haladjatok 

előre, fejlesszétek magatokat egyre jobban, törekedjetek a tökéletességre. De ne nyúljatok a törvényhez, ne 

változtassátok meg, ne cseréljétek ki. Mindig a legmagasabbra fog tanítani, mindig arra fog utasítani, hogy 

tökéletesen teljesítsd azt. Ez jelen lesz és örökkévaló lesz, mint az Egyetemes Törvény, megtanítva 

benneteket az Isten iránti igaz szeretetre és a felebarátotok iránti igaz szeretetre. 

18 Ne legyetek szokások, istentiszteleti formák vagy hagyományok őrzői, mert akkor évszázadokon át 

a dogma és a tudatlanság letargiájában fogtok maradni. Legyenek inkább a törvény és az igazság őrei. 

19 Ebben az időben ne legyetek olyanok, mint a "második korszak" zsidó népe, akik - mivel a 

hagyományok kötötték őket, konzervatívak és fanatikusak voltak - nem tudták megenni a mennyei 

kenyeret, amelyet a Messiás hozott nekik, akit évszázadok óta vártak. Amikor eljött az óra, nem tudták 

felismerni Őt, mert anyagiasodásuk megakadályozta őket abban, hogy meglássák az igazság fényét. 

20 Ezen a napon csak két szót hagyok nektek, hogy mélyen megismerjétek őket, és a teljes jelentést 

kihozzátok belőlük, amennyire erre jó felkészültséggel képesek vagytok: "Spiritualizmus" és 

"Spiritualizáció". Csak így - elmélkedve, imádkozva és ébredezve - leszel képes megérteni, milyen legyen 

az igazi és helyes istentisztelet, amelyet e tanítás alapján kell felajánlanod Uradnak. 

21 Igen, emberek, ha az istentisztelet külső formái által szeretnétek Engem szeretni, ha képekben és 

szimbólumokban kerestek Engem, és liturgiák, szertartások és ünnepségek által imádtok Engem, akkor 

sok templom és sok szekta van, amelyekben kielégíthetitek a szíveteket, ha még mindig éhezik vagy 

szükségét érzi az ilyen istentiszteletnek. De ha ezen a szellemi munkán keresztül Engem akartok szolgálni, 

és szeretni akartok Engem, és ezért elutasítjátok az imádatom egy másik formáját, akkor értsétek meg, mit 

jelent a "spiritualizmus" és mit a "spiritualizáció", hogy ha valóban e tanítás tanítványai akartok lenni, 

akkor ne tartozzatok azok közé, akik szokásokat, szabályokat, hagyományokat és az imádat külső formáit 

erőltetik, mert akkor ismét materializmusba, bálványimádásba és fanatizmusba fogtok esni, és a 

spiritualizmusnak csak a nevét ismeritek majd. 

22 Emelkedjetek fel, amennyire csak tudtok, és igyekezzetek alkalmazkodni és megfelelni 

tanításomnak. De ne tegyétek az ellenkezőjét, vagyis ne igazítsátok tanításomat a ti korlátaitokhoz és 

kényelemhez, ezáltal materializálva, deformálva vagy meghamisítva azt. 

23 Ez a mai tanítás szolgáljon ébresztő hívásként azoknak, akik hallották, hogy ihletet merítsenek 

belőle, és energiával, buzgalommal, szeretettel és hittel feltöltődjenek, hogy széttörjék azokat a hálókat, 

amelyek sokáig fogva tartották őket. Alakuljon ki elméjükben a "spiritualizmus" valódi fogalma, és 

szülessen meg szívükben az a nemes eszmény, hogy a fény és a tökéletesség e tanításának igaz 

tanítványává váljanak. 

24 Szeretett népem: Amint eltűnnek nézeteltéréseitek, amint a közöttetek jelenleg fennálló széthúzás 

átadja helyét a testvériségnek, és amint megértitek küldetéseteket, a vágy fel fog törtetni lelketekből és a 

késztetés szívetekből, hogy elinduljatok a spiritualizáció magjának elvetésére, amelyet az Igémben 

kaptatok. 

25 Eljön majd számotokra a megvilágosodás pillanata, amikor a legnagyobb tisztánlátással fogjátok 

felfogni e Munka nagyságát, és megdöbbenve fedezitek fel a mélyén olyan csodálatos 

kinyilatkoztatásokat, amilyeneket soha nem is képzeltetek. Aztán spontán módon elindultok, szétterülve a 

földön, és útközben kegyelmet, fényt és vigasztalást adva. A szomszédaid ítéletei nem fognak többé ártani 

neked, és a családtagjaid tiszteletlensége sem fog szenvedést okozni neked, mert a föld minden szenvedése 

kicsinek fog tűnni a küldetésed nagyságával szemben. 
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26 Boldogok azok, akik elérik a lelkiségnek azt a fokát, amely ellenállóképessé teszi őket a 

fájdalomra, mert őket megvédi kegyelmem köpenye. 

27 A hit, a szeretet és a spiritualitás az a három erény, amely legyőzhetetlenné teszi a harmadik 

korszak katonáit és apostolait. Ezek az erények jelen voltak mindazokban a szolgákban, akik a legkorábbi 

időktől fogva tanúságot tettek létezésemről, jelenlétemről, törvényemről és igazságomról. 

28 E szolgák között felfedezhetjük a pátriárkákat, a prófétákat, az apostolokat és a vértanúkat. De nem 

ők voltak az egyetlenek az emberiség történelmében, sokkal többen voltak, akik különböző utakat 

választottak, hogy végrehajtsák küldetésüket és tanúságot tegyenek az igazságomról, ellenállva mindenféle 

támadásnak, gúnynak, üldözésnek és rágalomnak. Hitük, az őket bántókkal szembeni türelmük, 

embertársaik iránti állandó és hűséges szeretetük - amelyet Uruk ihletett - tette őket képessé arra, hogy 

legyőzzék a fájdalmat, az igazságtalanságot és a halált. Mi mással lehetne magyarázni, hogy a mártírok 

megadták magukat hóhéraiknak? Hogyan érthetnétek meg mindazok türelmét és higgadtságát az 

üldözésekkel szemben, akik szerettek Engem és követtek Engem? 

29 Ha így szeretsz Engem, többé nem fogsz tudni félni semmitől a világon. Amíg a hited nem teljes és 

a szereteted nem rendíthetetlen, a küzdelem félelmet fog beléd oltani. 

30 Mitől félsz? Miért vetitek magatokat börtönbe, miért veszitek el az életeteket? Tudjátok, hogy azok 

az idők elmúltak, és hogy sok mártír felajánlotta életét, hogy bebizonyítsa az igazság ellenségeinek, hogy a 

mártíromság, a börtön és a vérpad - ahelyett, hogy kioltaná szolgáim hitét - meggyújtja szeretetük tüzét, és 

arra készteti őket, hogy még nagyobb erővel terjesszék tanításaimat. 

31 Félsz a felebarátod ítéletétől, és attól, hogy elveszíted a békédet a világban. Miért nem félsz inkább 

Istened ítéletétől, vagy miért nem veszíted el lelked békéjét, mert nem teljesítetted küldetésedet? 

32 Ma soknak tűnik, amit az "Ígéret Földjéért" kérek tőletek. De őszintén mondom nektek, ha egyszer 

benne vagytok, csodálkozni fogtok azon, hogy ott vagytok, sőt méltatlannak fogjátok érezni magatokat, és 

azt mondjátok: "Milyen keveset tettünk, hogy ilyen nagy kegyelmet érdemeltünk!". 

33 Szívedben megkérdezed Tőlem: "Mester, talán többet adsz nekünk, mint amennyit 

megérdemlünk?". Erre válaszolok neked: Ha a cselekedeteid szerint adnék neked, akkor elég keveset vagy 

semmit sem birtokolnál. Hiszel-e abban, hogy az életed, a tested, a lényedben kavargó ajándékok és 

minden, ami körülvesz téged a létezésedben, igazságos jutalom az érdemeidért? 

34 Bizony mondom nektek, hogy mindig többet adtam és mindig többet fogok adni nektek, mint amit 

megérdemeltek, mert szeretlek benneteket, mert én vagyok a ti Atyátok. 

35 Azért sírtok, emberek, mert felismeritek a hit és a szeretet hiányát. Akkor megkérdezed, mit kell 

tenned, hogy tetszésemre legyél, és érdemeket szerezz előttem. Erre azt válaszolom, hogy a legjobb 

akarattal szolgáljátok felebarátotokat, tegyétek magatokévá a szenvedők fájdalmát, fejlesszétek 

adottságaitokat és tökéletesítsétek azokat a rászorulók javára. Mert amit embertársaitokért tesztek, az attól 

függ, hogy mit kaptok, amikor megérkeztek a szellemi birodalomba. 

36 Ami engem illet, mit tudtok adni nekem, ami nekem nincs? Van hatalmam, van békém, van 

fényem, én vagyok a világegyetem tulajdonosa, szeretnek és szolgálnak engem. Lelkemben az önzésnek a 

legcsekélyebb árnyéka sincs, mert Én a tökéletesség vagyok. 

De a ti embertársaitok között, akik az én Lelkem gyermekei, mennyi nyomorúság van! Mennyi 

fájdalom és sötétség! Mennyi nyomorúság! Miért nem szeretsz engem bennük? Miért nem adjátok át 

Nekem a bennetek lévő szeretetet, ha egymást szeretitek? 

37 Emberek, ez a válaszom a kérdésetekre, és az elhatározásaitokra vonatkozó mennyei tanácsom. 

38 Szeretett gyermekeim, akiket az emberiség nevében fogadok, az emberi elmén keresztül történő 

megnyilvánulásom vége közeledik. Ezután szellemeteknek arra kell törekednie, hogy szellemről szellemre 

párbeszédet folytasson Istenségemmel. 

39 Ma az én szavam a ti védelmetek, a ti ösztönzésetek. De a kihirdetésem ezen időszaka után is 

érezni fogjátok a jelenlétemet. 

40 Azok az idők, amikor szükséged volt egy spirituális vezetőre a világban, elmúltak. Mostantól 

kezdve mindenkinek, aki ezt az utat követi, nem lesz más útja, mint az én Törvényem, és nem lesz más 

útmutatója, mint a saját lelkiismerete. Mindazonáltal mindig lesznek nagy fényű és szellemi erejű férfiak 

és nők, akik példájukkal és inspirációjukkal segíteni fogják a tömegeket. 
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41 Ha másként lenne, már elküldtem volna nektek olyan szellemeket, mint Mózes vagy Illés, hogy 

megmutassák nektek az utat, és folyamatosan emlékeztessenek benneteket a törvényre. Ők is mellettetek 

állnak, védelmeznek és kísérnek benneteket, de már nem emberi formában, hanem a szellemiből. Ki látja 

őket? Senki. De ha felkészültök, érezni fogjátok magatok felett a nagy szellemek jelenlétét, akik mindig is 

kapcsolatban álltak az emberiséggel, és akiknek nagy küldetést kellett teljesíteniük benne. 

42 Forduljatok hozzájuk imáitokban, és ha igazán bíztok bennük - mondom nektek -, soha nem fogtok 

elveszni, mert azzal a szeretettel és odaadással fognak vezetni benneteket, aminek oly sok bizonyítékát 

adták nektek a világban. 

43 Még egyszer mondom nektek, hogy nem lesz hiány a világban olyan emberekből, akik nagyszerű 

fénnyel vannak felruházva, akik megvilágítják az utatokat és szeretettel vetik el az életeteket. Az 

emberiségnek mindig is jelen voltak ezek az emberek a földön, de olyan idők jönnek, amikor a fény 

magasrendű szellemek nagy légiói fognak eljönni a világba, akik felszámolják az általatok teremtett hamis 

világot, hogy egy újat támasszanak fel, ahol béke honol és az igazság uralkodik. 

44 Sokat fognak szenvedni az emberek gonoszsága miatt. De ez nem újdonság, hiszen Isten egyetlen 

küldöttje sem úszta meg az üldözést, a gúnyt és az ellenségeskedést. El kell jönniük a világba, és ott kell 

lakniuk, mert szükség van a földi jelenlétükre. 

45 Eljönnek, és szeretettel szólítják meg az emberek szívét. Az Atya igazságosságával átitatott szavuk 

lesújt mindazok gőgjére és büszkeségére, akik a lelkük alázatosságának ruháját a hiúság, a gőg, a hamis 

hatalom és a hamis dicsőség pompájára cserélték. 

46 Ők lesznek az elsők, akik felemelkednek, és haragtól remegő ujjakkal mutogatnak majd a 

hírnökeimre. De ez azt fogja szolgáim számára lehetővé tenni, hogy nagyszerű tanúságot tegyenek az 

igazságról, amelyet a világnak hoztak minden próbatételben, amelynek ki vannak téve. 

47 Jelenleg még nem tudjátok, hogy az emberi élet milyen formáiban fognak megjelenni. De mondom 

nektek, hogy néhányan megjelennek majd a nagy vallási közösségek kebelében. Ezek minden ember 

egyesüléséért és szellemi harmóniájáért fognak harcolni. Mások fel fognak emelkedni a tudósok közül, és 

inspirációik gyümölcsével megmutatják, hogy a tudomány igazi végső célja az ember szellemi 

tökéletesítése - és nem az elszegényedése és elpusztítása. Így az élet minden területén napvilágra kerülnek 

szolgáim, akik szívükben hordozzák törvényemet, és szavakkal és cselekedetekkel megerősítik mindazt, 

amit ebben az időben mondtam nektek.  

48 Azt is mondom nektek, hogy az én magom, ami ez a tanítás, amit kaptatok, meg fogja hozni a 

gyümölcsét bennetek, és hogy ezek a gyümölcsök lesznek a nagy lelkek, amelyek a gyermekeitekben vagy 

a gyermekeitek gyermekeiben fognak megtestesülni. 

49 Ezek már az utolsó leckéim, és mégis új tanításokról beszélek nektek, és ez azért van, mert az 

utolsó pillanatig teljesítem Mesteri küldetésemet, és minden egyes szavamba fényt öntözök, hogy ne 

maradjatok sötétségben a keserűség és a fájdalom idején, amikor az Isteni Igazságosság úgy érezteti 

magát, mint még soha. 

50 Figyeljetek és imádkozzatok a világért, szeretett emberek. 

51 Jöjjetek hozzám, én vagyok a vigasz és a béke. 

52 Azért tapasztaltatok szenvedést és szerencsétlenséget a földön, mert a lélek nem fejlesztette ki 

képességeit és ajándékait, hogy felülemelkedjen az emberi nehézségeken. 

53 Ez a világ a könnyek völgye helyett paradicsom lehetne, ha az emberek jóakaratúak lennének. 

Áldással vetem be ezt az otthont, nem szórok töviseket az ösvényekre. Az emberek fájdalma a vétkeikből 

ered. De ahogyan ők okozták a fájdalmat, úgy kell majd arra törekedniük, hogy megszüntessék azt. 

54 Ti, akik hallotok Engem, nem vagytok elveszett vagy vándorló emberek. Olyanok vagytok, mint 

egy család, amely egy hatalmas fa árnyékában találta meg otthonát, amelynek ágai folyamatosan 

gyümölcsöt kínálnak nektek. 

55 Ebben az árnyékban új erőre kapsz, és ápolod a sebeidet, mert újra vándorlásodat kell folytatnod, 

hogy megmásszd a hegyet a csúcsra. 

56 Szellemed már képes felemelkedni a mennyei létra hatodik fokára, ahol megtalálod a fényt, amely 

minden tévedést eltüntet, és felajánlja segítségét, hogy elérd a hetedik lépcsőfokot. 

57 Megszüntetem a zűrzavart és a rossz értelmezéseket, amelyek a Hét Pecsétről vannak köztetek. 

Bizony mondom nektek: Ti nem tartoztok egy adott pecséthez, de - mivel a lelketeknek ezeken kell 
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átmennie az elsőtől az utolsóig - ma a hatodik pecsét idejében vagy lelketek fejlődésének hatodik 

időszakában él. 

58 Milyen nagyok voltak a leckék és a próbák, amelyeken a léleknek át kellett mennie, hogy egyik 

pecsétről a másikra jusson! Mennyi érdemet kellett szereznie! De a csúcspont, a hetedik még mindig 

hiányzik. 

59 A gonosz hatalma a kísértéseivel kitartóan az utadba áll. De emlékezni fogtok a Mesteretekre, aki 

legyőzte a világot, a fájdalmat és a testet, hogy az ő példájával győztesen kerüljetek ki a próbatételből. 

Keresd lelkedben a kardot, amellyel harcolhatsz, itt megtalálod a mindig készenlétben álló, csalhatatlan 

fegyvert. 

60 Hogyan veszhetne el egy lélek visszavonhatatlanul számomra, amikor magában hordozza fényem 

szikráját, amely soha nem alszik ki, és mindenben vele vagyok? Amíg lázadása vagy zavarodottsága tart, 

addig ezek a sötét erők soha nem fognak ellenállni az Én örökkévalóságomnak.  

61 Újra szabaddá tettelek benneteket. Vagy nem érzed szabadabbnak a lelkedet, miután levetkőzted 

fanatikus múltját és előítéleteidet? 

62 Én vagyok az Élet, és mindenkiben egyformán kiárasztottam, bár mindig egy vagy több embert 

kerestem meg, hogy kinyilatkoztassam magam nekik. Ez azért történt, hogy az emberiség szolgálatában 

álló Istenségem hírnökeivé, prófétáivá vagy tanúivá tegyem őket, de nem azért, mert nagyobb szeretet 

vagy jóindulat jellemzi őket, mint a többieket. 

63 Erősödjetek meg az én igémben, gyermekeim, hogy igaz szeretettel tekintsetek embertársaitokra, 

és ne ítélkezzetek a bűnösök, a gonoszok, a fanatikusok, az önhittek felett. Mert akkor hallani fogjátok a 

hangomat a lelkiismeretetekben, amint azt mondom nektek: "Aki tiszta, az vesse rá az első követ." 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 256  
1 Emberek, az én békémet érzi a lelketek, amikor halljátok jóakaratú szavamat. 

2 Én vagyok az isteni kertész, aki gondozza a szívetekben lévő kerteket, és szeretetem mennyei 

vizével öntözi őket. Egy cseppet ontok ebből az isteni szeretetből az emberiség minden keserűségére. 

Megmutatom nektek az utat, amely az Atya Királyságába vezet. Soha nem fogjátok felfedezni ennek az 

útnak a végét, de mindig tovább fogtok haladni és új dicsőségeket fogtok megismerni. 

3 Jelenleg az én szavam csiszol téged, és formát ad neked. Finom vésővel dolgozom a lelkeden. 

Tanuljatok meg dolgozni magatokon, és törvényem teljesítésével szép formákat adni magatoknak. Ezután 

megáldom a munkádat, hogy aztán megvalósíthasd nagyszerű küldetésedet ebben a világban, hogy 

embertársaidat a szeretet útjára vezesd. 

4 Én vagyok a ti Mesteretek; de ne lássatok Engem az Atyától különállónak, mert Én vagyok az 

Atya. Nincs különbség a Fiú és a Szentlélek között, mert a Szentlélek és a Fiú egy Lélek, és ez a Lélek Én 

vagyok. Lássátok a kinyilatkoztatásaimban a korszakok során egy Istent, aki sok és sokféle leckén 

keresztül tanított benneteket: Egyetlen könyv sok oldalas. 

5 Szenteljétek meg nevemet cselekedeteitek által, és megtaláljátok magatokban azt a fényt, amely 

megszabadít benneteket a tudatlanság és a bűn éjszakájából. 

6 Emlékeztek-e, emberek, kik voltatok, mielőtt az Igém formált benneteket? Emlékeztek-e arra, 

hogy korábban sok olyan hálátlan cselekedetre voltatok képesek, amire ma már képtelenek lennétek? Nem 

hasonlíthatod össze a mai életedet a korábbi életeddel. A múltban magányos zarándokok voltatok a földön, 

akik olyan fény nélkül járták útjukat, amely boldoggá tette volna létüket, és reményt ébresztett volna 

benne. Ma tanítványa vagy tanításomnak, amelynek szeretetforrásában oltottad szomjadat és mostad meg 

sebeidet. Szeretetem kihúzza a töviseket, amelyek a lábadon vannak, és ha a kereszteden szögek vannak, 

azokat is kihúzom. 

7 Én vagyok ennek a világnak és minden világnak a fénye, és azt akarom, hogy ezzel a fénnyel 

öltözzetek fel. Igém gyógyító balzsam; gyógyítsatok vele, hallgassátok meg és alkalmazzátok. Minden szó 

egy csepp az élet forrásából. Miért vagy beteg, szenvedsz és sírsz, bár Istent hordozod magadban? 

Vizsgáljátok meg magatokat, és javítsátok ki, amit ki kell javítani, tisztítsatok meg mindent, amit meg kell 

tisztítani. Azt mondom nektek: Tisztítsátok meg az edényt belülről és kívülről egyaránt, vagyis hogy a 

lelketek harmonizáljon akaratában és törekvésében az anyagi vagy emberi részetekkel. 

Én formálom a belső képedet - azt, amit az emberek elől elrejtesz, de Előlem nem tudsz elrejteni. Ha 

úgy alakítod a külsődet, hogy az arcod a lelked hű tükörképe legyen, akkor az őszinteség és az igazmondás 

a cselekedeteidben is kifejezésre jut. Az emberek azért nem bíznak egymásban, mert az egyik arcukat 

mutatják a világnak, míg a másikat elrejtik. 

8 Kövessétek az utasításaimat, és használjátok ki az adottságaitokat. 

9 Megvizsgáltad már a sebeidet? Hagytátok-e, hogy a balzsam, amit adtam nektek, beléjük 

áramoljon? 

10 Ha kételkedik a balzsamom hatékonyságában, kezelje őket újra. De ha hiszitek, hagyjátok őket 

kezeletlenül, és látni fogjátok, hogy a szeretetem meggyógyítja őket, és mire megkeresitek őket, már be is 

záródtak. 

Másoknak megadom, hogy a hit, az ima, a gondolat ereje által találják meg az egészségüket. Szellemi 

lények sokasága fog eljönni, akik egyesítik hatalmukat és erejüket, és "felkennek" benneteket, és 

segítségükkel meggyógyultok. 

11 Szavamnak valóra kell válnia: "A hitetek és érdemeitek megmentenek titeket". Mert utána, amikor 

egészségesek lesztek, harcba küldelek benneteket, hogy elérjétek a legmagasabb dolgot az életetekben: a 

felebarátotok iránti szeretetet. 

Nem örülnél, ha világosság lennél mások számára? Nem örülnél, ha a szavaidnak lenne 

igazságtartalma? Nem örülnél, ha lenne valami, amivel eligazíthatnád azokat, akik vigaszt keresnek nálad? 

Mert ha ez tetszik neked, akkor meg tudod tenni, mert sok múlik a jóakaratodon és az erőfeszítéseden, 

hogy elérd. A többit én csinálom. 

12 A spiritualizált ember azt mondja: "Milyen szép az élet!" A hétköznapi ember, a materialista azt 

mondja: "Milyen keserű, milyen szomorú és milyen komor az élet!" 
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A magasabb elmével nem rendelkező embert minden sérti, minden bántja. Aki lelkileg emelkedett, az 

észre sem veszi az út viszontagságait. Amikor egy magasröptű elme másokkal foglalkozik, akkor azt azért 

teszi, hogy mások erényeit dicsérje vagy hibáikat mentegesse, soha nem azért, hogy ítélkezzen vagy 

elítéljen. Az alantas elme ítélkezik, rágalmaz, terjeszti mások vétkeit, és örömét leli benne. 

13 Azoktól, akik ítélkeznek és foglalkoznak embertársaik ügyeivel, megkérdezem: Túl könnyűnek 

tűnik-e a bűn terhe, hogy örömüket lelik abban, hogy másokét növeljék? Ha nem tudtok megszabadulni a 

saját terheitektől, miért teszitek hozzá embertársaitok terhét? Miért, ahelyett, hogy ékszereket keresnétek 

embertársaitoktól, hogy élvezzétek fényüket, inkább a mocsokkal üzleteltek, hogy magatokat 

bemocskoljátok? 

14 Az Atya házának sok lakása van. De azok, akik a magas szellemi régiókban laknak, segítenek az 

embereknek megszabadulni a terheiktől, vagy segítenek nekik elviselni azokat, de anélkül, hogy elítélnék 

őket, vagy kárörvendően néznének a nyomorúságukra. 

15 Láttam, hogy egyik nap káromoltok, a következőn pedig megbánjátok. Láttam, hogy tagadjátok a 

kijelentésemet, majd aztán tanúsítjátok, hogy az az igazság. Láttam, hogy egyik nap rágalmazol, a másik 

nap pedig megvéded azt, amit rágalmaztál. Jó, hogy kijavítod a hibáidat, de jobb lenne, ha nem követnél el 

több rosszat, hogy ne kelljen kijavítanod. 

Láttam, hogy egy nap segélyt adtál annak, akinek nem volt rá szüksége, és láttam, hogy megtagadtad a 

valóban szegényektől. De én nem akarlak vádolni, és nem is akarlak megítélni benneteket, tanításom 

világosságával jöttem, hogy megvilágítsalak benneteket, hogy többé ne vétkezzetek. Azt is elmondhatom 

nektek, hogy láttalak benneteket segítőkésznek, nagylelkűnek, jótékonykodónak és megértőnek, és ezeket 

az érdemeket mindig figyelembe vettem és jóváírtam nektek. Értsétek meg azonban, hogy a szívetekben 

már most több búzának kell lennie, mint parlagfűnek. 

16 Ne imádkozzatok érzés nélkül, ajkaitokat mechanikusan mozgatva. Imádkozz érzéssel, beszéd 

nélkül. Használd azt a könnyedséget, amellyel hamis fogadalmakat tettél és hiába esküdtél a múltban, 

hogy ma az igazságot mondd. 

17 Ne vegyen el semmi idegen dolgot. Aki elveszi az idegent, annak fájdalommal és szégyennel kell 

visszafizetnie. Nem mutatok senkire, de azt akarom, hogy mindenki vegye ki a szavaimból azt, ami őt 

érinti. 

18 Nem foglak megvádolni, és nem foglak számon kérni téged azért, amit tettél, amikor a tudatlanság, 

éretlenség és materializálódás sötétségében jártad az utadat. De ha ma, amikor már teljesen tisztában 

vagytok azzal, hogy mi az én Törvényem, kitartotok a törvénytelenségben, a tisztátalanságban, akkor 

felelnetek kell majd tetteitekért Isten előtt, aki a saját lelkiismeretetekben kérlelhetetlennek fog bizonyulni 

számotokra. 

19 Ti mind az én magvaim vagytok, és a Mester aratja le őket. Ha a jó magok közé kerül a kázsamag, 

azt is szeretettel veszem a kezembe, hogy arany búzává változtassam. 

20 Látom a szívekben a gyomok, a mocsár, a bűn, a gyűlölet magját, és mégis aratok és szeretlek 

benneteket. Simogatom és megtisztítom ezt a magot, amíg úgy ragyog, mint a búza a napon. 

21 Azt hiszed, hogy szeretetem ereje nem képes megváltani téged? Miután megtisztítottalak, elvetlek 

a kertemben, ahol új virágokat és új gyümölcsöket fogsz teremni. Isteni feladatom része, hogy méltóvá 

tegyelek benneteket hozzám.  

22 Azért jöttem, hogy örüljek neked, hogy a szívedhez szóljak. Jelenlétem erőt ad nektek, hogy 

beteljesítsétek a rátok bízott küldetést. 

23 De te - nem érzed az emberek fájdalmát? Nem érzel-e szomorúságot, amikor azt látod, hogy a halál 

a lelkiismeret fénye helyett e világ bűneit viszi el? 

24 Jézus tanítványaiként a harmadik korszakban nagyon nagy küldetést kell teljesítenetek, mivel azok 

közé tartoztok, akik hallották az Igémet és tanultak tőlem. 

25 Tudjátok, hogy az emberek a tudomány segítségével is keresik a kapcsolatot a túlvilággal. 

Induljatok el, hogy tanúságot tegyetek tanításomról, ha nem akarjátok, hogy ez felrázzon benneteket. 

26 A tudós, aki gyakran tagadta létezésemet, a természet minden részét, a földet, a tengereket, a 

világűrt kutatja, és minden egyes fordulóban Velem találkozik, mert minden felfedezése arról a szeretetről 

beszél, amellyel az egész teremtést teremtettem. 
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27 Sokat kell beszélnetek, hogy fényem eljusson minden embertársatokhoz, és hogy megértsék, hogy 

minden teremtett dolog - az atomoktól a legnagyobb csillaghalmazokig - arra hivatott, hogy életet, 

táplálékot, jólétet és tökéletességet hozzon létre. 

28 Tegyétek tanításomat tökéletes módon ismertté, hogy a tudatlanok ne tulajdonítsanak neki 

tökéletlenségeket. Vessetek jól, akkor az utánatok jövő nemzedékeknek nem kell szenvedniük a hibáitok 

miatt, és nem fognak fájdalmat aratni örökségként. 

29 Azt akarom, hogy belőled eredjen a tiszta és egészséges mag, amely áldást hordoz mindenhová. 

30 Az élet útját jó példamutató cselekedetekkel vetítsétek be, ne hamisítsátok meg tanításaimat. 

Ebben vegyétek példának a "Második Korszak" apostolaimat, akik soha nem estek érzéki szektákba, hogy 

tanításaim tanítását és magyarázatát adják. Nem lehet őket hibáztatni a bálványimádásért, amelybe az 

emberiség később belebukott. Kezeik soha nem emeltek oltárokat, és nem építettek palotákat Isten lelki 

imádatára. De elvitték Krisztus tanítását az emberiségnek, egészséget hoztak a betegeknek, reményt és 

vigasztalást a szegényeknek és a szenvedőknek, és Mesterükhöz hasonlóan megmutatták az elveszetteknek 

az üdvösség útját. 

31 A keresztény vallás, amelyet ma ismertek, még csak nem is tükrözi azt a tanítást, amelyet az 

apostolaim gyakoroltak és tanítottak! 

32 Ismét elmondom nektek, hogy ezekben a tanítványokban tökéletes példákat találhattok az 

alázatosság, a szeretet, az irgalmasság és a felemelkedés terén. A vérükkel pecsételték meg az igazságot, 

amit a szájuk mondott. 

33 Az emberiség nem fog több vért követelni tőletek, hogy elhiggyétek a tanúságtételeteket; de az 

igazmondást követelni fogják tőletek. 

34 A tanításom mindig is azt tanította, hogy az ember ne legyen anyagias. De ez távolról sem tanít 

meg benneteket a földi javak megvetésére. Azt mondom nektek: Szeressétek a földet, a csodáit, a 

szépségeit, a gyönyöreit azzal a szeretettel, amellyel mindent szeretnetek kellene, amit Én teremtettem. De 

legyetek készek mindent elutasítani, ha szükséges, és ne felejtsétek el, hogy a lelketek csak ideiglenesen 

van ebben az életben, és vissza kell térnie abba a világba, amelyet elhagyott, és ahonnan lelkileg vágyik a 

békére. 

35 Ma szíved legmélyéről kérdezd meg Tőlem, hogy megveted-e az anyagi életet, és elfelejtesz-e 

mindent, amit a földön szeretsz, hogy jobban szolgálhass Engem. Erre azt válaszolom nektek, hogy aki azt 

hiszi, hogy én ezt mondtam, az téved, és nem értette meg a tanításomat. 

36 Hogyan gondolhatjátok, hogy megfosztalak benneteket attól, amit az anyagi élet kínál nektek, 

holott a természetet gyermekeim táplálására teremtettem? Semmi sem lehet ellenetek abból, amit 

teremtettem, úgy, hogy megtiltom; de mindent mértékkel használjatok. Amikor azt mondtam nektek, hogy 

forduljatok el a kicsapongástól és az anyagiasságtól, mindig az alantas szenvedélyekre, 

erkölcstelenségekre, szemérmetlenségre vagy az ártalmas és rossz dolgok használatára utaltam. 

37 Ma, amikor tanításom részletes magyarázatát adom, meg kell értetnem veletek, hogy minden, amit 

a lelket vagy a testet irányító törvényeken kívül tesztek, mindkettőnek a kárára van. 

38 A lelkiismeret, az intuíció és a tudás azok az útmutatók, amelyek megmutatják a biztonságos utat, 

és elkerülhetővé teszik a bukást. Ezek a fények a szellemhez tartoznak, de szükséges, hogy felragyogjanak. 

Ha egyszer ez a világosság mindannyiótokban megvan, akkor felkiáltotok: "Atyám, a Te üdvösséges 

magod kicsírázott lényemben, és a Te Igéd végre kivirágzott az életemben." Ez az igazság. 

39 Nagyszerű gondolatokkal inspirállak benneteket, hogy nagyszerű cselekedetekre indítsam 

szíveteket. De őszintén mondom nektek, hogy ez a tanítás nem korlátozódik erre a népre, mert a 

spiritualizmus az egész világra kiterjed. A tanítás vagy kinyilatkoztatás a 

A Szentlélek nem csak egy népnek szól, hanem minden embernek. Mint egy áradat, amely mindent 

elsöpör, olyan lesz az az áradat, amelyet a spiritualista embertömegek alkotnak majd - egy olyan áradat, 

amelyet senki sem lesz képes megállítani, mert ereje leküzdhetetlen lesz. És mindenkit, aki útját akarja 

állni, elsodorja az áramlat. 

40 Kinek a földön lenne hatalma arra, hogy megállítsa a lelkek fejlődését vagy Isten tanácsának 

végrehajtását? Senki. Az egyetlen, abszolút hatalommal és igazságossággal rendelkező Lény az Atyátok, 

és Ő rendelte el, hogy minden lélek a tökéletesség felé haladjon. 
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41 Ha isteni törvényeimet az emberek egy rövid időre figyelmen kívül hagyták, gondoskodom arról, 

hogy hangomat hangos harangszóhoz hasonlóan hallják majd azok is, akik a szellemi élet számára 

halottak.  

42 Ennek a népnek a hangja hasonlóképpen úgy fog visszhangozni a szívekben, mint a harangok 

hangja, felébresztve és imára és meditációra hívva benneteket. De szükséges, hogy alázattal öltözzetek fel, 

és hogy szíveteket szeretet töltse el a szeretet, hogy műveitek igazi példaként ragyogjanak az emberiség 

körében. 

43 Hagyd abba a saját személyed szeretetét, hogy elkezdhess másokat szeretni. Ne keress dicsőséget a 

nevednek, és csak arra ügyelj, hogy cselekedeteid tiszták legyenek, és bejutsz a halhatatlanságba. Bizony 

mondom nektek, aki alázattal vet, az elpusztíthatatlan nyomot hagy a világban. Másrészt, aki a világ 

csodálatára és dicsőségére vágyva dolgozik a műveimben, az azt fogja tapasztalni, hogy a művei 

hamarosan feledésbe merülnek, és a nevét még az utána következő harmadik nemzedék sem fogja ismerni. 

44 Gyönyörű feladatot bíztam rád, de ugyanakkor nehéz is teljesíteni. De éppen ezért nem haladja 

meg az erőtöket, mert csak egy kis rész van kiosztva mindannyiótoknak, hogy végrehajtsátok. 

45 Az emberiség megváltását nem egy ember, de még csak nem is egy nép fogja véghezvinni. Én 

leszek az, aki az Ő Vérét adtam nektek, amellyel kifejeztem szeretetemet, és aki ebben az időben arra 

készteti az embereket, hogy felkeljenek és keressék azt az utat, amelyet Krisztus tanított. 

46 Figyeljetek és imádkozzatok mindig, mert most van az az idő, amikor a sötét és zavaros erők 

elszabadulnak, amikor a sötét seregek körülveszik és megzavarják az embereket. 

47 Legyen teljes megértésetek arról, hogy megnyilvánulásom azért történt veletek, hogy 

meggyógyítsam a lelketek, hogy felszabadítsam, hogy megújítsam és a fényre emeljem; hogy 

kinyilatkoztassam neki a nagy tudást és megmagyarázzam neki az emberek által nem értett titkokat, és 

hogy felfedjem nektek azt is, ami eddig el volt rejtve előletek. 

48 Tartsd meg az én Igémet tele lényeggel és örök élettel, érezd benned az én erőmet. Ne aggódjatok: 

Én mindent tudok, még az utolsó szenvedésetek is jelen van előttem. 

49 Az igazságszolgáltatásom gondoskodik az ügyeidről. Felszárítom a könnyeidet, botot nyújtok 

neked, amelyre támaszkodhatsz az életben, és homlokon csókollak, hogy érezd, felkent és szeretett a 

Mestered. 

50 Ne féljetek az ösvényen lévő apró kavicsoktól, tanuljatok meg átmenni rajtuk anélkül, hogy 

megsérülnétek, ami egyet jelent: az emberi élet nyomorúsága fölé emelkedve élni. 

51 Imádkozzatok a nemzetekért olyan hittel és együttérzéssel, hogy befolyásotok érezhető lesz 

embertársaitok számára, és érezni fogjátok, hogy szeretetem köpenye mindannyiótokat körülölel. 

52 Minden egyes alkalommal, amit lelketek fejlődéséhez adtam nektek, egyre több fényt szereztetek. 

53 Ez a fény az, ami megvilágítja az intelligenciádat és az érzéseidet. 

54 Még mielőtt a Földre jöttetek volna, már ismertem életutadat és hajlamaidat, és hogy segítselek 

életutadon, egy szívet helyeztem az utadba, amely az irántad érzett szeretetével megvilágítja az utat. Ez a 

szív egy férfi és egy nő szíve volt. Segítséget akartam adni nektek, hogy a hit, az erkölcsi erő és az irgalom 

botjává váljatok azok számára, akiknek erre szükségük van. 

55 Féltek kinyitni ajkatok, hogy nyíltan beszéljetek eljövetelemről, és bennetek harc folyik a 

jócselekedetek vágya és a félelem között, hogy elutasítanak benneteket. Akkor inkább elrejtőztök az 

ajándékokkal és feladatokkal, amelyeket tőlem kaptatok. De ne feledjétek, gyerekek, hogy ha elrejtitek a 

bennetek rejlő ajándékokat, az olyan, mintha megtagadnátok Engem, és megtagadnátok magatoktól a 

fejlődéseteket. 

56 Higgyetek nekem: ha ez a nép egyesült volna, és hittel és bátorsággal telve elindult volna, hogy ezt 

az örömhírt szavakkal és cselekedetekkel továbbadja, akkor a tudás, hogy jelenleg megismertetem magam 

az emberekkel, már elérte volna a föld végét. 

57 Ha még mindig gyengének érzitek magatokat, azt mondom nektek: egyetek és igyatok, mert nem 

akarom, hogy éhséget vagy szomjúságot lássatok közöttetek. 

58 Tegyétek akaratomat, és a jutalom hamarosan eljön, amikor érezni fogjátok szeretetemet 

magatokban, amikor a túlvilág békéjét ajtóként várjátok, amely arra hív, hogy átlépjetek rajta, és 

meglássátok Arcomat. 
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59 Mindannyiótokat arra tanítalak, hogy imádságban emeljétek fel a lelketeket. Vannak, akik már 

tudják, hogyan frissüljenek fel e kegyelem által, mások még nem voltak képesek erre, mert a korábbi 

benyomások mély nyomot hagytak az elméjükben, mert nem felejtették el a vallási szokásokat és 

hagyományokat. De mindannyian elkötelezettek szertartásaik megtisztítása, a megújulás és a spirituális 

felemelkedés mellett. 

60 Boldogok azok, akik az emberi értelem által hittek jelenlétemben, mert szilárd léptekkel lépnek be 

a szellem és a szellem közötti közösség idejébe. 

61 Azért fordultál hozzám, hogy megkapd a vigaszt és a melegséget, amire szükséged van, mint 

pihenőre az életedben, mert ez olyan, mint egy üllő, amely a lelkeket nagy megpróbáltatásokon keresztül 

acélozza. De a sorsba vetett bizalmad nagy, és tudod, hogy ebből a tégelyből tisztán, harcra készen kerülsz 

ki. 

62 Napról napra eljut hozzám a ti szellemi imátok, amelynek nyelvét földi természetetek nem ismeri, 

mert ezek nem az ajkatok által kimondott szavak, és nem az elmétek által alkotott gondolatok. A szellem 

imája olyan mély, hogy túlmutat az emberi képességeken és érzékeken. 

63 Ebben az imában a szellem a fény és a béke azon régióiba lép, ahol a magas szellemek laknak, és 

ott telítődik azzal az esszenciával, majd visszatér romlandó testébe, hogy erőt adjon át neki.  

64 Most van az az idő, amikor az ember felszabadítja a lelkét, amikor a láncait, amelyek régóta 

megkötözték, széttörik, és igazi béke költözik a szívébe. 

65 Legyetek éberek, hogy ne harcoljatok azok ellen, akik hozzátok hasonlóan elindultak, hogy 

teljesítsék az Istenségem által rájuk bízott küldetéseket - hogy felismerjétek az igaz prófétákat és a 

hamisakat, és megerősítsétek az egyiknek a műveit, és elpusztítsátok a másikét. Mert ez az az idő, amikor 

minden hatalom harcra kelt. Lássátok, hogyan harcol a jó a rossz ellen, a fény a sötétség ellen, a tudás a 

tudatlanság ellen, a béke a háború ellen.  

66 Jelenleg fogékonnyá váltok a Szentlélekre, és felébresztitek azt, aki alszik, hogy meglássa a fényt, 

amely eltünteti a határvonalakat és a korlátozásokat, hogy minden emberi lényt egy szeretet által egyesített 

családdá tegyen. 

67 Azt akarom, hogy minden tanítványom és "gyermektanítványom" meghallgasson Engem az Utolsó 

Napon, hogy az emberiség megbízásából fogadjam őket. A karjaimat szét fogom tárni, de nem akarom, 

hogy olyan legyen, mint a Második alkalom a keresztnél. Szeretettel akarlak átölelni benneteket, ami véget 

vet az Isteni Szellemnek az emberen keresztül történő megnyilvánulásának. 

68 Eljött az óra, amikor még azok is meghallják a hangos harangszó hangját, akik a lélek élete 

számára halottak. 

69 Azok közül, akiket ebben az időben kiválasztottam, senki se legyen gőgös, mert azt hiszi magáról, 

hogy szellemi adottságai révén felsőbbrendű másoknál. Mert még nem hasonlíthatjátok magatokat 

Jánoshoz - akiről azt mondtam, hogy bár a próféták között ő volt a legnagyobb, a mennyek országában 

mégis kevesebb, mint a legkisebb. 

70 Éljetek az Atyának azáltal, hogy szeretitek a gyermekeiteket, akik a testvéreitek, és elnyeritek a 

halhatatlanságot. Ha önzésbe zuhansz, és elzárkózol az önszeretetedbe, a magok, amelyeket hátrahagysz, 

aligha fogják túlélni az emlékedet. 

71 Légy szelíd és alázatos szívű, és mindig tele leszel kegyelmemmel.   

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 257  
1 Csendben maradtál, gondolataid Atyádhoz emelkednek. 

2 Legyetek üdvözölve, mondja nektek a Mester. Nyugalmat, békét vagy kényelmet keresel, és 

elérted, hogy meghallgass Engem, mert Én vagyok az, aki birtokában vagyok mindannak, amire szükséged 

van. 

3 Ha keresitek Jézus szavának értelmét - bizony mondom nektek, ti is meg fogjátok találni. 

4 Jézus szava az isteni "Ige" hangja volt. Jézus volt a neve Krisztus testének - egy olyan test, amely 

olyan volt, mint egy templom, amely otthont ad a szellememnek és kinyilatkoztatja az igazságot a 

szavaimmal. 

5 De ha hiszel Bennem, ha szeretsz Engem és követsz Engem, akkor nem fontos, hogy milyen nevet 

adsz Nekem a sok közül, amivel hívhatsz Engem. A lényeg az, hogy érezzétek Engem, bár nem követelem 

meg, hogy ezt teljesen tökéletes módon tegyétek. 

6 Boldog legyen az, aki a saját lényében érez Engem, olyan mértékben, amennyire lelki 

befogadóképessége megengedi neki. 

7 Van, akinek a szíve erősen dobog, mások mondani akarnak Nekem valamit, és képtelenek 

megragadni egy gondolatot. Megint mások úgy érzik, hogy sírniuk kell, és hagyják, hogy a szemük 

kicsorduljon, és néhányan félelemmel küzdenek, mert tudják, hogy egy átható tekintet figyeli őket. 

8 Azok, akik képesek felkészülni és érezni jelenlétemet, azok azok, akik valóban a lelki asztalhoz 

járulnak, hogy a kegyelem kenyerét egyék. Ők azok a lelkek, akik leckéről leckére egy napon túljutnak az 

intellektuson és az emberin, hogy behatoljanak az Igém értelmébe, és megtalálják annak szellemi 

tartalmát. 

9 Ők lesznek azok, akik az irgalmasság gyakorlásának szentelik magukat - a béketeremtők, mert ők 

megtalálták a béke forrását, és szenvedni fognak, amikor azokat szemlélik, akik viszály és viszály 

közepette élnek, ami igazi sötétség a lélek számára. Ők lesznek azok, akik azért élnek, hogy 

vigasztaljanak, hogy bátorítsanak, hogy fényt hozzanak a sötét elmébe, hogy meggyógyítsák a fizikailag 

vagy érzelmileg betegeket. 

10 Csak aki érzi jelenlétemet, aki lelkében megragadja szavam értelmét és szeretetét, az lesz később 

képes együtt érezni a szenvedőkkel, és képes lesz átérezni az emberek fájdalmát, mezítelenségét, 

szegénységét és tragédiáit is. 

11 Amikor meghívtam mindannyiótokat az asztalomhoz, és megkértelek benneteket, hogy készüljetek 

fel arra, hogy szellemileg élvezzétek jelenlétemet, azt mondom, hogy mindannyian arra vagytok 

hivatottak, hogy élvezzétek a mennyország táplálékát, de ugyanakkor mindannyiótok feladata, hogy 

szeretettel vessétek el azokat a mezőket, ahol a viszály növekedett, és hogy fénnyel töltsetek meg minden 

helyet, ahol a bűn, a nyomorúság és a tudatlanság rejtőzik. 

12 Ezt a leckét az adja nektek, aki, mert végtelen szeretetet érzett irántatok, mindent hátrahagyott, 

hogy megmentsen benneteket a sötétségetekből, még akkor is, ha ezért emberré kellett válnia, üldözött 

életet kellett élnie, és hagynia kellett, hogy kigúnyolják, amíg meg nem halt a kereszten. 

13 Tanítványok: Mielőtt megteszitek első lépéseteket a földön, előre ismerem életeteket, 

cselekedeteiteket és gondolataitokat. Ezért megadok nektek mindent, amire szükségetek van az élet utján, 

amelyet ezután kezdtek el. 

14 A lélek a testén keresztül kezdi meg a megpróbáltatások idejét. De már előzetesen 

megvilágosodott, és megerősítette magát, hogy ne hagyja magát elcsábítani a világ kísértéseitől. 

15 Néha jól esik neki, ha olyan emberben lakik, akinek a szívében nagyfokú zabolátlanság van, és 

akkor nehéznek tűnik számára, hogy felfedje a fényét. Ez a szív lesz az ő próbaköve és próbatétele az 

életben, és ha sikerül leigáznia és meggyőznie arról, hogy az ember csak akkor találhat békét, ha test és 

lélek harmóniában van, akkor átment a próbán, és reménykedhet egy magasabb világban. 

16 Ha a szív elgyengül az élet szenvedéseivel és szerencsétlenségeivel szemben, és káromkodóvá 

válik, az azért van, mert a lélek hagyta magát meghódítani a szenvedés által, mert lesüllyedt az anyag 

szintjére, és magáévá tett minden nehézséget és apróságot, ami nem neki szólt. 

Aki időben észhez tér, imádkozik és megerősödik a hitben, az győzni fog, és ebből a próbatételből a 

tapasztalat gyümölcse megmarad benne, így nem fog elbukni és nem fog elgyengülni. Másrészt, aki egy 
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rövid időre megfeledkezik lényének lényegéről, és megelégszik azzal, hogy a világért éljen és szenvedjen, 

az elbukik, legyőzi az anyag ereje, az emberi élet nehézségei, kísértései és nyomorúsága. 

17 Ó, bárcsak hallhatnátok szüleitek szájából egy bölcs, erősítő és vigasztaló tanítást már első földi 

lépéseitektől kezdve - mennyire segítené ez a lelket, hogy az elmét és a szívet az Istenetekhez való 

felemelkedésben irányítsa. 

18 Nagy lelki tanításra van szükség ahhoz, hogy az ember a lelkiismerete hangjával összhangban 

éljen. Mert bár mindent áthat az isteni szeretet, amelyet bölcsen az ember javára és boldogságára 

teremtettek, az anyag, amely körülveszi őt a világban, megpróbáltatást jelent a lélek számára attól a 

pillanattól kezdve, hogy olyan világban lakik, amelyhez nem tartozik, és olyan testtel egyesül, amelynek 

természete eltér a sajátjától. 

19 Ebben láthatjátok az okát annak, hogy a lélek miért felejti el a múltját. Attól a pillanattól kezdve, 

hogy egy éppen megszületett öntudatlan lénybe inkarnálódik, és beleolvad, olyan életet kezd, amely 

szorosan kapcsolódik ehhez a testhez. A szellemből csak két tulajdonság marad jelen: a lelkiismeret és az 

intuíció; de a személyiség, az elvégzett munkák és a múlt egy ideig rejtve marad. Ez az Atya szándéka. Mi 

történne azzal a lélekkel, aki a magas otthon fényéből érkezett, hogy e világ nyomorúságos körülményei 

között éljen, ha emlékezne a múltjára? És milyen hiúság lenne az emberek között, ha kiderülne számukra 

az a nagyság, amely a lelkükben egy másik életben létezett?  

20 Tudnotok kell, hogy a lélek alapos felkészítésben részesül földi megtestesülése előtt, mivel hosszú 

és néha kemény próbatétel elé néz. De ennek a felkészülésnek köszönhetően nem zavarják meg, amikor 

belép ebbe az életbe. Lehunyja szemét a múlt előtt, hogy kinyissa azt egy új létezés előtt, és így az első 

pillanattól kezdve alkalmazkodik ahhoz a világhoz, ahová érkezett. Mennyire más az a mód, ahogyan a 

lelketek a szellemi élet küszöbe előtt igazodik, amint elhagyta a testét és a világot. Mivel nem kapott 

valódi felkészítést az otthonába való visszatérésre, összezavarodott, az anyagi test érzései még mindig 

uralkodnak rajta, és nem tudja, mit tegyen, és hová forduljon. Ez annak köszönhető, hogy nem tanulta 

meg, hogy az utolsó pillanatban az embernek le kell hunynia szemét e világ előtt is; mert csak akkor lesz 

képes újra kinyitni azt a Szellemi Világ felé, amelyet elhagyott, ahol minden múltja várja, hogy egyesüljön 

az új tapasztalattal, és minden korábbi érdeme hozzáadódik az újhoz. 

21 Sűrű fátyol borítja elméjét, ahogy visszanyeri a fényt; mindannak makacs hatása, amit 

hátrahagyott, megakadályozza, hogy érezze lelke rezgését; de ahogy árnyai feloldódnak, hogy 

egyesüljenek lénye valódi magjával - mennyi zaklatottság, mennyi fájdalom. 

22 Van-e valaki, aki, miután hallotta vagy olvasta ezt az üzenetet, elutasítja azt, mint haszontalan 

vagy hamis tanítást? Azt mondom nektek, hogy csak az utasíthatja el ezt a fényt anélkül, hogy lelke 

mélyen megérintené, aki a szélsőséges materializmus vagy a vak taníthatatlanság stádiumában van.  

23 Ez idő alatt nem fedem fel az ember előtt lelkének múltját, de mégis biztosítom arról, hogy lelke 

élt már korábban is, hogy azért jött, hogy magas feladatot teljesítsen a földön, és hogy haza kell térnie - 

nem csak hibátlanul, nem is ugyanazzal a fénnyel, amit hozott, hanem még nagyobb fénnyel. 

24 Földön élő lelkek: Érezzétek Jelenlétemet, lássátok az isteni fényt, amely kiárad rátok. Atyátok 

számos eszközzel rendelkezik ahhoz, hogy sugarai és sugallatai eljussanak hozzátok. De ezen túlmenően 

elküldöm nektek ezt az Igét, amelyet emberi értelmi szerveken keresztül tettem ismertté, hogy eljusson 

hozzátok, és elgondolkodhassatok rajta. Ez az élet mannája a sivatagodban, a kegyelem harmata léted 

sivárságán, balzsam a fájdalmadban és végtelen fény a sötétségedben. 

25 Megmozgat benneteket, ti, hallgatók sokasága és megnyilvánulásom tanúi. Készüljetek fel arra, 

hogy isteni üzeneteim eljussanak az egész emberiséghez. 

26 Végtelen irgalmasságom kész mindannyiótokat befogadni - mind azt, aki fáradtan és sírva jön, 

mind azt, aki igazi hit nélkül jön, hogy meghallgasson Engem, mind azt, aki jó tanítványként buzgón jön, 

hogy felajánlja Nekem küldetése teljesítésének gyümölcsét. 

27 Én vagyok az Atya, aki keresi a lelkedet, hogy megtöltsem azt fénnyel, mert a bizonytalanság és a 

zűrzavar idején élsz. 

28 Olyan útmutatást hozok az emberiségnek, amely elvezeti őket az igazi irgalmasság, a szellemi 

hasznosság és a felemelkedés műveinek megvalósításához, amelyek által az emberek emlékezetében 

maradnak, áldottak és példamutatóak lesznek a jövő nemzedékek számára. Csak az igazságot tartalmazó 
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művek nyoma marad meg a világban. Mert közeledik az ítélet órája, amelyben minden olyan mű, amely 

nem az igazság alapjain nyugszik, elpusztul, és amelyben egyetlen kő sem marad meg belőle a másikra. 

29 Nektek, tanítványok, azt mondom, hogy ha magot akartok hagyni embertársaitok szívében, akkor 

annak a ti cselekedeteitekből és példátokból kell állnia - hiúság nélküli cselekedetekből. Mindig legyetek 

tudatában annak, hogy ahhoz, hogy az utat ne görbítsétek el, vagy ne tévesszétek el, alázatos szolgáinak és 

engedelmes tanítványainak kell lennetek Krisztusnak, akinek cselekedetei a lelketekben vannak megírva. 

30 Ott példamutató műveim jelen vannak, örökkévalóak és kitörölhetetlenek, annyi vihar és hurrikán 

ellenére. 

31 Emberek, tudjátok-e, hogy az én Igém megmentett benneteket az emberi megpróbáltatásoktól 

ebben az időben? Akkor tudd, hogy neked is ugyanezt kell tenned embertársaiddal. A szívetek azt mondja 

Nekem: "Uram, Te ajándékokat és kegyelmeket adtál nekünk - hogyan tehetnénk ugyanezt 

felebarátainkkal?". Erre válaszolok neked: Még ha nem is adományozhatsz szellemi ajándékokat, és nem 

adhatsz kegyelmeket, azt elérheted, hogy embertársaid, amikor ajkadról hallják tanításomat, érezzék, hogy 

felébrednek adottságaik és képességeik, és hogy megtanulva az Atyjukkal való közösséget, inspiráció által 

kapják meg a feladatot, amelyet el kell végezniük. Nem tűnik most elég nagyszerűnek és érdemdúsnak a 

feladatod? 

32 Meg kell mondanom nektek, tanítványok: Ha törődtök azzal, hogy műveitek értéket képviseljenek 

előttem, nem szabad semmit sem követelnetek értük embertársaitoktól. 

33 A Harmadik Korszak Isteni Mannája leszállt erre a népre - hogyan válhattatok a világosság 

gyermekeiből a sötétség, a gyalázkodás és az engedetlenség gyermekeivé? Hogyan válhattatok ti, akik 

kinyilatkoztatásaim megbízottjaivá lettetek, nyomorult lényekké a földön? 

34 Figyeljetek és imádkozzatok, mondom nektek állandóan, hogy ne essetek kísértésbe, hogy ne 

rejtsétek el ajándékaitokat senki elől, akár félelemből, akár önzésből, mert megértitek, hogy sok olyan 

ajándékot hordoztok az utazási csomagotokban, ami nem a tiétek. Mert azért adtam nektek, hogy 

embertársaitokba helyezzétek őket. 

Tudjátok, hogy bármennyit is birtokoljatok, ha semmit sem adtok, az olyan, mintha semmit sem 

birtokolnátok. Ezért hívtalak benneteket gyakran számon, mert bár oly sokat kaptatok Tőlem, mégis 

idejöttök, és üres kezeket mutattok Nekem, mert nem adtak semmit, mert nem vetették el a szeretet szavát. 

35 Bizony mondom nektek: Ha ösztönzésre van szükséged küldetésed teljesítéséhez, végezz igazi 

jótékonysági cselekedeteket. Mert tanításom gyakorlásában fogjátok megtalálni az ösztönzést és a 

jutalmat. 

36 Azok, akik irgalmat várnak Tőlem, de nem gyakorolják azt, bár a maguk módján megtehetnék, 

nem voltak irgalmasak sem embertársaikkal, sem önmagukkal szemben. Ők azok, akik hagyták kihűlni a 

szívüket, akik kialudt a lámpájuk - azok, akik olyanok, mint a fészkükből kiesett gyenge madárkák, vagy a 

fákról ősszel lehulló hervadt levelek, amelyeket céltalanul fúj a szél. 

37 Talán azért találjátok hibásnak a megnyilvánulásomat, mert bűnös teremtményeken keresztül adom 

azt nektek? Ők bizonyosan nem tiszta lények. De mondd meg nekem, hogy az emberi ajkakon keresztül 

elmondott szavaim nem találtak-e visszhangra a szívedben, vagy hogy édességük nem távolította-e el 

valamikor a keserűséget, amit a szívedben hordoztál. 

38 Emberek, emlékezzetek arra, hogy megsebzett szívvel, zaklatott elmével és megtépázott lélekkel 

jöttetek ide, és miután meghallgattatok Engem, megerősödve keltetek fel. Ki tette ezt valaha is veled? 

39 Ti, nők, olyan szemmel és szívvel jöttetek, amely belefáradt a sírásba. De amikor már azt hitted, 

hogy nincs több könnyed, meghallottad a szavamat, és az arcodat ismét elöntötték a könnyek. De most a 

remény és az érzelmek könnyei voltak. Ki jutott el a szívetek mélyére, mielőtt meghallottátok a hangomat? 

40 Ez a tanítás bebizonyította nektek, hogy nem üres szó, hanem isteni lényeggel átitatott. Ezért 

egyszerű a formája, mert mélysége és jelentése a kijelentésében rejlik. 

41 Ahogy azért jöttem, hogy megvigasztaljalak benneteket a nyomorúságotokban, azért is jöttem, 

hogy világosságot adjak a lelketeknek. Mert az összes sötét erő elszabadult és felkavarodott a 

mélységeikben, és szükséges, hogy tudjátok, hogyan védjétek meg magatokat. 

42 Gyújtsd meg újra lámpásodat, ébreszd fel szívedben a szeretetet, foglalkozz az örök élettel, és 

könyörülj lelkeden. Csak így leszel képes együtt érezni felebarátoddal, és életed egy részét a szeretet 

tevékenységének szentelni. 
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43 Őrizd a "kincsedet", oszd meg másokkal, és mindig jól használd fel mindazt, amit tartalmaz. Akkor 

olyan erő, egészség és fény fog bennetek feltámadni, amilyet még soha nem tapasztaltatok. Ez az erő, fény 

és egészség a lélekből fog származni, és a testben is tükröződni fog. 

44 Emberek, ti már nem vagytok a vándor, aki véletlenszerűen keresi a fényt. Ön már megtalálta. 

45 Ez az Ige végezte el azt a csodát, hogy életre keltett benneteket, ez volt az az erő, amely felemelt és 

meggyógyított benneteket. Ki tudna meggyőzni téged arról, hogy ez nem Istentől származik, noha olyan 

átalakulást tapasztaltál a lényedben, amely csakis az én hatalmamnak tulajdonítható? 

46 Most csodálatos lehetőségetek van arra, hogy javítsatok az életeteken, hogy hasznosak legyetek, és 

hogy méltó otthont dolgozzatok ki lelketeknek a szellemi világban. Ki tudná elragadni tőled ezt a 

lehetőséget? - Senki, kivéve, ha elfelejtesz figyelni és imádkozni, és a nemtörődömséged kísértésbe 

sodorna téged. 

47 Ha békében akartok maradni, amikor a tanításaim által bejelentett nagy események bekövetkeznek, 

maradjatok hűek az elhatározásaitokhoz. 

48 Meg fogjátok élni azt az időt, amikor a nagy egyházak képviselői érezni fogják az isteni jelenlétet, 

és felismerik az Új Kor eljövetelét. 

49 Látni fogjátok őket, amint tanácskoznak egymással, kikérdezik egymást és javaslatokat tesznek, 

bár hiúságuk miatt egy rövid időre azt hiszik, hogy felsőbbrendűek egymásnál. 

50 A küzdelemnek ez az időszaka felejthetetlen lesz a lelketek számára, mert ebben sikerült legyőznie 

az anyagiasságot, és megerősíteni a hitet, a szeretetet, a vágyat, hogy a spiritualizáció útján felemelkedjen 

Istenhez. 

51 A spiritiszta elméje és szíve osztozni fog lényének magasabb rendű részének örömében, és amíg 

élet van bennük, együtt fognak működni a lélekkel annak magasrendű küldetésének teljesítésében. De 

amikor eljön az óra, hogy a föld kebelében megpihenjenek, békében és azzal a megelégedéssel teszik ezt, 

hogy az Úr munkájával foglalkoztak, és annak az embernek az utolsó gondolatai és utolsó szívdobbanásai 

kitörölhetetlenül be lesznek nyomva annak lelkébe, aki az isteni parancsolatoknak engedelmeskedve 

alázatos, nemes testi burkot lakott. 

52 Értsétek meg, miért mondom nektek, hogy testeteket tegyétek a lélek botjává, támaszává itt a 

földön, amivel megértettem veletek, hogy el kell ragadnotok a testtől azt a jogart és azt a hatalmat, 

amellyel az megpróbálta leigázni a lelket, amely a lelkiismeret által vezérelve az egyetlen irányító és az 

egyetlen fény az ember életében. 

53 A felfogóképességeteknek megfelelően szóltam hozzátok, mert nem akarom, hogy ne értsétek meg 

bármelyik szavam értelmét, és azt is elmondom nektek, hogy minden csoport, tömeg vagy gyülekezet 

felkészültségének megfelelően az a forma, amelyben megismertetem magam. 

54 Minden léleknek nagy kötelessége van az Atyjával szemben. Az irántatok érzett szeretetem miatt 

felajánlottam nektek ezt az új lehetőséget a földön, hogy megigazuljatok előttem, hogy lelki jóvátételt 

tegyetek és megtisztuljatok, hogy továbbléphessetek a következő otthonba. 

55 Ó, áldott harmadik alkalom! A "frigyládában" elhozod mindazt, amire a világnak szüksége van 

ahhoz, hogy megmeneküljön a rabságából. Boldogok, akik használják a te világosságodat, mert 

üdvözülnek. 

56 Végig vezettelek benneteket lelketek fejlődési útja során, próbára téve benneteket és felkészítve 

benneteket a mostani kinyilatkoztatásra. Nem emberek fogják formálni Izrael új nemzetét, hanem Én 

leszek az, aki formálja, megtisztítja, felemeli és elküldi az emberiség közé, hogy betöltse küldetését, 

miközben ez a nemzet növekszik és lebontja a korlátokat, hogy előrehaladhasson. Ugyanezt tettem 

Izraellel, amikor kivezettem őket Egyiptomból, és átvezettem őket a tengeren és a sivatagon. 

57 Ennek a népnek az a küldetése, hogy spirituálisan felébreszti az emberiséget. De amikor 

beteljesedik, és az emberek tudatában vannak annak, hogy milyen időkben élnek, látni fogjátok, hogy a 

szívükből a fény utáni vágy és a lelkükből a felemelkedés eszméje fakad, amely az emberi életet 

gyökerestől megrázza, és átalakítja a világot. 

58 A lelkiismeretet akkor meghallgatják és engedelmeskednek neki, a Lélek által elhívottakat 

megértik, a lelki vágyakat és jogokat figyelembe veszik és tiszteletben tartják, és mindenütt felragyog a 

vágy, hogy megismerjék Istent, érezzék Őt, közeledjenek Hozzá és lássák az Ő igazságát. 
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59 Mindez akkor fog felszínre törni az emberekben, amikor az éhség és a szomjúság ellenálló 

képességük határára juttatta őket, amikor büszkeségük megtörik, és bűnbánóan megvallják bűnösségüket 

Uruk előtt, amikor leszállnak trónjaikról és fényes székeikről, ahonnan megpróbáltak megtagadni Engem, 

ahonnan ítélkeztek és megtagadtak Engem. Ez azért fog megtörténni, hogy megbánják tévedéseiket, felém 

fordítsák tekintetüket, és gyermekként beszéljenek hozzám, mint az Atyához, aki évszázadok óta várja 

őket, hogy elárassza őket szeretetével. 

60 Milyen mélyre süllyedt az ember az anyagiasságában, míg végül megtagadta Őt, aki mindent 

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

tudományotok, és hogyan degradálhatná az életet és a természetet, ahogyan tette? 

61 Minden műben, amelyet tudományod felfedez, jelenlétem ott van, minden műben törvényem 

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

hallanak? A haladás és a civilizáció bizonyítéka-e, ha megtagadják a létezésemet, a szeretetemet és az 

igazságosságomat? 

62 Akkor semmivel sem vagytok fejlettebbek, mint a primitív emberek, akik minden természeti 

erőben és természeti csodában egy isteni, magasabb rendű, bölcs, igazságos és hatalmas Lény művét 

vélték felfedezni, akinek minden jót, mindent, ami létezik, tulajdonítottak, és ezért imádták. 

63 A növekvő intelligencia segítségével próbálták megérteni azt, amit a fizikai érzékszerveik 

érzékelnek. Milyen tökéletes imádatot tudnának máris felajánlani Nekem? Milyen teljes megértése lehetett 

az igazságnak? Mindazonáltal csodájukat, hitüket és imádatukat úgy fogadtam el, mint egy hatalmas mező 

első termését, amelyet Lelkemnek kellett ápolnia az idők folyamán. 

64 Hány tanítást adtam az emberiségnek azóta egészen mostanáig! És hány kinyilatkoztatást bízott rá 

a szeretetem! Mindazonáltal, bár ezeknek az embereknek el kellett volna jutniuk a megértés csúcsára, és 

Isten imádatának tökéletesnek kellene lennie, önző, büszke és embertelen tudományuk felemelkedett, hogy 

megtagadjon Engem, és a létező vallási közösségek a rutin és a hagyományok letargiájában élnek. 

65 Megadtam nektek a szabad akarat ajándékát, és tiszteletben tartottam ezt a gyermekeimnek adott 

áldott szabadságot. De a Lélek Isteni Fényét is elhelyeztem lényetekben, hogy általa vezetve, a helyes útra 

tereljétek képességeitek. De én mondom neked: A lélek és a test közötti harcban a lélek vereséget 

szenvedett, fájdalmas bukást, amely fokozatosan egyre jobban eltávolította az Igazság Forrásától, amely 

Én vagyok. 

66 Veresége nem végleges, csak átmeneti, mert fel fog emelkedni a mélységből, amikor már nem 

tudja elviselni éhségét, szomjúságát, meztelenségét és sötétségét. A fájdalom lesz a megváltása, és akkor, 

amikor meghallja lelke hangját, erősen és ragyogóan, lelkesen és ihletetten fog felemelkedni, és újból 

használni fogja képességeit. Azonban már nem azzal a szabadsággal, hogy jóra vagy rosszra használjátok 

őket, hanem azzal, hogy kizárólag az isteni törvények teljesítésére szentelitek őket, ami a legjobb 

szolgálat, amit Lelkemnek nyújthattok. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 258  
1 Félelmet mutattok irántam, ó, emberek, mert az igazság hangja megrémít benneteket. de én kérlek 

benneteket: Az igazságosságomtól vagy az igazságtalanságtól félsz? Ha ez az Én igazságosságom, tudd, 

hogy bele kell egyezned, hogy megkapd az isteni ítéletet a műveidről. Ha ez igazságtalanság, akkor 

tévedsz, mert én nem tudnék ilyen igazságtalanságot elkövetni. 

2 A legkíméletlenebb, de ugyanakkor a legszeretőbb, legtürelmesebb és legmegértőbb Atya a bírátok 

- egy olyan bíró, aki ahelyett, hogy a vétkeiteket nyilvánosságra hozná, vagy elárulná a hozzátok közel 

állóknak, egyenként szólít titeket, a szívetekhez beszél, szükség szerint próbára tesz benneteket, és új 

lehetőséget ad nektek, akár egy mű befejezésére, akár egy hiba jóvá tételére. 

3 Ha az Atya legnagyobb szeretete nem lenne jelen az isteni igazságosságban, ha az ő 

igazságosságának nem lenne ilyen eredete, akkor ez az emberiség nem létezne többé, bűnei és szüntelen 

vétkei kimerítették volna az isteni türelmet; de ez nem történt meg. Az emberiség tovább él, a lelkek még 

mindig megtestesülnek, és minden fordulóban, minden emberi műben megnyilvánul az én 

igazságosságom, amely szeretet és végtelen irgalom. 

4 Ahhoz, hogy megértsék azt a témát, amelyről beszélek nektek, az embereknek el kellene merülniük 

az utasításaim jelentésében, és eddig a földi ügyeikkel és céljaikkal voltak elfoglalva. De most eljön az 

óra, amikor rövid időre maguk mögött hagyják azt, ami annyira lefoglalja és rabszolgává teszi őket, hogy 

tekintetüket az égboltra emeljék, és belsőleg megkérdezzék Tőlem: "Istenem, mi történik a világban?". Mi 

lett az életünkből, és mit tettünk vele, amiről nem tudunk?" Ez lesz a megvilágosodás pillanata, amelyet 

sokan fognak most átélni. 

5 Másokat meg fog lepni az a szó, amelyet ebben az időben adtam nektek, és amely el fogja érni 

hírnökeim, tanúim és tanítványaim szívét, akik ti vagytok. 

6 Az emberek megpróbálják majd megtagadni kinyilatkoztatásom igazságát, de a tények, a 

bizonyítékok, az események beszélni és tanúskodni fognak erről az igazságról, amely népem ajkáról fog 

elhangzani, mint a "Harmadik Korszak" nagy üzenete. És az írásokon keresztül is terjedni fog tanításom az 

egész világon, mert ez egy megengedett eszköz, amelyet a legkorábbi időktől kezdve adtam hírnökeimnek. 

Csak azt akarom, hogy vigyázzatok az igazságomra, és adjátok tovább a szíveknek a legtisztább és 

legegyszerűbb módon. 

7 Tanítványok, nézzétek, hogy a Mester, aki hamarosan véget vet az igéjének, minden tanításban 

leckét ad nektek a szellemi felkészülésről a küzdelmetekre. 

8 Özönlötök, hogy fogadjátok tanításomat, miután átkeltetek a változó sorsok hatalmas sivatagján. 

Ennek az az oka, hogy a lelketek érezte, hogy eljött a visszatérésemre meghirdetett idő, hogy meghallotta 

az isteni hangot, amely hívja. 

9 Beteg, éhes, szomjas és fáradt emberek tömegei, akik a remény fényétől lelkesedve, a szeretet 

kenyere, az élet mannája után vágyakozva érkeznek Teremtőjük jelenlétébe. 

10 Legyetek üdvözölve mindannyian! Pihenjetek békém árnyékában, egyetek és igyatok, és 

táplálkozzatok betegségeitekből. 

11 Ha továbbra is kitartóan hallgatod ezt az igét, ha kitartóan nekivágsz az élet küzdelmének, érezni 

fogod, hogy könnyebb lesz a terhed, mert erős lettél a hitben és a tudásban. 

12 Azok, akik csak a világ javait vagy kincseit keresik Tőlem, és nem ismerik el a szellemi ajándékok 

létezését, csalódást fognak tapasztalni, és amikor letérnek arról az útról, amelyre elhívást kaptak, üresnek 

találják majd a kezüket és elhagyatottnak a szívüket. Ők olyan lelkek, akik még mindig a tisztátalant 

szeretik, és még egy kis időt kell adnom nekik, hogy fejlődhessenek, tapasztalatot szerezzenek, és amikor 

visszatérnek az Utamra, készebbek legyenek Engem befogadni. 

13 Annak, aki a spiritualitással érkezett, jelenlétem e szó által a fény igazi lakomája, ahol a szellemi 

királyság legjobb táplálékait kínálom a szeretetre, igazságosságra, bölcsességre és békére éhező ember 

vágyainak. Ezek nem fognak tudni letérni az utamról, és tudni fogják, hogyan kapják meg a világ javait a 

tetején. 

14 Az én munkám lesz a lényeges az életükben, az anyag pedig a kiegészítő, hogy életben tartsák 

magukat és teljesítsék a rájuk bízott feladatot. 



U 258 

98 

15 Ó, bárcsak mindannyian megértenétek, hogy ennek az igének a napja hamarosan el lesz rejtve - 

sietnétek, hogy megőrizzétek valamit az értékéből és a fényéből a szívetekben. De túl lassúak vagytok 

ahhoz, hogy megértsétek, túlságosan ellenállók vagytok ahhoz, hogy kibontakoztassátok a látás ajándékát, 

hogy még most is láthassátok az Új Korszak közelségét. 

16 Jelenlétem közöttetek abban a formában, amelyben veletek voltam, bizonyára rövid lesz, és 

szükséges, hogy a jelent és a jövőt éljétek, elfelejtve a múltatok számos szokását, hiedelmét, elképzelését 

és cselekvési módját, amelyek részei annak a hatalmas tehernek, amelyet magatokkal cipeltetek, amikor 

először jöttetek, hogy meghallgassátok Szavamat. 

17 Én vagyok a lelkek Megváltója, én vagyok a hitetek és az életetek védelmezője. Nem hagyhatlak 

titeket a mélységekbe merülve vagy a sivatagokban elveszve anélkül, hogy ne hallanátok vigasztaló 

hangomat, anélkül, hogy ne láthatnátok az igazi fényt, amely az én Lelkemből fakad. 

18 Megelégedtek-e azzal, hogy csak hallgattok Engem, hogy békét adjak a szíveteknek, anélkül, hogy 

felkészülnétek arra, hogy elvetitek Munkámat embertársaitok szívében, vagy hogy tanítványaim legyetek? 

19 Ha szeretnétek Nekem kedvesek lenni azzal, hogy hasznosak vagytok felebarátotok számára, 

hagyjátok, hogy megosszák és felhasználják az isteni tanításokat, amelyeket én adok nektek minden 

alkalommal, amikor közbeavatkozom, hogy képesek legyetek rólam, törvényemről és tanításomról 

beszélni, és ne lepődjetek meg azoktól, akik készek harcolni minden újonnan megjelenő fény ellen, még 

ha az a fény az abszolút igazság, minden idők bölcsessége is. 

20 Értsétek meg, hogy nemcsak azért hívtalak el benneteket, hogy megvigasztaljalak benneteket a 

nyomorúságotokban, hanem azért is, hogy megtanítsalak benneteket arra, hogy érezzétek embertársaitok 

fájdalmát, és hogy megvigasztaljátok őket szenvedéseikben. 

21 Ha tudni akarjátok, mit kell tennetek az emberek között, elég, ha arra gondolsz, mit tettem 

közöttetek attól a naptól kezdve, hogy először hallottátok az Igémet. 

22 Megbocsátottam neked, végtelen irgalommal és szeretettel fogadtalak, hagytam, hogy kipihend a 

nap fáradalmait. Nem álltam meg, hogy figyelembe vegyem a társadalmi helyzetét, a 

Nem ítéltem el az osztályodat vagy a kasztodat. Megtisztítottam bűneid lepráját, és meggyógyítottam 

gyengeségeidet. Megértő, megbocsátó és jóindulatú voltam a hiányosságaid megítélésében. Visszahoztalak 

benneteket az igazi életre azáltal, hogy a szeretet tanítását adtam nektek, amely lehetővé teszi számotokra, 

hogy megmentsétek magatokat a felebarátotok megmentésével. 

23 Ezekben az Én műveimben, amelyeket mindannyiótokért tettem, megtaláljátok a legjobb példát, 

amelyet a testileg és lelkileg rászorulók között használhattok, akik tömegesen fognak hozzátok jönni. 

24 Amikor itt az emberekhez beszélek, akkor az emberiséghez beszélek. Holnap az lesz a feladatotok, 

hogy megszólítsátok az emberek szívét, és testvériesen közvetítsétek nekik az Én Igémet, amely befejezi a 

megváltás művét.  

25 Ma úgy érzitek, hogy fájdalom gyötör benneteket, és néha nem értitek, hogy ezzel a kehellyel 

tisztítjátok meg magatokat. Hogyan beszélhettél rólam, miközben bepiszkolódtál? Hogyan áradhatna a 

szívedből a szeretet, amely az irgalmasság és az emberség érzéseiben nyilvánul meg, ha tele lenne 

önzéssel? 

26 Isten gyermekeinek tökéletlenségei fájdalmat okoztak - olyan fájdalmat, amely tanítóvá vált, hogy 

megdolgozza szíveteket, és megmutassa nektek az eltévedt utat. Szeretetem a szívedben telepszik le, hogy 

eltávolítsak belőle minden rosszat, mert erősnek, egészségesnek és tisztának akarlak látni. 

27 Hallgassátok ezt a hangot, amely ebben a formában szólal meg köztetek, ne fáradjatok bele a 

hallgatásába. Megnyilvánulásomat azzal a szándékkal hosszabbítottam meg, hogy elsimítsam szívetek 

érdességét, és amikor 1950 után már nem nyilvánulok meg, szilárdan hagyjalak benneteket a hitben. 

28 Az emberek a tudományuknak szentelik magukat, szívüket és elméjüket teljesen leköti a földi 

életük. Ezért választottam az emberek közül ezeket, akik által egyszerűen és tudomány nélkül beszélek. 

Megérintettem ezeket a szíveket, majd fényemmel áthatoltam elméjüket, hogy elhozzam a szeretetnek ezt 

az üzenetét népemnek. 

29 Ez a fény megvilágította életetek útját, és ezért adtátok át magatokat Nekem. Távozásom után az 

emberiség között hagylak benneteket, hogy tanúságot tegyetek az igazságomról, és a tanítványok között 

megjelennek majd a mesterek, akik műveikkel a szellemi szeretet tanát hirdetik. 
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30 A mennyország örömei mindenkié. Itt a földön egy kicsit részesülhettek ebből a békéből és az örök 

élet egy kis bepillantást nyerhettek. Legyetek jóakaratúak a földön, és nem fogtok híján lenni az én 

békémnek. 

31 Az Élet Könyvének sok lapját láttátok elmúlni, mióta átadtam nektek az Igémet. Mindegyikük 

tökéletes oktatás volt. Néha az Atya szeretete szólt hozzátok, máskor a Mester volt az, aki a széke elé 

állított benneteket, és néha a Bíró volt az, aki felrázott benneteket. 

32 Mindannyian megkaptátok a szavamat, ezért mindannyian kaptatok utasításokat és feladatokat a 

szellemben, hogy kövessétek. Néhányan már elkezdték, mások még mindig várnak az indulás idejére, 

megint mások még csak készülődnek. Nincs köztetek olyan, aki ne kapott volna képességeket a 

kibontakozásra. De míg néhányan már elkezdtek kibontakozni, mivel még mindig ebben a formában 

nyilvánulok meg, mások csak a megnyilvánulásom után kezdik meg lelkük kibontakozását. Ezekben az 

időkben azonban mindannyian egy szellemként emelkedjetek fel. 

33 Ajándékotok van arra, hogy megismerjétek Igémet, hogy befogadjátok sugallataimat és a 

látomásokat, amelyek bejelentik nektek, hogy mi fog következni. 

34 Azok, akik ma megálltak - azok, akik ajándékokat kaptak, hogy fogadják Isteni Sugárzásomat, 

vagy akiknek engedniük kellene, hogy a Szellemi Világ rajtuk keresztül megnyilvánuljon, és akik nem 

teljesítették küldetésüket, később nekilátnak, hogy teljesítsék azt, bár már most mondom nekik, hogy az 

átadás formájának meg kell változnia, hogy ne okozzanak zavart az emberiségnek. 

35 Eljön majd a nap, amikor szétszóródtok a világban - egyikőtök az egyik nemzetben, másikotok 

más országokban, és mégis mindannyian úgy érzitek majd, hogy egyesít benneteket az a szellemi 

harmónia, amelyet én hoztam nektek. 

36 Felkészítelek benneteket arra, hogy szeressétek egymást, és e kötelék által legyetek erősek és 

legyőzhetetlenek. Ezért voltam én a szerető és türelmes Mester, aki példáján keresztül mutatja a 

tanítványoknak az utat. Vigyázz a lépteidre, a munkáidra, sőt a szavaidra és a gondolataidra is. Nem az 

ember lesz az, aki megítéli a hiányosságaitokat, hanem mindig a Mester lesz az, aki a lelkiismereteteken 

keresztül kijavít benneteket. 

37 Az volt az akaratom, hogy bűnös embereken keresztül ismertessem meg magam, hogy 

bizonyítékot adjak nektek hatalmamról és szeretetemről. Most pedig a Lélek által menjetek Atyátok felé, 

hogy bebizonyítsátok Neki, hogy ti is szeretitek Őt. Törekedjetek erre a célra, érjétek el azt a magasztos 

párbeszédet szellemtől szellemig, anélkül, hogy megelégednétek az első gyümölcsökkel, amelyeket 

learattok, hanem csak akkor, ha elértétek a tökéletességet. Minden emberben ott lesz akkor az isteni 

vezető, aki örökké vezetni fogja őt azokon az ösvényeken, amelyek azoknak vannak kijelölve, akik tudják, 

hogyan kell felfelé fejlődni a Teremtőjük szeretete iránti vágyban. 

38 A szóvá vált fényem, az élet, a megpróbáltatások - mind azt a célt szolgálják, hogy 

megszabadítsanak benneteket az anyagiasságotoktól. Holnap még az emberi tudomány is szellemiséggel, 

emelkedettséggel, nemes célokkal fog rendelkezni, és tudni fog beszélni arról, ami eddig látszólag rejtve 

volt előle, és amit a valóságban csak nem sikerült felfedeznie. Mert nem az értelem lesz az, amely behatol 

a titokba, hanem a lélek, és ez csak akkor történik meg, ha az elérte a tisztaságot. 

De ne aggódjatok, emberek, hogy a szellem és a szellemhez tartozó dolgok felé fordulás miatt az 

emberi életet és a földi kötelességeiteket elhanyagoljátok, és hogy egészségetek és testetek olyan 

következményeket fog szenvedni, amelyeket ma még nem is sejtettetek. Mert amikor a mai emberek lelke 

felemelkedik abból a mocsokból, amelyben ma él, új erőt és eddig ismeretlen fényt fog érezni a testében, 

amely az embereket egy jólétben, jólétben és egészségben bővelkedő lét megteremtésére fogja vezetni. 

39 Miért igyekeztek az emberek szüntelenül mulandó és néha értelmetlen istentiszteleti 

cselekedetekkel közelíteni a lelkükhöz? Nem szabad megtéveszteni a lelket vagy a szívet olyan rítusokkal, 

amelyeknek nincs az örök élet lényege vagy tartalma. 

40 Szükséges, hogy ez a fény hamarosan elérje az emberek szívét. Nem számít, hogy kezdetben viták 

vagy küzdelmek oka. A fény és a sötétség, az igazság és a hamisság, a jó és a rossz mindig is összecsapott 

egymással. Ahogyan az éjszaka árnyai elhalványulnak a napfényben, úgy fog az emberek gonoszsága is 

elhalványulni az én szeretet-üzenetem előtt. 

41 Abban a "Második Korszakban" az én emberi lényként való eljövetelemben csak néhány szív hitt. 

Mindazonáltal az emberiség később úgy határozta meg a Megváltó születését, mint egy új korszak 
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kezdetét. Hasonlóképpen, ebben az időben, a számotokra való megnyilvánulásom kezdete, vagyis az én 

Szentlélekként való eljövetelem, holnap egy másik korszak kezdeteként fog létrejönni. 

42 Hallgassátok meg, mit mond nektek Krisztus, az isteni szeretet megtestesítője. 

43 Béke a jóakaratú embereknek, azoknak, akik szeretik az igazságot és elvetik a szeretet magvait. 

44 Én vagyok "Az Ige", aki felkeresi az embereket, mert ők nem tudtak elérni Engem. Az Én 

igazságom az, amit kinyilatkoztatok nekik, mivel az igazság az az ország, amelybe mindannyian be fogtok 

menni az Én akaratom szerint. 

45 Hogyan fogjátok felfedezni az igazságot, ha előbb nem mondom el nektek, hogy ehhez sok 

lemondásra van szükség? 

46 Ahhoz, hogy megtaláljuk az igazságot, néha le kell mondanunk arról, amit birtokolunk, sőt még 

önmagunkról is le kell mondanunk. 

47 Az önelégült, az anyagias, a közömbös nem láthatja az igazságot, amíg le nem rombolja a falakat, 

amelyek között él. Szükséges, hogy legyőzze szenvedélyeit és gyengeségeit, hogy szemtől szembe 

láthassa a fényemet. 

48 A materialista csak az emberi életet szereti. Felismerve azonban, hogy benne minden múlandó, 

intenzíven meg akarja élni. Amikor aztán tervei vagy vágyai nem válnak valóra, vagy valamilyen módon 

fájdalom éri, kétségbeesik és káromolja a sorsot; kihívja a sorsot, és hibáztatja, amiért nem adja meg neki 

azokat az előnyöket, amelyekre szerinte jogosult. 

49 Gyenge lelkek fékezhetetlen testekben, erkölcsileg éretlen lények, akiket sokféleképpen próbára 

tesznek, hogy megértsék, milyen hamis megbecsülésben tartják a kevéssé értékes műveket a 

materializációjukban. 

50 Mennyire szeretnék a materializáltak megváltoztatni a sorsukat! Mennyire vágynak arra, hogy 

minden az ő elképzeléseik és akaratuk szerint menjen. 

51 Az ember minden jót megkaphat Istentől, amire vágyik, anélkül, hogy megkérdőjelezné 

igazságosságát vagy bizalmatlan lenne hatalmával szemben. Szerelmem kész meghallgatni bárkit, aki 

javítani akar az egzisztenciáján. 

52 Újra mondom nektek: Béke a jóakaratú embereknek, akik szeretik az igazságot, mert tesznek 

valamit azért, hogy alávessék magukat az Isteni Akaratnak. És azoknak, akik védelmem alá helyezik 

magukat, elkerülhetetlenül érezniük kell jelenlétemet - mind a lelkükben, mind az emberi életükben, 

küzdelmeikben, szükségleteikben, megpróbáltatásaikban. 

53 A jóakaratú emberek olyan gyermekek, akik engedelmeskednek Atyjuk törvényének. A helyes 

úton járnak, és amikor sokat szenvednek, akkor is hozzám emelik lelküket, megbocsátás és béke iránti 

vágyakozással. Tudják, hogy a fájdalom gyakran szükséges, ezért türelemmel viselik. Csak akkor kérik, 

hogy keresztjük terhét könnyítsék meg, amikor az már elviselhetetlenné válik. "Uram - mondják Nekem -, 

tudom, hogy a lelkemnek szüksége van a megtisztulásra, a szenvedésre, hogy felfelé haladjon. Te jobban 

tudod, mire van szükségem, mint én. Nem adhatsz nekem semmit, amire nincs szükségem. Legyen meg 

tehát a te akaratod nekem." Boldogok azok, akik így gondolkodnak és imádkoznak, mert Mesterük 

példáját keresik, hogy életük megpróbáltatásaira is alkalmazzák. 

54 Igaz, hogy minden fájdalom, minden szenvedés megújítja a szívet, felrázza a lelket, megtisztítja a 

foltoktól, és lehetőséget ad a növekedésre és a felfelé való fejlődésre. 

55 Mennyi jót tesz a lélek fájdalma, ha ezt a poharat szeretettel és türelemmel isszuk meg! 

56 Messze volt a lelked megpróbáltatása. Olyanok vagytok, mint az ezeréves fák, amelyek elveszítik 

vézna leveleiket, amikor a szél fúj, felkorbácsolja őket, és csupaszdá teszi őket, hogy később új levelekkel 

borítsák be magukat. A fa így teljesíti az Atya akaratát. Ugyanígy mindannyiótoknak teljesítenetek kell 

azt, engedve, hogy a próbák és leckék, amelyeket Atyátok ad nektek életetek során, megszabadítsanak 

benneteket a régi ruháktól, a lélek szennyeződéseitől és rongyaitól, hogy új ünnepi ruhába öltöztessenek 

benneteket. 

57 Tudjátok, tanítványok, hogy a fájdalom eltávolítja a rossz gyümölcsöt a szívetekből, tapasztalatot 

ad, és hibáitok kijavítását eredményezi. 

58 Atyátok így tesz próbára benneteket, hogy elmétek fényessé váljon. De ha nem értitek meg, és 

eredménytelenül szenvedtek, mert nem fedezitek fel bölcs leckéim értelmét, akkor fájdalmatok 

értelmetlen, és nem értékelitek a leckét. 
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59 Ez idő alatt elmagyaráztam nektek az élet értelmét, amelyben meg kell tudnotok a fájdalmatok 

okát, mit jelent a vezeklés és a jóvátétel, és miért kell megtisztulnotok. Amikor népem megérti és átérzi 

tanításomat, akkor egy új emberiség alapjait rakják le. 

60 Néha megrázott a fájdalom? Meghajlottak az ágak, meglazultak a vézna levelek, lehullottak a rossz 

gyümölcsök a fáról? Azt mondom nektek, hogy a lelketek által megszerzett javak összehasonlíthatatlanul 

többet érnek, mint amit a világon a legtöbbre becsülnek. 

61 Olyan példákat hozok, amelyeket naponta megfigyelhetünk a természetben, például a fát, amikor 

felkorbácsolja a viharos szél. Az anyagi természet ugyanis az isteni természet megnyilvánulása, ezért 

mindenben, ami ebben az életben körülvesz benneteket, találhattok leckét vagy kinyilatkoztatást a 

szellemetek számára. 

62 Ahogyan a testnek is szüksége van levegőre, napra, vízre és kenyérre ahhoz, hogy élni tudjon, úgy 

a léleknek is szüksége van a természetének megfelelő élő környezetre, fényre és táplálékra. Ha megfosztva 

találja magát attól a szabadságtól, hogy a táplálék iránti vágyában szárnyaljon, akkor elgyengül, elsorvad 

és eltompul; mintha egy gyermek arra kényszerülne, hogy mindig a bölcsőjében maradjon, és bezárva 

maradjon a kamrájába. Végtagjai sántává válnának, elsápadna, érzékei eltompulnának, és képességei 

elsorvadnának. 

63 Ismerd fel, hogy a lélek is lehet béna! Még azt is elmondhatnám, hogy a világ tele van szellemileg 

bénákkal, vakokkal, süketekkel és betegekkel! Az a lélek, amely bebörtönözve és a fejlődés szabadsága 

nélkül él, olyan lény, aki nem növekszik - sem bölcsességben, sem erőben, sem erényben. 

64 Ne várjatok a vad viharokra, hogy megtisztítsanak benneteket a szennyeződésektől, mert 

várhatjátok az évszakok eljövetelét is, hogy megújuljatok bennük, megtisztuljatok és kivirágozzatok. 

65 Sok mindent meg kell tanulnotok ebben a világban, hogy elérjétek az élet más, magasabb világait. 

66 Tanulni, gondolkodni, megérteni, küzdeni, szenvedni és reménykedni. Mindig szeressetek és 

higgyetek. Legyetek a hit és a jóakarat emberei, és nagyszerű lelkek lesztek. 

67 Ha keresni akarjátok jelenlétemet a benneteket körülvevő természetben, tegyétek meg. Tudom, 

hogy mindenben fel fogtok fedezni Engem, mert mindenben és minden művemben ott vagyok. 

68 Nézzétek, hogyan teszem magamat ismertté ezeken az embereken keresztül, akikbe rövid időre 

elrejtőzöm, hogy isteni Igém kiáradhasson ajkukról. Mikor fogsz Engem meglátni azon túl, ami ehhez a 

világhoz tartozik? Mikor fogtok Engem hallani a szellemi érzékeiteken keresztül, anélkül, hogy emberi 

hangszerre lenne szükségetek? 

69 Isten örök tanító szava szüntelenül visszhangzik, mert Ő az "Ige". De csak a megvilágosodott 

emberek hallják közvetlenül, vagyis lélektől lélekig. 

70 Ha egyszer közvetlen közösségben leszel az Istenivel és az emberivel, ha egyszer eléred lényed 

harmóniáját, hallani fogod a dalt, amelyben az angyal és az ember, a menny és a világ, a túlvilág és a földi 

birodalom, a szellem és az anyag egyesül. Mindannyian egyesülni fognak a szeretet himnuszában az isteni 

Lény iránt, aki életet adott műveinek, és gyermekeivé tette őket. Ebben a dicshimnuszban fogtok 

egyesülni, tanítványok, mert e célból jöttem még egyszer az emberekhez. 

71 Szükséges, hogy belépjetek a belső szentélyetekbe - abba, amelyet nem emberi kéz, hanem az 

Isteni Elme épített. Mondom nektek, hogy ott megismeritek az igazság kinyilatkoztatását, ott megértitek az 

Örökkévaló lényegét, hogy jobban szeressétek azt, mint mindent, ami mulandó. 

72 Milyen a tested? Egy mulandó kismadár, amelynek repülése rövid életű - egy madár, amely 

öntudatlanul énekel a közelgő eltűnéséről. Szánalmas test, amely önzésében sokat követel és követel 

magának. A lélek viszont a világ számára láthatatlan, de tiszta és fényes madár, amely az idő múlásával 

egyre magasabbra és magasabbra emelkedik. Ez az a lény, akinek nincsenek korok, évek vagy évszázadok. 

73 Tudod, hogy melyik napon, melyik órában és melyik évben születtél. De tudjátok-e, hogy mikor 

éledtetek szellemileg életre? 

74 Emeljétek fel a lelketeket, ez az életetek lényege, ez a sorsotok és a cél, amiért teremtettetek. Kelj 

fel, mert így fogsz hozzám eljutni. Sokat tudok nektek adni, sokkal többet, mint amivel eddig találkoztatok 

a világban. 

75 A szeretetnek végül győzedelmeskednie kell felettetek, és a szeretet által fogtok megismerni 

Engem. 
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Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 259  
1 Üdvözöllek benneteket, tanítványaim. Azért jöttetek, hogy meghallgassátok tanításomat, és én 

előkészítem nektek a lakomát, hogy az örök élet táplálékával táplálkozhassatok. 

2 Még ha a "testetek" gyenge is, a lelketek elég erős ahhoz, hogy engedelmeskedjetek Nekem. 

Boldog az a tanítvány, aki felkészítette a szívét, és elhagyja azt, ami a világhoz tartozik, hogy hallja az 

"Igét". 

3 Felajánlom lelkednek a kegyelem ruháját. Mert az idők folyamán rongyokat csináltatok abból, amit 

nektek adtam. 

4 Az én Törvényem az a tanítás, amelyet mindenkor kaptatok - egy olyan Törvény, amelynek nem 

engedelmeskedtetek, és engedetlenségetek miatt zűrzavarba estetek. Most újból megvilágosítalak 

benneteket a Szentlélek fényével. 

5 Felbecsülhetetlen értékű ékszert bíztam rád, hogy ragyogjon az emberiség előtt. Ne rejtsétek el, és 

ne fosszátok meg magatokat tőle. 

6 Ma az ókori Jeruzsálembe való diadalmas bevonulásomra emlékeztek. Ma az ember is 

pálmaágakkal az anyagi kezében mutatkozik előttem. De nem látok békét a szívében. 

7 Abban az időben a sokaság úgy fogadott Engem, hogy lelkükkel Hozsannát énekeltek, mert tudták, 

hogy az Úr kegyelme velük van. Így tettek bizonyságot arról, hogy Isten Fia az emberekkel van. 

8 Később, amikor feláldoztak a kereszt szent oltárán, hogy megtanítsalak titeket küldetésetek 

teljesítésére, sokan kételkedtek abban, hogy Jézus az igaz Isten Fia, az Isten Báránya, akit a próféták már 

régen meghirdettek. De így van megírva, hogy a Bárány megvilágosít titeket a vére által. 

9 Ma azért jövök a Lélekben, hogy újból átadjam nektek tanításomat, hogy spiritualizáljalak 

benneteket, hogy a Szentlélek fényével eloszlassam a sötétséget, hogy megújulhassatok, és hogy az 

erények teljes mértékben megnyilvánulhassanak. 

10 Az emberek még nem hallották ezt a szót, nem vesznek tudomást egymásról. De azért neveztelek 

titeket "Erős Izraelnek", mert az én erőmmel feltöltődve fogtok elindulni, hogy tanúságot tegyetek 

szellemi jelenlétemről az emberiség körében, hogy elhozzátok az igazságomat, és eltávolítsátok a 

szenvedés kelyhét, amelyet a világ ebben az időben kiürít. 

11 Köztetek van az éhes farkas. Figyelnetek és imádkoznotok kell, gyakorolnotok kell a tanításomat. 

Aki engedelmeskedik parancsolataimnak, az érezni fogja békémet. 

12 Ez idő alatt teljes világossággal beszéltem hozzátok, hogy megértsetek Engem. Megmutattam 

nektek, hogy ez az út járható. Amikor fájdalom ér benneteket, nem az Atya küldte azt nektek. Ti magatok 

okoztátok ezt engedetlenségetekkel. 

13 Ismerjétek fel, hogy én vagyok a végtelen, fenséges és szent Szeretet, hogy én mindent szeretek. 

De én azt mondom nektek: szeressetek úgy, ahogy az Atya szeret titeket, és én továbbra is szeretni foglak 

titeket mindig. 

14 Azért jöttem, hogy megtisztítsalak benneteket, mint az aranyat a tégelyben, hogy példaképek 

legyetek az emberiség számára. Szükséges, hogy megértsétek tanításaimat, hogy embertársaitok között a 

fény fáklyája lehessetek, amely megvilágosít minden lelket. 

15 A ti szellem-lelketek az, amelynek örök életet akarok adni, mert tőlem származik. Úgy készítem 

fel, hogy engedelmeskedjen Nekem, és képes legyen szellemtől szellemig kommunikálni Velem. 

16 Mutassátok meg nekem pálmaágaitokat lelki módon, mert az anyagi pálmaágak nem érnek el 

hozzám. Azt az időszakot éltek, amikor az emberiség kiüríti a szenvedés kelyhét. Figyeljetek és 

imádkozzatok, hogy ez a szenvedés ne érjen benneteket is. 

17 Ezekben a napokban az emberiség az én szenvedésemre emlékezik. De bizony mondom nektek, 

most abban az időben vagytok, amikor felemellek titeket. 

18 Nagy a Lelkem fájdalma, amikor látom, hogy az emberiség még mindig keresztre feszít Engem a 

maga fanatizmusában, eltévelyedésében és bűnében. Ti azonban, kiválasztott emberek, akik 

megvilágosodtatok, követitek igaz Tanításomat, amely örökké uralkodni fog az emberek között. Az 

emberek nem lesznek képesek visszatartani szeretetemet, sem elhomályosítani Isteni Fényemet. 

Bátorítalak és vezetlek benneteket Igémmel, hogy a nyomdokaimba léphessetek és betölthessétek 

Törvényemet. 



U 259 

104 

19 Holnap imával fogtok felemelkedni istenségemhez, és az intuíciótól megvilágosodva vezetők 

lesztek embertársaitok útján. 

20 A küldetést, amelyet rátok bíztam, mindenkor teljesítenetek kell, mert a ti közvetítésetek révén az 

emberiségnek el kell fogadnia fényemet, és én a kegyelem életére fogom emelni. 

21 Izrael, nem vágyik arra, hogy tovább aludjon. Mert ha így teszel, a természet erői fel fognak 

ébreszteni és szemrehányást fognak tenni neked, amiért nem teljesítetted a rád bízott magasztos és nehéz 

küldetést. 

22 Megismertettem veletek ajándékaitokat és a mezők mérhetetlenségét, amelyek megtisztítását és 

megművelését rátok bíztam. 

23 Gyermekeim vagytok, akik az én oltalmam alatt vagytok, az élet fájának lombjai alatt, és lelketek 

tele van örömmel. Mondom nektek, választott nép: Ki az közületek, aki kegyelemért könyörgött hozzám, 

és nem kapta meg azt? Boldogok vagytok, akik nagy jótéteményeim ismeretében elindultatok, hogy 

tanúságot tegyetek arról, hogy az Atya veletek van. Mert a ti bizonyságtételetek miatt nagy tömegek 

fognak elindulni. 

24 Tegyetek bizonyságot arról, hogy veletek voltam, hogy az emberek lelkében a kegyelem élete 

legyen, hogy felfedezzék bennem a legjobb orvost, és hogy lélektől lélekig keressenek Engem. 

25 A Második Korszakban tanítványaim terjesztették tanításomat, hogy az emberiség tanulmányozza, 

gondolkodjon rajta és alkalmazza. Később azonban az ember eltávolodott tanításom lényegétől, és saját 

törvényt alkotott, hogy a tömegeket irányítsa. De nem fogadom el azt, amit az ember az eltévelyedésével 

és materializálásával létrehozott. Csak emlékeztetlek benneteket, hogy az én igazi templomomnak a 

szívetekben és a lelketekben kell felépülnie. 

26 Ebben az időben megtanítottam azokat közületek, akik kerestek Engem, hogy érezzék Engem a 

szívükben, hogy beléjük véssék tanításaimat, hogy olyan emberek lehessetek, akik kegyelemmel és 

világossággal telve élnek. 

27 Készüljetek fel, és alázattal induljatok el, hogy elvigyétek a béke üzenetét az emberiségnek. 

Imádkozz értük, hogy Atyátok elérje, hogy törvényét minden ember felismerje és betartsa, hogy kegyelmi 

életet élhessenek, és tudják, hogyan keressenek Engem lélektől lélekig. 

28 Emlékezz, hogy azt mondtam: Amikor ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, 

közöttetek leszek, és kinyilatkoztatom magam a ti felkészültségetek szerint. 

29 Azért jöttem el ebben az időben, hogy az emberiségnek újabb bizonyítékot adjak szeretetemről 

azáltal, hogy megismertetem magam köztetek, választott népem. 

30 Tanúságot kell tennetek az embereknek, és meg kell tanítanotok őket, hogy amikor felkészülnek, 

amikor eltávolítják materializációjukat, érezni és látni fognak Engem a szellemükkel. Ezért az emberi 

értelem által szóltam hozzátok, és ez a bűnös embereken keresztül történő megnyilvánulás volt a szeretet 

bizonyítéka, amelyet azért adtam nektek, hogy befogadjátok az Igémet, és később eljuttassátok az 

emberiséghez. 

31 Készülj fel, Izrael, mert az emberi értelmen keresztül történő megnyilvánulásom ideje rövid, és 

nem akarom, hogy holnap árvának érezzétek magatokat a felkészülés hiánya miatt, és utánozzátok a 

tömegeket, akik a hivalkodó templomaikban gyűlnek össze, és megelégszenek a szertartásokkal és az 

anyagi énekekkel. 

E tömegek között kevesen vannak, akik éreztek Engem. De azért jöttem hozzátok, hogy felkészítsem 

szíveteket és megvilágosítsam lelketeket, hogy átadjam nektek szeretettel teli Igémet, hogy érezzétek 

jelenlétemet, és azok közé tartozzatok, akik holnap ezt a szeretetet és békét továbbadják embertársaiknak. 

32 Ha nem készítitek elő szeretettel teli szíveteket az Igém által - mi lesz veletek, mi lesz 

felebarátotokkal, amikor megtapasztaljátok azt az időt, amikor a nagy megpróbáltatások és viharok sújtják 

az emberiséget? 

Nincs béke a szívekben, és amikor ezek az emberek a vigasz utáni vágytól vezérelve rövid időre 

átadják magukat az élvezeteknek, igazat mondok nektek, hogy mindezekben az élvezetekben szenvedő és 

beteg lelkük van, amely nem érzi békémet. A figyelemelterelésben, amit keresnek, csak a fizikai 

érzékeiket elégítik ki, de a lelkükben csak fájdalom van. 
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33 Ez az emberiség nem érzett Engem, még senki sem jött el hozzá, hogy kézen fogja és megmutassa 

neki az utat. Úgy fogadom őt, mint egy ártatlant, és kegyelemmel ítélem meg bűneit. Megadom neki a 

lehetőséget, hogy jóvátegye. 

De ti, kiválasztott nép, akik hallottatok Engem, akikben kinyilatkoztattam Magamat - hogyan fogjátok 

érezni magatokat Előttem, amikor megérkeztek a spirituálisba, és bevalljátok engedetlenségeteket Nekem? 

Ti vagytok azok, akiket az Atya kegyelemmel ajándékozott meg, és én nehéz küldetésetek teljesítésével 

együtt akarlak fogadni benneteket. Nem akarom, hogy jelenlétemben vádaskodjatok, atyai mosollyal 

akarlak fogadni benneteket, és a világba küldelek benneteket, mint a fény szellemeit, mint felebarátotok 

vezetőit és védelmezőit. 

34 Bizony mondom nektek: Azért jöttetek hozzám, mert Illés különböző utakon szedett fel titeket, 

mert ti vagytok a kiválasztottak, akiket Illés juhként hozott hozzám. Aki Illés juhnyáján belül van, azt 

megvédi. Ez a fáradhatatlan Pásztor megóv téged az álnok újrajátszásoktól. 

35 A Szentlélek megvilágosított benneteket. De nem csak azok rendelkeznek ezzel a kegyelemmel, 

akik az Én Isteni Pecsétemmel rendelkeznek, hanem mindenki, aki Illés által felkészülten és vezetve 

emelkedik fel Hozzám. 

36 A Szentlélek világossága megvilágosított benneteket, hogy velem lehessetek lélekben és 

igazságban. Ez az az út, amelyen érezni fogjátok szeretetemet és üdvösséget találtok. 

37 Én befogadom a juhokat, amelyeket Illés elém hoz. Továbbra is keresni fogja az elveszetteket, 

mert irgalmamat a föld minden népének és az eljövendő nemzedékeknek fogom adni. 

38 A Mester azt mondja nektek: Igyatok ebből a kimeríthetetlen forrásból, ti kristálytiszta víz, 

táplálkozzatok az örök élet kenyerével, vegyetek a szőlő gyümölcséből. Íme, a legjobb helyet készítettem 

neked az asztalomnál. 

39 Kérdezem tőled, Izrael: Mit kérsz a nemzetekért? Mert ez az előny nem csak neked szól. Nézd 

meg, hogy a nemzeteket milyen nagy fájdalmakkal sújtották a nagy megpróbáltatások. Nektek azonban azt 

mondom: Izrael, ha közbenjársz és imádkozol embertársaidért, akkor az egész emberiségben megvalósul 

az Én Akaratom. 

40 Az emberek eltorzították a tanításomat. De azért jöttem hozzátok, hogy még egyszer tanítsalak 

benneteket tanításommal, bölcsességemmel, hogy tanítványaimmá váljatok, és ti legyetek azok, akik 

holnap tanítani fogják a világ népeit, és éreztetik jelenlétemet a lelkükben. 

41 A nemzetek újabb háborúkba készülnek belevetni magukat. De ha figyeltek és imádkoztok, 

felajánlom és megadom békémet az emberiségnek. 

42 Lélekben azért jöttem ebben a Harmadik Korszakban, hogy feltámasszalak benneteket, mint Lázárt 

a sírjából az életre. Meggyógyítottam leprádat és megszüntettem fájdalmadat. 

43 Azért adtam nektek útmutatásomat, hogy hordozzátok szeretetemet a szívetekben, és így 

felkészülten induljatok el, hogy vezessétek az emberiséget, és megmutassátok neki a fát, amely árnyékot 

adott nektek, és gyümölcsével életet adott. 

44 Hívd meg az embereket, hogy jöjjenek hozzám, hogy Atyai simogatásomban részesítsem őket, 

hogy megvilágosítsam lelküket, hogy megmentsem őket a gonoszság végtelen tengerétől, hogy tejet és 

mézet adjak nekik, és eltávolítsam a keserűséget az életükből. 

45 Ha így beszéltek embertársaitokhoz, akkor mindenkor teljesítettétek azt a megbízatást, amelyet én 

adtam nektek. Halljátok meg magatokban, szeretett emberek, a lelkiismeret hangját, és erősítsétek meg 

elhatározásotokat, hogy szeressetek Engem és embertársaitokat. 

46 Szíved szeretetét keresem, hogy szentélyt építs nekem benne. Szeretlek benneteket, isteni 

kegyelemmel díszítettelek fel benneteket, és megvilágosítottalak benneteket, hogy a szolgálatomra 

állhassatok. 

47 Belétek helyeztem ezt az Igét, amely holnap szaporodni fog, mint a jó mag. Mert amikor már nem 

hallotok Engem ebben a formában, a tömegek a tanítványaimhoz fognak fordulni, hogy megkapják a 

tanítást, amit a hanghordozókon keresztül nem hallhattak. Te tanítod őket, és én velük leszek. Legyetek 

odaadóak és engedelmesek Törvényemnek, hogy Munkám védelmet nyújtson nektek, és hogy 

felemelhessétek a spiritualizáció zászlaját. 

48 Izrael, a nagy megpróbáltatások készen állnak arra, hogy sújtsák az emberiséget, mert az 

emberiség akarta, mert a szívükben még mindig él a pusztítás elhatározása, és azért is, mert saját Istenüket 
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teremtették meg ebben a világban. De mielőtt az ember a saját akaratát tenné, az Atya újból érezteti magát 

az emberiség körében. 

Ti, az én népem, fel fogtok kelni, hogy újra megmutassátok az üdvösség bárkáját, amely az én 

törvényem, ahogyan Noé akkoriban beszélt a néphez. 

49 Készüljetek fel, népem, hogy befogadjátok azokat, akik hozzátok jönnek. Add meg nekik 

szeretetemet, tanítsd meg őket egymás szeretetére, mutasd meg nekik Törvényemet, gyújtsd meg 

szívükben a hit lángját, és adj nekik békét az Igémmel, hogy abból táplálkozhassanak útjaikon. 

Megtanítjátok majd ezeket a tömegeket, hogy szellemről szellemre keressenek Engem. 

50 Azért jöttetek a Földre, hogy beteljesítsétek ezt a küldetést. Erre készítettelek fel benneteket Igém 

által, hogy ezzel a kristálytiszta vízzel oltsam lelketek szomját, hogy megerősítselek és meggyógyítsalak 

benneteket. Bátran álljatok fel, hogy az én nevemben szóljatok az emberekhez. Hírnökeim lesztek, és a ti 

közvetítésetekkel adom át nekik a világosságomat. 

51 Keljetek fel imádságban, és én veletek leszek, és a szellemi világgal együtt fokozatosan 

felébresztitek az embereket. Figyelj és imádkozz azokért, akik nem éreztek Engem, és fájdalmukban 

siránkoznak, és azt mondják Nekem: "Atyám, Atyám, miért nem hallasz meg minket?". 

Ti azonban, akik tudjátok, hogyan kell Engem lélektől lélekig keresni, megtanítjátok majd 

embertársaitokat imádkozni és Engem keresni csendben és saját lelkük emelkedettségében. 

Megbocsátásomat érzékelhetővé teszem számukra, világosságot és bölcsességet adok nekik, hogy 

betölthessék törvényemet. 

52 Azokon keresztül, akik felismertek Engem, és Velem vannak, segíteni fogok azoknak, akik a 

gonoszság hatalmas tengerében pusztulnak. Megbocsátok nekik és megáldom őket. Ti azonban, akik jót 

kaptatok Istenetek és Uratok által, tegyetek tanúságot az emberiségnek mindarról, amit tanítottam és 

kinyilatkoztattam nektek, hogy ők is szeressenek Engem, és nekilássanak szellemi küldetésük 

teljesítésének. 

53 Meg van jövendölve, hogy a jelenlegi földi időben megjelenik Isten új népe, "Izrael népe", és 

szavamnak valóra kell válnia. De ne tévesszen meg senkit, ha azt hiszi, hogy a zsidó népről van szó, 

amikor Izrael új népét említem. Mert az a nép, amelyről beszélek nektek, minden fajból és minden 

nyelvből összeáll. A közösség nem fizikai, hanem szellemi lesz, ahogyan a küldetése is szellemi lesz. 

54 Míg az Első Korszakban Izrael tizenkét törzsből állt, most tizenkét küldetés lesz, amelyet az Új 

Nép fog végrehajtani - tizenkét isteni küldetés, amelyek kölcsönhatásukban egy legyőzhetetlen nép erejét 

adják neki. 

55 Az embereknek nem kell majd csoportokat alkotniuk az új törzsek megalakításához. Létrehozom 

őket, és mindegyiküknek más-más küldetést adok, hogy végrehajtsák az emberek között. 

56 Az intuíció, a kinyilatkoztatás és az inspiráció ajándékai fel fognak ébredni az Új Izrael 

szellemében, mert ezeken keresztül fogja megkapni az üzeneteimet. 

57 Az új népet alkotó emberek nem a földön lesznek kiválasztva, hanem szeretetem miatt már meg 

lesznek jelölve vagy le lesznek pecsételve lelkükben, mint fejlett lények, mint a fény lényei, akik nem 

lesznek képesek letérni a számukra kijelölt útról. 

58 Ahogyan az első korszakban Izrael felkészült és elrendelte magát, hogy átkeljen a sivatagon az 

Ígéret Földje után vágyakozva, és minden törzs más-más feladatot kapott, úgy ebben az időben egyesek 

lelkileg erősíteni fognak másokat, és mindenki teljesíteni fogja a rábízott feladatot. 

59 Ti, akik most hallgattok Engem, csak egy része lesztek ennek a népnek, amely szétszóródik majd 

az egész földön, és olyan sokan lesznek, mint a csillagok az égboltozaton. 

60 Az a jel, amelyet néhányan közületek kaptak, csak annak a jelnek a szimbóluma, amelyet mindenki 

a lelkében hordoz, aki feladatot teljesít Izrael Új Népén belül ebben a Harmadik Korszakban. 

61 Már sokszor elmondtam nektek, hogy a lelketek magában hordozta mindazt, amivel rendelkezik, 

még mielőtt a Földre jött volna. Ezért az általatok "pecsételésnek" nevezett cselekedet csak egy szimbólum 

volt. Örüljetek azonban, mert a feladatotok már meg van határozva, mert már tudjátok, mi lesz a sorsotok 

és a szerepetek az Új Emberek kebelében. 

62 Ti lesztek a hírnökök, akik hirdetik utasításaimat a nemzeteknek, és ti lesztek azok, akik felfedik az 

emberiségnek az isteni üzenetet, amelynek megbízottjaivá tettelek benneteket. Mert ebben az üzenetben 

minden hírnök és megjelölt szellemileg egyesülni fog. Hirdetni fogjátok az emberiségnek azt az időt, 
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amikor a lélek minden adottsága és képessége felszabadul, és megtanítjátok a felfedezésük, 

kibontakoztatásuk és használatuk módját. 

63 Ihlet, intuíció, az ige ajándéka, gyógyítás, prófécia, kinyilatkoztatás, szellemi párbeszéd - ezek 

azok az ajándékok, amelyek az én népemre kiáradva minden emberből új emberiséget fognak teremteni. 

De imádkozzatok, legyen hitetek, bátorságotok, hogy békét, igazságosságot és szeretetet terjeszthessetek 

embertársaitok között. 

64 Hírnökeim mindenütt, minden intézmény kebelében feladatokat fognak ellátni. A szívük nem fogja 

tudni, hogy milyen szellemi küldetést teljesít, de a szellem-lelkük teljesen tudatában lesz mindannak, amit 

tesz. Megmutatja a szívnek, hogy milyen sorsot kell betöltenie a földön, és feltárja az elme előtt mindazt, 

amit meg kell valósítania. 

65 Milyen nagy a felelősségetek, akik megkaptátok ezt az üzenetet! Fel kell ugyanis készülnetek arra, 

hogy tanúságot tegyetek arról, amit hallottatok, és hogy példát mutassatok és tanítsatok a lelkiségre. 

66 Egyetlen kétértelműség sem lehet közöttetek, amikor eljön az idő, hogy kinyissátok ajkatok, hogy 

hirdessétek az örömhírt az embereknek, és az igazságnak és a nagylelkűségnek a műveitekben, valamint a 

szavaitokban és írásaitokban is ki kell nyilvánulnia. 

67 Most megkérdezem: Akartok-e ti lenni azok, akik az emberiség számára az ébresztő hangot adják 

meg, felébredve őket egy olyan harangjátékkal, amelynek hangja az igazság hangja, amely a szíveket 

hívja? Vagy azt akarod, hogy várjanak, amíg az utolsó földi lábnyomod is eltűnik, hogy az új nemzedékek 

legyenek azok, akik ezt a bizonyságot átadják a világ népeinek? 

68 Nem tévedtem, amikor mindannyiótokat kiküldtem, még akkor sem, ha néha kételkedtek az 

erőtökben, hogy meg tudjatok felelni egy ilyen magas rendeltetésnek. 

69 Kételkedsz abban, hogy kiválasztottak és kiküldtek, mert ismered a gyengeségeidet. De 

elmondhatom nektek, hogy ezek a gyengeségek nem abban a szellemi lélekben vannak, amelyet 

elküldtem, hanem a testben, amely próbaként szolgál számotokra a földön. 

70 Eljön majd az idő, amikor a szellem-lélek fölénybe kerül a test felett, és a tudás fénye minden 

elmében felragyog. Akkor egyek lesztek egymás között, mert csak egy fog maradni: Azt, hogy 

engedelmeskedjetek az Atya által a lelketekbe írt parancsolatnak, hogy méltó gyermekei legyetek Izrael Új 

Népének. 

71 A Mester isteni fénye az egész földön terjed. Elküldöm a hívást a "munkásaimnak", hogy 

leülhettek az Úr asztalához. Fejezzétek ki engedelmességeteket és alázatotokat, jöjjetek, hogy tápláljátok 

magatokat, hogy szeretet, megértés és irgalom legyen bennetek. 

72 Én, a Legfelsőbb Mester, tökéletes példát adok a "munkásaimnak". Felkészítem tanítványaimat 

ebben a Harmadik Korszakban, hogy olyan szívek legyetek, amelyek teljesítik a Törvényt és gyakorolják a 

kegyelmet, amely a tiétek. 

73 Azért jövök hozzátok, szeretett tanítványok, hogy szeretetemmel bátorítsalak benneteket, hogy 

érezzetek és megismerjetek Engem, hogy tudjátok, kitől halljátok az Igét, és hogy tanulmányozásával és 

vizsgálatával megértsétek azt. 

74 Merüljetek el benne, szeretett "munkások", mert sötétség terjed az emberiségben - gyűlölet, 

kapzsiság és hiúság. De nektek nagy hatalmatok van, nektek kell beszélnetek a Munkámról, hogy a 

betegek, a "leprások", a hitetlenek felismerjék, mit hoz az "Isteni Ige" ebben az időben. 

75 Ti vagytok a világ világossága. De bár ragyogtok az emberek között, még nem ismeritek 

magatokat, és az emberek sem ismernek fel benneteket. 

76 A hitetlen emberiség kinyitja a száját, hogy megtagadja hatalmamat, mert azt várja, hogy lássa a 

bizonyítékokat és a csodákat, amelyeket a Második Korszakban adtam neki. Az emberek azért táplálják a 

bálványimádást, mert nem tudták, hogyan kell felemelni a lelküket, nem tudták, hogyan kell imádkozni, és 

nem tudták, hogyan kell kérni. 

77 Amikor megtanítottalak kérdezni, az igazság, a felfelé haladás és a felkészülés útjára tereltelek 

benneteket. Megmondtam nektek: tanítsátok meg az embereket az őrködésre és az imádságra. 

78 Gondolkodjatok, tanulmányozzátok, és meg fogjátok érteni, hogy a Mester a ti alázatosságotokban 

adja magát, hogy világosságot, megbocsátást és áldást adjon nektek, hogy soha nem hagyott el benneteket. 

Veled vagyok, hogy megkönnyítsem keresztedet, hogy vigaszt nyújtsak neked. 
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79 Rátok bíztam a földeket és a földművelő eszközöket, hogy megműveljétek és megműveljétek a 

földeket. 

80 Az emberiség éhes és szomjas az igazságra, amelyet rátok bíztam. Az emberiség a sötétség, a 

szakadék, a pusztulás felé tart. De vannak szívek, amelyek szeretnek Engem, különböző nyelvekből, 

fajokból és színekből. Én csak a lelkeknek adom a hívást, anélkül, hogy a különbségeket nézném. 

81 Neked, Izrael, neked kell megmutatnod nekik az utat, neked kell tanítanod őket. 

82 Ismerjétek fel a kegyelmet, amellyel rendelkeztek, és az Én Igém értékét. Egy szívvel, egy 

emberként és egy akarattal álljatok munkába, hogy igazságot szolgáltassatok a rátok bízott küldetésnek. 

83 Szeressétek egymást, egyesüljetek és legyetek példaképei az alázatnak. Add tovább az Igémet, adj 

egészséget, adj vigaszt, támaszd fel Lázárt a sírjából, adj vissza látást a vakoknak és gyógyítsd meg a 

sántákat, akkor az emberiség el fog ismerni Engem e szellemi csodák által. 

84 1950 után már nem hanghordozókon keresztül fogtok hallani Engem, és akkor fel fogjátok ismerni, 

hogy a Mester volt az, hogy a Szentlélek volt az, aki az emberi értelmi képességen keresztül tette magát 

ismertté. 

85 Ma Atyaként adom nektek kegyelmemet és Mesterként útmutatásomat. Dallamos harangomon 

keresztül hívtalak benneteket, és különböző utakról szedtelek fel benneteket, hogy az emberek vezetőivé 

tegyelek benneteket ebben az időben. Emlékeztettelek benneteket a küldetésre, amelyet teljesítenetek kell, 

és szellemi szemeteket arra képeztem, hogy szimbólumok és ábrák segítségével lássatok Engem. Azért 

adtam nektek a szó ajándékát, hogy tanúságot tegyetek az emberiségnek a Tőlem kapott 

kinyilatkoztatásokról. 

86 Ti vagytok az Én kiválasztottjaim, és megmondtam nektek: bárhová mentek, fénynyomot kell 

hagynotok. Ahhoz azonban, hogy elhagyjátok ezt a nyomot, meg kell újulnotok, fel kell készülnötök. 

87 Ha követitek a tanításaimat, mitől félhetnétek a világtól? Teljes világossággal beszélek hozzátok, 

hogy megértsetek Engem, hogy képesek legyetek követni Engem. 

88 Azért tanítalak titeket, hogy az igazság szavait adjátok a világnak, hogy éreztessétek jelenlétemet. 

Ajánld fel Nekem szíved virágait, jó cselekedeteid illata szálljon fel Lelkemhez, légy jó példa 

embertársaidnak, és holnap, amikor már nem hallasz Engem ezeken a hanghordozókon keresztül, indulj el 

jó tanítványaimként, hogy megmutasd az emberiségnek ezt az utat. 

89 Az emberek meghamisították a munkámat, és tévútra tértek. De ti megedződjetek, és ne essetek 

többé bálványimádásba. Mert az emberi kéz által készített képek nem beszélnek, nem éreznek, nem 

hallanak. A lényemnek materializálódnia kell ahhoz, hogy veled lehessek? Az igazság mindenkor győzni 

fog. Mindig az igazság szavait adtam nektek, hogy ti is tanúságot tehessetek rólam. 

90 A kísértés ragadozó madárként akarja elrabolni ajándékaidat. De olyan korban éltek, amikor a hit 

szabadságát élvezhetitek, mert az elnyomás kora már véget ért, és élnetek kell ezzel a szabadsággal, és 

nem szabad hagynotok, hogy az emberek rosszindulatának és hazugságainak rabszolgájává tegyék 

magatokat. 

91 Adjátok tovább ezt a tanítást szeretettel, mert a szeretet az, amit én adtam nektek. Nem azért 

használtam az ostort, hogy rávegyelek benneteket, hogy higgyetek Bennem. Mert ha így tennék, akkor 

nem lennék többé a ti Atyátok és Istenetek. 

92 A világ útjain és ösvényein találkoztál már fájdalommal. Most szemléljétek ezt az ösvényt, ahol az 

én igazságom van, szemléljétek dicsőségét lelki tekintetetekkel. Kulcsokat, ajándékokat és hatalmat 

bíztam rátok. Használjátok ki mindezt, hogy az emberiség felismerjen benneteket tanítványaimnak. 

93 Itt az ideje, hogy felkészüljetek, hogy elkezdhessétek teljesíteni küldetéseteket, amikor már nem 

hallotok Engem a hanghordozókon keresztül. Soha nem válok el tőled. Inspirálni foglak benneteket, és 

szellemtől szellemig szólni fogok hozzátok, hogy teljesíteni tudjátok nehéz küldetéseteket. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 260  
1 Azért térsz vissza hozzám ebben az időben, hogy meghallgasd új tanításomat, hogy megkapd 

Tanításom törvénylapját, amelyet elfelejtettél, és hogy megkeresd kinyilatkoztatásaim könyvét, amelyet az 

emberek szintén elrejtettek előled. 

2 Megnyitottam előttetek az Élet Könyvének egy másik fejezetét, a Hatodik Pecsétet, amely végtelen 

bölcsességet tartalmaz, amelyet most egyszerű és érthető módon tárok fel nektek. Ez a kinyilatkoztatás 

megmagyarázza nektek azokat a titkokat, amelyekbe eddig nem tudtatok behatolni. 

3 A Hatodik Pecsét teljesen nyitva van, és egymás után mutatom meg nektek az egyik oldalát. 

4 Amikor nagy volt a felkészültségetek, amikor meghallgattatok Engem, nagy isteni 

kinyilatkoztatásokat kaptatok. Ti vagytok a Bölcsesség Könyvének örökösei, ezért, amikor felkészültök, a 

Hatodik Pecsét tartalma kiárad belétek, hogy ti legyetek a tanú, aki megerősíti, hogy a hang, amit hallott, 

az Én hangom volt, és ti tanúskodtok erről a műveitek által. 

5 Ha az Atya nem ismerteti meg magát a gyermekeivel, elvárhatja-e tőlük a tökéletes megértést és 

szeretetet? Ne feledjétek, hogy az idők folyamán egyre egyszerűbben ismertettem meg tanításaimat a 

szellemetekkel. 

6 El kell mondanom nektek, hogy bár a Szentlélek idejében éltek, még nem ismertek fel teljesen, 

még nincs tökéletes elképzelésetek arról, hogy ki vagyok, és még nem értettétek meg, amit 

kinyilatkoztattam nektek. De a szereteted el fog vinni az életút céljához, a Mestered szava által bátorítva. 

7 Egy spirituális sivatagban bolyongtok, amelyet egy isteni jelzőfény világít meg. Nem a forró 

homok égeti meg a talpát, és nem is a napsugarak sértik meg az arcbőrét. Nem a víz és a kenyér hiánya 

gyötör benneteket, és mégis - az élet, amit éltek, a maga áldozataival, nehézségeivel és 

szerencsétlenségeivel, szintén egy sivatag, amelyen lassan átkelsz, de a béke országába való eljutás szilárd 

reményében. 

8 Illés az a vezető, aki ebben az időben vezeti az embereket, mutatja nekik az utat és bátorítja őket a 

küzdelemben. 

9 Ez a vándorlás fejlődést és tökéletességet fog hagyni a lelkedben. Vegyétek azonban észre, hogy 

ha az Első Időben tanoncok voltatok, akkor a Második Időben tanítványok lesztek, és ebben az időben 

kapjátok meg a képzést, hogy mesterekké váljatok. 

Ébernek kell lennetek, mert az emberek elkezdik majd vizsgálni a munkámat, amit egyesek 

tudományosnak fognak tartani. Aztán hirdessétek nekik, hogy a szellemi tanítás hogyan fogja átalakítani a 

világot, és tegyetek tanúságot erről az embertársaitok iránti szeretet műveivel. 

10 Nem ellenzem az ember tudományát, mert a tudomány tudás, megismerés, fény. De az Én 

tanításom minden emberi tudás felett áll. Szavamban a szellem-lélekről, a spirituális, az isteni, a magasabb 

élet ismeretéről beszélek nektek, amely túl van mindazon, ami anyag és anyag. Bizony mondom nektek, 

áldom azt a tudományt, amelyet az emberek az emberiség javára fejlesztettek ki. 

11 Most van az az idő, amikor sok szó esik majd a lélekről és a tudományról. A tudomány nem csak 

azok kiváltsága, akik fizikailag felkészülnek a tanulmányozására. A fény ugyanis a szellem-lélekből fakad, 

amely Istentől kapja azt. 

12 Az én isteni tanításom egy magasabb rendű tudomány, amely megtanít titeket a lélek 

tökéletesítésére. Erre adtam nektek az agyat és a szívet, hogy ott finomítsátok gondolkodásotokat és 

érzéseteket. 

13 A tanítás, amit most adok nektek, nem ismer határokat, mindent átfogó, végtelen. Ebben 

megtaláljátok a lelki és anyagi élet igazi tudását. 

14 Látom, hogy képes vagy megérteni a tanításomat és behatolni a titkaiba. Az anyagi tudományon 

keresztül megismertétek az anyagi teremtést irányító törvényeket - törvényeket, amelyek a saját 

testetekben sűrűsödtek össze. 

De amikor megismertétek azt, ami korábban rejtély volt számotokra, akkor tudatosult bennetek, hogy a 

túlvilág küszöbén álltok, ahol éreztétek az Atya szívét, aki szüntelenül próbálja magát közölni veletek. Mi 

lehet ismeretlen számodra, ha ismered a tanításomat? 

15 Ezért mondom nektek, hogy tanításom magasabb szintű tudást ad nektek, amely megakadályozza, 

hogy szívetek kétségbeesjen e világ tanultjai előtt. 
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16 Ahhoz, hogy megértsd a természet vagy az életed bármely eseményének jelentését vagy 

jelentőségét, nem kell a tudományos könyveket tanulmányoznod. Elég lesz, ha felkészíted elmédet és 

megtisztítod szívedet, hogy az ihlet áradjon ajkadról. 

17 Olyan nagy az irántatok érzett szeretetem, hogy bár még annyira éretlenek vagytok, felajánlottam 

nektek az országomat, és lejöttem hozzátok, hogy nektek adjam a Véremet! 

18 Ez a nép, amelyet most tanítok, nem lesz nagyobb, mint a többiek emiatt, de nagyobb felelősséggel 

tartoznak majd azért, amit rájuk bíztam, és amit kinyilatkoztattam nekik. A te feladatod, hogy a többiek is 

részesüljenek abból, amit birtokolsz, hogy egyenlővé tedd őket veled, hogy bár te voltál az első, aki 

kapott, alázatból az utolsó lehess. Ne féljetek attól, hogy az utánatok jövők nagyobb előrelépést tesznek 

majd, mint ti. Minél többet adsz, annál jobban gyarapszik a tudásod. Ha viszont semmit sem adtok tovább 

abból, amit az Atyától kaptatok, akkor a lelketek meztelen marad, a szívetek üres, a kezetek pedig erőtlen. 

Ekkor elveszted a kincset, és a könyv lezárul. A szátok néma marad, és nem fog többé a lelki tanításokról 

beszélni, és elveszítitek a gyógyító balzsamot, amelyet Jézus rátok bízott. 

19 Az emberek közötti küldetésetek a béke és a szeretet küldetése. Lelketeknek már az Első 

Korszakban is megvolt ez a küldetése, amikor törvényem gyermek tanítványai voltatok, amikor 

eszközként használtalak benneteket, hogy tanításokat és példákat adjatok minden idők embereinek. A 

második korszakban Jézus tanítványai voltatok, mivel az én ajkamról hallottátok, amit a tizenkét apostol 

hallott és terjesztett, hogy minden ember tanúja legyen. Ezért távozásom után Krisztus sok tanítványa és 

sok mártír támadt. 

20 Emberek: Ebben az időben, amikor Szentlélekként eljövök, az Istenséggel való közvetlen 

közösségre képes Mesterekké képezlek ki benneteket. 

21 A legtöbb emberi teremtmény nem az emberi értelem által fog meghallani Engem, de rajtad 

keresztül megkapják az utasításaimat. Már közeledik az idő, amikor örökre megszüntetem az Igém 

átadásának ezt a formáját ebben a világban. De sok nép, amely nem hallott engem, rajtatok keresztül fog 

engem hallani. Ma a veletek kötött szövetségemet nem a véremmel, hanem a fényemmel pecsételem meg. 

22 Nem kell megkérdezned az embereket, hogy mit kell tenned, nem kell dadognod vagy elhallgatnod 

a kérdéseikre. Magadban hordozod a Mestert, aki beszélni fog hozzád és inspirálni fog téged. Imádságod 

elég erőt és hatalmat kap ahhoz, hogy csodákat tegyen. 

23 Nézd meg, hogy a világ a nagy szükségletei közepette hogyan gondolkodik el Jézus ígéretein, 

hogy a második korszakban visszatér az emberiséghez, és tanulmányozza a korábbi idők prófétáit abban a 

reményben, hogy az ezt a korszakot övező események az én közelgő eljövetelem jelei. 

24 Ha ti, mint a Munkám követői, alacsonyabb rendűnek és megvetendőnek érzitek magatokat 

embertársaitokkal szemben, akkor ostobának és tudatlanoknak fognak tartani benneteket. 

25 Ez csak egy kifejezési forma, amit akkor használok, amikor azt mondom nektek, hogy a 

tudatlanokon keresztül nyilvánulok meg. Mert egy olyan agy, amely átengedi az inspirációmat, fényt 

áraszt a lélekben, és a fény bölcsesség. 

26 Újra mondom nektek: Harcolj! Amíg a lélek a fejlődés útján halad, ki lesz téve a kísértéseknek. 

Ezért tanítalak benneteket, és erőt adok nektek, hogy legyőzhessétek a rossz hajlamokat. Ha a lelked erős, 

akkor erőt ad az elmének és szilárd akaratot a szívnek, hogy legyőzze a test kívánságait. Ha az emberből 

hiányzik a fény, a lelke nem fejlődik. Ilyenkor az élet minden viszontagsága erőteljesen hat a szívére, és 

olyan, mint a viharban felboruló csónak. 

27 Ha az ember lélekben felkészült, olyan, mintha elpusztíthatatlan páncélt viselne a kísértés 

alattomossága ellen. 

28 Azért nyilatkoztattam ki nektek ezeket a tanításokat, hogy amikor elestek vagy megbotlottak egy 

pillanatra az ösvényen, felismerjétek a vétkeiteket, és újra keressétek a javuláshoz vezető utat. 

29 Ha alázatosak vagytok, a lelki gazdagságotok növekedni fog a rátok váró életben. Akkor meglesz a 

béke, amely a létezésed legszebb érzését fogja adni neked. És lelkedben megszületik a vágy, hogy az Atyát 

szolgáld azáltal, hogy hűséges őrzője leszel mindannak, amit Én teremtettem, hogy vigaszt nyújtasz a 

szenvedőknek és békét a békétleneknek. 

30 Nemcsak az Én Igém az, amely ezekben a pillanatokban hirdeti nektek Jelenlétemet, hanem a saját 

lelketek is, amely mélyen érez Engem e béke közepette, amelyet én adok nektek. 
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31 A Mester veletek van. Lelked helyet foglalt mennyei asztalomnál. Bizony mondom nektek, ennél 

az asztalnál nincsenek kiváltságos helyek, mindenki egyenlő, mert kegyelmem átöleli őket. 

32 Szeretetem áthatja lényeteket, hogy úgy szeressétek felebarátotokat, ahogyan én szeretlek 

benneteket, és hogy ne legyen sem első, sem utolsó hely a szívetekben. Ha már elindultatok volna a 

nemzetek, a tartományok és a falvak felé, akkor egy szeretet nélküli, irgalom nélküli emberiséget 

találnátok, mindenütt fájdalmat és nyomorúságot fedeznétek fel. Mindenütt találnál megfelelő földet, 

ahová elvethetnéd a magjaimat. 

33 Az emberiség érzi jelenlétemet anélkül, hogy tudná, milyen módon tettem magam ismertté, és 

félelmetes imájában azt mondja Nekem, hogy csak az Én Vérem lesz képes megmenteni, hogy ha az Én 

kenyeremet adom neki, nem fog elpusztulni az éhségtől és a szeretet iránti szomjúságtól, és hogy csak az 

Én világosságom hoz megoldást konfliktusaira. Fájdalommal és kétségbeeséssel teli hangja kérdez Engem: 

"Miért nem jössz? Miért nem közelítesz ahhoz, aki fájdalmában kiált és könyörög hozzád?" 

34 Nem tudják, hogy vannak emberek, akik nap mint nap hallgatnak Engem, és befogadják Lelkem 

jelenlétét, aki az Ő kegyelme által a páriákat az istenség szolgáivá változtatja. 

35 Ha tudnák, hogy hamarosan újra elmegyek, kíméletlenül hálátlannak ítélnének benneteket, mert 

közömbösek vagytok a vigaszra, egy lelki szóra, egy fénysugárra való igényük iránt. 

36 Jelenleg felkészítelek benneteket a távozásom utáni időre, hogy az élet viszontagságai ellenére is 

egységesek maradjatok, mert "Az Ige" továbbra is lelkileg rezegni fog bennetek, és nagyszerű 

inspirációkat tár fel előttetek. Amikor összejöttök, hogy spirituális megnyilvánulásokról beszéljetek, isteni 

sugallatokat fogtok kapni Tőlem, és ezekben a pillanatokban érezni fogjátok a Mester szívének melegét és 

kezének édes súlyát a fejeteken. Akkor úgy fog tűnni nektek, mintha az én szeretett hangomat hallanátok, 

amely az én békémet adja nektek. 

37 Adok nektek egy csepp gyógyító balzsamot, hogy amikor üldöznek benneteket, csodatévő 

gyógyításokat végezhessetek az emberek között. Mert a nagy járványok idején, amikor a tudomány 

számára ismeretlen furcsa betegségek törnek ki, tanítványaim tekintélye megmutatkozik. 

38 Olyan kulcsot bízok rád, amellyel a legrozsdásabb zárat, vagyis a legzabolátlanabb szívet, sőt még 

a börtönkapukat is kinyitod, hogy szabadságot adj az ártatlanoknak és megmentsd a bűnösöket. Mindig 

békében fogtok élni, és bízni fogtok Bennem, mert bárhová mentek, angyalaim megvédelmeznek 

benneteket. Ők magukévá teszik küldetésetek teljesítését, és elkísérnek titeket otthonokba, kórházakba, 

börtönökbe, a viszály és háború mezejére - bárhová is mentek, hogy elvetjétek magvaimat. 

39 Akkor a Hatodik Pecsét fénye erővel fog ragyogni, amely olyan lesz, mint egy egyetemes fáklya, 

amelynek sugarait mindenki látni fogja, és Tanításom neve ismertté válik az emberiség körében. 

40 A földnek ez a szeglete, ahol ebben az időben ismertté tettem magam, az Új Jeruzsálem tükörképe 

lesz, amely megnyitja "tizenkét kapuját", hogy bebocsátást adjon a külföldieknek, akik nagy tömegekben 

fognak jönni, hogy megkérdezzék, hol volt a Mester ebben az időben, hogy tanúságot kérjenek az általa 

tett csodákról és az általa adott bizonyítékokról, hogy tanulmányozzák az Igét és megfigyeljék azokat, akik 

a tanítványai voltak. Sokan fogják elővenni a szentírásokat a múlt idők próféciáival, hogy megállapítsák, 

valóban köztetek voltam-e. 

41 Tanítványaim közül néhányan ott maradnak, ahol most vannak. Másoknak azonban más 

országokba kell majd távozniuk, és útjuk során apostolként és misszionáriusként látni fogják a 

csatatereket, ahol a pusztítás és a halál hagyta nyomát. Látni fogják a halott városokat, a romokat és a 

nyomort. Akkor kezdődik a küzdelem, hogy a "halottakat" visszahozzuk a hit, a fény és a szeretet életébe. 

De ha az emberek kételkednek "munkásaim" igazságosságában, akkor csodákat fogok tenni az ő 

közvetítésükkel. Akkor a hitetlenek meg fognak térni, sírni fognak, és a tömegek fájdalmukkal fogják 

elárasztani e küldöttek szívét. 

42 Nem tudhatjátok, hogy ki fog titeket hívni és befogadni. De bárhová mentek, és bárki előtt is 

mutatkoztok be, mindig alázatba és szelídségbe öltözve beszéljetek. Értelmezni fogjátok a törvényt, a múlt 

idők kinyilatkoztatásait és tanításait, és azt, amit a Szentlélek kinyilatkoztatott ebben az időben. 

Képletesen fogtok beszélni, de tudjátok, hogyan magyarázzátok meg képletes kifejezéseimet és 

példázataimat, hogy a felnőttek megértsék, a gyermekek felébredjenek, és az öregek ne törjék a fejüket. 

43 Azok, akik megtérnek erre az Igére, csatlakoznak a "munkásokhoz", és elindulnak, hogy szíveket 

és lelkeket nyerjenek Nekem. 
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44 Az összecsapás heves, de gyümölcsöző lesz, mert a fájdalom előzetesen termékennyé teszi a 

szíveket. 

45 Ismerd fel a tanításom hatására bekövetkező átalakulásokat! 

46 Az anyagi erőszak semmissé válik, a tudomány összezavarodik, a büszkeség megalázódik és a 

szenvedélyek lecsillapodnak. 

47 Az ember lelke, amely evolúciója miatt már kibontakozott, hamarosan megérti és magáévá teszi 

Tanításom kinyilatkoztatásait. Az anyagiasság, az önérdekek és a hiúságok mögött ott van a szellemlélek, 

amely eljövetelemre vár. 

48 Győződjetek meg róla, hogy a mag, amelyet elvetetek, olyan tiszta, amilyen tisztán rátok bíztam. 

49 Olyan emberekkel fogsz találkozni, akik másképp gondolkodnak, mint te, akik másképp éreznek és 

élnek, és akiknek a szokásai, körülményei, törvényei, tanításai és rítusai szintén nagyon mélyen 

gyökereznek a szívükben. 

50 Tanúi lesztek a világnézetek és tanok küzdelmének, egyesek részben ragaszkodnak törvényemhez, 

míg mások teljesen elfordulnak ezektől az elvektől. Engedni fogom, hogy szembeszálljanak és harcoljanak 

egymással. 

51 Ebben a szembenállásban azt fogjátok látni, hogy a nagy vallási közösségek inkább az erőszakot és 

az igazságtalanságot használják, mint a szeretetet és az irgalmasságot. Látni fogjátok az erőfeszítéseiket, 

hogy a gyengéket magukhoz kössék. 

52 A bomlás mindenkiben megmutatkozik, mert az igazságnak megvannak a maga fegyverei, hogy 

megvédje azokat, akik ragaszkodnak ehhez az igazsághoz. De amikor az emberekben felmerül a kérdés: 

"Hol van az igazság?", azt kell válaszolnotok: "A szeretetben". 

53 Tanítványok, nagy az örömötök, mert az én Igém még mindig veletek van - ez az Ige, amely életet 

adott nektek, amely megtartott benneteket a megpróbáltatások óráiban, és amely táplált benneteket. 

Amikor megismerkedtetek vele, megtapasztaltátok, hogy sebeitek bezárultak, és életetek átalakult. 

54 Hány anyagiakkal kapcsolatos törekvés halt meg a szívedben, lelked nagy örömére, amely 

meglátta a lehetőséget, hogy az életet jó cselekedetekkel, lelki magvakkal hasznosítsa! A múlt felé 

fordítod a tekinteted, és megítéled, milyen voltál korábban, és milyen vagy most. Észreveszitek a lelki 

fejlődést, amit elértetek, és szívből köszönetet mondtok Nekem. 

55 Ha vétkeztetek, szeretettel kijavítottalak benneteket anélkül, hogy elárultalak volna másoknak. 

Mert nem akarom, hogy a világ meglássa a gyengeségeket közöttetek, és megjavítson benneteket. A világ 

kegyetlen, és igazságosságában nincs kegyelem. 

56 Engedjétek, hogy a szellemi világom kijavítson benneteket. Ők a legjobb barátaid, ők a szeretetben 

testvéreid, akik nem harsogják a szeretet műveit. Hány szakadéktól és veszélytől mentettek meg, hány 

rossz döntéstől tántorítottak el. Hányszor zárták el ajkadat, hogy szíved szenvedélye ne adjon hangot olyan 

szavaknak, amelyek önmagadnak is mondatai lehettek volna! 

Ha kudarcot vallottál egy rossz vállalkozásban, amiről azt hitted, hogy jó, akkor egy jó utat jelöltek ki 

számodra. Ápolóként és védelmezőként fáradhatatlanul az Ön mellett állnak. Ők sem fognak többé 

kommunikálni, amikor én már nem beszélek. De ne vonjatok meg minden szeretetet ezektől a lényektől, 

mert nagyon közel lesznek hozzátok, és továbbra is segíteni fognak nektek. 

57 A munkámnak nem lesz vége, mert nem fogok többé beszélni hozzátok, és a szellemi világom sem 

fog. Éppen ellenkezőleg, eljön az Atyával való tökéletes párbeszéd ideje, amikor lelkileg hallani fogjátok a 

hangját. 

58 Az Én Igém nem úgy hangzik majd el, ahogyan Mózes hallotta a Sínai-hegyen, nem úgy, ahogyan 

a vihar morajlásában materializálódott, nem úgy, ahogyan a Második Korszakban Jézus ajkán, nem úgy, 

ahogyan emberi hanghordozókon keresztül hallottátok a Szentlélektől ebben az időben. Mindenki, aki 

felkészül, el fogja érni a szellem és a szellem közötti beszélgetést, ami nem csak egyesek kiváltsága lesz. 

59 A lelkek számára a legtermészetesebb dolog, hogy tudják, hogyan kell kommunikálni, és ismerik 

annak a szellemnek a nyelvét, amelyből kikerültek. 

60 A spiritualizáció a szunnyadó adottságok vagy képességek felébresztését és a szív minden 

rostjának finomságát hozza magával. 

61 A jelenlétem érezhető lesz. Amikor az Én Munkámról beszéltek, Én fogom ihletet adni nektek, és 

olyan mérhetetlen bölcsességű mondatokkal fogtok beszélni, amelyek még a nagy tudású embereket is 
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meglepik. Azok, akik nagy fejlődést érnek el ebben a kommunikációban, nem csak szavakat, mondatokat 

vagy eszméket, hanem egész tanítói beszédeket kapnak, amelyek tele vannak tökéletességgel. Kezed képes 

lesz úgy írni, mint az "aranytollasok", mint János apostol keze a Szentlélek ihletése alatt. 

62 Ha hitetlenekkel, írástudókkal és papokkal vagy körülvéve, és úgy érzed, hogy tele vagy a 

Lelkemmel, ne mondd senkinek, hogy az Atya az, aki a szádon keresztül beszél. De továbbra is szólni 

fogok rajtatok keresztül az emberiséghez. Ebben a kommunikációban legyen nyitva a szemed, és a lelked 

legyen elragadtatva, csodálkozva azon, amit az ajkak abban a pillanatban elárulnak. 

63 A prófétálás ajándéka a látnokságon keresztül szintén felszabadul, és feltárja előttetek a még nem 

felfedett titkokat, és lehetővé teszi számotokra, hogy meglássátok a jövőt. A látó azonban soha nem lehet 

bíró vagy leleplező embertársaival szemben. 

64 Ez lesz a szellemtől szellemnek szóló kommunikáció bizonyos formákban, amelyen keresztül még 

egyszer elmondom nektek, hogy 1950-ben, amikor a köztetek lévő szavam véget ér, a munkám nem fog 

befejeződni. Sorsa, küldetése az egész világon folytatódik. 

65 Fel kell készülnötök, és amikor összegyűltök - legyen az ezekben a közösségi központokban, 

otthonotokban vagy a szabadban -, akkor spirituálisan érezni fogjátok a jelenlétemet ezeken az 

összejöveteleken. 

66 De figyeljetek, mert hamis tanítványok is megjelennek majd, akik azt hirdetik, hogy közvetlen 

kapcsolatban állnak az Atyával, és hamis utasításokat és sugallatokat közvetítenek. Megtanítottalak titeket 

arra, hogy megkülönböztessétek az igazságot a csalástól, hogy felismerjétek a fát a gyümölcséről. 

67 Próbára teszek majd egyeseket és másokat, és meglátjátok majd, hogy az igaz tanítványok 

megállnak a hitükben, a hamisak pedig elbuknak a gyengeségükben. 

68 Amikor utolsó tanítói beszédemet mondom, szomorúságot fogok látni azokban, akik nem 

használták fel tanításaimat; de azokban, akik megértették távozásom értelmét, elégedettséget fogok látni a 

fejlődésük miatt. 

69 Útmutatóul, hogy elérjetek Hozzám, az imát hagyom nektek - nem azt, amit az ajkak mondanak ki, 

és nem is azt, amit énekekkel mondtok, hanem azt, amit tiszta gondolatok és nemes érzések hatnak át. 

70 Ha ellene szegülne ezeknek a viselkedéseknek, ne féljen. Ha elítélnek, mert nem térdelsz le az 

oltárok és a képek előtt, akkor se félj. Eljön a te pillanatod, hogy beszélj, és az igazsággal fogsz 

meggyőzni. Megmutatjátok, hogy Isten imádata nem nyilvános, és nem a külső hatásra irányul, hanem 

belső és lelki. Az emberek hibát keresnek mindebben, és nem találnak. 

71 Tartsatok ki, és látni fogjátok, hogy a bálványimádók rájönnek a tévedésükre, és saját kezükkel 

pusztítják el a bálványaikat. 

72 Bizony mondom nektek, hamarabb múlik el az ég és a föld, minthogy az én szavam ne teljesedjék 

be! 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 261  
1 Az én szavam világos, egyszerű kifejezése meggyőzi és megmozgatja a művelteket és a 

műveletleneket egyaránt. A tisztasága láttán könnyedén megértettél sok olyan leckét, amelyet vagy nem 

értettél meg, vagy nem akartál elfogadni. 

2 Ma már tudjátok, hogy az ember anélkül is felismerheti az ő Istenét, hogy az érzések 

túlburjánzására lenne szüksége ahhoz, hogy a szellemit rajtuk keresztül érzékelje. Ma már tudjátok, hogy 

korlátozott agyatok ellenére képet tudtok alkotni arról, hogyan válik valósággá az Isten és az ember közötti 

tökéletes közösség, ahogyan hanghordozóim értelmén keresztül meg vagytok győződve 

megnyilvánulásom igazságáról. 

3 Azokban, akik hallottak Engem, világossággá vált, ezért a hamis és a tisztátalan nem tud többé 

bejutni a szívükbe. 

4 Most van a világosság ideje, amikor az ember, amellett, hogy hisz, megérti, megérti és átérzi az 

igazságomat. 

5 Tanításom célja, hogy mindenkit meggyőzzek arról, hogy senki sem jött erre a világra érvényes ok 

nélkül, hogy ez az ok az isteni szeretet, és hogy minden emberi lény sorsa a szeretet küldetésének 

teljesítése. 

6 Az emberek a kezdetektől fogva mindig is azt kérdezték maguktól: "Ki vagyok én? Kinek 

köszönhetem az életet? Miért létezem? Miért jöttem ide, és hová megyek?" Bizonytalanságuk és 

ismereteik hiányának egy részére a választ az én magyarázataimban és az általam idővel felfedett dolgokra 

való reflexióikban kapták meg. Néhányan azonban azt hiszik, hogy már mindent tudnak; de mondom 

nektek, hogy nagy tévedésben vannak, mert amit Isten Bölcsességének Könyve őriz, azt az emberek nem 

fedezhetik fel, amíg ki nem nyilatkoztatják őket; és az Isteni Bölcsesség e Könyvében sok minden van, 

tartalma végtelen. 

7 Ez a világ újabb lépést tesz az igazság megvalósítása felé. Hirtelen zavart fog szenvedni, de utána 

megnyugszik, és megértésre jut. 

8 Az ember mindig is küzdött az igazság megismeréséért. Kezdetben mindent a természetnek 

tulajdonított, de később a megfigyelés és a gondolkodás révén arra a meggyőződésre jutott, hogy nem 

lehetséges, hogy ennyi csoda és tökéletes mű a semmiből keletkezzen, hogy léteznie kell egy teremtő 

erőnek, egy intelligenciának és egy magasabb hatalomnak. Ez a meggyőződés megerősítette az emberek 

hitét, akik kultuszokat és szertartásokat hoztak létre annak az Egynek az imádására, akiből minden 

teremtmény származik. 

9 Új kérdések merültek fel az emberi szívben: "Ki az Isten? Milyen Ő? Tényleg létezik Ő vagy 

nem?" Az emberek ilyen és más kérdéseket tettek fel létezésemről és Lényemről, és én mindig válaszoltam 

minden hívásra és minden kérdésre. 

10 Isten az emberiség első napjaitól kezdve sok bizonyítékot és kinyilatkoztatást adott az embereknek 

- anyagi, tapintható és látható megnyilvánulásokat, a teremtmények naivitásától, tudatlanságától és 

együgyűségétől függően, míg végül, amikor eljött a megfelelő idő, Jézuson keresztül megmutattam 

magam a világnak, hogy személyesen válaszoljak az emberek minden kérdésére, hogy eloszlasson minden 

kétséget, és felkészítse őket arra az időre, amikor már nem lesznek tudatlan, ártatlan és ostoba 

kisgyermekek, hanem az Isteni Lélek fényének köszönhetően nagy tanítványokká, Isten gyermekeivé 

válnak, akiket a szeretet és a tudás emelt fel - emberekké, akik tisztában vannak természetükkel, sorsukkal 

és létezésük okával. 

11 Tehát míg egyesek mindig is isteni támogatást és segítséget kerestek, hogy győzni tudjanak az 

életben, mások az intelligenciájuk fejlődésével arrogánsak lettek, mert függetlennek, erősnek és bölcsnek 

gondolták magukat. Azt gondolták magukról, hogy képesek kreatív ötleteket megfogalmazni és önellátóak 

lenni. 

12 Spiritualisták és materialisták mindig is léteztek ebben az emberiségben, ahogyan a világnézetek 

harca is az egyik és a másik között zajlott, mindegyikük azért küzdött, hogy bebizonyítsa, birtokában van 

az igazságnak. 

13 Szellemi Jelenlétem ebben az időben azért történt, hogy megbékítsen benneteket, hogy 

megbékélést okozzon, hogy megválaszolja minden kérdéseteket, és hogy bebizonyítsa nektek, hogy sem 
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azoknak nincs igazuk, akik a szellemiért harcoltak, sem azoknak, akik azt hirdetik, hogy az egyetlen 

igazság az, ami az anyagi életben rejlik. Az előbbiek fanatikusokként vétkeztek, az utóbbiak pedig 

tudatlanként. Nem tudatosult bennük, hogy az egyiknek, akárcsak a másiknak, van egy része ebből az 

igazságból, de nem értették meg, hogyan lehet őket összeegyeztetni, egymással kibékíteni, és szeretetben 

egyesíteni. 

14 Számotokra lehetetlennek tűnik, hogy megértsétek egymást, nem hisztek az ilyen nagyszerű 

egyesülésben. De tényleg, mondom nektek, nagyon jól tudom, hogy ez az egyesülés valósággá fog válni. 

15 Máskülönben nem lennétek többé olyan tökéletes természetűek, amilyennek Isten teremtett 

benneteket, és nem lenne többé az én világosságom a lelkiismeretetekben, hogy igazságosan és helyesen 

cselekedjetek, ahogyan az Atya minden cselekedete. De még egy kicsit várni kell, hogy az a fény, az az 

isteni rész, amit ti szellemnek neveztek, átjárhassa az emberen az akarat szabadságának egész pályáját, 

amit ezeknek adtak, hogy bevezethesse őt a megújulás, a helyreállítás és a szellemi felfelé haladás 

munkájába. 

16 Elkészítetted a szívedet, mint egy szentélyt, hogy befogadj engem benne. Előtte 

lelkiismeretvizsgálaton mentél keresztül, és sok szemedből a bűnbánat könnyei folytak. 

17 Mindannyiótokat meghallgattalak, és mindannyiótokat megáldalak. 

18 Tudom, ki érzett fájdalmat, mert gyenge volt a próbatételben, ki fogadta meg Nekem, hogy 

megbocsát az ellenségének, de nem tette. De amikor visszatért Hozzám, hogy meghallgasson Engem, 

azonnal érezte lelkiismerete szemrehányását, alázatosan bevallotta vétkét, és újabb lehetőséget kért Tőlem. 

19 Tudjátok, hogy erőssé teszlek benneteket, hogy többé ne essetek el, hogy végtelen türelemmel és 

elnézéssel tanítalak benneteket, és hogy mindenkinek új lehetőséget adok, hogy bizonyítsa megértését, 

erőfeszítéseit, akaraterejét és fejlődését. 

20 Ismerd fel, hogy az őszinte bűnbánat sok foltot elmosson, megkönnyíti a terhet és békét ad a 

szívednek. Aztán, amikor úgy érzed, hogy megszabadultál a tehertől, emlékezz arra, hogy sok embertársad 

van, aki nem imádkozik, és mégis szenved, így imádkozz értük abban a teljes meggyőződésben, hogy 

gyógyító balzsamom kiárad minden betegre és rászorulóra. 

21 Nem órákig tartó imát kérek tőletek, hanem egy rövid és szívből jövő, egyszerű formájú, de mély 

lelkiségű imát. Ezek a pillanatok elégségesek lesznek ahhoz, hogy megadjam nektek a kegyelmemet. 

22 Az ima az a szellemi eszköz, amelyet az ember számára az Istenségemmel való kommunikációra 

teremtettem. Ezért kezdettől fogva vágyakozásként, a lélek szükségleteként, menedékként nyilvánult meg 

bennetek a látogatás óráiban. 

23 Aki nem ismeri az igaz imát, az nem ismeri az általa hozott áldásokat, nem ismeri a benne rejlő 

egészség és jótétemények forrását. Valóban érzi a késztetést, hogy közeledjen Hozzám, hogy beszéljen 

Hozzám, és hogy kérését elém terjessze; de mivel hiányzik belőle a spiritualitás, az a felajánlás, hogy csak 

a gondolatait emeli fel, olyan szegényesnek tűnik számára, hogy azonnal keres valami anyagiat, amit 

felajánlhat Nekem, mert azt hiszi, hogy ezzel jobban hódol Nekem. 

24 Így az emberek bálványimádásba, fanatizmusba, rítusokba és külső kultuszokba estek, amelyekkel 

megfojtják a lelküket, és megfosztják őket attól az áldott szabadságtól, hogy közvetlenül az Atyjukhoz 

imádkozzanak. Csak amikor a fájdalom nagyon erős, amikor a gyötrelem eléri az emberi erő határait, 

akkor szabadul fel a lélek, felejti el a formaságokat és dönti le bálványait, hogy felemelje magát és szíve 

mélyéről kiáltsa: "Atyám, Istenem!". 

25 Az ima által az ember békét nyer, bölcsességre tesz szert, egészséget nyer, megérti a mélységeket, 

az elme megvilágosodik, és a lélek felbátorodik. 

26 Aki tudja, hogyan kell szellemtől szellemig imádkozni, az mindenhol védve érzi magát, de nem az, 

aki alakokat és képeket keres, amelyekhez el kell mennie, hogy érezze a jelenlétüket és biztonságban 

érezze magát. 

27 Látjátok, hogy az anyagiasság idején a nemzetek mennyire elfoglaltak az egymás elleni 

háborúskodással? De mondom nektek, hogy sokan ott, a háborús események közepette felfedezték az ima 

titkát - azt az imát, amely a szívből fakad, és sürgős segélykiáltásként, panaszként, könyörgő kérésként 

érkezik Hozzám. Amikor aztán útközben megtapasztalták a kért csodát, tudták, hogy másképp nem lehet 

Istennel beszélni, csak a lélek nyelvén. 
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28 Tanítványok: Ti, akik közösséget alkottok, akik nemcsak egy leckét, hanem egy egész könyvet 

kaptatok, készen álltok arra, hogy úgy beszéljetek rólam, ahogyan még senki sem beszélt rólam. 

29 Most sok lehetőséget adok nektek, hogy teljesítsétek a feladatotokat - használjátok ki őket. Adj 

mindenkinek, oktass mindenkit. Amit adtam nektek, annak nincsenek határai, és ezáltal a szívetek soha 

nem lesz üres - ellenkezőleg, minél többet adtok, annál inkább meg fogjátok látni, hogy növekszik 

bennetek. Minél többet szeretsz, annál nagyobb leszel az erényben. 

30 Szeretetemet népem körében hagyom, jelenlétem tanúságául. 

31 Hirdetésem veletek van, fényem az emberi értelemre világít, hogy közvetítésével küldjem el 

szeretet-üzenetemet az emberiségnek. 

32 Ti lesztek azok a hírnökök, akiknek ajkán az én szavam megyéről megyére és szívről szívre jár. 

33 A mostani időt az önvizsgálatnak szenteljük ennek a népnek, a belső vizsgálatotoknak, hogy 

valóban megtudjátok, hogy tisztán szerettek-e Engem, vagy a fanatizmus áldozatává váltatok. Az óra 

kedvező a hibáid javítására. 

34 A "spiritualizáció" szó jelentésének tanulmányozásával megértettétek, hogy hiba az Istenit az 

általatok szimbólumoknak nevezett formákon keresztül akarjátok ábrázolni - ez a hiba még nagyobb lesz, 

ha belegondoltok, hogy a külső látszatokkal elrejtitek azt a valóságot, ami közvetlenül előttetek van. 

35 Ne feledjétek, hogy mindig intelligenciában, életben, szeretetben, hatalomban nyilvánulok meg, 

soha nem élettelen alakokban. Még ma is részt veszel az egyik megnyilvánulásomban, amely az emberi 

értelmen keresztül történik. Miért ragaszkodtok ahhoz, hogy lélektelen képekben és alakokban 

ábrázoljatok Engem? Az a személy, akin keresztül megnyilvánulok, mélyen és intenzíven érez Engem a 

lelkében, sőt a testében is, öröme mélységes, és elragadtatásában tisztán látja a fényt, amely eléri az 

értelmét. 

36 Olyan vagy, mint ez a személy. Akkor miért nem érzel Engem a szívedben is? 

37 Gondolkodjatok el ezen a tanításon, és arra a következtetésre fogtok jutni, hogy ahol az Isteni 

materializálására való hajlam van, ott nem lehet spiritualizáció. 

38 Jelenleg nem értitek mindannyian, hogy mit jelent a "spiritualizáció", és azt sem értitek, hogy 

miért kérem tőletek, hogy érjétek el ezt a belső emelkedettséget. Tudtok-e készségesek és engedelmesek 

lenni parancsaimnak, ha még csak fel sem fogjátok, hogy mit kérek tőletek? Néhányan azonban megértik 

azt az eszményt, amelyet a Mester a tanítványaiban ébreszt, és sietnek követni az útmutatásait. 

39 A szimbolizmus és a formalitás szeretete, valamint a képek tisztelete az emberiség szellemi 

gyermekkorára emlékeztet, a primitív időkre, amikor az embereknek szükségük volt a külsőségekre és a 

láthatóra ahhoz, hogy higgyenek az isteniben. 

40 Az emberi intelligencia fejlődésének kezdetén állt. Akkoriban nem mondtam volna az embernek: 

"Vizsgáljátok meg és értsétek meg, ami a lélekhez tartozik". De ma, amikor az ember a tudomány minden 

ösvényére lépett, amikor számos filozófiát fejlesztett ki, amikor intellektuálisan sok területen fejlődött - 

nem fogja-e végül megérteni a spiritualizmust? Össze fog zavarodni az új üzenetem láttán? Nem, emberek, 

az ember lelkének szüksége van az én üdvösségtanáromra, és vágyik rá. 

41 Ne féljetek a küzdelemtől, hogy terjesszétek és elvetitek ezt a tanítást. Már sok nép tiszteli a 

szabad gondolkodás szent jogát. Később az emberek meg fogják ismerni az elme szabadságát, amelyet az 

emberiség eddig nem ismert. 

42 A háborúk folytatódni fognak a világban, a halál és a pusztulás fenyegetése nyomasztja a népeket, 

és ez azért van, mert a filozófiáikhoz és tanításaikhoz makacsul ragaszkodó emberek nem akarják 

felismerni az igazságot. 

43 Lelki bátorítást adok nektek, emberek, hogy ne féljetek a kudarctól. Ha azt mondtam nektek, hogy 

ez a fény, amelyet a lelketekbe világítottam, eloszlatja az árnyakat, akkor most megismétlem, hogy az 

igazat mondtam nektek. 

44 Ebben a pillanatban istenségem fényébe burkollak benneteket. Azért jöttem le, hogy Mesterekként 

felkészítselek benneteket arra, hogy a szeretet és az irgalom, az alázat és a megbocsátás szavaival és 

cselekedeteivel tanítsátok embertársaitokat. De őszintén mondom nektek, a művek mindig hangosabban 

beszélnek, mint a szavak. 

45 Az ember ugyancsak az emberiség iránti szeretetről, testvériségről és békéről beszél, de tetteivel 

tagadja szavait. 
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46 Ma, mivel az Atya leszállt, hogy az emberi értelem által megismertesse magát veletek, azt 

mondom nektek: Ne legyetek azok között, akik szeretetről beszélnek és gyűlöletet hordoznak, akik jóról 

beszélnek és az ellenkezőjét teszik, akik békéről beszélnek és háborút szítanak. Nem, ahhoz, hogy 

lássátok, hogy az én igém virágzik közöttetek, szívből jövő cselekedetekkel kell beszélnetek róla. 

47 Beszéljetek a lelketeken keresztül, mert a Szentlélek idejének csúcspontján vagytok. Maradjatok 

mindig vidámak. Ha egy rövid időre távolinak éreznétek Engem, nem Én fogok eltávozni, hanem ti, mert 

meggyengítettétek a lelketeket. Mert én örökké a szívedben élek. 

48 Az Isteni Szellem és az ember szíve közötti távolságokat és akadályokat maga az ember hozza 

létre. De olyan közel lakom hozzád, hogy nem kell a horizontot kutatnod a tekinteteddel, hogy megláss 

engem. Elég lesz, ha odaadással és szemlélődéssel hatolsz be belső lényedbe, hogy felfedezz engem 

szentélyemben. 

49 Ez időbeli kinyilatkoztatásaim spirituális kapcsolatba hoznak benneteket istenségemmel - egy 

olyan intimitásba, amelyre a lelketek mindig is vágyott. 

50 Még mindig látom és hallom ezt az emberiséget, amint hízeleg Nekem, és szertartásaival, 

énekeivel, szavas imáival és az imádat különböző formáival hív Engem, hogy közel érezzen Engem. 

Mindenki számára éreztetem jelenlétemet, mindenkivel együtt vagyok. De most eljött az idő, amikor az Úr 

azt akarja, hogy gyermekeinek imádata tökéletes legyen, hogy az Atyával való kommunikációjuk is 

tökéletes legyen. És ez az, amit ez a tanítás feltárt nektek ebben az időben. Ma megtanultátok tőlem, 

hogyan kell imádkozni, és hogyan lehet elérni a szellem és a szellem közötti párbeszédet. 

51 Annak érdekében, hogy előrehaladhassatok ezen az úton, arra bátorítottalak benneteket, hogy 

hagyjatok félre minden rituálét és külső imádatot. Ezután a gyülekezeti termeitekből fokozatosan eltűntek 

mindazok a tárgyak, amelyekkel az isteni tulajdonságokat próbáltátok megjeleníteni, és az Isten iránti lelki 

imádatotok értelmessége vagy külsődleges volta is. 

52 Tanításom nem csak azért van, hogy erőt és bizalmat adjon nektek a földi életutatok során; hanem 

azért is, hogy megtanítson benneteket arra, hogyan hagyjátok el ezt a világot, hogyan lépjétek át a túlvilág 

küszöbét, és hogyan lépjetek be az örök hazába. 

53 Minden felekezet megerősíti a lelket az e világon való átkelésben; de milyen keveset tár fel és 

készít fel a túlvilági nagy utazásra. Ez az oka annak, hogy sokan a halált végnek tekintik, anélkül, hogy 

tudnák, hogy onnantól kezdve az ember az igazi élet végtelen horizontját látja. 

54 A tanításokat, amelyeket Szentlélekként adtam nektek ebben az időben, spiritualizmusnak 

neveztétek, mert sok áthatolhatatlan titkot fedett fel nektek. Többé nem korszerű, hogy fátyol legyen a 

túlvilág és az ember között. Annyit fogok felfedni nektek ebből az életből, amennyit fel tudtok fogni, és 

csak annyit, amennyit az én akaratom. 

55 Ne a sírban lássátok a véget, ne lássátok mögötte az ürességet, a halált, a sötétséget vagy a semmit. 

Mert a fizikai halálon túl van az élet, a fény, a minden. 

56 Mielőtt belépnétek ezekbe a régiókba, fel kell készülnötök, majd lelketek felemelkedése révén 

képesek lesztek a "Szellemi Völgyben" lakni vagy belépni oda, még most is, hogy megtestesültetek. 

57 Ne láncolatot, ellenséget vagy hóhért láss a testedben, láss a testedben egy gyenge teremtményt, 

akit meg kell erősítened, mert akkor az lesz a szolgád, a támaszod és a legjobb eszközöd a feladat 

elvégzéséhez és a hegyre való feljutáshoz. Lelkesítsétek anélkül, hogy fanatizmusba esnétek, hogy 

imáitokban el tudjatok vonatkoztatni, és a gyógyító balzsamot a gondolatok szárnyán vigyétek a 

betegeknek. 

58 Amikor a Második Korszakban tanítványaimnak az Országomról beszéltem, nem értették, és 

megkérdezték Tőlem: "Hol van a Te Országod, Uram?". De amikor távozásom napja közeledett, szavam 

már nem volt többé allegória, hanem világosan érthetővé vált, és mindenki megértette. 

59 Még ebben a jelen időben is, amikor közeledik az idő, amikor már nem ebben a formában fogok 

megnyilvánulni, felhagytam az allegorikus kifejezéssel, hogy egyszerűen beszéljek nektek azokról a 

nagyszerű dolgokról, amelyeket számotokra tartogattam. Mindazt, amit 1866 óta mondtam nektek, az 

elmúlt három év tanításai fogják összefoglalni. 

60 Ez a szó, amelyet ezúttal az emberi elmét megvilágító isteni sugár révén hallottatok, új manna volt 

számotokra a lelketek számára. Olyan volt ez is, mint a kenyérrel és a hallal való csoda, amelyet Jézus a 

pusztában tett. 
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61 Az idő, amelyben beszélni fogok hozzátok, már nagyon rövid. Képezzétek magatokat, és 

használjátok szavamat és példáimat, hogy azokkal együtt menjetek ki az emberiséghez, hogy tanúságot 

tegyetek tanításomról. Sok ajtó meg fog nyílni előttetek, mások viszont zárva maradnak. 

Emberek sokasága fog eljönni, hogy meghallgasson téged, és köztük lesznek "süketek" is. De ti vetni 

fogtok, mert az ember szíve olyan, mint a föld. Harmatot és esőt küldök a vetésetekre, és a mag fel fog 

kelni. 

62 Azok, akik arra rendeltetnek, hogy más népekhez menjenek, a béke hírnökeiként lépik át a 

határokat. 

63 A világ engesztelő völgyként vár rád, minden fájdalmával, gonoszságával, betegségével és sebével 

együtt, hogy rájuk kenhesd a balzsamot, amelyet rád bíztam, és amely minden rosszat meggyógyít. 

64 Ti nem érzitek magatokat nagy tettekre képesnek, de én a ti közvetítésetekkel, szeretetetek és 

irgalmasságotok egy kis részével olyan meglepő tetteket fogok véghezvinni, amelyekre még ti is 

méltatlannak érzitek magatokat. 

65 Amikor az én szavam már nem fog visszhangozni ezekben a gyülekezeti termekben, össze fogtok 

jönni, hogy elolvassátok tanító beszédeimet, amelyekből sok olyan tanítást fogtok megérteni, amit 

korábban nem érthettetek. A látnokok meglátják a Mester alakját, aki Szentlélekként új 

kinyilatkoztatásokat ad nektek. Ott, köztetek, a betegek enyhítik fájdalmukat, a halálos betegek 

visszanyerik életüket, a gyászolók vigasztalást találnak, a kétségbeesettek pedig új reményt. 

66 A saját életetek példáján keresztül tanítsatok, a többit majd én megteszem. Az volt az akaratom, 

hogy részt vehessetek ebben a szeretetmunkában, hogy embertársaitok szeretetével Magamat szeressétek. 

67 Készüljetek fel az utolsó tanítói beszédem napjáig, mert olyan lesz, mint az utolsó étkezés a 

Második Korszakban, amikor megkapjátok az utolsó szavaimat. 

68 Azok, akik nem követték utasításaimat, és nem törekedtek a spiritualizációra, akik makacsul 

ragaszkodtak elavult szokásokhoz és hagyományokhoz, könnyeket fognak hullatni, és később, amikor 

elolvassák a könyvet, amelyet ezúttal rátok bízok, rá fognak jönni tévedéseikre. Aztán fájdalommal és 

bűntudattal telve megpróbálják javítani a hibáikat. 

69 Szeretetem fénye megvilágítja a világot és annak útjait, amikor a sötétség elborítja őket. Nap mint 

nap nagy számban kelnek fel a lelkek, akik úgy hagyják el ezt az életet, hogy nem tudják, hová mennek. 

Ne feledkezz meg róluk, add nekik imádságod, irgalmasságod fényét. Ne aggódjatok a fénylények miatt, 

mert ők már a fényben vannak, és közbenjárnak értetek. Ne csak az emberekért imádkozzatok, 

imádkozzatok minden felebarátotokért. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 262  
1 Az én Lelkem örül, amikor látja, hogy benneteket ugyanaz a vágy egyesít, hogy közeledjetek a 

Mesterhez. Itt, az Igém megnyilvánulásában elfelejtitek a nyomorúságot, a haragot, az irigységet és a 

szenvedést. 

2 Jól teszed, ha megtisztítod a szívedet, mert az én igém akkor fog eljutni hozzá, amikor szentélyként 

előkészítetted. 

3 Az alázat és az egyszerűség az, aminek léteznie kell az Isten iránti lelki imádatban, hogy az 

anyagiak és a hivalkodó dolgok ne vonják el a figyelmedet a lényegről, ami az Atyád iránti szeretet és a 

felebarátod iránti irgalom. Amikor készen álltok a felemelkedés ezen pillanataira, akkor a 

gondolkodásotok már alkalmazkodott az isteni gondolathoz. 

4 Alakítsatok ki egy egységes, testvéri népet, amely szereti az igazságot és a jó cselekedeteket, 

amely örül az új testvérek érkezésének, amely mosollyal az ajkán, igaz szeretettel a szívében és 

imádsággal a lelkében fogadja őket. Nekik fogjátok adni azt, amit felhalmoztatok az alatt az idő alatt, amíg 

hallgattatok Engem. Meg fogjátok mutatni nekik az igaz utat, amelyet Én jelöltem ki számotokra, és örülni 

fogtok a gondolatnak, hogy Engem veszitek példaképül. Nem számít, hogy a tudásod még nem túl mély. 

Ha nagy a jótékonyságotok, akkor igazi csodákat fogtok tenni. 

5 Ez a küldetés sohasem fog nehéznek tűnni, ha az, aki végzi, szeretettel világítja meg műveit. 

Másrészt, annak, aki egyszerűen csak kötelességként végzi, nehéz keresztnek tűnhet. 

6 Ne csüggedjetek, ha úgy gondoljátok, hogy még túl tökéletlenek vagytok egy ilyen kényes 

küldetés végrehajtásához. A jóakarat mindent legyőz. 

7 Most egy bizonyos módot tanítok nektek, hogy felkészüljetek, hogy mindennapi munkáitokat 

nemes érzések ihletik, és hogy a látogatások és nehézségek ne állítsanak meg benneteket, és ne 

kényszerítsenek visszavonulásra: Amikor kinyitjátok szemeteket az új nap fényére, imádkozzatok, 

közeledjetek Hozzám gondolkodásotokon keresztül, majd alakítsátok ki az Én fényem által inspirált napi 

terveteket, és most emelkedjetek fel az élet küzdelmeihez. Ennek során vegyétek magatokra, hogy erősek 

legyetek, és egyetlen pillanatra se szegjétek meg az engedelmességet és a hitet. 

8 Bizony mondom nektek, hamarosan az állhatatosságotok és a munkáitok eredménye meg fog lepni 

benneteket. 

9 Gondoskodjatok arról, hogy tetteitek igazak és tiszták legyenek, és ne féljetek attól, hogy 

embertársaitok kigúnyolják benneteket. Mert a meggondolatlanság e pillanatában nem fogják tudni, hogy 

mit tesznek. 

10 Látom, hogy félsz a becsmérlő ítéletektől és kritikáktól. Nem akarom, hogy kigúnyoljanak. De ha 

a lelkiismeretetek nem tesz szemrehányást nektek, akkor megbocsátok azoknak, akik esetleg megsértettek 

benneteket, és az igazság világosságát felragyogtatom az elméjükben. 

11 Legyen valódi tudásod arról, hogy mi az irgalom, hogyan érezd és hogyan add, hogy hangosabb 

legyen, és magamutogatás nélkül tedd. Mindig "ne tudja a balod, mit csinál a jobbod", vagyis ne adakozz 

hivalkodva, mert ezzel tönkreteszel minden irgalmassági munkát. 

12 Azt akartam, hogy minden egyes közösséggel igazi családot alkossatok, amelyben mindannyian 

szeretitek egymást, amelyben egymás mellett álltok szenvedéseitekben és szükségeitekben, hogy 

megtanuljátok egymás között az irgalmasságot gyakorolni. Amikor ez az érzés kibontakozott és megérett a 

szívetekben, képesek lesztek elindulni a küzdelem útján, hogy felajánljátok annak jó gyümölcseit azoknak, 

akiknek szeretetre és fényre van szükségük, akik ezrével keresztezik majd az utatokat. 

13 Eljön majd a nap, amikor már nem lesztek részei a tanítványok e sokaságának, akik ma 

összegyűlnek, hogy hallgassák tanításomat. De bár szétszóródtatok a föld különböző részein, lélekben 

egységesek maradtok a küzdelemben és a küldetésetek végrehajtásában. Senki sem lesz képes megtörni a 

lelki összetartozás e kötelékeit. 

14 Legyetek áldottak, mert harmóniában voltatok Atyátokkal. Egyetlen tisztátalan gondolat sem 

zavarta meg elméteket az Istennel való közösség eme órájában. Minden harmónia volt, és benne 

hallottátok szavamat a természet kebelében, távol minden gyülekezőhelytől. 

15 Nézd meg annak dicsőségét, ami körülvesz téged: a magas hegyeket, amelyek a Teremtőnek való 

állandó hódolat oltárai; a Nap csillagát, mint mérhetetlenül nagy lámpást, amely megvilágítja az emberek 
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életét; a madarak harmonikus énekét, amelyek az Atyához küldik trilláikat, amelyek olyanok, mint a 

könyörgés énekei, és e dicsőség közepette a te lelked elragadtatásban van az isteni Ige koncertjén. 

16 Vigasztaló Lelkem veletek van, Fényem sugarakban árad szét, és ugyanakkor szíveitekből 

fogadom a felajánlást, amit nekem hoztatok. 

17 Ezért az emelkedettség és a spiritualitás eme légkörében a legnagyobb csodákat fogjátok látni, 

amint valósággá válnak közöttetek. Kérjetek, kérjetek a betegekért, a rászorulókért, a távollévőkért, az 

elveszettekért, mert akkor bőségesen kapnak. 

18 Szeretett emberek, akik a legjobb felajánlást keresik, hogy bemutatkozzanak előttem: 

Megtisztítottad magad és lemostad a vétkeket, amelyekre a lelkiismereted rámutat, és miután megbántad, 

hogy vétkeztél, előkészíted a szentélyt, hogy közösségben legyél Velem. 

19 Figyeljetek és imádkozzatok - tanít titeket a Mester -, hogy erősek legyetek a kísértéssel szemben, 

és ne vétkezzetek többé. Imádkozzatok magatokért és azokért, akik nem tudják, hogyan kell imádkozni. 

Mennyi időre lesz szükséged ahhoz, hogy naponta imádkozz? Hosszú órákról, hogy felemeld hozzám a 

lelked? Nem, emberek, öt perc elég lesz. A szeretetnek, a Nekem való átadásnak ez a rövid ideje az az idő, 

amire szükségetek van ahhoz, hogy felajánljátok Nekem az átadásotokat és az engedelmességeteket az Én 

előzetes terveimnek arra a napra, amit éltek. Megvigasztallak benneteket szükségeitekben, bátorítalak 

benneteket a munkátokban, és megvilágosítalak benneteket vállalkozásaitok sikeréhez. 

20 Amikor csak szükségetek van egy bizalmasra, egy kedves barátra, forduljatok Hozzám, és tárjátok 

elém a szívetekben esetleg meglévő szenvedéseket, és Én tanácsot adok nektek a legjobb útra - a 

megoldásra, amit kerestek. Ha a lelkedet terhek nyomják, az azért van, mert vétkeztél. Befogadlak, és 

jóindulatú leszek az ítéletemben, megerősítem a módosításra való elhatározásodat, és visszaadom az 

elvesztett erődet. 

21 Csak tanításaim követése tart meg benneteket a kegyelemben, és őrzi meg mentális és fizikai 

egészségeteket. A tapasztalat, amit szerzel, fény lesz, amit apránként halmozol fel a lelkedben. 

22 Ítéletem és törvényem kérlelhetetlen, és ha ebben az időben meg kell fizetnetek az adósságotokat, 

tegyétek azt szeretetben, türelmesen. De amikor kimerültök, segítek cipelni a kereszteteket, hogy új erőt 

nyerjetek a további küzdelemhez. 

23 Ha tudod, hogy a sorsod meg van írva, hogy a próbák csak a szívet őrlik és a testi természetet 

hajlítják - miért lázadsz? 

24 Lelked nagy erővel van felruházva, és a megpróbáltatások, amelyeket küldök neked, nem 

nagyobbak, mint az erő és energia, amellyel rendelkezel. Ezek olyan előnyök, amelyek segítenek 

érdemeket szerezni és megmenteni Önt. 

25 Atyám-Szellem szenved, amikor látja az emberiség fájdalmát. Nem büntettem meg őket. A szeretet 

és az igazságosság törvényeim alkalmazása csak jólétet és békét hoz. 

26 Az emberen keresztül a pusztítás erői szabadultak el. A háború minden szívben elvetette magvait. 

Mennyi fájdalmat élt át az emberiség! Mennyi elhagyatottságot, nyomort, árvaságot és bánatot hagyott 

maga után! Azt gondoljátok, hogy a csatában elesettek lelke elpusztult, vagy hogy az életnek az a része, az 

örökkévalóság, amely az emberben lakozik, már nem létezik? 

27 Nem, emberek: a lélek túléli a háborút és a halált. Saját szellememnek ez a része felemelkedett a 

fájdalom mezejéről, és új horizontot keres az utamon, hogy tovább élhessen, fejlődhessen és fejlődhessen. 

28 És azoknak, akik a földön maradtak, és látták, hogy hazájukat elpusztítják, földjeiket feldúlják, 

dögvész és éhínség sújtja, az erkölcs és a jóság elveit lábbal tiporják, megőriztem életkedvüket, és 

vigyáztam mindannyiukra. 

29 Az eljövendő időkben arra fogom használni őket, hogy elvigyék Szavam fényét más népekhez. 

Nagyszerű szellemi küldetést bízok rájuk. 

30 Megtanultak imádkozni, ahogyan én tanítottalak benneteket. Ezekben a lelkekben nincs fájdalom, 

nincs nyomorúság, hanem a lélek nagysága, mert a megpróbáltatások közepette is szerettek Engem, 

megértettek Engem, és engedelmeskedtek Nekem. A fájdalomban megtisztították magukat. 

31 Emberek, egyesítsétek imátokat ezeknek a lelkeknek az imájával. Nem a fájdalomban tisztultatok 

meg, a ti olvasztótégelyetek az a béke volt, amelyet ebben az időben felajánlottam nektek a szeretet 

szavaival. Ha egyszer felkészültetek - egyesek a fájdalom, mások a szeretet által -, együtt fogtok mozogni, 

egyesültök, és együtt, tanításaimat követve, meg fogjátok érteni Szavamat. Ki fogjátok inni a szeretetnek 
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ezt a kelyhét, és megerősítitek, hogy minden, amit kaptatok, jótékony volt. Előre fogom vinni a 

munkámat, és megmutatom nektek a végső célt, az eredményt. Az emberiség szellemi és erkölcsi romjaira 

egy egész és erős világot fogok építeni. 

32 A ti ítéletetek még nem érkezett el, emberek, és ahogyan a többi nemzet viselte az Én ítéletem 

terhét, úgy fogjátok ti is megkapni azt cselekedeteitek szerint a jelzett időben. 

33 Mindenkit szívesen látok, azt is, aki buzgón jön, hogy meghallgasson Engem, és azt is, aki azért 

jön, hogy felfedezzen, vagy azt, aki nagy önelégültséggel tagadja mindazt, amit hallott, és csak 

kíváncsiságból jön. 

34 Bizony mondom nektek, az én besugárzásom mindig is volt és mindig is lesz - korábban egy 

módon, ma egy másik módon, holnap egy másik módon, és így lesz ez az örökkévalóságig. 

35 Az Atya és a gyermekek között olyan kötelék van, amely soha nem szakadhat meg, és ez a kötelék 

az oka az Isteni Szellem és mindannyiótok között zajló beszélgetésnek. 

36 Boldog az, aki az igazságot keresi, mert ő az, aki szomjazza a szeretetet, a fényt és a jóságot. 

Keressétek és megtaláljátok, keressétek az igazságot és el fog jutni hozzátok. Gondolkodjatok tovább, 

kérdezzétek tovább az Isteni Bölcsesség Könyvét, és az válaszolni fog nektek, mert az Atya soha nem 

maradt csendben vagy közömbös azzal szemben, aki buzgón kérdezősködik. 

37 Hányan azok közül, akik az igazságot könyvekben, a tanult emberek között és a különböző 

tudományokban keresik, végül is felfedezik azt magukban, mivel az Örök Igazság magját minden emberi 

lény legbelsőbb részébe helyeztem. 

38 Itt az én fényem egy emberi agyban ragyog, és szóvá válik. Miért tartod ezt a megnyilvánulást 

lehetetlennek? Úgy gondolod, hogy az ember képesebb lehet Istennél, ha a tudománya segítségével 

távkommunikációt valósít meg? 

39 Bizony mondom nektek, ha nem ismeritek azokat a képességeket, amelyekkel az ember lelke fel 

van ruházva, még kevésbé fogtok Engem ismerni. 

40 Az emberi értelem szervén keresztül teszem Magamat ismertté, mert az agy az a "készülék", 

amelyet a Teremtő tökéletesen megteremtett, hogy az értelem, amely a lélek fénye, megnyilvánulhasson 

benne. 

41 Ez az "apparátus" egy olyan modell, amelyet soha nem tudsz utánozni minden tudományoddal. 

Formáját és felépítését mintaként fogjátok használni alkotásaitokhoz; de soha nem fogjátok elérni azt a 

tökéletességet, amellyel Atyátok művei rendelkeznek. Akkor miért kételkedsz abban, hogy használni 

tudom azt, amit létrehoztam? 

42 Ismét mondom nektek, hogy nem ismeritek magatokat. Ha ugyanis spirituálisan ismernétek 

magatokat, akkor nem csak az értelmetekkel erősítenétek meg ezt az isteni megnyilvánulást, hanem 

megértenétek, hogy még nagyobb meglepetések várnak rátok. Ha ismernétek magatokat, nem 

panaszkodnátok, hogy nem értik meg társaitok, mert még magatokat sem ismeritek. Ismerjétek meg 

magatokat, hogy ne legyetek örök kérdés önmagatoknak - hogy ne keressétek mindenhol a választ, amit 

magatokban hordoztok. 

43 Minden tanításomnak az a célja, hogy tudatára ébresszelek mindannak, amit lényed tartalmaz, mert 

ebből a tudásból születik a fény, hogy megtaláld az Örökkévalóhoz, a Tökéleteshez, Istenhez vezető utat. 

44 Tanításom célja, hogy olyan lényt teremtsek benned, amely magasabb mindannál, ami a világban 

létezik - egy olyan lényt, amely nagylelkűség, fény és szépség, lélek, erény, bölcsesség és erő. Milyen 

nagy lesz akkor a boldogság és a belső béke! A szellemed azt fogja mondani neked: "Ez a lényed igazi 

lényege". 

Mennyire más lesz azoknak a viselkedése, akik kiűztek a szívükből minden jó magot, és önző életnek, 

anyagias és rosszindulatú életnek szentelték magukat. Amint eljutottak oda, hogy önmagukba nézzenek, 

amint egy pillanatra párbeszédet folytattak lelkiismeretükkel, meglátták magukat abban a tükörben, amely 

soha nem homályosodik el, amely soha nem hazudik, és elborzadtak attól a szörnyetegtől, amelyet 

magukban hordoznak, és amelyet nem tudnak saját művüknek felismerni. 

45 Ó hitetlenek! Jöjjetek és hallgassatok engem gyakran, Igém legyőzi a kétségeiteket. Ha az a 

benyomásotok, hogy Szavam kifejezése nem ugyanaz, mint egykor volt, akkor azt mondom nektek, hogy 

ne ragaszkodjatok a formához, a külsőhöz, hanem keressétek a lényeget, ami ugyanaz. A lényeg, a jelentés 

mindig egy, mert az Isteni örök és változatlan; de a forma, amelyben a kinyilatkoztatás eljut hozzátok, 
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vagy amelyen keresztül az igazság egy másik részét megismertetem veletek, mindig az általatok elért 

befogadóképességnek vagy fejlődésnek megfelelően mutatkozik meg. 

46 Tanításom nagy része arra irányult, hogy felfedezzétek magatokat, hogy megismerjétek magatokat, 

hogy többé ne essetek el az úton, és ne kiáltsatok többé kegyelemért, amikor elveszettnek vagy 

nyomorultnak érzitek magatokat. 

47 Miért hullatnátok könnyeket, amikor annyi gazdagságot és rejtett kincset hordoztok a lényetekben? 

Életed egyik célja, amelyet már rég elfelejtettél, ez: Meg kell ismernetek magatokat ahhoz, hogy 

felfedezzétek mindazt, amit a lélek tartogat. 

48 Kérdezz, fedezz fel, kutass, és minél jobban behatolsz lényedbe, annál nagyobb kincseket és 

meglepetéseket fogsz felfedezni. 

49 Ti sokaság, jöjjetek velem, megmentelek titeket. Amikor a világ fáraszt téged, amikor embertársaid 

rosszul ítélnek meg téged, amikor szeretteid nem értenek meg téged, gyere hozzám, és én befogadlak. 

Bebizonyítom neked, hogy mindent tudok, ami veled történt. 

50 Jöjjetek, hogy felemeljelek benneteket az igazi életre, és emlékeztesselek benneteket arra, hogy 

adakozásra teremtettelek. De amíg nem tudjátok, hogy mit hordoztok magatokban, addig lehetetlen lesz 

odaadni annak, akinek szüksége van rá. 

51 Lásd, hogy minden, ami körülvesz téged, hogyan teljesíti az adakozás küldetését. Az elemek, a 

csillagok, a lények, a növények, a virágok és a madarak - minden, a legnagyobbtól a már nem 

érzékelhetőig, képes és hivatott adni. Miért teszel kivételt, noha te vagy a leginkább felruházva a szeretet 

isteni kegyelmével? 

52 Mennyivel inkább kell növekednetek bölcsességben, szeretetben, erényben és képességekben, 

hogy világosság legyetek fiatalabb testvéreitek útjában! Milyen magas és gyönyörű sorsot adott neked 

Atyád!  

53 Érezzétek békémet, és hordozzátok szívetek mélyén. Ne hagyjátok, hogy bárki is megfosszon 

titeket a békémtől. Ez egy kincs - a legnagyobb, amit az ember birtokolhat. 

54 Sem a hatalom, sem a tudomány nem volt képes békét adni nektek. Mindazonáltal azt mondom 

nektek, hogy ne essetek kétségbe, ha nem találjátok meg. Mert nem fog sokáig tartani, amíg megértitek, 

hogy a béke valóban a jóakaratú emberekben van, hogy szeressenek, szolgáljanak és engedelmeskedjenek 

az Isten által diktált törvényeknek. 

55 Hallgassátok meg tanításomat, amely megtanít benneteket a törvény teljesítésének 

legpraktikusabb, legegyszerűbb és legkönnyebb módjára. Értsd meg, hogy Istened, az Ő művei és élete 

egyszerű és világos, hogy a tudatlanságod és éretlenséged az, ami miatt az egyszerű bonyolultnak tűnik 

számodra, és ami nyilvánvaló, az titokzatosnak tűnik. 

56 Isten nem bonyolult, nem titokzatos és nem rendezetlen a teremtésében, mert ami tökéletes, az 

egyszerű. A teremtmények viszont a különböző stádiumaikban annál bonyolultabbak, minél 

tökéletlenebbek. 

57 Próbáljatok megismerni Engem, próbáljatok meg behatolni a spirituális jelentésébe, amíg igaz 

elképzelésetek nem lesz Atyátokról. Még ha a rólam való tudásotok csekély is, akkor is pontosnak kell 

lennie. 

58 Ha valódi fogalmatok lesz a létezésemről, a lényemről, a hatalmamról és az igazságosságomról, 

akkor képesek lesztek, amikor eljön az idő, hogy igaz fogalmat adjatok embertársaitoknak arról, hogy mi a 

ti Atyátok. 

59 Akkor látni fogjátok, hogy az az Isten, akit az emberek távolinak, elérhetetlennek, titokzatosnak és 

felfoghatatlannak képzeltek, eltűnik, hogy helyette megjelenjen az igaz Isten, akinek szíve örökké nyitott 

gyermekei felé, aki minden helyen és minden pillanatban jelen van. 

60 Ha egyszer igazán megismertek Engem - mert a rólam alkotott elképzelésetek még inkább emberi, 

mint spirituális, és a hitetek kicsi -, akkor mélyebben fogtok szeretni Engem, mint ma. Ha egyszer még 

tökéletesebben szeretsz Engem, fáradhatatlanul hordozod majd a fényt mindenhová, ahol sötétséggel 

találkozol. Őszinte lesz a könyörületed mindazok iránt, akik nem ismerik az igazi Atyát - azok iránt, akik 

azt hiszik, hogy szeretnek Engem és ismernek Engem, de valójában nem ismernek Engem igazán, és nem 

szeretnek Engem tisztán. 
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61 A Második Korszakban örömmel vándoroltam a mezőkön, ahol a mezőgazdasági munkások, 

amikor megláttak Engem arra járni, odajöttek, hogy fogadjanak Engem, és szívükből beszéltek Hozzám. 

Lelkem örült, hogy tiszta és egyszerűnek látta őket. 

Beléptem az otthonokba, néha éppen akkor, amikor a szülők leültek az asztalhoz a kisgyermekeikkel. 

Amikor meghallották hívásomat, örömmel jöttek hozzám, meghívtak Engem, hogy egyek velük, 

megnyitották előttem a szívüket, hogy kérjenek tőlem valamilyen kegyelmi ajándékot. Megáldottam 

mindannyiukat, és amikor újra találkoztam a tanítványaimmal, azt mondtam nekik: Ezek a családok a 

Mennyei Királyság tükörképei, és ezek az otthonok olyanok, mint a szentélyek. 

62 Néha, amikor egyedül voltam, felfedeztek a gyerekek, akik odajöttek hozzám, hogy kis virágokat 

nyújtsanak, elmondjanak nekem egy kis bánatot, és megcsókoljanak. 

63 Az anyukák aggódva figyeltek, amikor a kisgyermekeiket a karjaimban találták, és hallgatták a 

szavaimat. A tanítványok azt gondolták, hogy ez a Mester iránti tisztelet hiányát jelenti, és megpróbálták 

elűzni őket a jelenlétemből. Akkor azt kellett mondanom nekik: "Hadd jöjjenek hozzám a gyermekek; 

mert ahhoz, hogy a mennyek országába bejussatok, a gyermekek tisztaságával, egyszerűségével és 

egyszerűségével kell rendelkeznetek". 

64 Örültem ennek az ártatlanságnak és pártatlanságnak, mint ahogyan az ember örül egy éppen nyíló 

virágbimbó látványának. 

65 Ők is virágzó lelkek, ígéretek a jövőre nézve, életek, amelyek elkezdenek ragyogni. 

66 Szeretem a lelkeket, mert rügyek, amelyeknek életre kell nyílniuk az Atya dicsőségére. 

67 Egy bizonyos alkalommal meghívtak egy esküvőre Máriával, a földi édesanyámmal együtt. A 

gyermekeimmel akartam lenni abban a jelentős pillanatban a két ember életében, akik szerelemből 

egyesülnek. Látni akartam e szívek örömét, és velük együtt akartam átélni az ünnepüket, hogy 

megértessem veletek, hogy nem vagyok közömbös egyetlen üdvösséges örömötök iránt sem, és hogy 

jelenlétem nem hiányozhat életetek egyetlen fontos vagy jelentős pillanatából sem, és Mária, a szerető 

Anya és a ti Pártfogótok is bizonyítékát adta annak, hogy mi a kötelessége ezzel az emberiséggel szemben, 

amikor az Ő erejét felhasználva arra kérte Jézust, hogy növelje a lakoma borát, amely rövid időre fogytán 

volt. Megadtam ezt a csodát annak az áldott közbenjárásnak a kedvéért, annak a nőnek a szíve kedvéért, 

akinek a hatalmamba vetett hite és a kérésre való ösztönzése tökéletes példa számotokra. 

68 Hadd említsem meg - még ha csak röviden is - ezeket az eseményeket. Ne mondd azonban, hogy 

feltétlenül szükséges, hogy visszatérjek a világba. Mert akkor el kell mondanom nektek, hogy mindaz, 

amit tapasztaltam és beszéltem, le van írva és jelen van a szellemetekben. Másrészt, fel kell ismernetek, 

hogy ez az élet, amely minden fejlődési szakaszában csodálatos, egy mély és végtelen tankönyv, amely 

örökké hozzátok szól Tőlem. 

69 Figyeld meg, érezd meg, és felfedezed benne a Mestert, az Atyát és a Bírót, hallani fogod a hangot, 

amely már itt beszél hozzád egy másik, magasabb, fényesebb és tökéletesebb életről. 

70 Tanítványok: Felemeltelek benneteket a föld porából, amelyben a fájdalomtól legyőzve feküdtetek, 

a remények és megvalósítások életébe. Megéreztettem veletek az erőmet a megpróbáltatásaitokban, 

megtanítottalak benneteket arra, hogy ne kételkedjetek, ne essetek kétségbe, még a legnagyobb 

szenvedésekben sem. 

71 Ma tudjátok, hogy jelenleg az egész emberiség issza a szenvedés poharát, hogy nem csak ti 

vagytok azok, akik szenvednek, és nem csak ti vagytok azok, akik könnyeket hullatnak, vagy akik a 

szenvedés poharát nagyobb intenzitással ürítik ki. Ezért köszönetet mondtok Nekem, és gondolataitokat 

embertársaitokra fordítjátok, és egy kicsit elfeledkeztek magatokról. 

72 Mindannyian sebet hordoztok a szívetekben. Ki tudna úgy behatolni a belsődbe, mint én? Ismerem 

a szenvedéseteket, a szomorúságotokat és a csüggedtségeteket a világotokban uralkodó sok 

igazságtalanság és hálátlanság láttán. Ismerem azoknak a kimerültségét, akik sokáig éltek és dolgoztak a 

földön, és akiknek a létezésük olyan, mint egy nehéz teher. Ismerem azoknak a hiányát, akiket egyedül 

hagytak ebben az életben. Mindannyiótoknak azt mondom: "Kérjetek, és megadatik nektek", mert azért 

jöttem, hogy megadjam nektek, amire szükségetek van Tőlem, legyen az társaság, lelki béke, gyógyulás, 

feladatok vagy fény. 

73 Ne szégyelljetek sírni előttem, emberek, mert a könnyek nem csak a gyermekek és a nők könnyei. 

Boldogok, akik sírnak előttem, mert kezem felszárítja könnyeiket, és vigasztaló szavam leszáll a szívükbe. 
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Aki gyengén jön hozzám, az később erős lesz embertársaival szemben, mert tudta, hogyan váljon erőssé az 

Atyja erejében. 

74 Tudjátok, hogy nem korlátozom magam arra, hogy érezzem a megpróbáltatásaitokat, hanem el 

akarom távolítani őket. De nemcsak az szükséges, hogy ezt tudjátok, hanem az is, hogy szeretetetek és 

hitetek legyen törvényemben, hogy tudjátok, hogyan kell kérni és imádkozni, és hogy türelmesek legyetek 

a megpróbáltatásokban. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 263  
1 Lelkem békéje legyen bennetek a közösség e pillanatában, amelyben az Isteni Fény megvilágít 

benneteket és megerősíti a lelketeket. 

2 Boldogok azok, akik a béke és harmónia paradicsomáról álmodnak. 

3 Boldogok azok, akik megvetik a jelentéktelenségeket, a hiúságokat és a szenvedélyeket, amelyek 

semmi jót nem hoznak az embernek, még kevésbé a lelkének, és közömbösen tekintettek rájuk. 

4 Boldogok azok, akik lemondtak a fanatikus kultikus cselekedetekről, amelyek nem vezetnek 

sehová, és elhagyták az ősi és téves hiedelmeket, hogy elfogadják az abszolút, csupasz és tiszta igazságot. 

5 Áldom azokat, akik elutasítják a külsőt, hogy helyette a spirituális szemlélődésnek, a szeretetnek 

és a belső békének adják át magukat, mert egyre inkább felismerik, hogy a világ nem ad békét, hogy azt 

önmagatokban találjátok meg. 

6 Boldogok azok közületek, akiket nem ijesztett meg az igazság, és akiket nem háborított fel, mert 

bizony mondom nektek, a fény vízesésként fog a lelketekre hullani, hogy örökre kioltsa a fény utáni 

vágyatokat. 

7 Béke köpenyét terítem rátok, akik egy vagy más helyen gyűltetek össze, és akiket elragadott az 

Isteni Mester iránti vágy. Amikor hozzám jöttök, imádkozzatok, imádkozzatok tanítványaim, mert bár 

még nem láttátok, hogy mindaz, amit megjövendöltem nektek, beteljesedik, de még látni fogjátok. 

8 Imádkozzatok továbbra is, hogy az ember tudatlanságának terhe engedjen, és azoknak a hiúsága is, 

akik azt állítják, hogy tanultak, mert felhalmozták más emberek tudását, és akik nem tudják, hogy az igazi 

tanult ember nem az, aki arra törekszik, hogy felfedezze a legjobb módját a pusztításnak, az uralkodásnak, 

a megsemmisítésnek, hanem az, aki azért emelkedik fel, hogy képes legyen teremteni, hogy 

harmonikusabbá tegye az emberek életét, minden teremtett dolog Istene és minden teremtmény iránti 

szeretetre inspirálva magát. 

9 Azt mondom nektek, tanítványok, hogy ne a hamisságban keressétek az igazságot, hanem az 

alázatos lélekben, a felebarát iránti szeretet által felemelt szívben, az élet egyszerűségében és 

tisztaságában. 

10 A bölcsességben van a gyógyító balzsam és a vigasztalás, amelyre szíved vágyik. Ezért ígértem 

nektek egyszer az Igazság Lelkét, mint a Vigasztalás Lelkét.  

11 De elengedhetetlen a hit ahhoz, hogy ne álljunk meg az úton, és ne érezzünk félelmet a 

megpróbáltatásokkal szemben. 

12 A hit olyan, mint egy világítótorony, amely megvilágítja az utadat az életben, amíg megérkezel az 

örökkévalóság biztonságos kikötőjébe. 

13 A hit nem lehet azoknak a langyos és félénk lelkeknek a hite, akik ma egy lépést tesznek előre, 

holnap pedig egy lépést hátra, akik nem akarnak megküzdeni saját fájdalmukkal, és nem akarnak hinni a 

Lélek győzelmében, kizárólag az Atya irgalmassága miatt. 

14 A hit az, amit az a lélek érez, amely, tudván, hogy Isten benne van, szereti Urát, és örömmel érzi 

Őt magában és szereti embertársait. Olyan nagy a hite az Atya igazságosságában, hogy nem várja el, hogy 

felebarátai szeressék, hogy megbocsátja a vétkeket és a vétkeket, hanem hisz abban, hogy holnap megtelik 

világossággal, mert érdemei révén elérte a megtisztulást. 

15 Akinek hite van, annak békéje van, szeretet van benne, és jóság van benne. 

16 Gazdag lélekben, sőt anyagiakban is; de igazi gazdagságban, nem pedig abban, amit ti gondoltok.  

17 Az emberek félelmükben menekülnek a nyomorúság elől, és rettegésükben újra és újra 

szakadékokba és megpróbáltatásokba zuhannak. Nem gondolnak a megfelelő eszközökre, hogy 

megmentsék magukat ezektől a karmaiktól. De aki a világ nyomorúsága elől menekül, az egoista, aki 

mindenkit, aki keresztezi az útját, elnyom, darabokra tép és romlásba dönt. Csak magára gondol, egyetlen 

eszménye és célja a biztonsága és megőrzése. A többiek nem a testvérei, mind idegenek számára. Nincs 

hite, nem ismeri ezt a fényt, nem bízik az igazságban, mert nem akarta megismerni. 

18 De mit tettetek azokkal az emberekkel, az emberiséggel, akiket azért küldtem hozzátok, hogy 

emlékeztesselek benneteket az Én utamra, a hit útjára, amely a bölcsesség, a szeretet és a béke útja? 

19 Ti nem akartatok tudni a feladataikról, és a képmutató hitetekkel harcoltatok ellenük, amit az 

elméleteitek és felekezeteitek miatt gyakoroltatok. 
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20 A szemetek nem akarta szemlélni azt a fényt, amelyet minden küldöttem a szeretet üzeneteként 

hozott el nektek, akár prófétáknak, látnokoknak, megvilágosodott embereknek, orvosoknak, 

filozófusoknak, tudósoknak vagy pásztoroknak nevezitek őket. 

21 Azok az emberek fényt terjesztettek, de ti nem akartátok felismerni a fényüket, megelőztek 

benneteket, de ti nem akartátok követni a lépteiket; példaként hagyták nektek az áldozat, a fájdalom, az 

irgalom útját, de ti féltetek követni a példájukat, anélkül, hogy tudatában lettetek volna annak, hogy az 

Engem követők fájdalma a Lélek öröme, egy virágokkal teli út és egy ígéretekkel teli horizont. 

22 De nem azért jöttek, hogy a föld virágainak illatát szaglásszák, és nem azért, hogy a világ múlandó 

örömeivel megrészegüljenek; mert lelkük vágya már nem a tisztátalan, hanem a magasabbrendű után volt. 

23 Szenvedtek, de nem keresték a vigasztalást, mert tudták, hogy azért jöttek, hogy önmagukat 

vigasztalják. Semmit sem vártak a világtól, mert a csata után azt az örömöt várták, hogy láthatják a lelkek 

feltámadását hitre és életre - mindazokét, akik elszakadtak az igazságtól. 

24 Kik ezek a lények, akikről beszélek nektek? Mondom nektek, ők mindazok, akik a fény, a szeretet, 

a remény, az egészség, a hit, az üdvösség üzeneteit hozták nektek - függetlenül attól, hogy milyen nevet 

viseltek, vagy milyen módon láttátok őket megjelenni, vagy milyen címet viseltek a földön.  

25 Ti is lehetnétek olyanok, mint ők, ha példát vennétek azokról a nagyszerű példákról, amelyeket 

folyamatosan adok nektek küldötteimen keresztül. Ne használja azonban kifogásként azt, hogy az emberek 

nem értik a műveit. Ne mondjátok, hogy azok, akik a szeretet üzenetét hozták nektek, csak vetettek, de 

nem arattak. Nem, emberek, a lélek aratása nem jön gyorsan, ha figyelembe vesszük, hogy a "test" 

terméketlen föld, amelyet folyamatosan gyümölcsözővé kell tenni a szeretet által, amíg gyümölcsöt nem 

hoz. 

26 Mit mondjak nektek a mai tudósaitokról, azokról, akik megkérdőjelezik a természetet, annak erőit 

és elemeit, és így a jót valami rossznak állítják be? Nagy szenvedést fognak átélni, mert eltörték és 

megették a tudomány fájának éretlen gyümölcsét - egy olyan gyümölcsöt, amelyet csak szeretettel 

érlelhettek volna meg.  

27 Csak a szerelmem menthet meg téged! Nézzétek, az emberekben még a szeretetnek még a 

maradványa sem maradt meg. Imádkozzatok, de az ima erejébe vetett igaz hittel, olyan nagy hittel, hogy 

legyőzi azoknak a fegyvereknek az erőszakosságát, amelyekkel embertársaitok az életben harcolnak, és 

elpusztítják felebarátjuk békéjét. 

28 Ti, akik eltávolítottátok azokat az alakokat és képeket a szemetek elől, amelyekkel imádkozni 

szoktatok, gyakorolhatjátok az igazi imát, mert többé nem korlátozzátok Istent egy öregemberre, és nem 

engeditek meg képzeleteteknek, hogy emberi formát adjon annak, aminek nincs formája, mert isteni. 

29 Amikor a tested a földön marad, és a lelked felemelkedik a mennyei otthonokba, amikor átmész 

azon, amit halálnak nevezel, és felemelkedsz a végtelenbe, rá fogsz jönni, hogy mennyi hamis elképzelést 

teremtett az elméd, és akkor úgy fogod érezni, hogy a hazugság úgy távozik a lelkedből, mintha egy 

szemkötő leesne a szemedről, és meglátná az igazság fényét. 

30 Hányan remélik, hogy a legmagasabb mennyországba jutnak, hogy találkozhassanak Máriával, akit 

mindig emberi alakban képzelnek el, mint azt a nőt, aki a világban volt, mint a megtestesült Krisztus 

anyját, és akit trónon ülő, gyönyörű és hatalmas királynőként képzelnek el. De azt mondom nektek, hogy 

ne adjatok többé formát az Isteninek az elmétekben. Mária, a ti Szellemi Édesanyátok létezik, de nincs 

sem női, sem más alakja. Ő a szent és szerető gyengédség, akinek irgalma a végtelenségig terjed. Ő 

uralkodik a lelkekben, de uralkodása az alázat, az irgalom és a tisztaság uralma. De nincs trónja, ahogyan 

azt a férfiak képzelik. Gyönyörű, de olyan szépségű, amit még a legszebb arccal sem lehet elképzelni. 

Szépsége mennyei, és te soha nem leszel képes felfogni a mennyei. 

31 Azt mondom neked: Ha egy kicsit közelebb szeretnétek kerülni az igazsághoz, és elmerülni a 

szemlélésében, akkor kitartóan távolítsátok el szemetekből és elmétekből az összes olyan alakzatot, 

amelyet az isteni formát próbáltátok megadni. 

32 Amikor fokozatosan megérted, hogy az Isteni Mesternek még sok mindent kell oktatnia és 

helyrehoznia, engedni fogod, hogy igazságom behatoljon elmédbe, és akkor látni fogod, hogy új horizont 

jelenik meg lelked előtt, amely mezőket, völgyeket, ösvényeket és hegyeket kínál neked, hogy vándorolj, 

tanulj, új dolgokat ismerj meg, és lélekben magasabbra fejlődj. 
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33 Az én fényem minden lélekben ott van. Most abban az időben vagytok, amikor Lelkem kiárad az 

emberekre. Ezért mondom nektek, hogy hamarosan mindannyian érezni fogjátok a jelenlétemet - a 

tanultak és a tudatlanok, a nagyok és a kicsik, a hatalmasok és a szegények egyaránt. 

34 Egyesek és mások is reszketni fognak az élő és igaz Isten igazsága előtt. 

35 Itt van egy új lecke, tanítványok, hogy mélyen elgondolkodjatok rajta. Értsétek meg, hogy nem 

csak azért jöttem, hogy olyan szavakat hallgassatok, amelyek gyönyörködtetik a fületeket vagy simogatják 

a szíveteket. Értsétek meg, hogy a Mester célja az, hogy kivonjon benneteket a sötétségből, hogy 

megmutassa nektek az igazság fényét. 

36 Én vagyok az örök fény, az örök béke és az örök boldogság, és mivel a gyermekeim vagytok, az az 

akaratom és a kötelességem, hogy dicsőségem részeseivé tegyelek benneteket, és ezért tanítom nektek a 

Törvényt, mint azt az utat, amely a lelket ennek az országnak a magasságaiba vezeti. 

37 A törvény teljesítésére és az érdemszerzésre minden nap, minden órában van lehetőség. Ne 

hagyjátok őket elmenni, ne hagyjátok őket elmenni, mert utána már nem tudjátok visszaszerezni őket. 

Készüljetek fel a jó napra, és mondom nektek, amikor eljön az éjszaka, az alvásotok nyugodt és szelíd 

lesz. Élj erényes életet, és lelki kibontakozásod örökké tart. 

38 Szeretett tanítványok, két alkalommal voltam emberekkel: az egyik alkalommal emberi, a másik 

alkalommal szellemi formában. Itt az ideje, hogy megértsétek tanításaimat. 

39 Miért szoktál sírva és panaszkodva jönni? Amikor a világban voltam, nem éltem kényelem és 

élvezetek között, és nem volt földi hatalom jogara. Szenvedtem, küzdöttem, és még csak nem is lázadtam 

a fájdalmam ellen. Azért jöttem, hogy felvegyem a keresztemet, és beteljesítsem a küldetést, amelyet 

szabadon magamra róttam. 

40 Meg kellett tanítanom nektek, hogy az Atya akaratát teljesítő lélek, miután elvégezte a munkáját, a 

Végtelen utáni vágyakozásban szárnyal felfelé, maga mögött hagyva mindent, ami anyag, hogy a mennyei 

régió felé törekedjen. 

41 Nyomorúságotokban vagy nehézségeitekben gyakran kérdezitek magatokat, hogy Atyátok miért 

nem ad meg nektek mindent, amire vágytok, hiszen felfogásotok szerint csak a kegyelem ajándékait 

kívánjátok a javatokra. De én azt mondom nektek: Ha megadnék nektek mindent, amire vágytok, és 

megadnék minden boldogságot, amire vágytok a földön, később megbánnátok, mert meggyőznétek 

magatokat a stagnálásotokról. 

Igen, tanítványok, ha mindezek birtokában lennétek, elpazarolnátok, nem őriznétek meg, mert nem 

került sem erőfeszítésbe, sem munkába, hogy megszerezzétek. Ha viszont megkapod, amit ma kérsz, 

anélkül, hogy kiérdemelnéd, érdemek alapján, meglátod, milyen szeretettel fogod megtartani. 

42 Mikor fogják megérteni a szavamat? Mikor engeded, hogy kivirágozzon a szívedben és 

gyümölcsöt teremjen a lelkedben? Gondoljatok rám, ahogy én is gondolok rátok. Ki érzi magát egyedül a 

világban? Ki mondta, hogy árva? Ha felkészültök, többé nem fogjátok azt mondani, hogy egyedül 

vagytok, mert mindenhol érezni fogjátok a segítségemet. 

Keressétek az én utam világosságát, és nem lesz mitől félnetek. Ne kössétek magatokat a tudomány 

vagy az emberi tudás fényéhez, mert az értelem fénye túl gyenge ahhoz, hogy a lelket Isten jelenlétébe 

vezesse. 

43 Bizony mondom nektek, ami felemelhet benneteket, az a szeretet, mert benne rejlik a bölcsesség, 

az érzés és az emelkedettség. A szeretet az Istenség minden tulajdonságának összefoglalása, és Isten 

minden szellemi teremtményben meggyújtotta ezt a lángot. 

44 Hány leckét adtam nektek, hogy megtanuljatok szeretni! Hány lehetőséget, életet és reinkarnációt 

osztott ki neked az Isteni Irgalmasság! A leckét annyiszor ismételték, ahányszor csak szükséges volt, amíg 

meg nem tanulták. Ha egyszer teljesült, nem kell megismételni, mert elfelejteni sem lehet. 

45 Ha gyorsan megtanulnátok a leckéimet, nem kellene többé szenvednetek, és nem kellene sírnotok a 

hibák miatt. Az a lény, amely felhasználja a földön kapott leckéket, visszatérhet a világba, de ezt mindig 

érettebben és jobb életkörülmények között fogja megtenni. Az egyik élet és a következő között mindig lesz 

egy regeneráló szünet, amely szükséges a gondolkodáshoz és a pihenéshez, mielőtt az új nap munkáját 

elkezdené. 

46 Valaki azt mondja Nekem a szívében: "Atyám, ez a napi munka vagy pihenés arra szolgál, hogy 

ismét elküldj minket, hogy új munkát keressünk a világban? Meddig tart ez még?" 
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47 Ó, kicsikém, megbocsátom tudatlanságodat, és elmondom neked, hogy semmi igazságtalanságot és 

tökéletlenséget nem hoztam neked az élet útján, amelyet meg kell tenned. A szellemi lélek fáradhatatlan. 

Csak akkor érzi a test által közvetített fáradtság hatását, ha anyagban él. De amikor visszatér a szellemi 

szabadsághoz és a szellemi fényhez, leveti a fáradtságot, és újra fáradhatatlanná válik. 

48 Legyetek erősek a világ és a test kísértéseivel szemben. Emlékezzetek a példámra, amikor egy 

próbatételen mentek keresztül. 

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

válaszolom nektek, hogy nem az alacsonyabb kísértések érintették meg a Mesteretek szívét. 

50 A testem a világban emberi és érző volt, Szellemem eszköze volt, hogy átadjam leckéimet az 

emberiségnek. Tudta, hogy milyen megpróbáltatás vár rá, mert a Lelkem kinyilatkoztatta neki, és ez a test 

szenvedett a rá váró fájdalom miatt. 

51 Azt akartam, hogy ez a test adja nektek a valódi emberség jellemzőit, hogy meg legyetek győződve 

arról, hogy fájdalmam valódi volt, és emberi lényként való áldozatos halálom igaz volt. 

52 Ha nem így lett volna, áldozatos halálomnak nem lett volna értéke az emberek előtt. Ezért Jézus 

háromszor hívta segítségül a Lelkem erejét, ami arra ösztönözte Őt, hogy megállja a nehéz próbát. Először 

a sivatagban, másodszor a Gecsemáné kertben, harmadszor a kereszten. 

53 Szükséges volt, hogy emberré lettem, és feláldoztam nektek a testemet és a véremet, hogy az 

emberiség által okozott fájdalom nyomot hagyjon bennetek. De ha "lélekben" jöttem volna - milyen 

áldozati halált szenvedtem volna el általad? Miről mondhattam volna le, és milyen fájdalmat okozhattál 

volna Nekem? 

54 Az Isteni Lélek halhatatlan, a fájdalom nem éri el Őt. A "hús" azonban érzékeny a fájdalomra, 

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

kinyilatkoztassam magam a világnak, és felajánljam neki valódi áldozati halálomat, cserébe azért, hogy 

megmutassam neki az üdvösségéhez vezető utat. 

55 Vegyetek példát rólam ebben a Passióban, amíg bűnösök vagytok, és emlékezzetek arra a Vérre, 

hogy bűneiteket megbánva megtisztulhassatok a végtelen szeretet példáján, amelyet én adtam nektek. 

56 Amíg emberek vagytok, emlékezzetek rám azon a kereszten, hogyan bocsátottam meg, áldottam 

meg és gyógyítottam meg hóhéraimat, hogy életetek nehéz útja során ti is áldjátok meg azokat, akik 

rosszat tesznek nektek, és tegyetek minden lehetséges jót azokkal, akik rosszat tettek veletek. Aki így 

cselekszik, az az én tanítványom, és valóban azt mondom neki, hogy fájdalma mindig rövid lesz, mert 

éreztetni fogom vele az erőmet a megpróbáltatás pillanataiban. 

57 Nagyon kevesen vannak azok, akik a Mester példáján keresztül akarják oktatni embertársaikat. Ez 

a helyzet e nép körében is, amely a közösségek többségében olyan szavakkal tanít, amelyeknek nincs 

erejük, mert nem erősítik meg őket cselekedetek és példák. 

58 Most lehetőséged van meghallgatni tanításom magyarázatát, amely apránként fogja 

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

59 Ne féljetek követni a lépteimet, senkitől sem fogom kérni, hogy ugyanazokon a szenvedéseken 

menjen keresztül, mint amiket én szenvedtem a világban, sem azt, hogy ugyanúgy hozza meg áldozatát. 

Azt is el kell mondanom nektek, hogy csak ez a test tudott kiüríteni egy olyan szenvedéses kelyhet, 

amilyet a szellemem kínált neki, más ember nem bírta volna ki. Mert testem életerőt merített az erényből, 

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

60 Gyűljetek össze, emberek, és használjátok ki ezt az áldott csendet, amelybe belekerültök, amikor 

tanításaimat hallgatjátok. Bizony mondom nektek, hogy az összegyűjtés és a spiritualizáció e pillanataiban 

az én magom a legrejtettebb szívetekben is kicsírázik. 

61 Boldogok vagytok, akik kihasználjátok megnyilvánulásom utolsó idejét ebben a formában, tudván, 

hogy nem kapjátok meg újra ezt a kegyelmet. 

62 A megnyilvánulásom ideje az áldások ideje volt. Megajándékoztam az elesetteket, felemeltem az 

élet harcában legyőzötteket, és új lehetőséget adtam a bűnösöknek és a páriáknak. 

63 Boldog idők voltak, amelyekre vágyakozva fogunk emlékezni, amikor véget érnek. Mert bár 

szavamat a hanghordozón keresztül hallották, a szívek érezték jelenlétemet, és a lelkek megteltek isteni 

lényegemmel. 
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64 Ti, emberek sokasága, mindig őrizzétek meg azt a szellemiséget, amelyet ebben az áldott órában 

tanúsítotok. Legyen mindig jelen találkozóitokban, imáitok pillanataiban és minden egyes munkátokban. 

65 Igyatok ebből a borból, egyetek ebből a kenyérből, amíg jóllaktok. Mert az én igehirdetésem el fog 

múlni, mivel a felkészülés ezen időszakának utolsó szakaszában vagytok. 

66 Az a tanítvány, aki valóban felkészül, mindig az ajkán lesz a tanúságtétel, és lehetetlen lesz 

számára, hogy elrejtse a Mesterétől örökölt igazságot. A világosság benne lesz, és egész lénye élő 

tanúságtétel lesz az Igéről és azokról a cselekedetekről, amelyeket kinyilatkoztattam nektek. 

67 Aki elrejti Szavamat és a rábízott ajándékokat a szívében, az nem fogja megtapasztalni a 

boldogságot, amit ezzel elvesztett. Mert az Én földjeimen vetni, harcolni és szenvedni jó öröm és 

boldogság a léleknek. 

68 A küzdelem nem kell mindig könnyűnek lennie. Lesznek keserű próbatételek napjai vagy 

pillanatai. De a léleknek még ezekben is alázattal és szeretettel kell válaszolnia az Atya akaratára, mert 

ebben a szelídségben fogom kinyilatkoztatni békémet a jó tanítványokban, a hűséges tanúkban. 

69 Azt gondoljátok, hogy a Második Korszak apostolai számára könnyebb volt az út és könnyebb a 

küzdelem? Nem, emberek, mint a Mesterüknek, nekik is megvolt a maguk Szenvedése és Golgotája. De 

minden szenvedésükben békességgel telve emelték fel lelküket, tudván, hogy minden szenvedésüket 

embertársaik, az igazságra vágyók iránti szeretetből szenvedték el. 

70 Ha megkérdeznétek tanításom követőit, hogy elgyengültek-e, vagy féltek-e üldözőiktől és 

hóhéraiktól, azt mondanák, hogy hitük egy pillanatra sem lankadt, hogy az isteni hatalomba vetett 

bizalmuk abszolút volt, és hogy e hitük miatt közömbösek voltak a veszteségek, a gúnyolódások, a 

megpróbáltatások és még a halál iránt is. 

71 Ez az előttetek lévő ösvény, az élő tanúságtétel arról, hogy az ember számára nem lehetetlen 

követni Jézus lépéseit, és hasonlóvá válni hozzá hatalomban, szeretetben, erőben, irgalmasságban. 

72 Nem azt akarom mondani nektek, hogy ahhoz, hogy a tanítványom lehessetek, szükségszerűen 

üldöztetést és halálos harcot kell elszenvednetek, mint azok a mártírok. Megértetem veletek, hogy ahhoz, 

hogy szeressétek felebarátotokat, félre kell tennetek a saját magatok iránt érzett szeretetet, hogy bizonyos 

pillanatokban el kell felejtenetek a sajátotokat, hogy másokra gondolhassatok. Mert csak az igaz 

szeretetből fakadhatnak halhatatlan tettek, amelyek méltók arra, hogy példaként maradjanak meg mások 

számára, mint azoké a tanítványoké, az isteni Ige hírnökeié, akik mindent beleadtak az örömhír 

terjesztésének buzgalmában, abban a vágyukban, hogy Mesterük fényét a szívekbe vigyék. 

73 Ez volt a példa, amit közelről kaptak, és minden erejükkel, amire csak képesek voltak, 

megpróbáltak hasonlóvá válni hozzá. Ki jár közületek a lemondás, a szelídség és az irgalmasság útján? Az 

út nyitva van, az ösvény vár rád, az út mellett ott vannak a mezők, amelyek vízre szomjaznak és magra 

éheznek. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 264  
1 Szeretett emberek, felfedezem bennetek a harcos szellemet, amely meg akar maradni 

Törvényemben, amely arra törekszik, hogy Szavam által inspirálódjon, és hogy fénynyomot hagyjon az 

emberiség útján. 

2 Ahhoz, hogy ez a nép szaporodjon, ahogy Izrael szaporodott Egyiptomban, és hogy más 

közösségek is csatlakozzanak hozzájuk, bizonyítékot kell adnotok a törvényem iránti igaz 

engedelmességről. Bátorítalak benneteket, hogy folytassátok a lelki napi munkát, amelyet feladatként 

bíztam rátok, amivel azt mondom nektek, hogy aki hagyja, hogy szavam a szívébe hatoljon, kiismerje és 

megértse, az aligha vall kudarcot. 

3 Nem követelem meg az összes időtöket e küldetés teljesítéséhez, Nekem elég, ha a napból néhány 

percet az Igém tanulmányozására fordítotok, ha jó munkát végzel, vagy ha valamilyen módon előrelépsz a 

spirituális úton. 

4 Olyanok vagytok, mint egy tükör, amely vissza akarja tükrözni irgalmamat és szeretetemet, de 

homályos, és nem engedi, hogy a fény és az igazság visszatükröződjön. Tisztítsd meg, és látni fogod, hogy 

az én szellemem tükröződik a tiédben. 

5 Amikor szíved legmélyéről azt mondod Nekem: "Mester, a szolgád vagyok, kész vagyok 

engedelmeskedni akaratodnak", ez lesz az a pillanat, amikor valóban elkezdek megnyilvánulni benned. 

6 Jóakaratod ellenére szíved ma még mindig alszik szeretetemmel szemben, és még nem értetted 

meg, hogy küldetésed teljesítését szeretetemnek kell inspirálnia. Az a tanítvány, akit ez az erő mozgat, 

apostol lesz az életében, nagy tettekre lesz képes, mert semmitől sem fog félni, semmi sem fogja 

elgyengíteni. 

7 Amikor békéről beszélsz, legyen béke a szívedben. Amikor rólam és a Munkámról beszéltek, 

először ismerjetek meg Engem, hogy soha ne rontsátok el az igazságot. Ne tekintsétek magatokat annak 

kizárólagos birtokosainak, mert tudatlanságból és fanatizmusból vétkeznétek. Azt akarom, hogy amikor az 

igazságot tartalmazó tanításokkal prédikáltok, tudjátok ugyanakkor, hogyan fedezzétek fel az igazságot 

embertársaitokban. Némelyiknek sok fénye lesz, másoknak csak egy szikra. De mindannyiukban 

felfedezhetitek Jelenlétemet, mert mindannyian az én gyermekeim. 

8 Adjatok hálát Atyátoknak és örüljetek, mert tanúi vagytok a helyreállítás idejének. Holnap 

helyreállítjátok magatokat, amikor már a szellemvilágban szemlélitek földi munkáitok gyümölcsét. Igen, 

tanítványok, a könnyek és a vezeklés völgye a béke és a szellemi fejlődés földjévé fog átalakulni. 

9 Az emberiség a mai napig nem épített igazi templomot az Úr szeretetére. Számos istentiszteleti 

formát és rítust hozott létre, és számos vallási közösséget alapított. De a szellem templomát, amelynek 

alapjai mozdíthatatlanok, még nem építette fel. 

10 Amint ez a szentély a szeretet, az igazság és az igazságosság rendíthetetlen és örökkévaló 

sziklájára épül, minden hitbeli nézeteltérésetek el fog párologni, és látni fogjátok, hogy háborúitok 

eltűnnek. 

11 Csak az én igazságomban leszel képes felfedezni örökségedet. De ha messze vagytok tőle, akkor el 

kell felejtenetek magatokat, amíg testvérekké nem váltok. 

12 Nektek, spiritualista népemnek az lesz a feladatotok, hogy testvériesen viselkedjetek mindenkivel, 

hogy példamutatással tanítsátok a szeretet legfőbb parancsolatát. 

13 Még nem tudod, hogyan fogsz dolgozni, és azt sem tudod, meddig ér el a lelked ereje. De én 

nagyon jól tudom, és azt mondom nektek: Ne aggódjatok, bízzatok bennem, az én világosságom 

megmutatja nektek a rést, és az én hangom jelzi az időt, hogy elkezdjétek a napi munkát. 

14 A lelked már meghallott Engem és felébredt, ezért nem hagyom, hogy most elaludj. Vágyik arra, 

hogy tiszta érzéseken keresztül szárnyaljon, mert érzi sorsában az Én szeretetemet. Hagyd, hogy teljesítse 

a feladatát, adj neki szabadságot a küldetéséhez, és ne hallgasd meg a hangját, amikor azt érezteti veled, 

hogy az az óra az övé valami nagyszerű munkáért. 

15 Azok, akik már elkötelezték magukat kinyilatkoztatásaim tanulmányozásának - azok, akik időt 

szánnak arra, hogy elgondolkodjanak Igémről - azok lesznek azok, akiknek az út járhatóbb és a kereszt 

könnyebb lesz. Az Ige patakként fog áradni ajkukról, és a gyógyító balzsam csodálatosan fog hatni lelki 

kezükben. 
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16 Boldogok azok, akik hallgatnak rám, és használják az utasításaimat, mert sok elégedettség, öröm 

és győzelem lesz a lelkükben. 

17 A jó tanítványoknak alázatosnak kell lenniük, és a szeretet művei lesznek azok, amelyek elárulják, 

hogy kik ők. Nem úgy, mint néhány "gyermek tanítványom", akik anélkül, hogy fogalmuk lenne arról, mit 

jelent a Munkámon belüli küldetés, azzal dicsekszenek, hogy az én kiválasztottjaim közé tartoznak, és azt 

akarják, hogy a világ lássa a pecsétem jelét a homlokukon. 

18 Ez az emberiség - intuitív és éber - nagyon hamar fel fogja fedezni azokat, akik valóban 

prédikálnak, és azokat, akik csak színlelnek. 

19 Mivel mindannyiótokhoz beszéltem, ez azt bizonyítja, hogy azt akarom, hogy mindannyian 

birtokában legyetek a fénynek. 

20 Az ön felelőssége nem korlátozódik arra, hogy megmutassa a helyes utat annak, aki még soha nem 

járt rajta. Tudjátok, hogy az útról letért "munkásoknak" keresztezniük kell majd az utatokat. Tanácsot kell 

adnod nekik, hogy visszatérjenek az "akadályhoz". 

21 Vigyázzatok mindannyian arra, amit rátok bíztam. Járj alázattal és megfontoltsággal, és győzni 

fogsz. Amikor kiüríted a szenvedés poharát, tedd türelemmel, és hamarosan elmúlik. 

22 Ha sejted vagy tudod, hogy az ítélet veled van, és hogy eljött a nagy megpróbáltatások órája, 

emeld fel a lelked, növeld a hitedet és bátorítsd a szívedet. 

23 Ha eddig száműzöttnek éreztétek magatokat, ha távol érzitek magatokat az Atyaországtól vagy az 

Atya házától, ne aggódjatok. Érdemeitek elvezetnek benneteket az Atyaföldre, amely után lelketek 

vágyakozott, másrészt pedig cselekedeteitek révén közeledik a földi béke ideje, ha szeretitek Mennyei 

Atyátokat azáltal, hogy szeretitek és megbocsátotok embertársaitoknak. 

24 El sem tudjátok képzelni annak a léleknek a boldogságát, aki ebben a megpróbáltatásokkal teli 

életben előrehaladt, és belép az Úr jelenlétébe. Magasztos lelki nyelven mondja Atyjának: "Győztem, 

Uram, győztem a fény által, amelyet a lelkemnek adtál, a szeretet által, amelyet kinyilatkoztattál nekem. 

Nagyon nagyok voltak a megpróbáltatásaim, nagyon erősek a viharok, amelyek felkorbácsoltak. de a te 

erőddel mindenen győzedelmeskedtem, és most itt vagyok veled." 

25 A szeretetnek ez a lángja gyújtotta meg a próbákat, mert különben a lélek életéből hiányoznának a 

tanulságok, minden képessége továbbra is szunnyadna benne. 

26 Szomorúságot látok sok tanítványomban, mert sejtitek, hogy hívásom nem fog sokáig váratni 

magára, és hogy a lelketek, amikor elhagyja ezt a földet, nem lesz elég szerencsés ahhoz, hogy békében 

láthassa. De azt is mondom nektek: Ne aggódjatok, mert a lelketek majd örülni fog abból a szellemi 

birodalomból, ahonnan idejött, amikor meglátja, hogy a béke ideje eljön erre a világra. 

27 Már közeledik az idő, amikor az Élet Igéje kivirágzik az emberek szívében, amikor napról napra 

látni fogjátok, hogy Igém megvalósul, és akkor, amikor már nem ehhez a világhoz tartoztok, mindent a 

szellemi világból fogtok látni, és teljes tisztasággal és megértéssel tanúi lesztek mindennek. 

28 Oltsd a tudásszomjadat, és minden lépésednél 

meg fogsz lepődni életed során, és ha a kereszted nehéz is, megtanulod, hogy a létet szórakoztatóvá és 

könnyűvé tedd. 

29 Mint erényekkel teli tanítványok, emeljétek fel magatokat, hogy tanításom eljusson a 

szellemetekbe. Akkor minden erőt megtalálsz benne, amire szükséged van ahhoz, hogy győzedelmeskedj a 

kísértésekben és próbatételekben. 

30 Már összegyűjtöttem a csűrömbe a küldetésetek teljesítésének első termését, mint vetők az Én 

mezőmön, és Igémmel bátorítottalak benneteket, hogy folytassátok a magok terjesztését. Ne ess kétségbe, 

ha néhány szív nem reagál azonnal az üzenetedre. Tudjátok, hogy ahogyan vannak lelkek, akik 

ébredeznek, úgy vannak olyanok is, akik késlekedni fognak. 

31 Már látom, hogy nagy tömegek jönnek a kegyelem forrásához, amely az én tanításom, hogy 

lemossák foltjaikat, megszabaduljanak tisztátalan ruháiktól, és felöltözzenek az én világosságomba. 

32 Ki az azok közül, akik hallották az Igémet ebben az időszakban, nem tudja, hogy az 1950-es év 

végén véget vetek az igehirdetés e formájának? Senki. Mind a nagy, mind a kis közösségekben, a városok 

és a falvak találkozóhelyein - minden hanghordozón keresztül kifejeztem akaratomat, hogy ezen a napon 

véget vetek az emberi értelem által történő kihirdetések e szakaszának. 



U 264 

132 

33 Egy új nap lesz az az idő a spiritiszta emberek számára, amikor már nem ebben a formában 

hallanak Engem, hanem a lelkük legmagasztosabb formájában fogadnak és éreznek Engem. 

34 Akkor, amikor már nem hallotok Engem a hanghordozón keresztül, mélyen el fogtok gondolkodni 

tanításomon, és megértitek sok olyan leckét, amit most nem tudtok magatoknak elmagyarázni. Ezért, 

amikor azok kérdeznek téged, akik nem hallottak Engem - amikor az Én eljövetelem és megnyilvánulásom 

okáról kérdeznek téged, képes leszel világos szavakkal elmondani nekik, hogy visszatérésemnek ugyanaz 

volt az oka, mint annak, aki annak idején Engem emberként engedett a világba jönni: hogy az igazság, a 

törvény útjára vezessen benneteket, amelytől eltávolodtatok, mert megpróbáltátok a törvény igazi 

teljesítését hagyományokkal, rítusokkal és bálványimádó kultuszokkal helyettesíteni, és ez nem az igazi 

út, bár néha jó szándékkal az Atyát imádja és neki tetszik. 

35 Ahogyan az isteni útmutatásokat egyszer hamisan értelmezték, úgy az én tanításomat is 

meghamisították ebben az időben; és így szükségessé vált, hogy a Mester újra eljöjjön, hogy segítsen 

nektek megszabadulni a tévedéseitektől, mert nagyon keveseknek sikerül maguktól megszabadulniuk a 

tévelygéseiktől. 

36 Bár már akkor is megígértem nektek, hogy vissza fogok térni, azt is el kell mondanom nektek, 

hogy azért tettem ezt, mert tudtam, hogy eljön majd az idő, amikor az emberiség nagyon messze lesz attól 

a meggyőződéstől, hogy tanításaim útján járjon; és ez az az idő, amelyre bejelentettem visszatérésemet. 

37 Beteljesítettem a nektek adott szavamat: Lélekben jöttem, ahogyan azt akkor megígértem nektek, 

amikor apostolaim utoljára látták alakomat. Csak ezeken a hanghordozókon keresztül tettem magam 

ismertté, mert akkor nem érezhettétek volna jelenlétemet lélekben, és nem kaptátok volna meg az 

inspirációmat. 

38 Szükségessé vált a megnyilvánulásom a szellemetek, sőt az érzékeitek birodalmában, ami a 

szellemtől a szellemig való megnyilvánulás előfutáraként szolgál. Ezért átmenetileg azokon a 

hanghordozókon keresztül tettem magam ismertté, akik által jeleztem utolsó megnyilvánulásom napját. 

39 Ez volt az az átmeneti forma, amelyet Én választottam, hogy beszéljek hozzátok, mielőtt eljött 

volna a gyermekek és az Atya közötti szellemi párbeszéd ideje - átmeneti, mert Én nem emberi lényként 

jöttem, látható és megérinthető formában, mint azokban a napokban, sem teljesen szellemi formában, 

hanem az általam megvilágosított értelmi szerveken keresztül közvetítve. 

40 Ez a fajta megnyilvánulás arra szolgált, hogy bizalmat ébresszen bennetek Jelenlétem iránt. Valami 

hasonlót nyújtottam apostolaimnak a második korszakban, amikor áldozati halálom után olyan formában, 

olyan testben jelentem meg nekik, amely nem volt sem isteni, sem teljesen emberi, de mégis látható és 

megérinthető, és ezért képes volt bizalmat ébreszteni még a leghitetlenebbekben is. 

41 Mennyire szerettétek volna, ha abban az időben is jelen lehettetek volna, ahogyan azok az 

emmauszi vándorok, és mennyire szerettétek volna hallani azt az igét, amit az apostolok hallottak így! De 

ez egy másik idő volt, és ezért más tanulságok. 

42 Higgyétek el, hogy ez a forma, amelyben most hallotok Engem, fejlettebb, mint az a forma, mert 

ez a forma a lényetekben zajlik, az elme, a szellem, a lélek szervéből ered, míg az a forma, amelyet 

tanítványaim láttak és hallottak, azon kívül volt, és csak az érzékeiknek nyilatkozott meg. 

43 Ma nem kell kinyitnotok a szemeteket, hogy emberi alakot lássatok Bennem, nem kell kenyeret 

kapnotok a kezemből, hogy higgyetek a jelenlétemben, és nem kell ujjatokkal a sebeimbe nyúlnotok, hogy 

higgyétek, hogy én vagyok. 

44 Azt kérdezitek, hogyan láthatták akkor emberi alakomat, és az egyik tanítványom még meg is 

érinthetett Engem, holott már nem tartoztam az emberi világhoz? - Még sokat kell tanulnotok Tőlem, hogy 

felismerjétek mindannak az igazságát, amit elétek tettem. De minden rejtélyre fény derül a maga idejében. 

Egyelőre csak annyit kell tudnotok, hogy az isteni természet és az emberi természet között sok más van, 

amelyeket az Úr az Ő magasrendű céljaira használ. 

45 Krisztus kinyilatkoztatásaiban és tanításaiban jóval megelőzte korát, hogy amikor eljönnek azok az 

idők, amikor az ember felébred a szellemi életre, és érdeklődni kezd mindaz iránt, ami e magasabb élethez 

kapcsolódik, akkor Jézusban lépten-nyomon felfedezze a Mestert, aki mindent kinyilatkoztatott, elmondott 

és meghagyott gyermekeinek. 
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46 Imádkozzatok és gondolkodjatok el szavamon, mert a munka és a küzdelem napjai jönnek e nép 

számára, akik Mesterük eme megnyilvánulásában részesültek, akinek tanúságtételét el kell terjeszteniük az 

egész világon. 

47 Izrael népe, szeretett tanítványok: az emberiség őrzőinek készültetek. Ti őrzitek az Új Jeruzsálem 

áldott városának kapuit - a tizenkét szellemi kaput, amelyeken keresztül az idegenek a világosság utáni 

vágyakozásban belépnek. 

48 Áldott a tizenkét törzs! Mennyi áldást kaptál, mennyi kiváltságot! Mindenkor lejöttem hozzátok, 

hogy szellemtől szellemig beszéljek hozzátok. Megkérdeztem tőletek a vágyaitokat, és ti azt válaszoltátok 

nekem: "Az a vágyunk, hogy az emberiség megmeneküljön." 

Azt hiszed, hogy már megmenekültél, hogy képes leszel legyőzni az élet viszontagságait, és látod 

magad körül az elszegényedett, tudatlan és anyagiasodott emberiséget, amely nem törekszik a magasabb 

fejlődésre, és szenvedsz miattuk. Imádkozol és kérsz Engem, hogy elnyerd a lelki ajándékokat, hogy 

megmenekülj. De én mondom neked: Minden lelket meg fogok menteni. Az örömhír el fogja érni őket. 

Csak kevesen hallották szavamat az emberi értelemmel. Nem mindenki fogja megismerni Munkámnak 

ezt a szakaszát, de ebben az időben minden emberi lényben a spirituális párbeszédet keresem. 

Szavam sokféle formában árad ki: a lelkiismeret által, a rólam tanúskodó próbák által, a természet 

erőin keresztül vagy szellemi gyermekeim által. Az én szavam egyetemes. Mindenki, aki felkészül, hallani 

fogja a hangomat. 

49 Tanításom tökéletes szeretetre, önzetlen szeretetre tanít benneteket. Megmutattam nektek a 

szeretetemet, mint Atya, mint barát és mint testvér. Azt akarom, hogy így szeressétek egymást, hogy 

érezzétek az igazi szeretetet embertársaitok iránt, hogy emeljétek fel azt, aki elesik, hogy mindig 

megbocsássatok. Az Életem, amely oly közel volt hozzátok a Második Korszakban, tanító példa, hogy 

mindenki példát vehessen róla. A lecke, amelyet adtam nektek, minden idők embereinek szól. 

50 Adjátok vissza lelketeknek mindazt a kegyelmet, amellyel eredetileg fel volt ruházva, és amelyet 

rongyokban hagytatok, ahogy mentetek előre. Azt akarom, hogy olyan templommá váljatok, amelyben 

örökké lakhatok. 

51 Ó, szeretett Izrael! Jöjj az emberek segítségére, készítsd elő az útjukat, erősítsd meg a hitüket, 

töltsd meg a szívüket reménnyel. Hogyan tudnád visszafordítani ennek a zűrzavarral teli világnak az útját, 

amikor saját hibáit és tökéletlenségeit látja benned? Te, kis gyermekem, beszélj magadban, vizsgáld meg 

magad, irányítsd szeretettel a testi burkot, amit adtam neked, irányítsd lépteit, és formálj lélekből és 

anyagból egy testet és egy akaratot. Engedelmeskedj a törvénynek. Használd ki az akarat szabadságát, 

hogy korlátlanul szerethess, és hasznos és harmonikus létet teremts. Engedelmeskedjetek a szellem és a 

természeti világ törvényeinek, mert mindkettőt én rendeltem el, és azok tökéletesek. 

52 Én, az Atya, mindig kegyesen tekintettem rátok, és mindent előkészítettem és biztosítottam, hogy 

minden szellemi ajándékot megkaphassatok. Lelkedet az angyalok kenyerével, testedet pedig az általam 

teremtett természet gyümölcseivel kínáltam. Lehetőségetek volt arra, hogy a Földre jöjjetek, hogy 

befejezzétek azt a munkát, amit a lelketek tökéletesítése érdekében elkezdtetek. Nem ismeritek fel 

szeretetemet mindebben? Nem hatoltatok magatokba, hogy lássátok, hogy olyanok vagytok, mint Én? 

Azért adtam neked mindent, mert szeretlek, és azt akarom, hogy Velem legyél a tökéletességben. 

53 Utasítsátok el magatoktól a bűnt, ne hagyjátok magatokat elcsábítani hamis ígéretekkel, még akkor 

sem, ha rájöttök, hogy a földi örömök tetszenek a szíveteknek. 

Bár az utam tövisekkel van bevetve - válaszd ezt az utat, mert ez az, amely a békéhez vezet. Nekem 

minden sebre van balzsamom, míg a világnak sem szeretete, sem irgalma nincs irántatok. 

54 Az emberiség keresztet épít Nekem. Hitük hiánya folyamatosan sebet ejt Isteni Lelkemben. De 

minden sebemet a megbocsátás köpenye alá rejtem, és elfojtom panaszaimat, hogy ne essetek kétségbe. 

55 Figyelj a harmadik korszak keresztjének lábánál. A poharam nagyon keserű. Egy cseppet fogtok 

kérni tőlem ebből a pohárból, hogy megismerjétek az ízét. De már ma megmondom nektek: ha életetek 

már nagyon szomorú, ha vezeklő életet éltek, jobb, ha megédesítitek napjaitokat, mosolyogjatok a 

szeretetért, örüljetek kinyilatkoztatásaim szemlélésében, amelyek azt hirdetik nektek, hogy ezután az idő 

után béke lesz, hogy minden megújul, és a kegyelem és az erény lesznek azok az erők, amelyek mozgatni 

fogják az embert. 
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56 Felkészítek minden nemzetet, minden otthont és szívet, hogy elküldjem nekik a béke és az 

egyesülés üzenetét. Az utolsó csata után, amelyet az emberiség vívni fog, az Én Királyságom meg fogja 

közelíteni az ember lelkét, hogy örökre letelepedjen benne. A jó harcosaként hagylak benneteket a rossz 

ellen, hogy elpusztítsátok a háború minden elemét, a bűn vagy a betegség minden csíráját. Állj az emberek 

mellé a válság idején, és bontakoztasd ki minden szeretetedet, hogy enyhítsd szenvedésüket. 

57 Ez idő alatt sok hanghordozón keresztül adtam Igémet. Mindig ugyanazzal a lényeggel 

nyilatkozott meg, a jelentése ugyanaz. Műveletlen, egyszerű férfiakat és nőket használtam fel, akiket 

eszközként használtam arra, hogy átadjam az én éltető, szeretetteljes és bölcs Szavamat. 

Távozásom után, amikor egyesítettétek tanításaimat és felfedeztétek minden egyes inspirációmat, fel 

fogjátok ismerni a tökéletest és el fogjátok távolítani a tökéletlent. Ne tulajdonítsátok Nekem azt a részt, 

ami a hanghordozónak jár. Megvilágosítalak benneteket, hogy egyetlen könyvben egyesítsétek a három 

részt, amelyet a három időben adtam, és amelyek egy művet alkotnak. Ezért beszélek nektek újra és újra 

Mózesről, az első korszak küldöttjéről. Felelevenítem Jézus és tetteinek emlékét, és egyesítem vele a 

Harmadik Korszak Szentlélekként való megnyilvánulásomat. 

58 Amikor békében és egységben vagytok, ó tanítványok, akkor adom majd át nektek 

kinyilatkoztatásaimat. Az arcotok akkor az őszinteséggel teli lelket fog tükrözni. Minden ajándékod 

birtokában hagylak, és a túlvilágról követni fogom lépteidet, látni fogom tetteidet, mert nagyon közel 

leszek hozzád a templomban és a szíved otthonában. 

59 Látom, hogy eltávolítjátok a gyermekeket, mert úgy gondoljátok, hogy nem értik az Igémet. De 

nem emlékeztek arra, hogy azt mondtam nektek, hogy ezekben a kis testekben nagy lelkek laknak, akik 

sok mindent tudnak rólam. Ne zárják el szemüket e Munka fénye elől, bár vágynak arra, hogy tanúi 

legyenek a próféciák beteljesedésének. Az Ön munkáját rajtuk keresztül fogják megerősíteni. 

Ez a világ nem fog megállni a spiritualizáció felé tartó fejlődésében. Különböző korokban hívlak 

benneteket, mert a szellemléleknek nincs kora, nincs neme, a lényege örökkévaló, hozzám hasonló. 

Örüljetek e lelkek fényének, és imádkozzatok első lépéseiktől kezdve földi küldetésük beteljesedéséért. 

60 Imádságod ezen a napon a világ békéjéért való könyörgés. Átalakítom Magamat a hírnöködddé. 

Minden jótettért, amit teszek, minden megbocsátásodért megbocsátok egy nemzetnek. Magodat Én fogom 

megsokszorozni az örökkévalóságban. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 265  
1 Tanítványok, jöjjetek a székemhez, és gondolkodjatok tanításaimon. Látni fogjátok, hogyan 

fedezitek fel elmélkedésetek során a szó jelentését, amely feltárja előttetek életetek valódi értelmét. 

2 Ha az emberek kezdettől fogva és minden időkben felismerték volna, hogy az ő célja a lélek 

tökéletesítése, akkor más lett volna a létezésük és más a művük. Az ember azonban első lépéseitől fogva 

tulajdonosának tekintette magát annak, ami csak rövid időre került a rendelkezésére, és tisztességtelen 

célokra használta mindazt, amit nemes művekre bíztak rá. 

3 Nézd meg, hogy ez a világ a tudományával csak a földi dicsőséget és hatalmat igyekszik 

felfedezni, nem törődve a lélek tökéletességével. De ha a lélek nem fejleszti képességeit, és nem 

alkalmazza a benne lévő erényeket, akkor nem lesz képes a szeretetre vagy az igazi irgalom érzésére az 

életében. 

4 Sokan szeretnék megszabadítani a lelküket ettől az anyagias, romlott és önző élettől, ami a 

világban uralkodik. De nem tudnak felszabadulni, mert az élet küzdelme olyan bonyolult, keserű és nehéz 

számukra, hogy még a lelküket is megkötik az emberi élet gondjai és problémái. 

5 Ha könnyebb lenne a földi létetek, akkor az élet küzdelme is kevesebb lenne, és lenne 

szabadságotok és időtök arra, hogy a lelketek a rá váró feladatok teljesítésével foglalkozzon. 

6 Nem rátok, kis tanítványaimra hárul az emberiség átalakítása, mert ez a munka meghaladja a ti 

erőtöket. Nektek azonban ezt az isteni üzenetet kell terjesztenetek, amely fel kell, hogy szabadítsa az 

embereket a nagy tévedésekből, amelyekben éltek. 

7 Ez a munka, a szellemi mag elvetése ilyen száraz mezőkön, hitet, szeretetet és erőfeszítést igényel, 

mint minden nagy munka. Ezért azt mondom nektek, hogy egy pillanatra sem szabad kételkednetek Isteni 

terveim megvalósításában; mert ha kételkednétek, akkor semmi eredményeset nem érnétek el. A ti 

feladatotok az, hogy a tanítványok eme szövetségének tagjaként dolgozzatok, amelyet jelenleg készítek 

elő. 

8 Ne gondoljátok, hogy ti vagytok ennek a szellemi munkának az alapítói. Értsétek meg, hogy ti 

más, korábbi erőfeszítések folytatói vagytok, más munkáké, amelyeket testvéreitek végeztek el korábbi 

időkben. 

9 Ezért mondtam nektek, hogy a tanítás, amit ma hoztam nektek, ugyanaz, mint korábban, és mindig 

is az volt - ha felfedeztek benne bármilyen különbséget, az csak a külső formát érinti. Mert a forma, 

amelyben tanításomat adtam nektek minden korban, az emberiség által elért szellemi fejlettségnek 

megfelelően alakult, és aszerint is, hogy milyen emberekhez szóltam. 

10 Az volt a sorsotok, hogy ebben az időben befogadjatok Engem. Küldetésetek nem lesz kevésbé 

fontos, mint az, amit a múlt idők hírnökeire és apostolaimra bíztam. Az Én Igém a ti műveitek 

tisztaságával együtt lesz az a gyümölcsöző mag, amely arra hivatott, hogy kivirágozzon az emberek 

szívében. 

11 Meg tudnád-e változtatni szavaimmal és példáddal olyan emberek és nemzetek életét, akik sok 

évszázadon át a szellemtől távol éltek? 

12 Értsétek meg, hogy előzetesen fel kell készülnötök, amíg készen nem álltok arra, hogy mesterek 

legyetek ebben a tanításban, és szeretettel kézen foghatjátok embertársaitokat, mintha kisgyermekek 

lennének, hogy lépésről lépésre vezessétek őket az első leckétől az utolsóig. 

13 Senki ne pazarolja el az olyan értékes időt, mint a jelen, és ne várja, hogy a jövő betöltse küldetését 

anélkül, hogy megfelelően kihasználná a jelent, amelyet egyelőre a szívén viseljen, hogy ne essen 

kétségbe, amikor eljön a csata órája. Teljesen meg kell bíznod abban, amit hirdetni fogsz, és el kell űznöd 

a félelmet, hogy a különcök és materialisták könnyedén semmissé teszik majd a tanácsaidat. 

14 Aki fél, az azért fél, mert nincs teljesen meggyőződve az igazságomról, és ezt az embert addig kell 

próbára tenni, amíg a hit lángja ki nem lobban a szívéből. 

15 Amikor a tanítvány elérte a Mester kegyelmét, jelenléte és szavai szeretetteljes, barátságos, 

meggyőző lesz. Úgy fog viselkedni, hogy az első pillanattól kezdve bizalmat ébreszt. A szava bizonyítani 

fogja, hogy valóban tudja, amit mond, hogy abszolút meggyőződése van arról, amit tanít, és hogy egy 

magasabb fény világítja meg őt. Amikor a jó tanítvány ellenfelei támadásán találja magát, nyugodtan várja 

őket, mert szíve nem fél semmitől, és mert teljes a bizalma abban, aki tanította őt. 
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16 Bizony mondom nektek, aki követni akar Engem, hogy tanítványom legyen, annak le kell vetnie a 

képmutatás ruháját, és fel kell öltöznie az őszinteségbe és az igazmondásba, amit a Mesterben látott, mert 

Én vagyok az Igazmondás. 

17 Szükséges, hogy az igazság vetői megjelenjenek a földön, és mindenütt terjesszék balzsamomat, 

hogy a süketek hallják, a vakok pedig lássák üzenetem fényét. 

18 Isten csak jót akar teremtményeinek. Boldogok mindazok, akik együttműködnek e jó 

megvalósításában. 

19 Szavam visszhangja és az, amit teszel, sok helyen ismertté vált - messzebbre, mint hinnéd. És bár a 

szkeptikus emberek, akikhez a megnyilvánulásom híre eljutott, nem tudnak hinni egy olyan tanításban, 

amely a viszályok e világát testvéri családdá alakítja át, ez a hitetlenség ne aggasszon benneteket, és ne 

aggasszon benneteket az sem, hogy hány évnek kell eltelnie ahhoz, hogy megtérjenek. Küzdjetek, 

dolgozzatok ezért a munkáért, mert így fokozatosan megteremtitek a harmónia világát, és a mag egyre 

jobban és jobban elterjed. 

20 Emberek, a mostani időszak a próbatétel időszaka számotokra - használjátok ki. Nem lesz jó, ha 

később megbánod, és azt mondod: "Uram, bocsásd meg gyengeségemet". Mondom nektek, hogy nem 

fogjátok tudni visszaszerezni az elszalasztott lehetőséget, hanem csakis a törvényemről szóló cselekedetek 

és bizonyságtételek által. 

21 Azért hagyom itt nektek ezt az atyai tanácsot, hogy elgondolkodjatok mindarról, amit mondtam 

nektek, és ahogyan mennyei Atyátok megtervezte magának a szeretet, az élet és a tanítás tervét 

teremtményei számára, úgy nektek is, tőle inspirálva, meg kell terveznetek magatoknak a szeretet, az 

alázat, az engedelmesség, az állhatatosság és a megváltás tervét. 

22 Az ember jobban törődött az emberi életével, mint a szellemi életével, még akkor is, ha gyakran 

tudatában volt annak, hogy az emberi mulandó, a szellemi pedig örökkévaló. Ez az oka annak, hogy bár 

civilizációja és tudománya fejlődött, szellemileg megállt, és vallásaiban álomba merült. 

23 Nézzétek meg egyik vallást a másik után, és látni fogjátok, hogy egyik sem mutatja a fejlődés, a 

kibontakozás vagy a tökéletesség jeleit. Mindegyiket a legmagasabb igazságként hirdetik; de mivel azok, 

akik vallják, azt hiszik, hogy mindent megtalálnak és tudnak benne, nem tesznek erőfeszítést, hogy egy 

lépéssel is továbblépjenek. 

24 Az isteni kinyilatkoztatások, Isten törvénye, az én tanításom és az én kijelentéseim kezdettől fogva 

megértették veletek, hogy az ember az evolúciónak alávetett lény. Akkor miért nem erősíti meg és igazolja 

ezt az igazságot egyik felekezetetek sem? Azt mondom neked: Csak az a tanítás, amely felébreszti a lelket, 

amely fényt gyújt benne, amely táplálja és feltárja előtte azt, amit magában hordoz, amely felemeli, 

valahányszor megbotlik, és megállás nélkül halad előre - csak ezt a tanítást ihlette az igazság. De nem 

pontosan ez az, amit tanításom mindig is kinyilatkoztatott nektek? Mégis sokáig szellemi értelemben 

mozdulatlanok voltatok, mert jobban aggódtatok a földi életetekkel kapcsolatos dolgok miatt, mint a 

lelketek miatt. De hogy ne hagyjátok el teljesen a szellemi dolgokat, vallásaitokat úgy alakítottátok ki, 

hogy azok a legkevésbé se akadályozzák földi munkátok és kötelességeitek teljesítését. Aztán, amikor 

követed ezt a vallási hagyományt, azt hiszed, hogy igazságot szolgáltatsz Istennek, igyekszel 

megnyugtatni a lelkiismeretedet, és azt hiszed, hogy ezzel biztosítod a mennyországba való bejutásodat. 

25 Micsoda tudatlanság, emberiség! Mikor ébredsz végre a valóságra? Nem veszitek észre, hogy 

amikor a vallási szokásaitokat követitek, nem adtok Nekem semmit, és a lelketek is üresen távozik? 

26 Ha elhagyjátok egyházaitokat, és azt mondjátok: "Most már teljesítettem kötelességemet Isten 

iránt", akkor nagy tévedésbe estek, mert azt hiszitek, hogy adtatok Nekem valamit, holott tudnotok 

kellene, hogy nem adhattok Nekem semmit, de sokat kaphattok Tőlem, és sokat adhattok magatoknak. 

27 Azt gondoljátok, hogy a törvény teljesítése azokra a helyekre való eljutásra korlátozódik, és ez egy 

másik nagy tévedés. Mert ezeken a helyeken kell lennie az iskolának, ahol a diáknak tanulnia kell a 

későbbiekre. Visszatérve a mindennapi életbe, a gyakorlatban kell alkalmaznia a megtanult leckét, ami a 

Törvény igazi beteljesülése. 

28 Látjátok, mennyi viszály van a testvérek között, mennyi tragédia a házastársak között, mennyi 

erkölcstelenség és bűn, mennyi háború a nemzetek között? Mindennek az oka az isteni törvényektől való 

elhagyatottságotokban és eltávolodásotokban van. 

29 Az emberekből hiányzik a szellemi nevelés, hiányzik a fejlődésükre vonatkozó tudás. 
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30 A szúró fájdalom, amely sokféle formában ereszkedik le erre a világra, az emberek által elkövetett 

hibák hatása. De nem ismerik fel az igazságosságomat - egyeseket elvakít a becsvágy, másokat a gyűlölet. 

31 Ki lesz képes megszüntetni a gonoszt az emberek között? Valami emberfeletti fájdalom, vagy 

valami végtelenül szomorú próbatétel? Nem, emberek. A fájdalom csak rövid időre állítja meg. De ez a 

rövid idő arra szolgál majd, hogy az emberek elgondolkodjanak, felháborodjanak és újra megnyugodjanak, 

és akkor meg fogják érezni az egyetlen erőt, az egyetlen fényt, amely megmentheti őket, ami az én 

törvényem. 

32 Tanítványok, értsétek meg a kinyilatkoztatás értelmét, amelyet adtam nektek. Gondoljatok bele, 

milyen fontos ez az üzenet az emberek lelke számára. Akkor meg fogjátok érteni, miért jöttem, hogy 

beszéljek hozzátok, és miért történt meg egy időre a megnyilvánulásom köztetek. 

33 Ó, bárcsak mindannyian tudnátok, hogy amikor megemlítem a vallásaitokat és az imádat 

formáitokat, amelyeket követnetek kell, nem akarlak megítélni benneteket, vagy bántani benneteket! 

Bárcsak megértenétek a Mester isteni vágyát, hogy szeressétek egymást és alkalmazzátok a Lélek tanítását 

az emberi életetekre! De tudom, hogy a szívetek még mindig megkeményedett, és hogy üldözni fogjátok 

új hírnökeimet, és gúnyt űztök új kinyilatkoztatásaimból, ahogyan azt a múltban is tettétek. 

34 Mindezek ellenére az én fényem villámként fog villogni keletről nyugatra, és lelkeket szabadít fel. 

35 Imádkozzatok, tanítványok, és imátok legyen annak jele, hogy megértettétek ezt a tanítást, hogy 

holnap a tanító szavam által megszerzett tudást műveitekkel fejezzétek ki. 

36 Küzdenetek kell azért, hogy megértsétek a munkát, amelyet rátok bíztam, mert ez lesz az egyetlen 

dolog, amellyel elérhetitek, hogy a tanúságtételeitek tartalmazzák a lényeget és az igazságot. 

37 Értsétek meg azt is, hogy ha a tanításomban való tudásotok nem elégséges, akkor a hitetek és 

meggyőződésetek veszélyben lesz, amikor a világosság ellenségei bennetek harcolnak a munkám ellen. 

38 Mondtam nektek, hogy a világ minden táján spiritualistákat fogtok látni megjelenni, bár ők még 

nem hallották ezt a szót, és ha megfigyelitek a viselkedésüket és meghallgatjátok a szavaikat, meg fogtok 

lepődni, amikor felismeritek az intuíciót és a spiritualizmusról alkotott világos elképzelésüket. De azt is 

bejelentem nektek, hogy távozásom után olyan csoportok és szekták fognak megjelenni, amelyek 

spiritisztáknak fogják magukat nevezni, bár életük és munkájuk a spiritualitás negációja lesz. Ellenkezve 

jönnek majd hozzátok, és keresni fogják a tökéletlenségeteket, hogy elutasítsanak benneteket, és csalóknak 

nevezzenek benneteket. 

Bár kételkedtek benne, még köztetek is - azok között, akiket ez az Ige táplált - lesznek olyanok, akik 

fellázadnak testvéreik ellen, és a lázadás és a tévtanítás fegyvereit ragadják meg. 

39 Milyen fegyvereket tudnátok használni ezek ellen az erők ellen, ha a hitetek nem szilárd és a 

tudásotok nem nagy? 

40 Ne gondoljátok, hogy arra törekszem, hogy fegyvereket adjak nektek, hogy megvédjétek a 

hiteteket az ellenségeskedéssel szemben. Nem akarom, hogy vitatkozzatok velük, még kevésbé, hogy 

elutasítsátok őket, és bezárjátok előttük az ajtótokat. Az az akaratom, hogy maradjatok nyugodtak a 

posztjaitokon, hogy soha ne érjen meglepetés, és hogy bárki is jön, hogy megkeressen benneteket, 

imádkozva és az Igét tanulmányozva találjon benneteket. 

41 Műveid őszintesége lesz a legjobb fegyver, amit azok ellen kell használnod, akik tönkre akarnak 

tenni téged. 

42 Állhatatos katonákat akarok a soraimban, bátor katonákat, akik tudják, hogyan kell megvédeni az 

igazságot, nem pedig fanatikusok légióit, akik tudatlanságukban meggyalázzák a munkámat ahelyett, hogy 

tisztelnék azt. Nem akarok kishitű emberek tömegeit, akik a harc előtt elveszítik a bátorságukat, és 

elmenekülnek, mert képtelennek tartják magukat a harcra. 

43 Vizsgáljátok meg magatokat, és ha azután, hogy oly sokáig hallottatok Engem, úgy érzitek, hogy 

képtelenek vagytok harcolni, akkor ez megérteti veletek, hogy nem használtátok szavamat, hogy nem 

értettétek meg hívásom célját, és hogy elaludtatok anélkül, hogy meghallottátok volna az ébresztő hívást, 

amely szüntelenül hangzik hirdetéseimben. 

44 Nem azt mondom nektek, hogy elveszettek vagytok, és hogy elkerülhetetlenül vereséget kell 

szenvednetek üldözőitek által. Nem, épp ellenkezőleg, azt mondom nektek, hogy még mindig kedvező az 

idő arra, hogy alaposan megvizsgáljátok a műveiteket, legyenek azok szellemi vagy emberi természetűek - 

hogy közelről megfigyeljétek a cselekedeteiteket, hogy felfedezzetek mindent, ami téves, hamis és 
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méltatlan az én Munkámhoz. Ha egyszer eléritek, hogy tetteiteket az őszinteség és a tisztaság jellemezze, 

nem lesz mitől félnetek. Mert az igazi spiritualizmus az összes törvény teljesítésének útjára fog terelni 

benneteket, amiért senki sem lesz képes elítélni benneteket. 

45 Tudnotok kell, hogy a hit fegyvereit nem csak arra kell használni, hogy megvédjétek magatokat, 

hanem a felelősségetek túlmutat önmagatokon. Mert mindegyikőtökre egy-egy sokaságot bíztak, akikért 

vigyáznia, imádkoznia és harcolnia kell, amíg meg nem menti őket a megpróbáltatásoktól. 

46 Még sok reggeli áhítatban hallhattok Engem, és megerősíthetitek tudásotokat és hiteteket. Akkor 

érezni fogod lényedben az ismeretlen erőt és a határtalan bizalmat. Ezt a magabiztosságot és a 

küzdelemmel szembeni nyugalmat a hit adja majd nektek, és a tudás értéket ad annak, amit az Igémben 

találtatok. 

47 Azt akarom, hogy a béke népét alkossátok. Ezért szeretetem köpenyébe burkollak benneteket. 

48 Szeretett emberek: Ma a Lélek nyelvén szóltatok hozzám, és én a békémmel válaszoltam nektek. 

49 Amikor arra gondolsz, hogy hamarosan nem hallod többé ezt az Igét, amely eddig a védelmed volt, 

szomorúság tölt el, és azt gondolod, hogy az Én eljövetelem ebben az időben, bár látszólag hosszúnak tűnt, 

valójában rövid volt. De kérdezem: Mit nevezel "visszatérésemnek"? Az 1866 és 1950 közötti éveket 

felölelő időszakról van szó, amely azt az időt jelöli, amikor az Igémet adom nektek? 

50 Bizony mondom nektek, ez a megnyilvánulás az emberi értelem szervén keresztül csak előkészület 

volt arra, hogy beléphessetek a Szellem és Szellem közötti párbeszéd idejébe, amikor is visszatérésemet 

teljes mértékben a "felhőn lévő szellemben" fogjátok megtapasztalni, ahogyan azt tanítványaimnak 

Betániában bejelentették. 

51 Fogadjátok el ezt az útmutatást, amelyet a hanghordozón keresztül adok nektek, felkészülésként 

arra az időre, amikor már nem az értelem, hanem a szellemetek fogja fogadni a Mester fényét. 

52 Ez az új ígéret és az új cél számotokra. Ne felejtsétek el, hogy az üzenet, amelyet a hanghordozón 

keresztül kaptatok, egy emberi lényen keresztül érkezett, és bármennyire is spiritualizált, nem teljesen 

mentes a tökéletlenségektől és tisztátalanságoktól. Így most már el tudjátok képzelni, milyen 

tökéletességgel fogjátok befogadni az Igém koncertjét, amikor az közvetlenül eléri a szellemeteket, 

közvetítők nélkül, anélkül, hogy előbb át kellene haladnotok a hallásotokon vagy az agyatokon. Először a 

szellemet éri el, és a szellem veszi át a lélek megvilágosításának és a szív megnemesítésének feladatát. 

53 Hosszú ideje hallottátok ezt a tanítást, amelyben az értelmet kellett keresnetek, hogy valami isteni 

dologgal táplálkozzatok. Holnap, amikor már képesek lélektől lélekig ihletet kapni, már nem emberi 

szavakat kap a lelketek, hanem isteni esszenciát, és az lesz a feladatotok, hogy ezt az esszenciát 

gondolatokká, szavakká és művekké alakítsátok át, hogy közvetítők legyetek Uratok és az emberiség 

között. 

54 Értsétek meg, tanítványok, hogy az én hanghordozóim által történő igehirdetések ezen időszakának 

célja az volt, hogy megtanítsalak benneteket az isteni nyelv megértésére. Ez volt a Mester alapvető leckéje 

tanítványainak. 

55 Amíg ezt az Igét halljátok, ma jelenlétemet érzitek, ezért féltek attól a naptól, amikor már nem 

fogjátok hallani. De én azt mondom nektek: Ha lélektől lélekig kommunikáltok Velem, jelenlétemet 

tanítványaim még nagyobb tisztasággal és tisztasággal fogják érezni. 

56 Nagy lesz azoknak az öröme, akik így éreznek Engem a szívükben. Soha nem fogják azt mondani: 

"A Mester hamarosan elmegy", vagy: "Közeledik a nap, amikor az Úr elhagy minket az Ő Igéje nélkül". 

Nem, akkor a tanítványok tudni fogják, hogy az Atya mindig a gyermekeivel volt, hogy soha nem hagyta 

el őket, hogy az emberek voltak azok, akik nem mindig tudták, hogyan kell Velem lenni. 

57 Ma azt mondod: "Isten bennünk van", de ezt úgy mondjátok, hogy nem érzitek vagy nem értitek, 

mert a materializációtok megakadályozza, hogy érezzétek Jelenlétemet lényetekben. De amint a 

spiritualizáció életetek részévé válik, meg fogjátok tapasztalni jelenlétem igazságát minden emberben. 

Hangom visszhangozni fog a lelkiismeretekben, a belső bíró meghallgatásra talál, és az Atya melegsége 

érezhető lesz. 

58 Sok mindenre megtanítalak benneteket, és felkészítelek benneteket, hogy örömmel fogadjátok az 

új idő eljövetelét. De még mindig szomorúságot látok sok szívben, ahogy az utolsó szavam napja 

közeledik. Akik sírnak és szomorúságtól nyomasztottak, azok azok, akik hallottak Engem, de nem értettek 

meg, és akik nem lesznek felkészülve a megpróbáltatás óráján. 
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59 Mindig azt mondtam nektek: Keressétek az isteni értelmet e szavak magjában, amelyeket a 

hanghordozók elragadtatásukban ejtenek ki. Ha megelégedtek e kijelentések külső formájával, akkor isteni 

jelleget adtok sok olyan szónak, amely az embertől származik, és akkor úton lesztek ahhoz, hogy egy új 

fanatizmusba és bálványimádásba essetek. 

60 Meg kell értenetek, hogy arra vagytok hivatottak, hogy elvigyétek az örömhírt az emberiségnek, 

hogy úton vagytok, hogy tanítsátok embertársaitokat azzal a szeretettel, türelemmel és irgalommal, 

amellyel én tanítottalak benneteket, megismételve a leckéket, ha szükséges, és visszafordulva, ha 

szükséges az első oldalak felidézése. 

61 Emlékezzetek arra, hogy sokszor beszéltem nektek a szellemi életről, mielőtt az ember létezett 

volna - az ember megjelenéséről a földön, az első parancsolataimról és az első kinyilatkoztatásaimról. 

Emlékezzetek, milyen gyakran beszéltem nektek az emberiség útjáról az idők során, sikereiről és 

tévútjairól, felfelé ívelő fejlődéséről és hanyatlásáról - a felvilágosultakról, akiknek nevét tisztelettel 

őrzitek, mert nagyszerű és nemes példákat hagytak rátok, valamint mások nevéről, akiknek romlottsága 

kitörölhetetlenül megírta az emberiség történetét, nehogy úgy viselkedjetek, mint ők. 

62 Emlékeztettelek benneteket hírnökeim nevére, akik által üzeneteket, parancsolatokat, próféciákat 

és tanításokat kaptatok. 

63 Így egyesítettem az összes korábbi tanítás tartalmát egyetlen tanításban. 

64 A spiritizmus az az örökség, amelyben a három Testamentum egyetlen szellemi könyvben egyesül. 

65 Minden tanításom célja, hogy felkészítsen benneteket az 1950 utáni küzdelemre - egy olyan 

időszakra, amikor már nem halljátok a szellemvilágot az "ajándékhordozókon" keresztül. A 

megnyilvánulásnak erre a formájára is korlátozva van az ideje. De ezek az áldott lények, őrangyalok, 

tanácsadók, vigasztalók és e nép védelmezői felkészítettek benneteket arra, hogy ezután az idő után is 

emlékezzetek rájuk, érezzétek a jelenlétüket és kapjátok meg a segítségüket. 

66 Mit keresett a szellemvilág ebben az időben? - Hogy elmagyarázzam Tanításomat a szavain és 

művein keresztül, hogy megtanítsalak titeket értelmezni kinyilatkoztatásaimat, és hogy segítsek nektek 

megérteni azok jelentését. 

67 Soha nem adtak nektek fölösleges tanításokat, soha nem fedték fel előttetek azt, amit még nem volt 

itt az ideje, hogy megismerjetek, soha nem azért jöttek, hogy felkeltsék a kíváncsiságotokat, vagy hogy 

titokzatos tudományokat vagy képességeket oltsanak belétek. Az ő küldetésük más volt, lelkük nagysága 

és fényük nem engedhette meg, hogy közönséges materializációkba essenek, mert a szeretet törvényét 

tették szellemük eszményévé. 

68 Ez a szellemi világ isteni parancsra jött, hogy rövid időre emberi módon kommunikáljon, hogy 

nagylelkű testvériségének benyomását, létezésének tanúságát és az emberek között való jelenlétének 

bizonyítékát hagyja maga után. 

69 Azt mondták nektek, hogy amikor már nem emberi ajkakon keresztül szólnak hozzátok, nem 

fognak eltávolodni tőletek - épp ellenkezőleg. Vágynak az érzékenységedre, hogy az elkövetkező 

napokban még jobban érezd a jelenlétüket. 

70 Ha ti, emberek, megtanuljátok használni az adottságaitokat, ha valóban összhangba kerültök a 

szellemvilággal - valóban, mondom nektek, csodák nyomát fogjátok hagyni az utatokon. 

71 Szükséges, hogy ebben az időben megjelenjenek e tömegek közül a bátor szívűek, a jó próféták, a 

jó tanácsadók - azok, akik életükkel és szavaikkal tudják, hogyan vezessék az embereket az általam kijelölt 

úton - azok, akik tudják, hogyan tartsák szeplőtelenül az utasításaim lapjait. 

72 Kik ezek az erős gondolkodásúak, akikről beszélek nektek? Csak azt mondom nektek, hogy 

jelenleg készítem fel őket az Igémmel, hogy amikor ennek a megnyilvánulásnak a vége eljön, 

felemelkedjenek és bátorítsák az embereket, és hitükkel ne engedjék, hogy a tömegek szétszóródjanak. 

73 Az ajkukról elhangzó szó mindig emlékeztetni fog benneteket arra, hogy az emberekkel való 

kommunikációm tanúiként hagytalak benneteket, és szüntelenül azt fogják mondani nektek, hogy arra 

vagytok hivatottak, hogy hirdessétek az emberiségnek, hogy a Lélekben jöttem. 

74 Többé nem jövök el, hogy emberré váljak, vagy hogy az emberek között materializálódjak, nem 

jövök el többé, hogy megtestesüljek ezen a földön. Beszéljetek erről embertársaitoknak, ez a keresztetek 

része. De tudom, hogy képes leszel elviselni. 
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75 Legyetek nyugodtak, mert már elmondtam nektek, hogy amit Cyrenaeus tett Jézusért, amikor látta, 

hogy kimerítette őt a kereszt terhe, azt teszem ma mindazokért, akiknek szükségük van a segítségemre, 

lépésről lépésre elkísérem őket a hegy csúcsára, amely a ti életetek, ahol felemelkedtek sorsotok 

keresztjére. 

76 Akkor megtapasztaljátok majd, milyen kielégítő érzés befejezni egy munkát, ha megengeditek, 

hogy szívetek abban a pillanatban megnyíljon, ahogyan a Mester oldala is megnyílt, hogy kiontsa a 

szeretetről, életről, megbocsátásról szóló vért. 

77 Ez az a tanítás, amelyet jelenleg a spiritualista trinitárius-mariánus emberek szívében elvetek. 

78 "Spiritualista emberek", mert befogadják az Isteni Lélek fényét; "szentháromságtaniak", mert 

felismeritek Istent a kinyilatkoztatás három szakaszában, amelyben megismertette magát az emberiséggel; 

és "máriás", mert felismeritek ezt az isteni gyengédséget, mint a létrát, amely felvezet benneteket az 

Atyához, mint a szószólót, aki megerősít, megvigasztal és megtisztít benneteket, eltávolítva gőgötöket és 

átalakítva benneteket az Úr előtti szelídséggel és alázattal teli gyermekké. 

79 Ne feledkezzetek meg erről a leggyengédebb szeretetről, mert nem mindig vagytok eléggé 

felkészültek ahhoz, hogy elérjetek Engem. De ha bízol benne, hamarosan érezni fogod a segítségét. 

80 Ne feledjétek: "Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mehettek be a mennyek 

országába". 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 266  
1 Én vagyok a Mester. Gyere, hogy élvezd az örök tanítás tanító szavát. Még akkor is jelen van 

tanító szavam, amikor nem ezeken az agyakon keresztül teszem magam ismertté. 

2 Nektek csak rövid pillanatokra adom Szavamat, mert annyira éretlenek vagytok, hogy nem 

lennétek képesek elviselni az örökkévaló tanítás meghallgatását, amely szüntelenül visszhangzik a 

végtelenségben, és minden lényhez, minden lélekhez szól az élet különböző világaiban. 

3 Csak az igazságot mondom nektek. Miért kételkednek sokan abban, amit kinyilatkoztatok nektek? 

Te is egy igazság vagy. Hogy lehet az, hogy bár hiszel a te igazságodban és a te létezésedben, az 

enyémben nem hiszel? Nem tudjátok, hogy az igazság egy? 

4 Itt adok nektek egy rövid, kis tanító beszédet, hogy felfogjátok, megértsétek. De még ebben a 

formában is csak rövid ideig tartod meg, hogy utána elfelejtsd. 

5 Ott, a szellemi királyságban, ahol az igazság fénye mindig ég, az én tanító szavam örökkévaló, és 

akik hallják, soha nem fáradnak bele a hallgatásába, mert számukra az én tanításom az életük, ahogyan 

számotokra ez a levegő, amit belélegztek. Jaj azoknak, akik úgy élnek itt a világban, hogy tanító szavam 

nincs a lelkükben, csak azért, mert nem készítik fel magukat a hallásra! Hányan vannak ezek között, akik 

segítség híján a kialudt remény miatt elesnek - Isten eszméi nélkül a szívükben, elveszetten, vakon, 

süketen. De kérdezem: Hová mennek azok, akik kitörölték lényükből az isteni parancsolatokat, amelyek a 

lélek útja és világossága? 

6 Szegény teremtmények, akik hajótörést szenvednek, mert a hajójuk megzavarodott, és képtelenek 

felfedezni a világítótorony fényét. 

7 Kereslek és adom neked a fényemet, hogy beléphess az ösvényre, és abból megérthesd, mi az a 

tanítás, amit a Mester szüntelenül ad neked az életen keresztül. 

8 Mit ér az embernek, ha fizikailag erős, ha szellemileg nem erős? 

9 Közelebb viszlek a valósághoz, az igazsághoz, amelytől eddig elfordultál. Mert amikor 

elutasítottátok a magasabb életet, ami a szellem élete, átadtátok magatokat az alacsonyabb életnek, ami az 

anyagi világ élete. 

10 Térjetek vissza az igaz élet útjára, és ismét közel kerültök valódi lényetekhez. Az út, amiről 

beszélek nektek, az az út, amit akkor fogtok megtalálni, ha egyensúlyba hozzátok a spirituálisat a 

fizikaival, ha megismeritek az igazságot, amit magatokban hordoztok. Mert akkor lényetek magasabb 

rendű része, amely a szellem, azt fogja mondani: "Én vagyok az, aki a fényt hozom, aki ismeri az utat, aki 

birtokolja a törvényt. Ezért én leszek az, aki meghatározza és irányítja a testem cselekedeteit." Ha egyszer 

így beszéltek, az azért van, mert a fény felragyogott lényetekben, és visszatükröződése elérte az emberi 

szívet. 

11 Ó, bárcsak a tested is fel tudná szívni azt, amit a szellemlelked a látnoki képességének 

köszönhetően kap! A szellemlélek ugyanis soha nem szűnik meg látni, még akkor sem, ha a test, 

anyagiasulása miatt, semmit sem érzékel belőle. Mikor fogod tudni, hogyan kell értelmezni a 

szellemlelkedet? 

12 Hallgassátok meg szavamat, fogadjátok el tanításomat, amely arra tanít benneteket, hogy 

harcoljatok és győzzétek le a megpróbáltatásokat, ne meneküljetek a próbák elől, ne essetek kétségbe az 

áldozatok láttán. 

13 Mindig azt mondom a tanítványaimnak: Ne féljetek, értsétek meg, hogy én adtam nektek a lélek 

erejét, hogy győztesek legyetek minden megpróbáltatásban. A szellem ereje magasabb, mint a testé. De ha 

emberi problémáitok sűrű ködében semmit sem láttok, oszlassátok el és oszlassátok el ezt a ködöt a hit 

fényén keresztül. Aztán e ködön túl egy olyan horizontot fogsz látni, amely egyesül a végtelennel, és arra 

hív, hogy továbblépj és békével telítődj. 

14 Azok, akik megtanulják leküzdeni saját problémáikat, ezután szembesülnek embertársaik 

problémáival, hogy segítsenek nekik a harcban. 

15 Tudjátok, hogy ez az élet egy harc, de a sorsotok győzelemre van ítélve. Mert az én fényemet, 

amely mindannyiótokban ott van, a gonosz sötét erői soha nem fogják legyőzni. 

16 Győztesnek kell lennetek, mert csak a győzelmetekben fogjátok megkapni azoknak a titkoknak a 

kinyilatkoztatását, amelyek ebben az életben és a szellemi életben fognak feltárulni előttetek. 
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17 Harcoló emberek az idők során: Eljön az idő, amikor már nem fogtok így küzdeni. A "ködök", a 

megpróbáltatások, a problémák és a próbák véget érnek - mind a sajátotok, mind másokéi. 

18 Ne aggódjatok, amikor azt mondom nektek, hogy segítenetek kell felebarátotoknak az ő szomorú 

életútján. Az erős lelkek képesek elviselni a saját és mások keresztjét, és szívesen segítenek a kis és 

gyenge lelkeknek. Mindig keresik a begyógyítandó sebeket. 

19 Áldott legyen annak a szava, aki, amikor a szenvedőkhöz szól, begyógyítja a sebeket, bezárja és 

feledtetni tudja őket. Ez az ember ismeri a balzsam feladatát, amelyet a szívébe helyeztem. 

20 Erős az, aki, amikor nehézségekkel vagy veszélyekkel találja magát körülvéve, a szellem erejéhez 

könyörög, legyőzi a testközpontú lélek félelmét, harcol, győz és diadalmaskodik, mert a hit felismertette 

vele, hogy mire képes a szellem. 

21 Azt akartam mondani nektek, hogy ahová a küzdelem hív benneteket, ott teljes bizalommal 

álljatok neki, hogy a bölcsesség, az igazságosság és a hit mindig legyőzi a nehézségeket és a tisztátalan 

szenvedélyeket, amelyek az útjukba állnak. 

22 Tudod, mennyi időbe telt, amíg az ajándékaid kibontakoztak? Azt mondom nektek, hogy a szellem 

életre kelésének pillanata óta bennetek vannak. Milyen nagy lesz a lélek öröme, amikor azt mondhatja a 

testnek és a világnak: Meghódítottalak! 

23 Tanítványok, én minden olyan tanítást átadtam nektek, amelyre a léleknek szüksége van a 

fejlődéséhez. 

24 Boldogok, akik felismerik az igazságot, mert hamar megtalálják az "utat". Mások mindig 

elutasítják az isteni tanításokat, mert az ő műveik jobbnak tűnnek az enyémeknél. 

25 Mindannyiótokat szeretlek. Én vagyok a pásztor, aki hívja a juhait, aki egyesíti és számon tartja 

őket, és minden nap többet akar - aki táplálja és simogatja őket, gondoskodik róluk, és örül, amikor látja, 

hogy sokan vannak, bár néha sír, amikor látja, hogy nem mind engedelmeskednek. 

26 Ezek a ti szívetek: sokan jöttök hozzám, de kevesen vannak, akik valóban követnek Engem.  

27 Nézzétek a hanghordozókat, akiknek ajkán keresztül átadom nektek az Igémet: Felvették 

küldetésük keresztjét. Tudják, hogy sokan kételkednek az ajándékukban, mégis szelíden folytatják útjukat. 

Emlékeznek arra, hogy a második korszakban az emberek szintén kételkedtek Bennem, amikor azt 

mondták, hogy nem én vagyok a Messiás, hogy nem én vagyok a Krisztus. Emlékeznek arra, hogy azok 

vittek a keresztre, akik nem akarták elfogadni az igazságot. Ezért megadással vették fel küldetésük 

keresztjét. 

28 Emberek, én veletek voltam, szeretetem köpenye túlterjedt azon a gyülekezőhelyen, ahol Engem 

hallgattok. Kivétel nélkül mindannyian tele vagytok Lelkemmel és szeretetemmel. 

29 Az én Igém a béke csendes helye. Keresse meg, ha fáradtnak, szomorúnak, kimerültnek vagy 

betegnek érzi magát. Ebben bátorítást, egészséget és hitet találsz az élethez és a küzdelemhez. 

30 Azt akarom, hogy legyetek buzgóak, alázatosak és engedelmesek akaratomnak, és soha ne 

legyetek olyanok, mint azok, akik próbára teszik hatalmamat vagy bizalmatlanok igazságosságommal 

szemben. Mert tudjátok, hogy aki így tesz, az aláveti magát a próbának. 

31 Akár hiszitek, akár nem akarjátok elhinni, hogy ebben a formában nyilvánulok meg: Hallgassátok 

meg tisztelettel és szelídséggel, amíg teljesen meg nem győződtök arról, hogy ami e megnyilvánulás 

mélyén létezik, az igazság vagy hazugság. 

32 Ha tudnátok, hány bűnbánati könnyet ontottak azok, akik tagadták e megnyilvánulás igazságát, 

akik káromolták azokat, akik hisznek a hallott igében, és akik kigúnyolták hanghordozóimat. Ma már nem 

tudják, milyen szavakkal tudnák eltörölni azokat a sértő és tiszteletlen mondatokat, amelyek az ajkukról 

elhangzottak, és azt sem tudják, milyen cselekedetekkel tudnák kibékíteni a Mesterüket. 

33 Szeretném, ha megtanulnátok, hogy ne legyetek meggondolatlanok az ítélkezésben, és ne 

hagyjátok, hogy az első benyomások elhamarkodottan határozzanak meg benneteket. Azért adom nektek 

ezt a tippet, hogy amikor értelmezitek az Igémet, és amikor tanokat, vallásokat, filozófiákat, szektákat, 

spirituális kinyilatkoztatásokat vagy tudományokat kell megítélnetek, rájöjjetek, hogy amit tudtok, az nem 

minden, ami létezik, és hogy az általatok ismert igazság csak egy minimális része az abszolút igazságnak, 

amely itt egyféleképpen nyilatkozik meg, de amely sok más, számotokra ismeretlen módon is 

megnyilatkozhat. 
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34 Elmagyarázom nektek, hogy miért beszéltem így hozzátok ezen a napon. Ennek az az oka, hogy e 

sokaság között van egy szív, amely kitartóan kérdezi Tőlem, hogy bár annyit beszélek ehhez a néphez, és 

ez a szó az "Igéből" származik, mégsem értem el e sokaság teljes megújulását, sem spiritualizálását. 

Erre részletes útmutatással válaszoltam neki, hozzátéve, hogy ha tiszta erőmből ezt akarnám, akkor egy 

pillanat alatt angyalokká változtatnám mindezeket a bűnösöket, de ez a munka nem járna semmilyen 

érdemmel az Én szememben, és hogy ez a szó pontosan ezért történt bölcs és rendkívül türelmes módon, 

hogy e nép szívét addig csiszolja, amíg hit, szeretet és bűnbánat nem fakad belőlük. 

35 Az emberek erőszakkal teszik tönkre a világot. Azt hiszed, hogy az ő erőszakosságuk felülmúlja az 

én hatalmamat? Mégis az az akaratom, hogy ők maguk ismerjék fel hibáikat, javítsák ki azokat, majd 

építsék újjá mindazt, amit leromboltak és meggyaláztak, hogy érdemeik igazak legyenek a szememben. 

36 Ti még mindig egy kis nép vagytok. Mégsem tekintettem döntőnek azt a kis létszámot, amely a 

mai napig összegyűlt a megnyilvánulásom körül. Ennek bizonyítéka az általam adott tanítások és 

kinyilatkoztatások sokasága. 

37 1950 után, amikor már nem ebben a formában fogjátok fogadni az Igémet, látszólagos üresség lesz 

a szívetekben, lesz néhány reggeli áhítat a csendről, a szomorúságról. De ezután újra erősnek fogod érezni 

magad, és be fogod vallani, hogy mindent bölcsességgel terveztem meg, és hogy nagy magasságokat 

megmásztattalak veled az utolsó tanításaimban, amelyek az utolsó és legfeledhetetlenebb tanításban 

csúcsosodnak ki, amit adnom kell neked. 

38 Ki tudná kioltani a lámpásodat, vagy ki tudná elsorvasztani a szellemi áldozatot, amit Nekem 

hozol, amikor az emberi szem számára nem látható? Ki meri majd kioltani a pecsétet, amelyet az 

örökkévalóságtól fogva a lelkedbe vésettél? A hit mély gyökeret eresztett a szívedben, és tovább 

növekszik, és mindent megvilágít körülötted. 

39 Aztán, a küzdelmeitek után, a nagy megpróbáltatások után, amelyeknek alávetettelek benneteket, 

eljön a szünet, és megkapjátok a jutalmatokat. Nem ígértem nektek más Vigasztalót, mert akit én 

hirdettem nektek, köztetek van. Ő az, aki ma a ti közvetítésetek által szólt, és leszállt minden emberhez, 

hogy segítsen nektek a megpróbáltatásaitokban. Ő az Én Szellemem, aki ebben az időben és a Szellemi 

Világban nyilatkozik meg, amely angyalokból áll, akik elkísérnek benneteket életetek útján, akik 

megvédnek benneteket nagy csatáitokban, meggyógyítanak és megvigasztalnak benneteket. 

A nagy erényű lények egész légiója egyesült Velem, hogy megvigasztaljon benneteket a 

megpróbáltatásnak ebben az órájában, amelyen keresztülmentek, ahogyan azt bejelentették. Tekintsétek 

magatokat nagyon szerencsésnek, mert a földet benépesítő számos ember közül titeket választottak ki, 

hogy belépjetek ebbe a kinyilatkoztatásba, ebbe a Munkába, és hogy birtokba vegyétek annak nagyszerű 

ajándékait. 

40 Felkészülve hagylak benneteket a küldetésetek beteljesítésére, mint tanítványaim, és hamarosan 

meglátjátok, hogy valóra válik, amit tanításaim során bejelentettem nektek. Sok olyan esemény lesz a 

világban, amely az Én szellemi jelenlétemről fog beszélni, és az emberek érezni fogják, hogy milyen közel 

vagyok hozzájuk. Mert amikor az embereken keresztül történő megnyilvánulásom véget ér, továbbra is 

várom felkészülésüket, igazi imádatukat, hogy uralkodhassak minden gyermekem lelkében. Ott lesz a 

templom, ott fog megjelenni a Törvény és a Lélek ajándékai, és ott fogom fogadni imádatodat és 

szeretetedet. 

41 Már régen megmondtam nektek, hogy különböző nemzetekben fogom adni szavamat, hogy 

sugaram más népekben is megnyilvánul az emberi értelem által, és valójában az az akaratom, hogy 

tudjátok, hogy ott, a kis közösségek kebelében szóltam, férfiak és nők által. Amikor meghallottak Engem, 

egyesek Mesternek fogadtak, mások csak egy magasabb szellemi lénynek. De én teljesítettem a szavamat. 

42 Amikor beszéltem és azt mondtam, hogy én vagyok a Mester, egyesek hittek, mások kételkedtek. 

De amikor felfogták az egyszerű és alázatos teremtményeken keresztül elmondott szavaim által 

kinyilatkoztatott értelmet és bölcsességet, azon tűnődtek, vajon lehetséges-e Lelkemnek ez a 

megnyilvánulása. 

43 Meghatároztam ott azt az órát is, amikor ez az igehirdetés véget ér, és amikor tanúságtételetekkel 

eléritek a földnek azokat a pontjait, ahol az Én Igémet hallották, megerősítitek nekik az igehirdetések 

igazságát. Amikor azok a férfiak és nők, akik ma kételkednek, meghallják majd a ti világos 

tanúságtételeteket, meg fogják tapasztalni, hogy én velük voltam. 
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44 Milyen kevés közösséget találtam felkészültnek! Mégis jelen voltam, megvilágosítottam minden 

lelket, és tanúságot tettem rólam, hogy egyesek másokat tanítsanak és vezessék őket. 

45 Amikor látogatót, idegent fogadsz, aki a hazájában is kapott megnyilvánulásomról, szavamról 

beszél neked, ne utasítsd vissza. Inkább azt parancsolom nektek, hogy fogadjátok be őt, hogy együtt 

örömmel állapíthassátok meg, hogy szavam valóra vált, és hogy mindenki, aki figyelt és imádkozott 

visszatérésemre várva, ebben az időben befogadott engem. Mindannyiótokat elhívtam, hogy 

tanítványaimmá tegyelek benneteket. 

46 Ezért előre jelzem nektek, hogy ne lepődjetek meg, amikor valaki azt mondja nektek, hogy Isteni 

Sugárzásom még ezen a nemzeten kívül is szavakká vált, hogy táplálja az éhezőket. Tudjátok meg, hogy 

szeretetem mindenkit átölel, és hogy helyreállítási munkám egyetemes, hogy megértsétek, hogy nem 

korlátoztam magam arra, hogy csak a ti nemzeteteknek adjak kegyelmeket, hanem mindenki az Én 

családomat alkotja, amelyet egyesíteni és egy pontra vezetni akarok: a spiritualizációra. 

47 Az általam ebben az időben nektek adott útmutatással egyesítettem a korábbi korszakok 

kinyilatkoztatásait. Vegyétek mindegyikből a tanítást, és arra a következtetésre fogtok jutni, hogy a Mester 

próféciáiban és tanításában, valamint a kinyilatkoztatásaiban az egész Törvény összefoglalóját találjátok, 

és hogy ezek megmutatják nektek az utat, amely a spiritualizációhoz vezet. 

48 Évszázadok és korok teltek el, de csak ma értitek meg a törvény és az élet célját. 

49 Ha sok "csodát" adtam nektek az utatokon - ahogy ti nevezitek a cselekedeteimet -, az azért van, 

hogy felélénkítsem a hiteteket, és ha elhalmoztalak benneteket jótéteményekkel, az azzal a szándékkal 

történt, hogy megértsétek, hogy csak a jóság útján van béke. A csodák bátorították az embereket, hogy 

átkeljenek az új sivatagon. 

50 E béke közepette felkészültetek arra, hogy erősek legyetek, amikor eljön a harc ideje. 

Megtanítottalak titeket arra, hogy lélektől lélekig imádkozzatok, hogy az imát fegyverként, pajzsként, 

inspirációs eszközként, bástyaként és vigaszként használjátok. 

51 Nem egyszer, hanem többször is megkérdeztétek tőlem, hogy amikor apostolaimat az Úr imájára 

tanítottam, akkor egy minden időkre szóló imát adtam-e nekik, és elmondom nektek, hogy amikor azt az 

imát mondtam, azt azzal a szándékkal tettem, hogy megtanítsam őket az Atyához való szólás magasztos 

módjára, egy olyan invokációra, amely szeretetet, alázatot, hitet, tiszteletet, önátadást, bizalmat tartalmaz. 

52 Rosszul cselekedtek azok, akik megelégedtek azzal, hogy mechanikusan ismételgették szavaimat, 

és azok is, akik nem használták ezt az imát mintaként saját imáikhoz. 

53 Amikor ma azt mondom nektek, hogy emeljétek fel a lelketeket, nem törlöm ki a szívetekből az 

imádságnak azt a modelljét, azt a tökéletes imádságot. Csak azt akarom, hogy ahelyett, hogy ajkatokkal 

szólnátok Hozzám, gondolataitokban tegyétek, és ahelyett, hogy arra szorítkoznátok, hogy az imát alkotó 

mondatokat egymás után ismételjétek, inspiráljátok magatokat velük, hogy a gondolatok, amelyeket 

lelketekben formáltok, a Miatyánkhoz hasonlóan, a szeretetet, az alázatot, a hitet, a tiszteletet, az átadást és 

az Atyába vetett bizalmat fejezzék ki. 

54 Egyelőre az a feladatod, hogy gondolkodj és tanulmányozd azt, amit az imént mondtam neked, és 

ne próbáld meg tanítani senkinek, amíg nem tudod megfelelően elmagyarázni. 

Gondoljatok bele: Ha megértetnétek, hogy egy spiritiszta tanítás eltörölte azt az imát, amelyet Krisztus 

tanított a világnak, akkor eretnekként ítélnének meg benneteket, és ezt a tanítást az isteni Mester 

tanításaival ellentétesnek tartanák. 

55 Ha viszont megvárod, amíg a gondolataid kitisztulnak, és a szavak folyékonyan jönnek ki az 

ajkadról, akkor könnyen meggyőzheted még azokat is, akik anélkül, hogy megismernék a tanításaimat, 

ismételgetik a szavaimat, amelyekből szokásuk, rutinjuk, haszontalan gyakorlatuk lett, mert soha nem 

vették a fáradságot, hogy elgondolkodjanak a gyönyörű és mély szavakon, amelyeket az ajkuk kimond 

anélkül, hogy az elméjük felfogná őket. 

56 Tanítványok: A szellemtől szellemhez való imádságban, ami tanításaim célja, egész lényetek arra a 

cselekedetre összpontosít, hogy beszéljetek a Teremtőhöz - egy olyan hanggal, amely egész lényetekből 

ered, a szellemet használva hírvivőként és tolmácsként. 

57 Ez az a mód, ahogyan felajánlhatjátok Atyátoknak az imádat, a szeretet, a megbecsülés, az alázat 

és a tisztelet igazi tiszteletét. 
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58 Nem a tudomány, és nem is a mostani idők tanításai lesznek azok, amelyek elvezetnek benneteket 

a békéhez, és megmutatják nektek a spiritualizáció útját. Feltétlenül szükséges, hogy fény jöjjön a 

mennyből, hogy megvilágítsa elméteket és feltárja az igaz utat. 

59 A tudomány, ahogyan az ember elképzelte, soha nem lesz képes arra, hogy az emberi szívet oly 

módon érzékennyé tegye, hogy képes legyen érezni és látni a spirituálisat. 

60 El kell mondanom nektek, hogy az emberek a tudomány segítségével is éreznék Jelenlétemet, ha 

szándékukban állna Engem keresni annak mélyén. De bár minden csodában, amit felfedeznek, meglátnak 

Engem, mégis megtagadnak Engem, mintha vakok lennének. 

61 A természet, amelyet az ember mohón kutat, szüntelenül rólam beszél, felfedve hatalmamat, 

szeretetemet és igazságosságomat. Az ember csak arra törekszik, hogy megismerje és felhalmozza a 

hatalmat, anélkül, hogy arra gondolna, hogy minden művének a szeretetnek kell lennie az ihletője és az 

eredete, ahogyan a Teremtő művei esetében is az volt. 

62 Felismeritek, hogy a természet, az elemei és az erői hogyan beszélnek rólam? Mert arra fog 

törekedni, hogy felnyissa az emberek szemét az igazságra. Az ő kebeléből számtalan tanulság származik 

majd, amely mind a mai napig benne van. Igazságért kiáltó hívások fognak felhangzani belőle, a világ 

tereit megrázza majd, és a messze keringő világok is üzeneteket fognak neki küldeni. 

63 Amikor mindez megtörténik, és a tudós minden erejével együtt túl erőtlennek és kicsinek érzi 

magát ahhoz, hogy megállítsa a pusztító erőket, amelyek mindenütt ítéletet hoznak, elborzadva a 

munkájától, és végül felkiált: "Uram, Te vagy az, a Te jelenléted, a Te hangod, a Te igazságod, amely 

most megmutatkozik!". 

64 Sokak számára ez az ítélet, a félelem és a bűnbánat napja. 

65 A fájdalom olyan nagy lesz, hogy sötétséget fog okozni az emberekben, mintha a bánat és a 

homály fekete köpenye borítaná őket. Akkor az ima ki fog kanyarodni az emberek lelkéből. Ez az ima a 

"Tékozló Fiú" gyötrelmes könyörgése lesz, aki kimerülten és betegen borul le az Atya házának kapuja 

előtt. 

66 Áldott legyen az a pillanat, amikor az emberek végre kinyitják szellemük szemét az igazság fénye 

előtt. Mert a múltjuk megbocsátást nyer, és egy új nap fog ragyogni az életükben, átalakítva, megújítva, 

megnemesítve őket! 

67 Milyen tisztelettel fog az ember a tudomány útjaira lépni, ha a szenvedés poharát fenékig 

kiürítette! És milyen nemes szándékok és eszmék lelkesítik majd, amikor a természet titkait kutatja! 

68 A sötétség után újra megjelenik a fény, és ebben a fényességben az emberek egy spirituálisabb és 

magasabb rendű értelemben fogják szemlélni az életet. A vallási fanatizmus kötése le fog esni, és az 

emberiség érezni fogja jelenlétemet. Ezt a tanítást, miután elutasították és üldözték, igaz isteni 

kinyilatkoztatásnak fogják tekinteni, és elterjed az egész világon, megerősítve az embereket a világosság, a 

hit, a jóság és az igazságosság útján. 

69 Miért kételkedsz az ilyen nagy boldogságban, mint amilyet neked hirdetek? Muszáj, hogy minden, 

amivel találkozol, a végtelenségig rosszabbá vagy szomorúbbá tegye a létezésedet? Nem, emberek, 

ahogyan megjósolom nektek a bánat, a fájdalom, a keserűség és a nyomorúság napjait, úgy megjósolom 

nektek azokat a napokat is, amikor a fény visszatér az elmékbe, a béke a szívekbe, a szeretet ereje a 

lelkekbe. 

70 Annyira hozzászoktatok, hogy egyik rosszat kapjátok a másik után, egyik szerencsétlenséget a 

másik után, hogy már semmi jóra nem számítotok, hogy már nem hisztek a kedvező változásokban, mert 

elvesztettétek a hiteteket. De ha élő reményetek van arra, hogy az emberiség visszatér a jóság, a testvériség 

útjára, akkor a küldetés teljesítésével járuljatok hozzá ehhez, anélkül, hogy arra várnátok, hogy mások 

megtanítsanak benneteket arra, hogyan tegyétek ezt ti magatok. 

71 Én vagyok a ti Orvosotok, szeretett emberek, Bizony mondom nektek, senki sem törődik úgy az 

egészségetekkel, mint én, és senki sem érzi úgy a fájdalmatok, mint én. 

72 Akarod-e érezni, hogy gyógyító balzsamom ebben a pillanatban átjárja testedet és lelkedet? Akkor 

menjetek imádkozni, emeljétek fel magatokat Hozzám, tisztítsátok meg szíveteket és elméteket, és érezni 

fogjátok a legjobb Orvos balzsamját. 

73 Elmondtam nektek, hogy eme élet után, amikor a lélek hosszú útját végigjártátok, amikor 

átkeltetek a megpróbáltatások sivatagján és felmentetek a Golgotára, akkor a ragyogó városban, a Lélek 
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igazi Örök Városában lesztek, amely mindig is várt rátok. Ott nem fogtok többé fájdalmat tapasztalni, mert 

azon a helyen csak azok a lelkek laknak, akik elérték a tökéletességet. Ne felejtsétek el, hogy a fájdalom, a 

betegség, a nehézségek és a szerencsétlenségek a tökéletlen lelkek sajátjai, akik azért szenvednek, hogy 

vezekeljenek vagy tanuljanak. 

74 Miért nem egyesültök itt testvérekként, hogy ha nem is egy ragyogó várost, de legalább egy 

ragyogó szellemi otthont teremtsetek, ahol befogadhatjátok Atyátokat? Szívről szívre járnék, 

bátorítanálak, gyógyítanálak, simogatnálak. Akkor nem azt mondanád, hogy a vérem az, amit iszol, hanem 

az isteni esszenciámat. 

75 Szeretlek benneteket, emberiség, és ezért soha nem szűnök meg "vigyázni" a gyermekeitekre. 

Amikor az emberek között laktam, visszavonultam a pusztába imádkozni, hogy azokra gondoljak, akiket 

annyira szerettem, és akikért áldozatos halált vállaltam, hogy megmentsem őket. Ma azt mondom nektek, 

hogy még a láthatatlanban is - ahová ti még nem tudtok behatolni - felfedezem a sivatag magányát, 

ahonnan imádkozom, közbenjárok és gondolok rátok - rátok, akiket, miután megmentettelek, beviszlek 

Királyságomba. 

76 Férfiak! Ne szégyelljetek sírni, mert a sírás is ajándék. Imádkozzatok, mindannyian, legyetek 

olyanok, mint a kisgyermekek előttem, engedjétek, hogy a könnyek folyjanak, a fájdalom eltűnjön, és az 

öröm belépjen. 

77 Nők, anyák, szüzek, kislányok, veletek vagyok, és minden szívnek adom simogatásomat. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 267  
1 Szeretett gyermekeim, ti, akik egyesítitek lelketek, hogy várjátok jelenlétemet közöttetek - 

legyetek áldottak. 

2 Ti az élet fájának gyümölcsét keresitek, és én mindannyiótoknak adom a gyümölcsöt. 

3 Szerelmem ragyogása a levegő lehelete, amely könnyedén mozgatja ezeket a fákat. 

4 Az élet, tanítvány, a legszebb és legtartalmasabb könyv, amelyet a Teremtő a gyermekeinek 

hagyott. De meg kell tanulni olvasni ahhoz, hogy felfedezzük, mennyi szépséget és csodát tartalmaz. Ki 

tudná nálam, az Isteni Mesternél jobban megmutatni nektek oldalról oldalra és leckéről leckére e könyv 

tartalmát? 

5 Hosszú ideig az egyik oldalon nyitva maradt, mert a közönyötök megakadályozott abban, hogy új 

leckét adjak nektek. Maga mozdulatlanul állt. De eljött az idő, amikor az életről, az örökkévalóságról és a 

fényről szóló könyv felé fordítottad a tekinteted, és láttad, hogy a Mester megfordítja a már ismert oldalt, 

hogy új tanítást mutasson neked. 

6 A tudás, amelyet ez a könyv ad neked, bizonyítja számodra, hogy a múltad nem volt meddő a 

lelked számára. Mert most, a tudás fényétől megvilágosodva, felfedezitek sok tanítás okát, megtaláljátok 

az élet értelmét és Isten lényegét, amely minden teremtett dologban létezik. 

7 Boldogok azok a lelkek, akik hosszú útjukon már átkeltek az átélt próbák hatalmas sivatagjain, az 

útkereszteződéseken, és akik maguk mögött hagyták a sötét erdőket lesben állásaikkal és veszélyeikkel. 

Azok, akik átmentek a nagy megpróbáltatásokon, azok lesznek azok, akik a legnagyobb tisztánlátással 

értik meg szavamat, és akik nehezen tudnak szakadékba zuhanni. 

8 A könyv, amely mindannyiótokban létezik, szintén nagyszerű. Érted, melyik könyvről beszélek 

neked? Az, amely a múltadra utal, mindarra, amit a lelked átélt, és amelynek története napról napra 

növekszik. Ha egyszer "keblemben" leszel, örülni fogsz, hogy még egyszer elhaladhatsz lelki szemeid 

előtt, és láthatod, hogy mennyit küzdöttél azért, hogy megmásszd tökéletességed hegyét. 

9 Most a fájdalom korszakát éltek át, és feltétlenül meg kell értenetek ennek jelentését, mert így 

végül megértitek, hogy a fájdalom hatása a bűnösökre tisztító hatású. Később mindannyian megtudjátok 

majd, hogy minden gyermekemnek szántam egy ruhát, de ahhoz, hogy birtokba vehessétek, szükséges, 

hogy kívül-belül megtisztítsátok az "edényt", amíg az tiszta nem lesz. Tudod, mi ez a ruhadarab? 

Megmondom nektek: ez a ruha az igazság. 

10 Ki mondhatja azt, hogy nem képes arra, hogy a tanítványom legyen, vagy hogy nem elég erős 

ahhoz, hogy elvigye az üzenetemet az emberekhez, azt kifogásolva, hogy nincs tapasztalata, hogy túl 

keveset tapasztalt, vagy hogy nem értette meg embertársait? 

11 Nem, gyermekeim, nem éltetek túl rövid ideig, és nem is túl kevés az, amit megtapasztaltatok. A 

kétely és a bizalom hiánya a testhéjból, a szívből származik, amely kétségbeesik, mert nem ismeri azt az 

erőt és fényt, amelyet szellem-lelke az evolúció útján felhalmozott. 

12 Mit tudsz a múltadról, és milyen messzire nyúlik vissza a származásod? Mit tudsz arról, honnan 

jöttél, milyen utakat jártál már be, és merre tartasz? 

13 Senki se gondolja magát éretlennek vagy tudatlanoknak, miután elérte ezt a Harmadik Időt, 

legkevésbé ti, akiket "elsőszülöttnek" neveztem. 

14 Miért félsz a jövőtől? Szeretnéd kihasználatlanul hagyni mindazt a tapasztalatot, amit a lelked a 

múltban felhalmozott? El akarod hagyni a magot anélkül, hogy learatnád a termést? Nem, tanítványok. Ne 

feledjétek, hogy senki sem változtathatja meg a sorsát, de késleltetheti a győzelem óráját, és növelheti a 

szenvedéseket, amelyek minden út mentén léteznek. 

15 Amíg nem vagytok meggyőződve erről az igazságról, addig nem küldelek titeket a tartományokba 

és a nemzetekbe az örömhírrel, mert akkor nem lenne meggyőző erő a szavaitokban, és a világ nem 

ismerhetne el benneteket Krisztus hírnökeinek. 

16 Jelenleg közelebb viszlek benneteket Isten egyszerű, lelki és egyszerű imádatához, hogy ahelyett, 

hogy az istentisztelet külsődleges cselekedeteivel foglalkoznátok, és ezzel időt vesztegetnétek, arra 

szorítkozzatok, hogy igazságot szolgáltassatok a lényegnek, ami a tevékeny felebaráti szeretet, ahogyan 

azt már gyakran elmondtam nektek. 
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17 Már megéltétek a szellemi gyermekkort és ifjúságot, és ma egy új kor küszöbén álltok, amelyben 

eléritek az érettséget, ami a teljességet jelenti. 

18 Kevesen vannak, akik meghallgatnak Engem, ezért kevesen vannak, akik megtapasztalják. 

Nézzétek ezt az emberiséget, amely a világosság idején él, de megbotlik és elesik, mintha sötétségben 

járna. Vizsgáljátok meg poharukat, nézzétek meg sebeiket, érezzétek át elhagyatottságukat, ismerjétek 

meg lelküket messziről, és ha irgalmasságotok és szeretetetek van embertársaitok iránt, sírjatok 

szomorúan, és tele lesztek együttérzéssel. Akkor egy nemes és nagylelkű ösztönzés fog fakadni a 

szívetekből, amely arra késztet benneteket, hogy fáradhatatlanul a szeretet, a balzsam és a fény terjesztői 

legyetek. De ha továbbra is félve rejtőzködtek a világ tekintete elől, azt hiszitek, hogy akkor a szívetek 

érzékennyé és megtisztulttá válik a felebarátotok iránti együttérzésben? 

19 Lelkeket akartok nyerni magatoknak? Akkor jöjj el szavam balzsamjával és irgalmasságod 

kenetével. 

20 Ne próbáljátok bebizonyítani senkinek, hogy a hitük vagy a rítusaik tökéletlenek, mert az 

eredmény negatív lesz. Menj a bajba jutott emberhez, keresd meg fájdalmának okát, és vigasztald meg. 

Akkor megtapasztaljátok, hogy őszinte vallomás jön az ajkáról, és azt mondja nektek, hogy az igazság 

hordozói vagytok. 

21 Bizony mondom nektek, én is közelebb állok a gyermekeimhez a fájdalom, a keserűség 

pillanataiban, mint még azokban a szertartásokban és ünnepségekben is, amelyeket a tiszteletemre 

tartanak. Mert a mély fájdalomból fakad az igazmondással teli megidézés, míg a szertartásban a 

hagyomány, a megszokás, a rutin, sőt a hiúság ereje jelenik meg. 

22 Eljött az idő, amikor mindannyian újból hallani fogjátok szavamat, amely teljes tisztasággal szól 

hozzátok. Mert az én feladatom az, hogy megmentselek benneteket, de nem az, hogy felfedjem a 

hibáitokat. 

23 Szükséges, hogy minden visszatérjen az eredeti igazságához, és ezért az emberek között kitör a 

világnézetek harca. Az e világban uralkodó materializmus közepette nagy inspirációkkal rendelkező 

emberek fognak megjelenni, és ezek a fények lesznek a spiritualizmus földi eljövetelének előjelei. 

24 Látók, próféták, megvilágosodott és ihletett emberek - mindannyian hirdetni fogják jelenlétemet a 

szellemben az emberiségnek. Az lesz a feladatuk, hogy lerakják az alapokat az Úr templomának 

felépítéséhez - a szívekből, nem kövekből épített templomhoz, amelyben a hit lángja ég. 

25 Ez a templom dicsőséges lesz, és onnan fogjátok látni a szentélyt, amelyet mindenhatóságom 

kezdettől fogva azért teremtett, hogy minden gyermekem benne lakjon. 

26 Ma, amikor oly sok keménységet láttok a szívekben, amikor látjátok a hagyományok és a 

fanatizmus gyökerét az emberek szívében, talán lehetetlennek tűnik számotokra a megújulásuk, az 

átalakulásuk, és hogy a spiritualizáció tana megvalósul. Mindazonáltal azt mondom nektek, hogy mivel 

mindenkinek az a rendeltetése, hogy hozzám jöjjön, hogy a világosságban lakjon és megismerje az 

igazságot, az Én Akaratom továbbra is teljesülni fog, mert különben ahelyett, hogy üdvözülnétek, el 

kellene pusztulnotok. Gondoljatok erre, és meg fogjátok érteni, hogy a bennetek lévő rossz, ami a 

tökéletlenségetek, bár állandó, el fog múlni. 

27 Nagy a megpróbáltatás, amely az emberiségre nehezedik. Az intuíciótok azt súgja nektek, hogy a 

világ az én isteni ítéletem alatt áll, hogy az ember arroganciáját az Atya sújtja, és hogy ennek az ítéletnek 

az ereje napról napra növekszik. De nézd meg, hogy az ember nem hagy fel a gőgjével, nem vallja be a 

vétkeit, nem bánja meg az elkövetett gaztetteit, egyszóval nem hajol meg az isteni igazságosság előtt. Ők 

maguk hosszabbítják meg a szenvedés idejét, és sok ártatlan embert rántanak magukkal a pusztulásba. 

Meddig fog tartani ez a szenvedés? Amíg az emberek fel nem nyitják a szemüket az igazságra, és meg 

nem hajolnak az egyetlen létező hatalom előtt, ami Én vagyok. 

28 Emberek, nem érzitek magatokat boldognak, hogy tudjátok, mi az oka annak, ami körülöttetek 

történik, és hogy megtaláltátok az eszközöket, amelyekkel hozzájárulhattok embertársaitok üdvösségéhez 

és békéjéhez? 

29 Ha megtapasztaljátok ezt a boldogságot, az azért van, mert megértettétek az Igémet, és tudjátok, 

hogyan kell szeretettel teljesíteni nehéz küldetéseteket. 
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30 1866-tól 1950-ig az én Igém, a Lélek eme fénye, ugyanabban a formában hangzott el közöttetek, 

ahogyan ti tapasztaljátok. Ez idő alatt sok hanghordozó bontakoztatta ki adottságait, férfiak és nők 

készültek fel, akik a szolgáim, "munkásaim" alapcsapatát alkották. 

31 Kiválasztottjaim elméjén keresztül a szellemem ismertté tette magát. De el tudnátok hinni, hogy 

ezek a teremtmények, akik által a Mester beszélt, teljesen tudatában vannak annak, ami az ajkukról 

elhangzott? Mondom nektek, bár úgy érzik, hogy valami végtelen dolog szállt le az elméjükre, nem tudják 

felmérni és felfogni annak nagyságát, nagyságát, amit az ajkuk kimondott, anélkül, hogy tudnának róla. 

32 1950 után, azaz távozásom után ez a nép megismerteti majd művemet az emberiséggel, de nem az 

emberi akarat, hanem az én akaratom szerint. A hanghordozók, akik által beszéltem, nem voltak képesek 

megérteni, hogy mi jött ki a szájukon abban a pillanatban, amikor kifejezték a besugárzásomat. Holnap 

csodálkozni fognak, amikor felfedezik próféciáim beteljesedését, mindazt, amit rajtuk keresztül hirdettem 

meg. Akkor azok, akik mindig is buzgók voltak, még nagyobb szeretettel fogják felvállalni küldetésüket, 

és azok, akiknek néha hiányzott a hitük, bűnbánóan térdre fognak borulni, mert pillanatokig kételkedtek. 

Hitük fel fog gyulladni, és hűségesek lesznek hozzám a végsőkig. 

33 Valaki a tömeg közepén, aki hall engem, megkérdezi tőlem: "Mester, lehetséges, hogy valaki, aki a 

Te hanghordozód, és akinek a megértés szervén nyugszik a Te sugarad, kételkedik abban, hogy Te vagy 

az, aki az ő közvetítésével teszed magad ismertté? 

Erre azt válaszolom nektek: Igen, vannak olyanok, akik kétségek között éltek, bár ők az én 

hanghordozóim, és még a megnyilvánulás pillanatában is kételkedtek. Mindazonáltal, milyen nagy volt a 

szó, a fény, az igazság és a vigasztalás, amit azok az ügyetlen ajkak adtak ki, amelyek abban a pillanatban 

átalakultak, amikor az ihlet beléjük ömlött. 

34 Mit gondolsz, miért volt nagyszerű az oktatás, amikor beléjük öntöttem Magamat? Mert ők voltak 

a leginkább meggyötörtek, ők azok, akik sokszor a legkeményebben próbáltak felemelkedni, hogy 

megtalálják a legjobb módját annak, hogy a kedvemben járjanak - mert ők azok, akik tisztábban 

közelednek Hozzám, és mindig arra törekszenek, hogy méltóvá tegyék magukat a hivatalukhoz. 

35 Milyen gyakran származik kétségük alázatukból, mert ők azok, akik attól a pillanattól kezdve, 

hogy felszenteltem őket erre a szolgálatra, zavarban voltak, és kérdezték maguktól: Lehetséges-e, hogy 

engem, egy kis teremtményt, egy méltatlan bűnöst, egy jelentéktelen lényt Isten ilyen nagy feladatra 

válasszon ki? 

36 E kétségen túl felismeritek-e az Én kisgyermekeim szeretetét és tiszteletét? Most már értitek, miért 

kételkednek egyesek, és miért teszem magamat mégis ismertté az ő közvetítésükön keresztül? 

37 Hányszor a hanghordozó, aki hisz a jelenlétemben, már megelégszik ezzel, és nem teszi bele a 

felkészülésébe az ihletettséghez szükséges érzést, amiből hideg vagy egyhangú kifejezése következik, 

ahogyan az is, aki hagyta, hogy a hiúság uralkodjon rajta, mindig a legszegényebb a lényegben és a 

legkevésbé a fényben. 

38 A legtökéletesebb, legteljesebb megnyilvánulásomat azokon a hanghordozókon keresztül kaptátok, 

akik a Mesterüknek való teljes átadásban, a hit, a szeretet és az iránta való alázat extázisában, a világot és 

a testi burkot a hasznosság eszményével, a fényre szoruló testvéreikre irányuló gondolattal vetették el. 

Milyen kevesen tudtak így felkészülni és befogadni Engem! 

39 Nem fedeztél fel átalakulást az ihletett hanghordozóban? Nem éreztétek-e már azt a szellemi 

érzést, hogy a tanítói beszéd legmagasabb pillanataiban az isteni fény ragyogott át ezeken az ajkakon? 

Ezekben az órákban írták le a Harmadik Testamentum legdicsőségesebb lapjait. 

40 Legyetek áldottak - ti, akik a megpróbáltatások idején egyesítitek lelketek. Az elsőtől az utolsóig 

mindannyian szenvedtek, hogy ne aludjatok, és ne essetek kísértésbe. 

41 Már közeledik az óra, amikor utolsó útmutatásomat adom nektek, és fel kell készülnötök arra a 

napra, mert akkor követelem tőletek az első aratást, és ugyanakkor megadom nektek a magot és az 

útmutatást, hogy továbbra is műveljétek a földjeimet. 

42 Míg egyesek megértik a próbák értelmét és áldják akaratomat, mások nem ismerik az okát, és 

fellázadnak ellenük. 

43 Emlékezzetek, hogy már régen bejelentettem nektek ezeket a napokat, amikor forgószelek 

szabadulnak el, és káosz fog uralkodni népetek kebelében. 
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44 Nagyon kevesen voltak, akiknek az én szavam jelen maradt, és akik "vigyáztak", ami őket a 

példabeszédem bölcs szüzekké tette. A legtöbben elfelejtették a jóslataimat, és hagyták magukat 

meglepődni, így engedve, hogy a megdöbbenés eluralkodjon rajtuk. 

45 Ez az a viharos szél, amelyet meghirdettem, ahogyan a Keresztelő is, akibe Illés testet öltött, és aki 

eljön, hogy minden rossz fát kitépjen, és a jó fákról letépje a vézna leveleket vagy a ki nem nőtt 

gyümölcsöt. 

46 "El fog múlni ez a zűrzavar?" - kérdezitek tőlem félve, és én azt mondom: Igen. De előtte még 

sokat kell majd küzdened és sírnod. 

47 Azoknak, akik valóban a fény és az egyesülés győzelmére vágynak, azt mondom, hogy maradjatok 

az imában, az Igém tanulmányozásában és annak gyakorlásában, amit tanítottam nektek, hogy ne a ti 

akaratotok, hanem az enyém legyen meg. Akkor fogsz igazán győzedelmeskedni. 

48 Győzelmet adok azoknak, akik a spiritualizációra törekszenek, akik eltávolítják szívükből az 

anyagiasítás és a bálványimádás utolsó nyomát is - azoknak, akik engedelmeskednek akaratomnak és 

helyesen értelmezik Tanításomat. Bátorítani fogok egyeseket és másokat is, és így, elgondolkodva és 

felkészülve, várni fogják a megfelelő pillanatot, hogy megszólaljanak, és azt mondhassák: "Ez az Atya 

műve, ez a spiritualizmus." Ez a spiritualizmus. 

49 Pontosan a tanulmányaik és meditációik pillanataiban fogok megnyilvánulni közöttük, és új 

kinyilatkoztatásokat adok nekik, hogy ösztönözzem őket a spiritualizáció útján való kitartásra. 

50 Megnyilvánulásom ideje alatt különböző feladatokat végeztetek, némelyiket ezeken a gyülekezési 

helyeken, másokat pedig ott, ahol megkértek benneteket: Mindegyik feladatnak más-más nevet adtam, és 

így voltak vezetők, hanghordozók, ajándékhordozók és egyéb kinevezések. 

51 Azt akarom, hogy amikor az én megnyilvánulásom és a szellemi világ megnyilvánulása véget ér 

1950 végén, azok a megnevezések, amelyek addig megvoltak köztetek, eltűnjenek, és közeledjetek 

egymáshoz, hogy senki se gondolja magát felsőbbrendűnek, és senki se érezze magát alsóbbrendűnek. 

52 Ebben az időben már nem feltétlenül lesz szükséged ezekre a nevekre. Nem leszel kevésbé 

tisztelve vagy szeretve azért, mert hivatalosan már nem töltöd be ezeket a tisztségeket. A lényeg az, hogy 

megmaradjatok az igazságban, és hogy a szeretet művei megérdemlik embertársaitok háláját. 

53 Minden embernek azt mondom, hogy a legmagasabb és legszebb cím, amellyel az ember 

rendelkezik, az, hogy "Isten gyermeke", még akkor is, ha ezt ki kell érdemelni. 

Ez a célja a Törvénynek és a tanításoknak: hogy az igazságom ismeretével lelkesítselek benneteket, 

hogy méltó gyermekei lehessetek annak az Isteni Atyának, aki a legmagasabb tökéletesség. 

54 Ezzel az igével arra bátorítalak benneteket, hogy kitartóan haladjatok az általam kijelölt úton. 

55 Így vigasztallak benneteket a megpróbáltatás eme órájában, hogy ne essetek kétségbe, és ne 

hagyjátok, hogy hitetek kialudjon. 

56 Imádságodon keresztül hagyd Nálam a szenvedések, aggodalmak, vágyak és kérések sokaságát, 

amelyeket szíved hordoz. 

57 Én tudom mindezt, minden hozzám jön. De én akaratom szerint adok nektek, és amikor eljön a 

megfelelő idő. 

58 Ha a harmatot leküldöm a virágokra, hogyan ne küldeném ragyogásomat a lelkedbe? 

59 Itt vagyok veletek lényegében, és feltárom nektek az új üzenetet. 

60 Ebben az időben megtanítalak benneteket a spiritualizációra, amely felváltja azt a hamis szeretetet, 

amelyről az emberek biztosítottak Engem. 

61 Lehetőséget adok nektek arra, hogy igazán szeressetek Engem azáltal, hogy szolgálok nektek és 

szeretlek benneteket, hogy példám megtanítson benneteket egymást szeretni, és megmutassa nektek, hogy 

nem szükséges érmét adni ahhoz, hogy irgalmasságot gyakoroljatok, mert megérteti veletek, hogy aki 

magát a legszegényebbnek tartja, annak kimeríthetetlenül sok java van, amit felajánlhat embertársainak. 

62 Az a nagy mező, amelyen elvethetitek a szeretet magját, a "spirituális szántóföld" nevet kapta, 

amelyen mindannyiótokat meghívlak dolgozni, hogy láthassátok, amint adottságaitok kibontakoznak a jó 

gyakorlása során. 

63 Inspirációval, gyógyító balzsammal, intuícióval, lelki erővel és békével ajándékoztalak meg 

benneteket. De a hallgatóim között is szétosztottam különböző feladatokat. Néhányan azt a feladatot 
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kapták, hogy befogadják elméjükben az én fényemet, és továbbadják azt az Igén keresztül. Másoknak 

megadatott az az ajándék, hogy az elmén keresztül fogadják a szellemi világot. Megint másoknak 

megadatott, hogy a látnoki képesség, azaz a szellemi látás ajándékán keresztül lássanak valamit a 

túlvilágból és a jövőből. 

64 Néhányan a megkülönböztetés ajándékát is megkapták, mások pedig az Ige ajándékát. 

65 Amióta az emberi értelemmel megkezdődött az igehirdetésem, azt akartam, hogy használjátok 

adottságaitokat, és kezdjétek el szellemi küldetéseteket, hogy amikor eljön távozásom napja, már 

megtettétek az út egy részét, és ne érezzétek magatokat túl gyengének ahhoz, hogy egy ilyen nehéz 

küldetés teljesítését megkezdjétek. 

66 Néhányan képesek voltak helyesen értelmezni az isteni kívánságot, és igyekeztek azt teljesíteni. De 

vannak olyanok is - és ők vannak többségben -, akik félreértették e mű jelentését. 

67 Ezek azok a hibák, amelyekkel szemrehányást teszek ezeknek az embereknek, mert nem akarom, 

hogy az emberek kigúnyolják azokat, akiket oly sokáig tanítottak. 

68 Miért materializálnátok Engem azzal, hogy egyenként felsoroljátok az egyes hibáitokat, amelyeket 

az istentiszteleti cselekedeteitekben követtetek el és követtek el? A lelkiismereted és a szellemi világ 

tanácsai elegendőek ahhoz, hogy ne szenvedj hiányt a javításban és a tanításban. 

69 Mondom nektek, hogy azok, akik a legönzetlenebbül szeretik Munkámat, azok lesznek azok, akik 

a leggyorsabban felhagynak az érzékeket befolyásoló kultikus gyakorlataikkal, és akik a legkönnyebben 

kijavítják hibáikat, mert mindig is vágytak a szellemi fejlődésre, és nem jelent számukra áldozatot 

megszokott gyakorlataik megszüntetése, mert tudják, hogy ezzel egy lépést tesznek előre. Másrészt, aki a 

Munkámon belül személyiséget, megélhetést vagy hiúságának hízelgést akart teremteni kultikus formák, 

kultikus gyakorlatok és rítusok segítségével, annak sokat kell küzdenie önmagával, hogy képes legyen 

feladni azt, ami számára a szellemi Munkát jelenti anélkül, hogy az lenne. Mert az én munkámban csak azt 

ismerhetitek el, ami tiszta, ami magas, ami tökéletes. Mindaz azonban, ami becstelenséget, anyagiasítást és 

hamisságot tartalmaz, az az ember műve. 

70 Mikor fogod megérteni ennek a munkának az értelmét és célját? Mikor fogod megérteni, hogy 

mivel az enyém, és rád bízták, úgy kell tisztelned, ahogy van, anélkül, hogy bármit is hozzátennél a 

sajátodból? 

71 Ó, szeretett emberek! Kihúztalak a mocsokból a fénybe. De sokan vannak, akik eltökéltek abban, 

hogy továbbra is a sötétségben éljenek. Ezeket meg kell majd lepni a már a távolban fenyegető próbákkal. 

72 Atyaként és Mesterként teljesítettem feladatomat közöttetek. Az embereken múlik, hogy 

imádkozzanak, elmélkedjenek és az isteni akarat szerint cselekedjenek. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 268  
1 Szeretett tanítványok: Ha az általam kijelölt napon már nem halljátok az Igémet, vigyázzatok, 

nehogy elaludjátok küldetésetek teljesítését, mert képességeitek túl későn ébrednek. Legyetek tudatában 

annak, hogy attól a naptól kezdve, amikor már nem hallotok Engem, egy új kibontakozás kezdődik 

számotokra, amelynek köszönhetően eljutsz a szellemtől a szellemig tartó párbeszédhez. 

2 Érzékenységeteknek minden nap magasabbra kell emelkednie, hogy érezhessétek Jelenlétemet 

ihletettségetekben, és hamarosan betölthessétek azt az űrt, amelyet Szavam hiánya hagy bennetek. 

3 Ha néhányan áldozatul esnének ennek a gyengeségnek, amelyről beszélek nektek, emlékezzetek 

erre az utasításra, hogy azonnal az imádságnak szentelhessétek magatokat. Imádkozva emlékezni fogsz 

szavaimra, amelyek megmaradnak lelkedben. Aztán örömmel fogod látni, hogy újra megjelennek az 

ajándékaid, amelyekről azt hitted, hogy örökre elvesztetted. 

4 Legyetek nyugodtak, mert ha valóban imádkoztok, megszabadultok minden kísértéstől. 

5 Emberek: Amikor már győztetek a próbákon, amelyek megtagadják tőletek a lélek szabadságát, ne 

teremtsetek magatoknak új próbát engedetlenségetekkel, amely megállíthatja a lelketek emelkedését. 

6 Vegyétek figyelembe, hogy tanúságtételetek órája közeledik, és hogy ezért gondosan fel kell 

készülnötök, hogy igaz tanúim lehessetek. 

7 Az emberiség nem tudja, hogy közöttetek jártam, hogy szellemileg megismertettem magam férfiak 

és nők szerény gyülekezetének kebelében. Amikor megismerik az üzenetemet, az azért lesz, mert az Én 

Szavam már nem hanghordozóim ajkán keresztül fog elhangzani. 

8 Nem az az akaratom, hogy minden nép ebben a formában halljon Engem, mert nem mindenki 

lenne kész arra, hogy így fogadjon Engem. Könnyebb lesz számukra, hogy azokon keresztül fogadják el az 

üzenetet, akik tanúi voltak új kinyilatkoztatásomnak, és könnyebb lesz hinniük a tanúságtételükben, 

mintha elragadtatásban látták volna a hanghordozót, amint átadta Szavamat. 

9 Pontosan ez az a küldetés, amely erre a népre vár: hogy őszintén és szellemiséggel beszéljen arról 

a tanításról, leckéről és utasításról, amelyet szellemileg a Mestertől kapott. 

10 Vannak emberek, akiknek az elméje elfelejtette a leckéimet, mert csak az elme képzésének 

szentelték magukat. Ők azok a népek, akik imádják a tudományt. Mások, akiknek materialista tanításai a 

szellemet a világ rabszolgájává tették, azok, akik földi hatalomról álmodoznak. Vannak olyan népek is, 

akik bár vallásosak, de nem rendelkeznek azzal a keresztény maggal, amely az alapja annak a 

spiritualizációnak, amelyet ebben az időben tanítok nektek. 

11 Mindezek a népek olyanok, mint a nagy földek, amelyeket az Úr a munkásaira bíz. De mielőtt új 

üzenetem eljut a világba, minden népnek és nemzetnek lesz egy előkészülete. Egyeseket a háború, 

másokat a világnézetek összecsapása fog sújtani. De ha akkor vágynak a világosságra, az igazságra és a 

békére, akkor ez lesz a megfelelő óra, hogy eljöjjenek az én vetőim, hogy szeretettel és irgalommal 

terjesszék a rájuk bízott isteni magot. 

12 Vannak olyan népek is, akiknek előbb tudniuk kell, hogy mi volt az én eljövetelem a Második 

Korszakban, és hogy mit mutatott ki az én Igém és műveim, hogy aztán fogadhassák az új üzenetemet, 

mint a Harmadik Korszak kinyilatkoztatását. 

13 A harc, a zűrzavar és a megtisztulás időszaka fog végigmenni az emberiségen, mielőtt a fény eljön 

a spiritualizáció és az istenimádat és a hit igazi szabadsága. 

14 Izrael: A Mesternek Jeruzsálem városába való diadalmas bevonulására emlékeztek. A korszakokon 

keresztül megőriztétek szívetekben példáimat, és ez segített nektek abban, hogy ma, amikor a fény idején 

éltek, felfedezzétek e tanítások végtelen tartalmát. 

15 A föld nem őrzi életmódom nyomát, mert minden nyomát kitöröltem. Azt akartam, hogy a 

nyomom a gyermekeim lelkében maradjon, hogy a szeretet, a fény és az áldozatvállalás útja minden 

emberi lény legtisztábban ragyogjon. 

16 A Vér megpecsételte Munkámat ebben a világban, hogy annak emléke kitörölhetetlen legyen, és 

most már látjátok: mintegy 2000 év telt el azóta, hogy köztetek jártam, és ti úgy emlékeztek Passiómra, 

mintha tegnap lett volna. Áldalak benneteket, mert veletek valóra válik az az ige, amely szerint "egyetlen 

mag sem vész el, mert előbb-utóbb ki kell csíráznia". 
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17 Örvendezve fogadott Engem a tömeg, amikor beléptem Jeruzsálem városába. A falvakból és a 

sikátorokból tömegesen jöttek - férfiak, nők és gyermekek, hogy tanúi legyenek a Mester városba való 

bevonulásának. Ők voltak azok, akik részesültek a csodában és az Isten Fia hatalmának bizonyítékában. - 

A vakok, akik most már láttak, a némák, akik most már tudtak hózsannát énekelni, a sánták, akik 

elhagyták ágyukat, és sietve jöttek, hogy lássák a Mestert a páskaünnepen. 

18 Tudtam, hogy ez a diadal múlandó, már előre megmondtam a tanítványaimnak, hogy mi fog 

történni ezután. Ez alig volt több, mint küzdelmem kezdete, és ma, azoktól az eseményektől távolról 

mondom nektek, hogy igazságom fénye továbbra is harcol a tudatlanság, a bűn és az álnokság sötétsége 

ellen, ezért hozzá kell tennem, hogy végső győzelmem még nem jött el. 

19 Hogyan hihetitek, hogy az a jeruzsálemi bevonulás az Ügyem győzelmét jelentette, amikor csak 

kevesen tértek meg, és sokan voltak, akik nem ismerték fel, hogy ki vagyok? 

20 És még ha ezek az emberek mind megtértek volna a szavaimra, nem kellene-e még sok 

generációnak követnie őket? 

21 Az ujjongás e pillanata, a rövid, diadalmas bevonulás csak a fény, a jóság, az igazság, a szeretet és 

az igazságosság győzelmének jelképe volt - annak a napnak, amelynek el kell jönnie, és amelyre 

mindannyian meghívást kaptatok. Tudjátok meg, hogy ha egyetlen gyermekem is az Új Jeruzsálemen 

kívül lenne, nem lenne ünneplés, mert Isten akkor nem beszélhetne diadalról, nem ünnepelhetné a 

győzelmet, ha az Ő hatalma nem tudta volna megmenteni még az utolsó gyermekét sem. 

22 Most, ebben az időben, ti, akik éreztétek Jelenlétemet és hallottátok Szavamat, készítsétek elő és 

díszítsétek fel a lelketeket, hogy beléphessek a szívetekbe, mintha az a város lenne, amely befogad Engem. 

Megáldalak benneteket a felkészülésetekért, és azt mondom nektek, hogy törekedjetek a spiritualizációra, 

de ne úgy vegyétek a megemlékezéseteket, mintha az már valóban az igazság győzelmének ünnepe lenne. 

23 Ez csak a kezdete egy új harci időszaknak, a végső győzelemnek a lelketek megmentéséért, 

felszabadulásáért és felemelkedéséért. 

24 Egyesüljetek mindannyian, hogy énekeljetek egy himnuszt, amely az öröm, a győzelem 

reményének és a köztetek lévő harmóniának a kifejezője lesz. 

25 Emberek, ti vagytok a kiválasztottak ebben az időben, hogy általatok az én Igém a kegyelem 

harmataként szálljon le az emberiségre. Keljetek fel és törekedjetek a fejlődésetekre, hogy amikor 

küldetésetek és küzdelmetek véget ér, eljöhessetek a jelenlétembe, és a Mesterrel együtt énekeljétek a 

diadal énekét, amelynek visszhangja örökké visszhangozni fog. 

26 Csak az ember testesít meg Engem a földön, mert az Én Lelkem képére és hasonlatosságára 

teremtetett. De ahhoz, hogy elmondhassátok magatokról, hogy az Én képviselőim vagytok, állandó 

felkészültségben kell élnetek, követve Törvényemet. Ha a tanítványaim akartok lenni, vegyétek fel a 

kereszteteket és kövessetek engem. Így lesz tökéletes a lelketek. Ki okozhatná, hogy elgyengülj az 

elhatározásodban, ha hiszel Bennem? 

27 Próbára tettem alázatosságodat, szeretetedet és szelídségedet, hogy megismerd a bensődet. 

Ismerlek benneteket, de meg kell tanulnotok, hogy mire vagytok képesek, és csak a próbák adnak 

lehetőséget arra, hogy megismerjétek magatokat. 

28 Gyakran kérdezitek tőlem: Mire való ez az élet, és miért kell annyit szenvednünk? Én pedig azt 

válaszolom nektek: A léleknek saját érdemei által kell felemelkednie az élet legalacsonyabb szintjéről a 

tökéletesség csúcsára. 

Minden lény az evolúció törvényének van alávetve. Azt is mondom nektek, hogy a lelketek jóvátételt 

végez ebben az időben, amikor az én ítéletem az Univerzumban feltárta az összes vétket, amit elkövettek - 

nem csak a ti világotokban, hanem az élet minden világában, ahol a gyermekeim élnek. 

De ne sírj, inkább köszönd meg nekem. Mert ezután az idő után, amikor a lélek megtisztul, közelebb 

kerültök hozzám, és jobbak lesznek a feltételek a törvény teljesítéséhez, mert visszatértek az ösvényre. 

Veletek vagyok, mint a kereszt hordozója, hogy ne essetek kétségbe a megpróbáltatásban. 

29 Jelenleg a Passiómra emlékeztek, úgy érzitek, hogy az az áldozatos halál megújul. Minden 

pillanatban, amikor erre gondolsz, és elhatározásokat teszel, hogy legyőzöd a test gyengeségét, és 

felülemelkedsz e világ nehézségein, én azt mondom neked: Figyelj, mert még gyenge vagy. A Második 

Korszakban nagy tömegek követtek Engem, azt állítva, hogy szeretnek Engem és hűségesek Hozzám. De 
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amikor a világ elítélte tetteimet, ítéletet hozott, és üldözte azokat, akik követtek Engem, ugyanazok a 

lelkek, akiket elárasztottam szeretetemmel, megtagadtak Engem, és eltávolodtak Tőlem. 

30 Ma azt mondjátok nekem, hogy szerettek Engem, és hogy hisztek az Igémben. Mégis tudom, hogy 

sokan közületek, ha nagy megpróbáltatásoknak lennétek kitéve, elhagynának Engem. A ti sorsotok 

azonban az, hogy addig küzdjetek, amíg el nem éritek a lélek emelkedettségét, ami a legnagyobb 

boldogság. 

31 Itt vagyok közöttetek, a szívetekben dobogva. Azt hiszitek, hogy az Én békém teljes, amikor 

látom, hogy állandó ellenségeskedésekbe bonyolódtok? Ezért jöttem Nagy Harcosként, hogy harcoljak a 

sötétség és a gonosz ellen, és Velem együtt jöttek a Jó Szellemek, a Szellemi Világ, hogy befejezzék 

Munkámat. Meddig fog tartani ez a csata? Amíg minden gyermekem meg nem üdvözül. De nem hoztam 

magammal fájdalmat, csak át akarlak alakítani benneteket a szeretet által. 

32 Amikor azok, akik a múlt időkben tanulmányozták Szavamat, tanúi lesznek megnyilvánulásomnak 

ebben az időben, amikor visszatértem az emberiséghez, hálát adnak Nekem, mert megadtam nekik, hogy 

tanúi legyenek ezeknek a tanításoknak. De mindenkinek azt mondom: Ahogyan láttatok Engem 

dicsőséggel telve megjelenni, úgy fogtok látni Engem újra elmenni 1950 végén. Naponta fel kell 

emelkednetek erre a szintre, hogy egyesüljetek a Mesteretekkel. 

33 Később szembe kell majd néznetek a világgal, és akkor látni fogjátok, hogy a szekták és egyházak 

papjai és lelkipásztorai felemelkednek, hogy harcoljanak ellenetek. Lesznek közöttük olyanok, akik csak 

az igazságot keresik, és amikor megismerik Szavamat, hitük lángra lobban, és hinni fognak Bennem. 

34 Ha megismertek Engem, meg fogjátok ítélni, mennyire szerető az Atya, mennyire bölcs, mint 

Mester, és mennyire nagylelkű és igazságos, mint Bíró. 

35 Szeretett emberek, a világ a tökéletesség műveit követeli tőletek, hiszen az isteni Mester 

tanítványai vagytok. Kövessétek a parancsaimat, hogy ez a Mester ne kapjon rossz ítéletet. 

36 Amikor a megnyilvánulásom pillanata közeledik 

a szíved felgyorsul. Egyesek örömből, mások félelemből. De ti mindannyian érzitek isteni jelenlétemet. 

37 Csak azért jöttem, hogy biztonságba helyezzelek, hogy új életet adjak nektek, hogy botot nyújtsak 

nektek, amelyre támaszkodhattok vándorlásotok során. 

38 Hozzátok szól, aki a kereszten a halállal birkózva, a hóhérok által bántalmazva és kínozva a 

végtelenbe emelte tekintetét, és azt mondta: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit 

cselekszenek". 

39 Ebbe az isteni megbocsátásba minden idők minden emberét belevontam, mert láttam az emberiség 

múltját, jelenét és jövőjét. Igazságban és lélekben mondhatom nektek, hogy én is láttalak benneteket abban 

az áldott órában, amikor meghalljátok új Igémet ebben az időben. 

40 Ma azért jöttem, hogy kivonjalak benneteket a szellemi stagnálásból. Mert ez az emberiség hosszú 

időn át mélyen aludt a vallási fanatizmus, a bálványimádás, a hamis istentiszteleti formák és az 

anyagiasság táborában, amellyel fel akarta váltani az egymás iránti szeretet, az irgalom, a megbocsátás és 

mindannak gyakorlását, ami ebből az egyetlen törvényből fakad. 

41 E szó jelentésében benne van mindaz, amire a világnak szüksége van ahhoz, hogy megújuljon, 

hogy visszatérjen az igaz útra, és hogy felemelkedjen az Én szeretetemért. Mi lesz ebből a népből, ha nem 

hallgatják meg figyelmesen és nem értik meg helyesen a leckét, amelyet a Harmadik Korszakban hoztam 

nekik? Nagy megpróbáltatások várnak rá, ha nem erősödik meg az Igémben, és ha nem keres menedéket 

irgalmasságom isteni bárkájában. 

42 Azt hiszitek, hogy nekem tetszik, ha látom, hogy szerencsétlenséget szenvedtek, és epét és ecetet 

isztok a földön? Nem, emberek. Nem akarom, hogy az élet bűnözőként vagy száműzöttként kezeljen 

benneteket, hanem Isten minden tekintetben méltó gyermekeiként. 

43 Látom, hogy hozzászoktatok Igém dicsőségéhez és a belőle áradó megbocsátáshoz, anélkül, hogy 

tudatosítani akartátok volna magatokban, hogy a megpróbáltatások órája közeledik, és hogy nem akartatok 

felkészülni arra, hogy szembenézzetek vele. 

44 Azt állítjátok, hogy alázatosak vagytok, de az Atya előtt hálátlannak és büszkének mutatkoztok. 

Ezt a példát akarjátok mutatni a világnak, mint az igazságom tanúi? Vegyétek mindezt a szívetekre, és 

vizsgáljátok meg a viselkedéseteket, hogy ne ítéljétek meg szigorúan az én szavamat. 
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45 Kedvező az idő az érdemszerzésre, ó, szeretett emberek. Műveimben megtalálhatjátok a szükséges 

példákat, hogy korrigáljátok viselkedésmódotokat, és hogy megszépítsétek azokat azzal a fénnyel, amelyet 

Mesteretek minden egyes tanításában áraszt. 

46 Mondd meg nekem: elfordítottalak-e téged, amikor vétkeztél? Hátrahagytalak-e, magadra 

hagytalak-e, amikor valami botlás megállított? Megmutattam-e magam veled, amikor a fájdalomtól 

legyőzve elestél? Mégis azt látom, hogy azok, akiket oly nagy szeretettel tanítványaimnak nevezek, 

elhagyják embertársaikat a bajban, elutasítják azt, aki letér a helyes útról, ahelyett, hogy szeretettel 

magukhoz vonnák és segítenének neki, hogy megjavuljon, és néha bírákká válnak, amikor beleszólnak 

olyan dolgokba, amelyek megítélése nem az ő dolguk. Megfelel ez az én tanításomnak? Nem, mondjátok 

el nekem a lelkiismereteteket, mert azt akarom, hogy pontosan ítéljétek meg magatokat, hogy 

lecsiszolhassátok a sok durvaságot, amely érzéseiteket sújtja, és elkezdhessetek az Én tanítványaimmá 

válni. 

47 Akarod-e tanítani az Én Tanításomat, még akkor is, ha a szíved tele van szenvedélyekkel, 

gyengeségekkel és emberi nyomorúsággal? Ne feledjétek, hogy gyakran mondtam nektek, hogy egy vak 

ember nem vezethet egy másik vakot anélkül, hogy mindketten megbotlanának vagy szakadékba esnének. 

48 Ez az a hang, amely a Hatodik Pecsétből - Isten Könyvéből - jön, amelynek utolsó előtti fejezete 

megnyílt, hogy bölcsességgel áradjon ki minden lélekre és elmére. 

49 Ez a fény az az új hajnal, amely alatt Isten gyermekei szellemi összetartozást fognak élvezni a 

Harmadik Korszakban, miután a világot megtisztító és megújító nagy próbatétel véget ér. Ezért 

részletesnek kellett lennem, amikor átadtam az üzenetemet ennek a népnek. Mert azt akarom, hogy erősek 

legyenek a küzdelemben. Ezért hívtam őket számon és ítéltem meg őket. Nem akarom, hogy ez legyen a 

világ, amely kijavítja a tökéletlenségeit. Mert nem tanulni küldöm, hanem tanítani. 

50 Emberek, megijedtetek néhány pillanatra, mielőtt a fényem szavakká változott a hanghordozó 

ajkán? Volt rá okod, áldom az előérzetedet. 

51 Békém legyen veletek, Izrael népe - a nép, amely lelkében hordozza a Törvényt, amelyet Jehova 

adott nektek Mózes által; amelynek lelkében Jézus szava írva van, és amely most a Szentlélek 

kinyilatkoztatását kapja. Bizony mondom nektek, ti a világosság gyermekei vagytok, és semmi okból nem 

térhettek le az útról. 

52 Ez a szellem, amelyet úgy éreztek, hogy fényként árad le az elmétekre, az Atya - Ő az, aki 

kinyilatkoztatta nektek a Törvényt, amely azt mondja nektek: "Én vagyok Jehova, aki az eget és a földet és 

minden teremtett dolgot teremtettem". Ez a Szellem, aki elméteket inspirációval tölti meg és a bölcsesség 

szavait adja ajkatokra, annak a Mesternek a Szelleme, aki hatalmas tetteket hajtott végre a földön és a 

szeretet tanítását hagyta rátok. 

53 Ma azért jövök az emberekhez, hogy kinyilatkoztassam magam a szellemükön keresztül. Az elmét 

megvilágító fényben jövök, abban a ragyogásban, amelyet csak a szív képes érezni, abban az 

esszenciában, amely kenyér a léleknek. 

54 Ez az ébredés, a szellemi teljesség ideje, amikor mindannyian katonák lesztek, mindannyian 

"munkások" lesztek, mindannyian tanítványok lesztek. 

55 Az elmúlt időkben megelégedtetek azzal, hogy élveztétek az Igém kenyerének fogyasztását. Azért 

kerestetek Engem, hogy szeretetteljesebbé tegyem a szíveteket és visszanyerjétek a békéteket, anélkül, 

hogy arra gondoltatok volna, hogy minden lélek üzenetet hoz, hogy megismertessem azt, és javak 

sokaságát, hogy szétosszátok rászoruló embertársaitok között. 

56 Szavam ebben az időben ki akar hozni benneteket az önző, visszahúzódó és terméketlen élet 

elszigeteltségéből, hogy a fény útjait nyissa meg számotokra, és felajánlja nektek a vetésre szánt földeket. 

Tudom, hogy bár úgy tűnhet, hogy tanulatlanok, tudatlanok és szegények vagytok, spirituális értelemben 

gazdag tapasztalatokkal rendelkeztek, amelyeket evolúciótok hosszú útja adott nektek. 

57 A fény aurájának kell körülvennie népemet, amikor apostolként elindulnak, hogy terjesszék a 

tudást, amelyet kinyilatkoztattam nekik. Addigra már meg fogjátok ismerni Szavam erejét, és teljes 

tudással rendelkezni fogtok ajándékaitokról, amelyek régóta el voltak rejtve lényetekben, várva a 

megfelelő időt, hogy kinyilatkoztassam Engem. 

58 Hány tanítást, az Isten imádatának hány formáját és hány új gondolatot fogsz találni a szellemi és 

emberi életről. Ha tudjátok, hogyan kell áthatolni rajtuk és megítélni őket, mindegyik megmutatja egy jó 
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és helyes részét, és egy másik, téves részét, amely távol áll az igazságtól, amely az igazságosság, a szeretet 

és a tökéletesség. 

59 Ahol tévedést, tudatlanságot vagy gonoszságot fedeztek fel, ott terjesszétek tanításom lényegét, 

amely, mivel az enyém, nem tartalmazhat semmilyen keveréket tisztátalansággal vagy tévedéssel. 

60 Az oktatásom abszolút, átfogó és tökéletes. 

61 Akinek teljes meggyőződése van az én igazságomról, az soha nem fog olyan idegen liturgiákat 

hozzáadni a munkámhoz, amelyeket másoknál lát, mert felismeri, hogy az én tanításomban benne van 

minden, amit más tanításokban jóból és igazságból találhat. 

62 Minden tanításom, bármilyen egyszerű is, a tudás lapjai a szellemetek számára, amely hamarosan 

összegyűjti szavamat, hogy az élet magjaként eljuttassa az emberiségnek. 

63 Még nem tudjátok, hogyan szólítsátok meg embertársaitokat, hogy mindenki meghallja. Mondom 

nektek, hogy ne legyetek türelmetlenek. Mert amikor látom, hogy erős vagy, előkészítem neked az utat, és 

megadom neked az eszközöket. 

64 Boldogok vagytok, akik imádkozás közben Máriát, mint szószólót és közbenjárót keresitek. Mert 

lelkileg Ő a ti Édesanyátok - akit a kereszt lábánál hagytam, hogy közbenjárjon minden emberért, és hogy 

ti szeressétek Őt, és vigasztalást találjatok az Ő keblén. 

65 Mária az isteni méhből jött, hogy emberré váljon a világban, és hogy nőként és anyaként teljesítse 

küldetését. 

66 Csak egy hozzá hasonló tiszta virágból származhatott az a gyümölcs, amely megváltást hozhatott 

az emberiségnek - a gyümölcs, amelyet az Atya az első idők pátriárkáinak ígért, akiknek a "Messiás" nevet 

adták. 

67 Amikor Mária lelki lelke teljesítette a földi szeretet, szelídség és áldozatvállalás küldetését, 

visszatért a tökéletesség méhébe, ahonnan származott. Mária ugyanis nem olyan lény, aki a többi lélekhez 

hasonlóan alá van vetve az evolúciónak. Mária isteni kifejezés, Isten szelídsége. 

68 Ez a tanítás világosságot gyújt azokban, akik eddig nem voltak képesek meglátni e kinyilatkoztatás 

igazságát. 

69 A spiritualizmus az elme és a szív számára a fejlődés végtelenül széles területét nyitja meg, így a 

bölcsesség útján felfelé fejlődhetsz. 

70 Ti, emberek, akik szavamat hallva beléptek a szellem e világába, máris tisztán kezditek látni azt, 

amit eddig csak titokzatosságba és rejtélybe burkolózva láttatok. 

71 Ebben az időben már nem lesztek többé a vak hit emberei - egy olyan hité, amely nem 

gondolkodik és nem vizsgálódik. A lelked nőtt, és tudni akar, meg akarja érteni, és ott láttam, hogy 

kedvező az idő, hogy elküldjem neked a fényemet, mint az igazság szellemét, hogy tisztázzak és 

megmagyarázzak minden titkot, ahogyan azt Jézus által megígértem neked. 

72 Holnap, amikor már megértettétek Tanításom lényeges pontjait, és képesek lesztek magyarázatot 

adni minderre annak, aki kérdez, meglátjátok, hogy ez a világ, amely eltávolította Nevemet a szívéből, 

elvakítva földi dicsőségének hiúságától és tudományának diadalmaitól, vissza fogja fordítani a szemét 

Hozzám, mert felismeri Krisztus Tanítását, mint a kulcsot, amely kinyitja az igazság kapuit. 

73 De ez az új emberiség, amely intellektuálisan fejlett és felébredt, igényelni fogja a 

kinyilatkoztatások magyarázatát, a misztériumok megvilágítását, annak értelmezését, amit képletesen 

kaptatok, és azt akarom, hogy ez az egyszerű nép legyen az, amely elmagyarázza Szavam jelentését, és 

alázatosan tanítja, amit kinyilatkoztattam nekik. Mondtam-e nektek, hogy ez a nép lesz az, amely az ősi 

Szentírást is helyesen értelmezi? Ha ugyanis tudja, hogyan kell megmagyarázni a múltat, akkor a jelent is 

olyan egyszerűséggel tudja majd bemutatni, hogy az sokakat megdöbbent. 

74 A mózesi vallás, a kereszténység, a spiritualizmus - ez három különböző tanítás egyetlen 

tanításról: a szeretetről. 

75 Kevesen vannak azok, akik elindulnak, hogy ezt a magot terjesszék. De miért ne lennének 

elegendőek, hiszen tanítványaim száma a második korszakban is kevés volt, és mégis ők okozták, hogy az 

emberiség megismerje Jézus Igéjét? 

    76 Erősítsétek meg lelketeket tanításomban, ó, új tanítványaim, és vágyakozzatok, hogy méltók 

legyetek arra, hogy holnap elküldjenek benneteket a nemzetekhez. Mert vágyakozásotok a szeretet, a hit 

és a jóakarat bizonyítéka lesz. 
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Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 269  
1 Izrael népe, akik lelkükbe vésve hordozzátok Jehova törvényét és Jézus tanítását - fogadjátok el az 

Én Igémet, amelyet egy ember közvetítésével adok nektek. Nyisd ki a szemed, és lásd meg a mostani 

eseményeket, hogy tudd, hogy egy másik alkalommal jöttem, hogy megismertessem magam veled. 

Hallgassátok meg Igémet, és tanulmányozzátok, tegyétek magatokévá értelmét, hogy a két előző 

Testamentummal együtt egyetlen könyvet alkossatok, amelyben örökké tanulhattok. 

2 Megsimogatom a szívedet, a megpróbáltatásokon keresztül felkészítem az eljövendő időkre. Mert 

távozásom után ti maradtok a helyemen. 

E reggeli áhítatokban megemlékeztek szenvedésemről, felidéztétek és elgondolkodtatok e Mester 

viselkedéséről anélkül, hogy e szent eseményeket ábrázoltátok volna. Azért éltétek át újra azokat a 

napokat, mert ugyanazok a lelkek vagytok, akik akkoriban meglepődve és csodálkozva láttátok az életemet 

az elejétől a végéig. Meglepődtél alázatomon, elgondolkodtál azon, hogy egy szegény család kebelében 

születtem, amelynek még saját tetője sem volt. Én csak azt tanítottam nektek, hogy az isteni törvények 

szerint éljetek. 

Sokan közületek csak akkor értették meg szavaim és műveim értelmét, amikor már eltelt egy idő, 

amikor már emlékeztek rám, és példáim olyanok voltak, mint egy nyitott könyv az életetekben. 

Ma visszatértél a Földre, és ismét nagyon közel vagyok hozzád. Kétségbe vontátok ezt az igét, amelyet 

emberek közvetítésével adok nektek. Rosszallóan kérdeztétek tőlem, hogy miért választottam ezt az 

eszközt, és miért ebben a formában bontakozott ki Munkám, távol minden templomtól. 

De én azt mondom nektek: Leszálltam Izrael népének kebelébe, amelynek többsége otthon van ebben a 

nemzetben. A többiek szétszóródtak a nemzetek között, akiket Én küldtem, és akiknek szellemileg 

megismertettem magam. Ők az Én kiválasztottjaim, akik hűségesek maradtak hozzám. A szívük nem 

fertőződött meg, és a lelkük képes befogadni az inspirációimat. Az ő közvetítésükön keresztül jelenleg a 

bölcsesség nagy kincsét adom a világnak.  

3 Hangom nem szűnik meg hívni a szíveket. Fényem megmutatkozik a szellemben, és erőt ad neki, 

hogy felébredjen és vonzzon minden lelket. Nem fogom megengedni, hogy ez az emberiség, amelyet 

annyira szeretek, túl messzire menjen az anyagiasságában. A megpróbáltatások meg fogják állítani, és 

amikor az Én Igém eléri, az emberek ajándékai felébrednek, szívük érzékennyé válik, és útjuk ki lesz 

jelölve. Akkor tudni fogják, hogyan hívjanak Engem, keresni fogják a gyógyító balzsamot Tőlem, és 

tanítványaimmá válnak. 

4 A jólét spirituális légkörét fogom megteremteni a környezetedben, amely körülvesz téged, és 

minden kedvező lesz a spirituális felemelkedésedhez. Legyetek türelmesek a hitetlenekkel, és meg 

fogjátok tapasztalni, hogy egy bizonyos idő után megnyilvánulásaimat igazságnak fogják venni, és 

Szavamat értékelni fogják. 

5 Mennyire szeretlek benneteket, emberek, és mennyire vágyom arra, hogy elérjétek a testvériséget 

és az egyetértést! 

6 Legyetek fáradhatatlanok, új tanítványok, amikor erről az igazságról beszéltek. Kiképzetlen ajkak, 

ti, akik félelemből nem mondjátok ki szavamat, nyissátok meg magatokat a döntésetek pillanatában. 

Egyetlen, az én nevemben kimondott szó megmenthet egy bűnöst, bezárhat szakadékokat, megállíthatja a 

gonoszságban lázadóvá váltakat. Ismered a szavam erejét? Ismered a hatalmad erejét? Beszéljetek 

példamutató tettekkel, és tegyetek igazságot a munkám azon részének, amelyet rátok bíztam. A többit 

majd én elintézem. 

7 A második korszak tanítványaimat látom bennetek. Köztetek vannak azok, akik Jánost, Pétert, 

Tamást és Júdást is megtestesítik. Bár ezek tanulatlanok voltak, csodálatra méltó tanokat mondtak és 

csodákat tettek, és Engem vettek példaképül. 

8 Boldogok, akik látás nélkül hisznek. Boldog az, aki nem kérte tőlem a látás ajándékát, hogy 

higgyen. Mert ez az ember látott Engem a hite szemével, megismerte Igém gyümölcsének jó ízét, és 

táplálkozott belőle. Megáldom azokat is, akik, miután feladatul kapták ezt a drága ajándékot, tudják, 

hogyan tegyenek tanúságot rólam. 

9 Összegyűjtöm a vetésed gyümölcsét. Még a legkisebbet is, amit Nekem ajánlotok, 

megsokszorozom, mert ez az Én akaratom. 
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10 A mennyben lepecsételt könyv a hatodik fejezetben megnyílt. Ez a Hét Pecsét Könyve, amely 

bölcsességet és ítéletet tartalmaz, és az irántatok érzett szeretetem miatt lett feloldva, hogy feltárjam 

előttetek mély tanításait. 

11 Az ember öt időszakon át élt a földön, a szellem isteni lehelete által ösztönözve. Ennek ellenére 

nem értette meg az élet spirituális értelmét, létezésének célját, sorsát és lényének lényegét. Minden egy 

áthatolhatatlan rejtély volt az elméje és a lelke számára is, egy lepecsételt könyv, amelynek tartalmát 

képtelen volt értelmezni. Homályosan érezte a lelki életet, de anélkül, hogy igazán ismerte volna a fejlődés 

létráját, amely közelebb viszi a lényeket Istenhez. Nem ismerte nagyon magas földi küldetését és a 

szelleméhez tartozó erényeket és ajándékokat, hogy győztes legyen a harcokban, hogy felülemelkedjen az 

emberi nehézségeken, és hogy szellemileg tökéletesítse magát, hogy az Örök Fényben lakhasson. 

12 Szükséges volt, hogy az isteni könyvet kinyissák, és az emberek elgondolkodjanak a tartalmán, 

hogy képesek legyenek megmenekülni a tudatlanság sötétségétől, amely a világban létező összes rossz 

forrása. Ki tudná kinyitni ezt a könyvet? A teológus, a tudós vagy a filozófus? Nem, senki, még az igaz 

lelkek sem fedhették fel neked a tartalmát, mert amit a könyv őrzött, az Isten bölcsessége volt. 

13 Csak Krisztus, "az Ige", egyedül Ő, az Isteni Szeretet volt képes erre; de még akkor is várni kellett, 

amíg az emberek képesek lesznek befogadni az Isteni üzenetet anélkül, hogy szellemi Jelenlétem 

ragyogása elvakítaná őket. Így az emberiségnek a próbák, tanítások, tapasztalatok és fejlődés öt szakaszán 

kellett keresztülmennie, hogy elérje a megfelelő kibontakozást, amely lehetővé teszi számára, hogy 

megismerje azokat a titkokat, amelyeket Isten Bölcsességének Könyve őrzött az emberiség számára. 

14 Isten törvénye, a Krisztus által adott isteni Igéje, valamint a próféták, hírnökök és küldöttek 

minden üzenete volt az a mag, amely fenntartotta az emberiség hitét az isteni ígéretben, amely mindig 

fényt, üdvösséget és igazságot hirdetett minden ember számára. 

15 Eljött a Nagy Kinyilatkoztatás várva várt ideje, amelyen keresztül megértitek mindazt, amit az 

idők során kinyilatkoztattam nektek, és megtudjátok, hogy ki az Atyátok, kik vagytok ti magatok, és mi a 

létezésetek oka. 

16 Most van itt az idő, amikor az általatok elért szellemi fejlődés, az átélt próbák és a megszerzett 

tapasztalatok miatt megkaphatjátok a Szellememtől a bölcsesség fényét, amely az én kincstáraimban 

őrzött, a ti felszerelésetekre váró bölcsesség fényét. És mivel az emberiség elérte a fejlődésnek azt a fokát, 

amely szükséges ahhoz, hogy befogadja az üzenetemet, elküldtem neki a fényem első sugarát, amely ez, 

és amely a műveletleneket és az egyszerűeket elragadtatásban szólaltatta meg, és közbenjárásom 

hanghordozóiként szolgáltak. 

17 Ez a fénysugár csak előkészítő volt, olyan, mint a hajnal fénye, amikor az új napot hirdeti. Később 

az én fényem teljesen el fog érni titeket, megvilágítja létezéseteket, és eltünteti a tudatlanság, a bűn és a 

nyomorúság utolsó árnyékát is. 

18 Ez az idő, amelynek hajnalát a Végtelenben csodáljátok, a hatodik korszak hajnala az emberiség 

szellemi életében - a Fény, a Kinyilatkoztatások, az ősi próféciák és elfeledett ígéretek beteljesedésének 

korszaka. Ez a Hatodik Pecsét, amely, amikor felszabadul, a bölcsesség tartalmát egy igazságossággal, 

megvilágosodással és kinyilatkoztatással teli üzenetben fogja lelketekbe önteni. 

19 Számotokra ez a hatodik időszak, ez a "Harmadik Idő", amelyben nagyobb közelségből szóltam 

hozzátok, mint abban az "Első Időben", amelyben jelenlétemet és Igémet sokféle formában érzékelhetővé 

tettem, valamint abban a Második Időben, amelyben hagytam, hogy "Igém" emberré váljon, hogy a 

szívetekhez szóljon. 

20 Ma ismét hallhatóvá teszem magam. De már nem az érzékek azok, amelyeknek kinyilvánítom 

magam, még csak nem is a szívetek az, amelyhez beszélek - hanem a szellem-lelketek az, amelynek 

megismertetem magam, hogy megtanítsam neki a felemelkedés útját, amely a fény országába, a szellem 

örök és boldog országába vezet. 

21 Mit tartalmaz Isten könyvének hatodik pecsétje, amelynek kebelében a ti nevetek és sorsotok van 

megírva? Tanításokat tartalmaz, nagyon nagy próbákat, a bölcsesség kinyilatkoztatásait. 

22 Mi a feladata a szolgáimnak ebben az időszakban? Imádkozni, elmélkedni, megújulni, egységet, 

békét és lelki fényt vetni, fejleszteni a lehetőségeket és képességeket, küzdeni a felemelkedésért; 

felszámolni a tudatlanságot, a bűn, a fanatizmust - egyszóval a rosszat, amely oly sokféle formában 

nyilvánul meg az emberek között. 
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Amint az emberek megszűnnek gyűlölni, gyilkolni és elárulni egymást, amint a megbocsátás és az 

irgalom szívről szívre és nemzetről nemzetre terjed, és a vér és a könnyek megszűnnek folyni, akkor jön el 

a nagy csend, amely a léleknek a lélekkel való beszélgetése. Ezután feloldom az utolsó pecsétet, a 

hetediket, amely időszak alatt az emberek úgy fogják szeretni egymást, ahogyan azt tanítottam nektek, 

amikor a földre jöttem. 

23 Ez röviden és egyszerűen megfogalmazva - ahogyan Isten "Igéje" mindig is ismertette magát - 

néhány dolog, amit tudni szeretnél a Bölcsesség és az Isteni Igazságosság Könyvének Hetedik Pecsétjéről. 

24 Hallottátok, és most meg kell értenetek, mert később prófétálnotok, kinyilatkoztatnotok és 

tanítanotok kell. 

25 Az Isteni Fa kiterjeszti ágait a tartományok és városok felett, és árnyékot ad a fáradt vándoroknak. 

Ezért kellett megtörténnie ebben az időben, hogy egyszerre, különböző helyeken halljátok az Igémet, 

mivel most már a Lélekben jövök. 

26 Ezt a területet, ahol most halljátok Szavamat, elő kellett készíteni, hogy befogadhassatok Engem. 

A megpróbáltatások, a fájdalom és a keserűség volt az, ami megállította a lépteidet, és arra késztetett, hogy 

felnyisd a szemed a valóságra. Ez a fájdalom felszántotta szívetek száraz talaját, és a könnyek 

megöntözték azt. Ezután felkészültetek a magra, amely az én Igém. 

27 Most már tudod, hogy mire hívtalak el: Azt akarom, hogy munkások legyetek az én földjeimen, és 

hogy mindenhová eljuttassátok ezt a magot. 

28 Szeretett "munkások": Ébredjetek! Nézd, a nap felkelt a horizonton, munkára hív. 

29 Én vagyok az a nap, és az én eljövetelem ebben az időben egy új hajnal volt számotokra. 

30 Senki ne kételkedjen abban, hogy hasznos lehet-e az Én birtokomon vagy sem. Mivel elhívtalak 

titeket, ne feledjétek, hogy nem tévedhetek. 

31 Nem erődet meghaladó munka az, amit rád bíztam. De mondom nektek, hogy minél nagyobb a 

számotok és az egységetek, annál kisebb lesz a keresztetek. 

32 Mielőtt a lelkedet erre a bolygóra küldték, megmutatták neki a "mezőket", elmondták neki, hogy 

küldetése a béke elvetése, hogy üzenete spirituális, és a lelked várta, és megígérte, hogy hűséges és 

engedelmes lesz küldetéséhez. 

33 Miért félsz most vetni? Miért érzed magad most méltatlannak vagy képtelennek arra, hogy 

elvégezd azt a munkát, amely annyira megörvendeztette a lelkedet, amikor azt rábízták? Mert hagytad, 

hogy a szenvedélyek elállják az utadat, és így megtagadod a lélektől az átjárást, és gyermeki indokokkal 

próbálod igazolni a döntésképtelenségedet. 

34 Ne jöjjön üres kézzel a "Mesébe", ahonnan jött. Tudom, hogy akkor nagyon nagy lenne a 

szenvedésetek. 

35 Mit kell tenned ahhoz, hogy megtedd az első biztos lépést? Gondolkodjatok mélyen az Igémről, 

majd imádkozzatok teljes hitetekkel és minden érzésetekkel. Ebből a felkészülésből fokozatosan egy belső 

erő fog kialakulni, amely szüntelen harcba kezd a testi burokkal. A szellemi lélek szembeszáll az anyagi 

testtel, és megpróbálja hallatni a lelkiismeret hangját, és elhallgattatni a test hangját. 

36 Így a szellemi lélek fokozatosan képes lesz elfoglalni a helyét az emberi életben, és amint 

visszafordítod a tekinteted, nagyon messze fogod látni azokat az akadályokat, amelyek megakadályoztak 

abban, hogy felvedd a keresztedet, hogy kövess Engem. 

37 Nem bátorít-e tanításom titeket, gyermekeim, nem ébreszt-e fel benneteket az én szavam a 

valóságra, nem érzitek-e, hogy újjáéledt a lelketek? 

38 Vegyétek észre, hogy az én Igém egyetlen szemrehányást vagy szemrehányást sem tartalmazott 

számotokra, csak fényes mondatokkal figyelmeztetett benneteket, hogy teljesítsétek a szellemi küldetést, 

amelyet magatokkal hoztatok a földre, megértetve veletek, hogy nem szabad rosszul élnetek akarati 

szabadságotokkal; hogy a léleknek nem szabad beavatkoznia a test kötelességeibe, és az utóbbi nem 

akadályozhatja a lelket küldetésében. 

39 Csak az én tanításom lesz képes megadni nektek a mércét, hogy elérjétek a lélek és a test közötti 

harmóniát, és az egyetlen módot, hogy méltó cselekedeteket végezhessetek Atyátok világában - a 

tanítványok cselekedeteit a mesterré válás útján. 

40 Mikor leszel győztes ebben a belső csatában? 
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41 Néhányan még el sem kezdték a harcot, mások a harc közepén vannak, megint mások - nagyon 

kevesen - győzedelmeskedtek a test felett. De látok másokat is, akik elkezdtek harcolni, de hagyták, hogy 

legyőzzék őket a magukban hordozott ellenségek, és akik most olyan utakon járnak, amelyek nem az 

enyémek. 

42 Továbbra is keresni fogom őket, mégis azt akarom, hogy maguk fedezzék fel, hol van az igazság 

és az élet lényege, és hol van a látszat, a csillogás, a csalás. Tudom, hogy amikor majd rongyos, vérző 

szívvel és meggyalázott lélekkel térnek vissza Hozzám, akkor már nem kell majd semmit sem 

magyaráznom nekik, mert becsapták magukat. 

43 Mikor hagyjátok már abba, hogy makacs és szemtelen kisgyerekek legyetek? 

44 Jöjjetek az asztalomhoz, és miközben felfrissítitek magatokat szavam ízével, töltse meg lelketeket 

a fény. Azt fogjátok tapasztalni, hogy tanító szavam szerint erősebbnek fogjátok érezni a lelketeket, és a 

"testet" fogékonyabbnak és készségesebbnek fogjátok érezni. 

45 Tanításom minden értelmét elveszti, ha nem alkalmazod. Nagyon jól tudjátok, szeretett 

tanítványaim, hogy Törvényem és Tanításom célja a jótett, és ezért aki csak az emlékezetében vagy a 

száján hordozza őket, anélkül, hogy cselekedeteiben alkalmazná őket, az a kötelességével ellentétesen 

cselekszik. 

46 Mielőtt nekilátnátok életelveim tanításának és tartalmuk kifejtésének, el kell kezdenetek követni az 

általam kinyilatkoztatott tanítást azáltal, hogy szeretitek felebarátotokat, a szellemi felé forduló életet 

éltek, és szeretetteljes tevékenységgel és fénnyel vetitek be az utatokat. Ha ezt nem teszitek meg, akkor 

máris azt mondom nektek, hogy nem értitek a spiritualizmust. Feltárja előttetek valódi természeteteket, 

általa világos képet alkothattok Atyátokról, és felismerhetitek magatokat. 

47 Igaz, hogy a spiritualitás eléréséhez bizonyos lemondásra, erőfeszítésre és áldozatra van szükség. 

De amikor felébredt benned a vágyakozás egy magasabb rendű létezés után, amikor a szeretet kezd 

felragyogni lényedben, vagy amikor a spirituális iránti vágy eluralkodik benned, akkor az áldozathozatal 

vagy lemondás helyett öröm lesz számodra, hogy megszabadulj mindattól, ami haszontalan, káros vagy 

rossz benned. 

48 Amikor meghallottál Engem, felébredt a lelked. Mert nem a megszokott liturgia volt, és nem is az 

általatok hallott módon ismételt Ige. Tanításom lenyűgözte a lelkedet, ezért jöttél mindig azzal a 

vágyakozással, hogy megtudd, mit fogok mondani, mit fogok kinyilatkoztatni. De senki se gondolja, hogy 

azzal, hogy meghallgatott Engem vagy megtanulta az Igémet, már teljesítette a feladatát. 

49 Abban az időben, amikor Jézusban ember voltam, mindig a szeretet műveivel kísértem Igémet, 

amelyek minden lélekben lejegyezve maradtak, hogy aki követni akarja lépteimet, az példát vegyen rólam 

az Ige fényében és a művek igazságában. 

50 Hallgassatok most jól rám, emberek, és engedelmeskedjetek méltóképpen és igazán az Igémnek. 

Látom, hogy szomorúságot hordoztok a szívetekben, mert előre látjátok, hogy nem mindezek a sokaságok 

fogják megtartani a Törvényt, amelyet a lelketekbe írtam. De mondom nektek, hogy ma is, mint az "első 

korszakban", az emberek meg fognak osztódni. 

51 Sokat beszéltem hozzátok, és egy egységes utat jelöltem ki mindenki számára. Ezért mondom 

nektek: Ha gyermekeim közül néhányan nem engedelmeskednek Nekem, ítéletet fogok mondani ezen a 

népen, amikor eljön az Atyátok akarata által kijelölt nap, hogy véget vessen ennek a megnyilvánulásnak. 

Ebben az időben szabadítóként jöttem hozzátok, megmutatom nektek az utat a pusztán keresztül, a 

szabadulásért és üdvösségért folytatott küzdelem szellemi "napi munkáját", és végül ígérem nektek az 

ígéret új földjét, amely a lélek békéje, világossága és boldogsága. 

Boldogok azok, akik elindulnak és követnek Engem ezen az úton a felszabadulás és a spiritualizáció 

iránti vágyukban, mert soha nem fogják magukat elhagyatottnak vagy gyengének érezni a próbatételekben, 

amelyeket a hatalmas sivatag hoz számukra. 

Jaj viszont azoknak, akik megsértik a hitet, akik jobban szeretik a világ dolgait, mint a lelki dolgokat - 

azoknak, akik továbbra is ragaszkodnak bálványaikhoz és hagyományaikhoz! Azt hiszik, hogy Engem 

szolgálnak, de a "fáraó" alattvalói lesznek, ami a "test", az anyagelvűség, a bálványimádás. 

Aki el akar jutni az Ígéret Földjére, a Lélek Hazájába, annak a világban járva a jóság nyomát kell 

hagynia. Jöjjetek ezen az úton, és ne féljetek. Mert ha belém helyezitek reményeteket, lehetetlen, hogy 
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eltévedjetek. Ha féltek vagy nincs önbizalmatok, akkor a hitetek nem abszolút, és azt mondom nektek, 

hogy aki követni akar Engem, annak meg kell győződnie az igazságomról. 

52 Megáldalak benneteket, megbocsátok nektek, egyesítelek benneteket szeretetemben. 

53 Úgy ítéljétek meg magatokat, hogy tudatosságotokban abszolút bizalommal legyetek minden egyes 

lépésetek lépcsőfokai iránt. 

54 Vizsgáljátok meg a hiteteket és a cselekvésmódotokat, hogy tudjátok, méltók vagytok-e arra, hogy 

spiritisztáknak nevezzétek magatokat, vagy még egy darabig várnotok kell, hogy viselhessétek ezt a nevet. 

55 Sokan közületek spiritualistáknak nevezik magukat, mert hisznek jelenlétemben az emberi elmén 

keresztül történő megnyilvánulásom során, és mert gyakran jelen vannak, hogy hallják szavamat. De azt 

akarom, hogy spiritualisták legyetek 

A jóság gyakorlása, az élet lényegének megismerése, a felebarátod iránti szereteted, az imádatod által, a 

nagylelkű, gyümölcsöző és erényes létezés által. 

56 Engedjétek, hogy Szavam felébresszen és felemeljen benneteket, hogy feltárja előttetek 

mindazokat az ajándékokat, képességeket, erőket és erényeket, amelyeket szellemi lelketek magában 

hordoz. Mert azok közé tartozol, akik, bár örökség van bennük, tudatlanságuk miatt szegénynek tartják 

magukat. 

Amikor Uratok látta, hogy az anyagi élet rabságában éltek, noha Ő spirituális fénnyel és kegyelemmel 

ruházott fel benneteket, eljött hozzátok, hogy felébresszen benneteket, és elmondja nektek, hogy nem 

helyes, hogy spirituális éhségtől és szomjúságtól szenvedjetek, noha a bölcsesség isteni forrása elérhető 

közelségben van, hogy a spiritualizáció útján elérjétek. E korszak kezdetével ugyanis olyan, mintha ti is 

útnak indulnátok. 

De őszintén mondom nektek, hogy mindaz, amit a lelketek a múltban gyűjtött, a tapasztalat fénye és 

acélja, hogy ellenálljon a próbáknak és leckéknek, amelyeket a Harmadik Idő hoz. 

57 Magamhoz vonzalak benneteket, hogy megtanuljátok a leckéimet. Üdvözöllek benneteket 

mindannyiótokat a Székem előtt, legyetek áldottak, ti kitartók. Jelenléteteknek az Igémnél nagy 

jelentősége van, ez a vágyatokról szól, hogy közelebb kerüljetek hozzám. 

Egyedül én leszek képes feltárni előttetek a bennetek rejlő ajándékokat, és éreztetni veletek a 

felelősséget, amelyet embertársaitok iránt viseltek. 

Most van az ítélet ideje, minden adósság kifizetésének ideje, a jóvátétel ideje. 

58 Az én isteni munkám az a fény, amely, amikor besugározza az embereket, megvilágosítja őket a 

szellemen keresztül. Egyesekhez az isteni üzenet közvetlenül, ihlet formájában jut el, másokhoz az Igén 

keresztül, tanítványaim révén, megint másokhoz pedig írások formájában, amelyek lapjai tartalmazzák 

tanításaim értelmét. 

59 Az emberek lépésről lépésre, apránként fognak ráébredni a Lélek életére. Olyan lesz ez számukra, 

mint egy új létezés, mintha egy új, ígéretekkel teli életet kezdenének, amely csodálatos meglepetésekkel 

van tele, és amelyet a legnagyobb eszmény: Isten fénye világít meg. 

60 Igen, szeretett emberek, Isten a lelkek eszményképe, amikor fel kell emelkedniük. Mert azt 

mondani, hogy "Isten", azt jelenti: tökéletesség, harmónia, bölcsesség, boldogság, fény, végtelen béke, 

szeretet, örökkévalóság. 

Amikor a lélek megmenekült a megpróbáltatások olvasztótégelyéből, amikor a "testtel" és a világgal 

küzdött a szenvedélyek hatalmas tengerén, egy pillanatra megáll, hogy elgondolkodjon mindarról, ami 

történt - mint a hajótörést szenvedett ember, aki a hullámokkal való kétségbeesett küzdelem után végül a 

szárazföldre érve egy fadarabba, hitének és reményének jelképébe kapaszkodik, és a még mindig viharos 

tengerre tekintve felkiált: "A hajó elsüllyedt, de én megmenekültem! Áldott legyen a Mennyek Ura!" 

Ilyen a lélek sorsa, amely - mint a vihar után a hajótörött - megáll, elgondolkodik, szemléli 

szenvedélyeit, látja földi dicsőségeit és hiúságait a múltba süllyedni, mint a hajótörött hajója. De amikor 

látja, hogy a hit fénye felragyog benne, örömmel kiált fel: "Atyám, hálát adok Neked, mert ilyen nagy 

szenvedések ellenére sem feledkeztem meg Rólad!". 

61 Ez a lélek ébredésének órája, és az a pillanat, amikor a lélek felemelkedése megkezdődik. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 270  
1 Boldogok azok, akik felkészültek megnyilvánulásom utolsó napján. Mert bizony, mondom nektek, 

az ő lelkük részesül az én új vacsorámból. Ott, miközben utoljára fogadjátok ezt a láthatatlan, igaz, kovász 

nélküli kenyeret, lelketek megerősödik, lelkiséggel és fénnyel töltődik fel, amely által hamarosan megérti 

e Tan értelmét. 

2 Micsoda ünnepélyesség uralkodik ebben az utolsó órában! Mennyi fény ragyog le erre a népre! 

3 A Mennyek Országa örökké tartó meghívásával közeledik a lelketekhez, hogy lakjon benne. A 

nagy, az erős szellemek, a fény szellemei, a szellemi birodalom igazi bölcsei jelen lesznek ezekben a 

pillanatokban. 

4 Az útkeresők, a próféták, akik más időkben isteni üzeneteket hoztak a Földre, szintén jelen 

lesznek. Mert az én szavam minden léleknek szólt, akár megtestesült, akár anyagtól mentes. 

5 Ezek az entitások a világegyetemben létező végtelen életvilágok képviselői lesznek, és részt 

vesznek az utolsó megnyilvánulásomban, amely ebben a formában létezik ebben az időben. 

6 Mit fognak látni e nép között? Mit fognak felfedezni? Csak én tudom. De arra kérlek benneteket, 

hogy "figyeljetek" és imádkozzatok, hogy azok közé tartozzatok, akik leülnek az asztalhoz - azok közé, 

akik együtt esznek és sírnak a Mesterrel, azok közé, akik eszik és isszák a mennyei kenyeret és bort. 

Ne jöjjetek az asztalhoz, miközben árulásokat követsz el, mert akkor csak látszólag voltál Velem. Mert 

a valóságban a lelkiismereted nem engedi, hogy élvezd Atyád jelenlétét. 

7 Tudod, miért beszélek így hozzád? Mert tudom, mi fog történni, mert tökéletesen ismerlek 

benneteket, és tudom, hogy ki fog megtagadni Engem, és ki lesz hűséges hozzám, mert tanulmányozta az 

Igémet, és ki fog eltévelyedni, mert soha nem értette meg Munkám lényegét. 

8 Míg egyeseket csak a szavam értelme érdekelt, és mindig a lelkük fejlődésére és fejlesztésére 

vágytak, addig másokat inkább a külső istentisztelet érdekelt. Hasonlóképpen, míg az előbbiek örömmel 

fogadták a spiritualitásról szóló tanításokat, az utóbbiakat zavarta, amikor a hibáikat említették. 

9 Egyedül én tudom, hogy kinek kell majd felelnie előttem mindazért, amit hanghordozóim által 

kellett volna megtudni, és amit visszatartottak.  

10 Értsétek meg, emberek: Ebben a "Harmadik Korszakban" nektek, mint tanúknak, akik 

megtapasztaltátok ezt az isteni megnyilvánulást, az a feladatotok, hogy ezt az üzenetet eléggé hűségesen és 

hitelesen terjesszétek. Arra vagytok hivatottak és kiválasztottak, hogy elhozzátok a Jó Hírt az 

emberiségnek, hogy megtanítsátok embertársaitokat a spirituális útra - az egyetlen útra, amely a békéhez, 

az igaz fényhez és a mindent átfogó testvériséghez vezet.  

11 Hosszú idő telt el, amit az oktatásotoknak szenteltem. De mivel azok, akik utoljára jöttek, csak 

keveset hallottak Engem, megírom nekik az Igémet, hogy abban keressék az isteni értelmet, és 

mindannyian ugyanazt a megértést és ugyanazt a spiritualizációt érjék el. 

12 Ha ezt az utat követitek, ne legyen más eszményetek, mint a lelketek tökéletessége - egy olyan 

tökéletesség, amelyet tanításaim alkalmazásával, tanításaim megélésével, a felebarátotok szolgálatának, az 

isteni és az emberi törvényeknek szentelt létezésetekkel, a kötelesség iránti szüntelen odaadással érhettek 

el. 

13 Már sokat küzdöttél az anyagi életedért. Most itt az ideje, hogy a lélek javára dolgozzunk. 

14 Mindkét törekvés eltérő természetű. Mert míg az emberi küzdelem önző, mert önmagáért dolgozik, 

addig a szellemi küzdelemnek teljesen önzetlennek kell lennie, szeretettel és irgalommal kell elvetned az 

utadat, anélkül, hogy jutalmat várnál. 

15 Törekedjetek arra, hogy tanításaimba úgy hatoljatok be és úgy értsétek meg, hogy megértsétek, 

hogy a magasrendű, tiszta és spirituális élet gyakorlásában rejlenek a nagyobb kielégülések, a legnagyobb 

örömök, az igazi és örök győzelmek. 

16 Amikor a lélek felülemelkedik a világ materializációján és a test zabolátlanságán, az életet az 

igazság fényén keresztül fogja látni. Csak akkor fogja felfedezni, hogy mi a valóság és mi a hamis. 

17 Örömömre szolgál, ha gyermekeim lelkében béke van, és örömmel tölt el, ha az emberi szív 

örömöt tapasztal. Csak azt akarom, hogy arra törekedjetek, ami igaz, és ehhez adok eszközöket az 

Igémben. 
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18 Bizony mondom nektek: Boldogok azok, akik nem szoktak hozzá az én szavamhoz. Boldogok, 

akik engedelmeskednek rendeleteimnek és tiszteletben tartják azokat. Mert ők lesznek azok, akik 

tanúságot tesznek munkámról. Ők lesznek azok, akik szeretettel válaszolnak arra a szeretetre, amelyet 

Igémben mutatok nekik. Ők azok, akik együttérzéssel és hálával fognak viseltetni e hanghordozók iránt, 

akik életüket egyre inkább ennek a népnek adják. 

19 De hányan szoktak hozzá a megnyilvánulásomhoz! Úgy vannak jelen a tanításaimon, mint akik 

részt vesznek egy rítuson vagy teljesítenek egy hagyományt, és ez nem az a viselkedés, amit elvárok a 

népemtől. 

20 Még nem jött el az idő, hogy mindannyian szellemi értelemben felfogjátok a munkámat. 

Figyeljetek arra, hogy míg egyes "munkásaim" alázatossá és jótékonykodóvá válnak, amennyiben 

előnyöket biztosítok számukra, mások büszkék és önzőek lesznek, azt gondolván, hogy egyre magasabb 

rendűek lesznek a testvéreiknél. 

21 Az előbbiek csendben, alázatban, lelki befelé fordulásban dolgoznak. Az utóbbiak csak akkor 

lehetnek elégedettek, ha hízelgéssel, dicsérettel és hódolattal körülvéve élnek, és örömüket lelik kis és 

gyenge testvéreik megalázásában. Ezek nem az Én tanítványaim, mert az Én tanító példáim, az Én 

tanításom vagy kinyilatkoztatásaim soha nem tanították őket ilyen viselkedésre. 

22 Azoknak, akik ilyen piedesztált állítottak, szeretettel mondom, hogy ereszkedjenek le róla - 

meggyőződésből, bűnbánatból -, ha nem akarják, hogy holnap ugyanazok taszítsanak le, akik ma 

felemeltek, ahogyan az mindig is történt azokkal, akik a hamis hatalom trónjára ültek, hogy onnan alázzák 

meg szomszédaikat. 

23 Azoknak, akik alázatosan dolgoztak, szeretettel vetve a lelki szeretet áldott magját - nektek azt 

mondom, hogy folytassátok a vetést, folytassátok a szenvedők könnyeinek összegyűjtését, folytassátok a 

fényt a sötétség, a tudatlanság, a bűn és a zűrzavar útjaira. Ez az út, ez Jézus "munkásának" küldetése. 

24 Azt akarom, hogy az egyik és a másik egyesüljön a munkámban - egyesüljön a hitben, egyesüljön 

a lelkiségben, ugyanazon az úton járva, ugyanazon kereszt terhe alatt. 

25 Ne hirdessétek a világnak, hogy a spiritualizáció mesterei vagytok, még azt se mondjátok, hogy 

tanítványok vagytok. De ügyeljetek arra, hogy műveitek a lehető leghűségesebben megfeleljenek az én 

igazságomnak, akkor tanúskodni fognak rólatok. 

26 Hívj Engem lélekkel életed nehéz óráiban, a nagy megpróbáltatásokban, anélkül, hogy külsőleg 

bárki figyelmét magadra vonnád, és Én éreztetni fogom jelenlétemet és hatalmamat. 

27 A földjeim végtelenek. Hogyan hiheti bárki is, hogy ezek csak azokra az összejöveteli helyekre 

korlátozódnak, ahol halljátok az Igémet? 

28 Munkaterületeim az egész földön vannak, ahol akaratom szerint emberi lény lakik vagy lélek 

létezik. Tanyavilágom túlnyúlik e világon, és eléri az élet minden olyan világát, ahol vágyakoznak a fény, 

a béke, a spirituális kultúra, a megtisztulás és a tökéletesség után. 

29 Hagyjátok, hogy képzeletetek kitáguljon, hagyjátok, hogy elmétek megtörje a kört, amelybe 

bezárta magát, és hagyjátok, hogy a lelketek megszabaduljon azoktól a láncoktól, amelyekkel a test 

leigázta, hogy megpillanthassa a Végtelent, és az Örökkévaló által jóllakjon. 

30 Közeledik az idő, amikor az emberek hozzátok fognak jönni, hogy megvizsgálják ezt a tanítást. 

Akkor nem lesz semmi érdeme annak, ha megmutatjátok nekik az Én Igémet, hogy megvédjétek 

magatokat, mivel az Tőlem származik, és jelentése tiszta és tökéletes. Érdemes lesz, ha felkutatásotok 

során egyszerű és tiszta életet fedeznek fel népemben - olyan férfiakat és nőket, akik tudják, hogyan kell 

idejük egy részét az irgalmasság gyakorlásának szentelni, akik a vigasztalás és a világosság nyomát 

hagyják életútjukon. Ez lesz az élő tanúságtétel, amelyet a világnak kell adnotok - egy olyan tanúságtétel, 

amelyet cselekedetekkel, nem pedig szavakkal adtok. 

31 Igaz, hogy a szó ajándéka kivirágzik ajkadon, hogy megmozgassa embertársaid szívét. De 

legyenek azok a művek, amelyek minden szavadat megerősítik. 

32 Azt hiszitek, hogy a második korszakbeli tanítványaim megelégedtek azzal, hogy azt 

ismételgették, amit a Mesterüktől hallottak? Nem, emberek. Igaz, hogy a fény bőségesen áradt ki az 

ajkukról elhangzó szavakban. De tetteik, cselekedeteik ugyanolyan számosak voltak, mint a szavaik. Ezért 

a magjuk termékeny és termékeny volt. 
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33 Ezért mondom nektek: Nyugodjatok meg az Én Igémben, emberek. Rövid ideig még élvezheti ezt 

a kegyelmet. Készítsetek a szívetekből ládát, amelyben tanításaim egész lényegét őrzitek, és a lelketek 

legyen a láda, amelyben bölcsességemet őrzöm. 

34 Már közeleg a nap, amikor ezek a fülemülék nem fognak többé e fa ágain zengni, és nem akarom, 

hogy később könnyeket ejtsetek a kihasználatlan idők miatt. 

35 Amikor eljön az óra, hogy véget érjen a megnyilvánulások ezen időszaka, mindent megadok 

nektek, amire szükségetek van a spirituális utazásotokhoz. Semmi sem fog hiányozni. 

36 Elláttalak benneteket a fény fegyvereivel, hogy kiállhassatok az általam meghirdetett idővel 

szemben, amikor, ahogy már mondtam nektek, az emberek megpróbálják majd elpusztítani az önmagukba 

vetett hitet, amikor az Isten iránti szeretet ellen olyan harcot fognak vívni, mint még soha. De itt hagyom 

nektek az Élet Kenyerét, hogy balzsamot vigyetek azoknak, akik éheznek a fényre, hogy meggyógyítsátok 

a test és a lélek fájdalmát - az erőt, hogy megállítsátok azokat, akik letérnek az igaz útról. 

37 Készüljetek fel, hogy ezek az idők ne érjenek benneteket meglepetésként. Mert ha alszol, 

fájdalmas események ráznak majd fel álmodból. Akkor nem fogtok tudni másokra gondolni, csak 

magatokra, legfeljebb a gyermekeitekre, szüleitekre, házastársatokra vagy testvéreitekre. De azt akarom, 

hogy felejtsétek el magatokat, azt, hogy mik vagytok és mit birtokoltok, hogy a lelketek a legmagasabb 

feladatának szentelhesse magát, ami nem más, mint Isten szeretete a saját felebarátjában. 

38 Azt akarom, hogy úgy szeressétek embertársaitokat, mintha ismernétek őket, és ehhez elég, ha 

tudjátok, hogy léteznek. 

39 Egyesüljetek, hogy erős népet, az Új Izraelt alkossátok, amely tudja, hogyan kell átjutni az 

üldöztetéseken, látogatásokon és ellenkezéseken, lépésről lépésre követve törvényem fényes útját, az én 

békém isteni ígéretétől ösztönözve. 

40 Lélekben és vérben is a békéért és szabadságért küzdő nép vagytok, amely sok elnyomást, kísértést 

és megaláztatást élt át. Bizony mondom nektek, a szenvedés e keserű pohara által tisztult meg és 

acélosodott meg a lelketek. 

41 Ne hagyjátok meghalni a fény, a szabadság és a béke eszményét. Meg kell értenetek, hogy ez a 

spirituális út, amelyet mutatok nektek, biztonságban el fogja juttatni a hívő és jóakaratú embereket a 

céljukhoz. 

42 Amikor igazságosságom teljesen megnyilvánul a világban, az segíteni fog nektek tanúságot tenni, 

megtéríteni és kiegyenlíteni az utakat. 

43 Az igazság utáni szomjúság nagyon nagy lesz az emberiségben, és meg kell kapnia tanításom 

kristálytiszta vizét, hogy ne vesszen el. Mindig legyetek tudatában annak, hogy a mai kor embereit már 

nem lehet megtéveszteni, mert spirituális fejlődésüknek köszönhetően a világ hamarosan teljesen kinyitja 

a szemét a fény felé, hogy kimondja: "Ez a jó és ez a rossz, ez a fény és ez a sötétség", és nem akar többé 

görbe ösvényeken járni, sem rítusokban és hagyományokban elveszni. 

44 A tapasztalat, a szabad akarat, az engedetlenség és a gonoszság hosszú útját az emberiség már 

bejárta, és közeledik a céljához, ahová zavartan érkezik, de ahol megtapasztalja a benne felragyogó fényt 

is. 

45 A szellem a fény éles kardjaként harcol a sötétség ellen, és megakadályozza, hogy a lélek 

zűrzavarba essen, és amikor megnyugszik, és képes megnézni és megítélni a múltját, látomások sora vonul 

el elméje előtt, és arra bátorítja, hogy soha többé ne forduljon vissza. 

46 Szavam úgy fog ragyogni ezekben a pillanatokban, mint egy világítótorony a viharos éjszakában, 

és megvilágítja az elveszettek útját. 

47 Helyes lenne, ha addigra nem érnétek el a szükséges felszerelést? 

48 Tudjátok, hogy nem vagytok feltétlenül szükségesek az emberiség szellemi üdvösségéhez. De mi 

lesz akkor a küldetésetekkel? 

49 Mindent meg tudok csinálni nélküled. De mit tudnál válaszolni Nekem, ha hívnálak? 

50 Tanítványok: Miután imádkoztatok, gondoljatok a felelősségetekre, és mérjétek fel küldetésetek 

terjedelmét. Nagyon jól tudjátok, mert már hosszasan beszéltem nektek róla. 

51 Azért jöttem hozzátok, hogy a szeretet és a bölcsesség szavaival bátorítsalak benneteket. Nagy 

események előestéjén vagytok. Bejelentettem nektek, hogy a világ 1950-ben megrendül. Ezek az 

események jelzik majd igehirdetésem utolsó évét és távozásomat, így az emberek, ha érdekli őket 
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igehirdetésem igazságának és a körülötte lévő körülményeknek a feltárása, felfedezhetik, hogy mind az 

igehirdetésem kezdetén, 1866-ban, mind a vége felé, 1950-ben, az ég, a természet és az emberi élet 

megrendült. 

52 Gondoljatok a holnapi világra, szeretett emberek, azokra az emberekre, akik aggódva keresik majd 

jelenlétem jeleit. Ne feledd, hogy hűséges tanúja maradsz mindannak, amit tőlem láttál és hallottál. 

53 Ahogyan az utasításaim részletesek voltak, úgy kell a ti tanúságtételeteknek is annak lennie, hogy a 

legkisebb kétséget vagy tévedést se hagyjátok meg egyik embertársatokban sem. 

54 Nyomjátok mélyen a szívetekbe, hogy nem külső és lenyűgöző tettekkel próbáljátok meggyőzni 

embertársaitokat - hanem tanításom szellemi lényegével. 

Valóban lenyűgözheted azokat, akik vigasztalásra vágyva jönnek ide szenvedésük terhével, és akik 

fájdalmuk enyhítésére vágyakozva még arra sem figyelnek, hogy milyen módon kapják meg a balzsamot. 

De ne feledjétek, hogy ki fogják nyitni a szemüket, és meg fogják érteni, hogy a balzsam, amelyet a 

"munkások" kaptak Tőlem, nem teljes tisztaságában adatott nekik. Bizony mondom nektek, az így elvetett 

mag sok süket gyümölcsöt fog teremni. 

55 Az a "munkás", aki munkáját a helyesen értelmezett, igaz szeretetre alapozza - aki amellett, hogy 

enyhíti a test betegségeit, meggyújtja az Istenbe vetett hit fényét és szellemi tudást közvetít -, az, aki 

megfeledkezik önmagáról és néhány pillanatot felejti felebarátja szolgálatára szentel, érezteti a 

spiritualizmust embertársai között, munkáin keresztül érezteti jelenlétemet, és következésképpen mezeje 

termékeny lesz, aratása pedig jó és bőséges. 

56 Emlékeztetnem kell a lelketek a neki adott küldetésre, hogy ne csapjátok be magatokat, hogy előre 

tanulmányozzátok szándékaitokat, cselekedeteitek célját, és hogy megértsétek, mi lehet az eredmény, amit 

kaptok. 

57 Ti az én tanítványaim vagytok, és éberen kell élnetek, hogy meghalljátok a lelkiismeret szavát, 

mielőtt egy munkát elvégeztek. Akkor majd meghatározod, hogy milyen célt szeretnél elérni ezen az 

életen túl, annak tudatában, hogy itt csak érdemeket kell felhalmoznod, hogy méltóvá válj a fény 

világaiban való lakozásra. 

Mit számít, hogy mások a segítségeddel előbb érkeznek meg, mint te. Annál nagyobb lesz az 

érdemetek, mert ez azt jelenti, hogy többet gondoltatok rájuk, mint magatokra. 

58 A spiritiszta élete nehéz. Mert bárki, aki a tanítás elfogadása után gyűlöletet, önzést, képmutatást 

vagy rosszindulatot táplál, nem nevezheti magát joggal e tanítás tanítványának. 

59 A spiritualistában békének, hitnek, szeretetnek, megbocsátásnak, mosolygásnak, megértésnek, 

elnézésnek és gyengédségnek kell lennie, hogy balzsamként alkalmazza azokat, akik szenvednek. 

Másfelől, a szívében lelkesedésnek, erőnek és szigorúságnak kell lennie azokkal szemben, akik 

megváltoztatják az igazságot, elrejtik vagy elárulják azt. 

60 Tiszta magot adok nektek, és előkészített földeket ajánlok nektek, hogy elvethessétek. Ezért nincs 

okotok arra, hogy rossz gyümölcsöt mutassatok be Nekem, amikor visszatértek. 

61 Használd a szavamat, és gondolj rá komolyan, és érezni fogod, hogy finom vésővé válik, amely 

behatol lényed rejtekébe, és elkezdi a szívedben a simító munkát. 

62 Értsétek meg, emberek, hogy az én hívásom azért történt, hogy azt a feladatot is megismertessem 

veletek, amelyet a földön kell teljesítenetek. Szellemed már tudta, hogy mire küldték, de még hiányzott, 

hogy anyagi természeted is megkapja ezt a kinyilatkoztatást, hogy készen álljon a szellemmel való 

együttműködésre, és mindketten egyetlen lényt és egyetlen akaratot alkossanak. 

63 Miután hallottátok ezeket a kinyilatkoztatásokat - tudná-e bármelyikőtök is visszautasítani a 

küldetését? Megszökhet-e a szellemed, és megtagadhatja-e a harcot? Gyermeki dolog lenne a saját 

sorsotok elől menekülni, és elszaladni önmagatok elől. Milyen helyet tudnál felfedezni ebben a világban 

vagy más világokban, ahová a hangom nem érne el? Nincs. Mert az én hangom a ti világosságotok. 

Különben is, ki menekülhetne a megpróbáltatások idejéből? Minden helyre, ahová visszavonultok, a 

megtisztulás követni fog titeket. 

64 Bizony mondom nektek, csak a rátok bízott törvény gyakorlásában és betartásában találhattok 

biztonságot és békét. A lelked által a szeretet útján szerzett érdemek, amelyek az irgalom és a testvériség, 

békében, nyugalomban, bizalomban és egészségben fognak tükröződni emberi életedben. 
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65 Az első korszakban az emberek szövetséget kötöttek Urukkal, és megesküdtek, hogy teljesítik a 

törvényt. Ma nem akarom, hogy esküdözzetek - azt akarom, hogy a késztetésetek, hogy kövessetek 

Engem, spontán legyen, és hogy a beteljesülésetek szeretetből fakadjon. 

66 Láttam, hogy az összes gyülekezet összegyűlik ebben az időben, és egy tömeget alkotnak, hogy 

megemlékezzenek arról a napról, amikor ez a nép engedelmességet és egyesülést esküdött Nekem. De 

kérdezem: Megtartotta esküjét? Engedelmeskedtetek-e utasításaimnak, és egyesültetek-e? Nem, emberek, 

nem tartottátok meg eskütöket, eskütök érvénytelen volt. Akkor miért emlékeztek meg erről a dátumról? 

Sokkal inkább szeretném, ha fizikailag különválnátok, még ha akkor soha nem is egyesülnétek, hogy 

megemlékezzetek ezekről a hagyományokról, de ehelyett inkább azt szeretném, ha szellemileg 

egyesülnétek, és ugyanúgy gyakorolnátok tanításomat, és engedelmeskednétek szavamnak. Akkor 

egyesülnétek Munkámban, és egyesülésetek erős lenne szeretetből és őszinteségből, anélkül, hogy csak 

azért kellene teljesítenetek, mert lelketekben hordozzátok az eskü terhét. 

67 Azt akarom, hogy amikor Izrael új népe felemelkedik, hogy kövessen Engem, szövetségük a 

szeretet és a hit jegyében fog történni. 

68 Értitek, hogy miért szüntetem meg az összes hagyományotokat? Mert amikor megpróbáljátok 

követni őket, elfelejtitek életetek igazi értelmét, ami nem más, mint a szeretet törvényének követése. 

69 Azt mondom nektek, hogy ha nem egyesültök, és nem bocsátotok meg magatoknak, mielőtt 

igehirdetésem véget ér ebben az időben, nem tudjátok, milyen megpróbáltatások fognak megrázni 

benneteket, és emlékeztetni fognak benneteket a helytelenségetekre és a széthúzásotokra. 

70 Látom, hogy hozzászoktatok az Igémhez, és becsukjátok a fületeket, amikor szemrehányó vagy 

dorgáló hangon szólok hozzátok, bízva abban, hogy egy kicsit később megbocsátok nektek, és végtelen 

szeretettel beszélek hozzátok. 

71 Ah, emberek, ti nem akartátok megtartani a magot, és csak a gyümölcs elfogyasztásának örömére 

vágytatok! Mi lesz veletek, ha hiányzik a szavam? Akkor majd kitalálsz valamilyen formát, hogy kitöltsd 

az ürességedet? 

Nem, emberek, ne próbáljátok becsapni magatokat, inkább tartsátok meg szavamat már most a 

szívetekben, halmozzátok fel, és ha egyszer már nem lesz meg az igehirdetésem, a bölcsesség 

kimeríthetetlen kincsének, az egészség és a béke forrásának, az áldások kimeríthetetlen kútjának a 

tulajdonosa lesztek. 

72 Szavam egyre világosabbá és világosabbá válik, ahogy közeledik a megjövendölt nap, amikor már 

nem fogjátok hallani. Néhány hanghordozóm elérte az érettséget, és az ő és az emberek felkészültségének 

jutalmául kiárasztom a tisztasággal és egyszerűséggel teli Igémet. 

73 Korábban átvitt értelemben kellett hozzátok szólni, mert a hanghordozók csak ebben a formában 

tudtak beszélni igazságom mély tanításairól. Minden példázat vagy kép mögött volt valami isteni vagy 

titokzatos, amit a hanghordozó nem tudott kifejezni. 

Később, amikor spiritualizálódása és emelkedettsége érthetővé tette számára a feladatát, a képletes 

értelem eltűnt az ajkáról, mert az intellektusa most már képes volt a magasrendűséget egyszerű nyelven, az 

értelem minden szervének és minden léleknek a hatókörén belül kifejezni. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 271 
1 Megáldalak benneteket, emberek, és bennetek megáldom a jövő nemzedékeit. 

2 Látom, hogy megfertőződtetek a világ betegségeivel, hogy beteggé váltatok, mint minden gyenge 

lény. De megtisztítalak benneteket, mert egy nagy, nemes és nehéz szellemi küldetés vár rátok, hogy 

teljesítsétek azt. 

3 Az Igémben "Izraelnek" neveztelek titeket, és amikor meghallottátok ezt a nevet, megremegtetek 

egy olyan felelősség súlya alatt, amelyet soha nem gondoltátok volna, hogy viselni fogtok. 

4 Ez a Név ébresztett fel benneteket, és azóta nem táplálkoztok többé erkölcstelen, káros vagy rossz 

kielégülésekkel, hogy a szíveteket és a lelketeket tartalmas, egészséges, tiszta táplálékkal tápláljátok. 

5 Az alacsonyabb rendű szenvedélyeket fokozatosan felváltod az igaz szeretettel, az értelmetlen 

élvezeteket elhagyod a lélek kielégüléseiért, és mindez, ami megújulás és megtisztulás, érzékenységet 

adott a szívednek, és lehetővé tette, hogy a szellemlélek szunnyadó képességei elkezdjenek 

megnyilatkozni az életedben. 

6 Amikor szavam eljutott elmédbe, mint egy vidéki birtokot megvilágító napsugár, végre 

bevallottad, hogy lelked csak az Atya és embertársaid iránti szeretetből táplálkozhat. 

7 Így a fény fokozatosan áthatja ezt a népet, amelynek az a rendeltetése, hogy a spiritualizáció 

korszakát vezesse be. Ezért azt mondom nektek, hogy ha egyszer megnyertétek ezt a csatát önmagatok 

ellen, egyetlen lépést sem fogtok hátrálni, nem fogtok meghátrálni. 

8 Amikor már nem a saját fájdalmadat kezded érezni, hanem mások szenvedését, akkor újabb lépést 

teszel tanításom útján. 

9 Most vannak azok az idők, amelyeket a próféták meghirdettek az emberiségnek, amikor a fájdalom 

nagyon kemény lesz, hogy aztán elmúljon, és lassan békévé váljon. 

10 Az emberek többsége semmit sem tud eljövetelemről és jelenlétemről, mint a vigasztalás 

szelleméről, de magukban sejtenek valamit és várnak Engem. 

11 Ezek az emberek itt arra vállalkoztak, hogy az embereknek az új kinyilatkoztatásom bizonyosságát 

adják. Ez az oka annak, hogy fényemet a lelketekre árasztom. 

12 Nincs több szeszélyesség, emberek, nincs többé kétely és engedetlenség! Engedd, hogy a hit és a 

bizalom átvegye az egész lényedet. 

13 Ne meneküljetek az élet megpróbáltatásai elől, mert ezek olyan leckék, amelyeket meg kell 

tanulnotok. Tudjátok, hogy ezúttal azért küldtek benneteket, hogy megtisztítsátok a lelketek egy magas, 

nemes és értékes küldetés teljesítésében. 

14 Ne halogasd küldetésed teljesítését azzal, hogy azt mondod, ma túl sok az akadály ahhoz, hogy 

kövess Engem - hogy inkább megvárod, amíg a holnapi nap teljesen megvilágítja utadat, és akkor indulj 

harcba. 

15 Lásd, hogy az Isteni Szellem fénye szüntelenül ragyog le lelkedre, hogy ne hagyjon elesni vagy 

elaludni. 

16 Néha a meditációtok csendjében megleplek benneteket azzal a kérdéssel, hogy miért vannak ilyen 

nagy kötelezettségek az emberiséggel szemben. De azt mondom neked, hogy a kérdésed abból a tényből 

fakad, hogy nem ismered a szellemi múltadat, és ezért nem tudod, hogy milyen adóssággal tartozol 

embertársaidnak. 

17 Amikor a föld népei iránti felelősségetek bizonyossága teljes lesz, nagy szeretettel veszitek fel 

kereszteteket, és örömmel másztok fel szellemi felemelkedésetek hegyére. 

18 Lehet, hogy lelked múltja kitörlődött az emlékezetedből, lehet, hogy korábbi létezéseid kimentek a 

fejedből, de az Élet Könyve, amelybe Isten mindent feljegyzett, semmit sem enged a múltba süllyedni, 

semmit sem töröl, semmit sem felejt el. Ott minden jelen van és örökké él. 

19 Ilyen az Atya igazságossága: tökéletes, szeretetteljes. 

20 Amikor az ember eltévelyedik és beleveti magát a világ mocskába, az Úr megmutatja 

irgalmasságát és megmenti a lelket. Ha úgy gondolod, hogy földi cselekedeteid menthetetlenül elrontottak 

téged az örök életre, az Örök Bíró új lehetőséget ad neked, hogy jóvá tedd hibáidat, és így erőfeszítéssel, 

akaraterővel és a jóban való kitartással elérd az üdvösséget. 
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21 Most, hogy megvan ez az áldott lehetőséged, elgondolkodhatsz mindezen, és erőfeszítéseket 

tehetsz küldetésed teljesítésére, hogy - amikor visszatérsz abba a "Mesébe", ahonnan a lelkek elindulnak, 

hogy az anyagi világot lakják - beteljesületlen megbízások és küldetések nélkül érkezz meg, és ehelyett 

megtapasztald az igazi boldogságot, hogy győzedelmeskedtél a nyomorúság és kínosság felett, amiben a 

testi burokban éltél. 

22 A lelked úgy felébredt, mint még soha. Ezért azt mondom nektek, hogy ti vagytok felelősek a 

lépésekért, amelyeket most tesztek, mert az az időszak, amelyben tanításaimat adtam nektek, nagyon 

hosszú volt, és az Ige, amellyel leckéimet adtam nektek, nagyon részletes volt. 

23 Ne felejtsétek el, hogy a kísértés a legünnepélyesebb pillanatokban és a legnagyobb 

következményekkel járó órákban ejti rabul a szívet, a bátorság elgyengül, kétségek, bizonytalanságok és 

határozatlanságok támadnak. 

24 Inspirálódjatok munkám tisztaságán, kérdezzétek meg magatokat, mi tetszik leginkább 

Atyátoknak, mit csináltok jól és mit rosszul. 

25 Tanulmányozzátok a saját műveiteket, mielőtt másokét megítélnétek, és számtalan olyan 

hiányosságot fogtok látni, amelyeket a ti szemetek a tanulás és a szeretet hiánya miatt nem vett észre. 

26 Száműzzétek magatok közül a fanatizmust, a bálványimádást, a babonaságot, az anyagiasítást és a 

felesleges, haszontalan szertartásokat. Olyan lesz, mintha megtisztítanád a földet a gyomoktól, majd szép 

búzával vetnéd be. 

27 Használjátok ki azt az időt, ami még rendelkezésetekre áll, hogy hallgassátok tanításomat, hogy az 

betöltsön benneteket világossággal és kegyelemmel, hogy megtegyétek a szilárd lépést a spiritualitás felé - 

egy lépést, amit nem tettetek meg, mert továbbra is a materializmus és a tévedés kultuszában éltetek. 

28 Máig hiányzott belőletek a hit, hogy lemondjatok a számokról, rítusokról és szimbólumokról, és 

spirituálisan keressetek Engem a Végtelenben. Nem volt bátorságotok spiritualistáknak lenni, és egyfajta 

látszat-szellemiséget találtatok ki, amely mögé elrejtitek materialista hajlamotokat és tévedéseiteket. 

29 Nem akarom, hogy álszentek legyetek, hanem őszinték és igazak. Ezért beszélek hozzátok a 

legnagyobb tisztasággal, hogy alaposan megtisztíthassátok életeteket, és megmutathassátok a világnak e 

Munka igazságát. Spiritistáknak nevezik magukat? Akkor valóban így legyen. Ne beszéljetek tanításomról 

mindaddig, amíg annak teljes ellenkezőjét teszitek, mert akkor csak összezavarjátok az embereket a 

cselekedeteitekkel. 

30 Mindenekelőtt rendelkezzetek azzal a tudással, hogy mi az én Munkám - hogy mit jelent az én 

Törvényem, mi a feladatotok és hogyan kell azt végrehajtanotok, hogy - ha nincs olyan vezető az 

utatokon, aki méltó lenne arra, hogy irányítsa lépteiteket - a lelkiismeret és a Tanításomban szerzett 

ismeretek alapján irányíthassátok magatokat. Így nem tudsz majd senkit felelősségre vonni egy esetleges 

tévedésért vagy hibáért. 

31 Én is mondom neked: Ha az, aki tanácsaival szellemi lépteidet irányítja, az Én törvényem szerint 

jár, hűségesen kövessétek őt, mert méltóvá tette magát a bizalmatokra. 

32 Amikor eljön az óra, hogy számon kérjem ezt a népet, hangom minden lélekhez ugyanolyan 

igazságosan fog eljutni, mivel szavamat mindenki ugyanúgy hallotta. Akkor senki sem fogja azt mondani: 

"Uram, vond felelősségre azokat, akik többet tudnak, és bocsáss meg nekünk, akik csak azt tettük, amit 

mondtak nekünk". 

33 Gondolod, hogy egy gyermek egy rosszindulatú vagy gonosz földi apa rossz példájával szemben 

hibát követ el, ha nem követi az ő életmódját? Vagy úgy gondolja, hogy a gyermek köteles követni a 

szülei lépéseit? 

34 Bizony mondom nektek, a lelkiismeret és az értelem vezessen benneteket a helyes útra.  

35 De mivel eltávolodtok attól a rossz úttól, amelyet azok jelöltek ki számotokra, akiknek 

kötelességük végigvezetni benneteket az életen, nem szabad semmibe vennetek őket, és nem szabad 

abbahagynotok a szeretetüket - épp ellenkezőleg. Onnan, ahol üdvösséget találtok, mindent meg kell 

tennetek a magatok részéről, hogy segítsetek azoknak, akik eltévedtek. Ez azt jelenti, hogy irgalmasságod 

és szereteted soha nem változhat. 

36 Próbáljátok meg teljesen felfogni az én szavamat, szeretett tanítványok, hogy ne gyötörjenek 

benneteket kétségek, amikor a megpróbáltatások meglepnek benneteket. 
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37 A materializmus óriási akadályként áll a lélek fejlődésének útjában. Az emberiség megállt e fal 

előtt. 

38 Olyan világban vagytok, amelyben az ember képes volt kifejleszteni az értelmi képességeit az 

anyaggal kapcsolatos tudományok alkalmazásában. De a szellemi létezés megítélése még mindig 

korlátozott, tudása mindarról, ami nem tartozik teljes egészében az anyaghoz, visszamaradt. 

39 Ez az évszázad, amelyben élsz, két aspektust mutat: az egyik az elme fejlődése, a másik pedig a 

szellemi stagnálás. 

40 Valóban, az isteni fény ragyog le az értelem képességeire, és belőlük ered az én nagyszerű ihletem, 

amelynek gyümölcsei megdöbbentik az emberiséget; mert az értelem most szabadságot és a tudás 

bővülését követeli. Az ember elmerül a természet tanulmányozásában, kutat, felfedez, örül, csodálkozik, 

de sohasem bizonytalan. De valahányszor felmerül benne a gondolat, hogy tisztázza a szellemihez, az 

általa ismert anyagon túli igazsághoz való viszonyát, fél, fél az ismeretlenbe, abba, amit tiltottnak tart, ami 

(szerinte) csak olyan magas lényekhez tartozik, akik méltók Isten misztériumainak vizsgálatára. 

41 Ott megmutatta magát gyengének és ostobának, képtelennek arra, hogy akaraterővel legyőzze az őt 

lefelé tartó előítéleteket. Ott megmutatta, hogy a kiforgatott értelmezések rabja. 

42 Az emberi intelligencia fejlődése soha nem lesz teljes, amíg nem fejlődik a lélek szintjén is. 

Ismerjétek fel, hogy milyen nagy a lelketek elmaradottsága, mert csak a földi élet ismeretének szenteltétek 

magatokat. 

43 Az ember mások akaratának rabszolgája, varázslatok, elítélések és fenyegetések áldozata. De mit 

ért el? Azt, hogy lemond minden vágyáról, hogy megértse és elérje a legmagasabb tudást, amellyel az 

embernek rendelkeznie kellene; azt, hogy megakadályozza magát abban, hogy tisztázni tudja azt, amit 

abszurd módon mindig is titoknak tartott: a Szellemi Életet. 

44 Úgy gondolod, hogy a lélek élete örökre rejtély marad a földi ember számára? Ha így gondolja, 

akkor nagy tévedésben van. Bizony mondom nektek, amíg nem ismeritek az eredeteteket, és nem tudtok 

semmit arról, ami a szellemmel kapcsolatos, addig egyszerű teremtmények lesztek, akik egy 

nyomorúságos világban élnek a növények és állatok között, a tudományok minden fejlődése ellenére. 

Továbbra is harcolni fogtok egymás ellen a háborúitokban, és a fájdalom továbbra is uralni fogja az 

életeteket. 

45 Ha nem fedezitek fel azt, amit a lényetekben hordoztok, és nem fedezitek fel a szomszédotokban 

azt a szellemi testvért, aki mindenkiben lakozik - vajon szerethetitek-e igazán magatokat? Nem, emberek 

gyermekei, még ha azt is mondjátok, hogy ismertek Engem, és követnek Engem. Ha felszínesen veszitek 

tanításomat, hitetek, tudásotok és szeretetetek hamis lesz. 

46 Ma fényem sugárzó és inspiráló módon száll le az elme minden szervére. Amikor ez a 

hanghordozókon keresztül megnyilvánul az emberi szavakban, akkor az az Én Tanításommá vált annak, 

aki hallotta. De mivel mindez a lelketek felemelését célozza, ezért "spiritualizmusnak" neveztem el. De 

soha ne foglalkozzunk nevekkel vagy definíciókkal. Ami fontos a tanításomban, az a benne rejlő értelem 

és igazság. 

47 Most kedvező az idő, amikor az Igém fénye, a magasabb erkölcsiség és a spiritualizáció 

bölcsessége a szívekre árad - mint egy frissítő és jótékony eső a sivatag hosszú szárazsága után, amelyen 

keresztülmentetek. 

48 Ez a Tanítás tökéletes, ahogyan a Második Korszakban kifejezett Igém is tökéletes volt, és 

ahogyan minden egyes inspirációm tökéletes. A tökéletesség nem lenne lehetséges, ha az elme azon 

szerveiből eredne, amelyeken keresztül adatik. De az Isteni Lélektől származik, aki ihlette. 

49 Ez a tanítás egyszerű, mint minden tiszta és isteni, és ezért könnyen érthető. De néha nehéznek fog 

tűnni az alkalmazása. Lelked erőfeszítései erőfeszítést, lemondást vagy áldozatot követelnek a tested 

részéről, és ha hiányzik a lelki nevelés vagy fegyelem, akkor szenvedned kell. 

50 Az idők kezdete óta folyik a harc a lélek és a test között, hogy megértsük, mi a helyes, mi a 

megengedett, mi a jó, hogy olyan életet éljünk, amely megfelel az Isten által adott törvénynek. Ebben a 

nehéz küzdelemben úgy tűnik számotokra, hogy egy furcsa és rosszindulatú erő folyamatosan arra csábít 

benneteket, hogy fordítsatok hátat a harcnak, és arra hív benneteket, hogy használjátok szabad 

akaratotokat, és folytassátok az anyagelvűség útját. Azt mondom nektek, hogy nincs nagyobb kísértés, 

mint a testetek gyengesége: érzékeny mindenre, ami körülveszi; elég gyenge ahhoz, hogy engedjen; 
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könnyen elesik és elcsábul. Aki azonban megtanult úrrá lenni a test hajtásain, szenvedélyein és 

gyengeségein, az legyőzte a kísértést, amelyet magában hordoz. 

51 Mit tanít nektek a spiritualizmus, ami új, hiszen a szeretet tanítása, amelyet Jézus hozott a Második 

Korszakban, megmutatta nektek az utat, amelyet követnetek kell? Megértette veletek ezt az Igét, a 

legnagyobb részletességgel elmagyarázta, és utasított benneteket, hogy lelkileg gyakoroljátok. 

52 Jézus tanítása tökéletes volt, mert a megtestesült "Igén" keresztül nyilatkozott meg nektek, akiben 

Isten elrejtette magát. Az az Ige, amely Jézusban szólt a világhoz, ugyanaz az Ige, amely most a Lélekben 

szól hozzátok, és azt mondta nektek, hogy alkalmazzátok az életetekre azt a tanítást, azokat a 

cselekedeteket és példákat, amelyeket hátrahagytam, amikor köztetek éltem, hogy mivel nagyon fejlettnek 

tartjátok magatokat, és egy attól nagyon távoli korban éltek, ne higgyétek, hogy az én Igém nem mai. A 

spiritualizmusban megtalálhatjátok a módját annak, hogy tanításomat és példáimat alkalmazzátok arra a 

korszakra, amelyben éltek, és arra a fejlődésre, amellyel rendelkeztek. 

53 A mai Ige különbözik Jézus második korszakbeli Igéjétől, mert emberi hanghordozókon keresztül 

adatik, és ezek a felfogóképességükben korlátozottak. De az ajkukról elhangzó szó jelentése tökéletes. 

54 Senki ne lássa az általam használt emberi testekben az isteni jelenlétet, sem emberi hangjukban 

Isten hangját. Istennek nincs olyan formája és emberi hangja, mint neked. Ezért aki hallja az Én Igémet, az 

nem az emberi szó külsődleges kifejezésében találja meg Istent, hanem annak jelentésében. Ez az, amit 

minden egyházban kinyilatkoztattam. 

55 A Mester ismét a tanítványaival van, hogy emlékeztesse őket azokra az isteni tanításokra, 

amelyeket a szeretet és a béke üzeneteként hozott az emberiségnek a Második Korszakban. 

56 Azért jöttem vissza, mert a jelenlegi nemzedékek nem használták az én Igémet életük normájaként 

és törvényeként, és szükséges, hogy új leckéken keresztül megtanítsam nekik az utat, amelyek 

elmagyarázzák nekik azt, amit nem értettek meg. 

57 Az ember makacsul megy a maga útján, szabad akaratának impulzusait követve, távol az élet 

számos valóságától. 

58 Ideje lenne már, hogy ne legyenek többé birodalmak vagy erős népek a földön, amelyek elnyomják 

a gyengéket, és mégis léteznek annak bizonyítékaként, hogy az emberben még mindig uralkodnak azok a 

primitív hajlamok, hogy a hatalommal való visszaéléssel kirabolja a gyengéket, és erőszakkal hódítson. 

59 Igaz, hogy azért helyeztem az embert a földre, hogy úrrá legyen és uralkodjon rajta, hogy a béke, a 

megértés és a harmónia világában uralkodjon, ahol engedelmes és hűséges herceg lesz a Királynak, aki a 

Teremtője. 

60 De az emberek által a földön létrehozott uralom más - a hamis nagyság, a hiúságok, a hamis 

dicsőség uralma. Ezért a világ a legnagyobb kincsei között nem tartja számon az olyan szellemi kincseket, 

mint a béke, a bölcsesség és a szellemi emelkedettség. 

61 Az emberiség vágyik egy kis békére, de soha nem keresi azt az eléréséhez rendelkezésre álló 

eszközökkel, mint például az óvatosság, a megbocsátás, az irgalom, a megbékélés és a szeretet. 

62 Most egy nagy, ádáz csatát jelentek be nektek azok között, akik a Béke Országának megalapítására 

törekszenek, és azok között, akik azért harcolnak, hogy megvédjék vagy növeljék földi uralmuk hatalmát. 

63 Ez a szellem és az anyag harca, az örökkévaló és az időszerű, a szellem és az anyag közötti ősi 

harc, a szellem és az anyag közötti ellentét. Ki fog kit legyőzni? Egyesek szerint: a szellem, mások szerint: 

az anyag. Mondom nektek: senki sem fog győzni. 

64 Ez a harc nem arról szól, hogy a szellem győzedelmeskedik és megalázza a "testet". Mert ha így 

lenne, a győzelem hamis lenne. A végső győzelem akkor lesz mindkettőé, amikor a test és a lélek együtt, 

harmóniában jár, és mindketten egy eszmény alatt teljesítik be sorsukat az igazságosság és a szeretet útján, 

amely az én Törvényem által kijelölt út. Mennyi kárt okoznak maguknak az emberek a gyilkos 

háborúikkal! Napok, hónapok és évek telnek el anélkül, hogy egy kis béke lenne a szívükben, állandó 

félelemben élnek, saját testvéreik fenyegetése alatt, akik ellenséggé váltak. Ez az, hogy egy magas 

eszményért éljünk, vagy legalábbis harcoljunk érte? Nem, emberek: az emberek az emberi hatalmi 

céljaikért ölik egymást, amelyek sokkal kevesebbet érnek, mint az életük. De nem akarják elismerni az élet 

értékét, nem akarják tudni, hogy az emberi lét szent, és hogy csak az rendelkezhet vele, aki teremtette. 

65 Ugyanaz a világ, amelyben jelenleg élsz, már régóta csatatér volt. Az ember azonban nem 

elégedett meg azzal a hatalmas tapasztalattal, amelyet az ősei hagytak rá - keserű és fájdalmas 
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tapasztalattal, amely úgy fekszik a mai kor embere előtt, mint egy lelkiismeret által kinyitott könyv. De az 

ember szíve túl kemény ahhoz, hogy elfogadja a tapasztalatnak azt a gyümölcsét, amely olyan, mint a fény 

öröksége. Az egyetlen dolog, amit őseiktől örököltek, az a gyűlölet, a büszkeség, a harag, a kapzsiság, az 

arrogancia és a bosszúállás, amit vérrel örökítettek rájuk. 

66 Szükséges lesz, hogy a földet sok ártatlan ember vére vörösre fesse, majd a túlélők gyászától 

feketére változzon. 

67 Minden birodalom, amelyet az emberek a büszkeség és az arrogancia alapjaira építettek, 

összeomlott, mert látszólag szilárd alapjaik hamisak voltak, és nem tudtak ellenállni az én 

igazságosságomnak. 

68 Azok a hatalmak, amelyek ma lenyűgözik az embereket, hamarosan összeomlanak, és amikor 

mások is felemelkednek utánuk, ők is el fognak bukni. 

69 Amikor az emberek egyesítik népeiket, és szellemileg és emberileg a szeretet és az igazságosság 

törvényei szerint kormányozzák magukat, amelyeket az Atya az idők kezdete óta kinyilatkoztatott nekik, 

akkor szilárd alapokat fektetnek le a béke országának, amelyben a világon először lesz harmónia, 

testvériség, valódi fejlődés, a lélek és az ember virágzása, bölcsesség, tudás és jólét. 

70 Szeretett emberek, összpontosítsátok gondolataitokat a kegyelem eme reggelére, és figyeljetek az 

érzéseitekre, hogy tudjátok, mekkora ereje van a hiteteknek a tanításhoz képest, amelyet éppen most 

kaptok. 

71 Ha felkészültnek, elég erősnek érzitek magatokat ahhoz, hogy munkámért dolgozzatok, induljatok 

el, és tegyétek ismertté Szavamat, amely egy új világ szilárd alapja lesz, a béke és az igazság országa, 

amelyet meghirdettem nektek. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 272 
1 Megáldalak téged, Izrael, és megáldom benned a jelen és a jövő nemzedéket. Ti vagytok az Én 

szeretett tanítványaim, akik mindenkor megtapasztaltátok kinyilatkoztatásaimat és parancsaimat. 

Új reinkarnációba küldtelek benneteket a földön. De előtte felkészítettelek és figyelmeztettelek 

benneteket azzal, hogy elmondtam nektek, milyen állapotban van az emberiség ebben az időben. 

Beszéltem nektek materializmusukról és szórakozottságukról, és azt kérdeztétek magatoktól, hogy be 

tudjátok-e tölteni küldetéseteket, és hogyan engeditek meg, hogy szavam, amely finom esszencia, amely 

gyengédség és fény, behatoljon ezekbe a sziklakemény szívekbe. 

A Mester megtanított benneteket harcolni, "munkásokká" tett benneteket, és olyan szíveket adott 

nektek, mint a földeket, hogy előkészítsétek, megműveljétek és gyümölcsözővé tegyétek. 

2 Amikor embereken keresztül hallottad az Igémet, és Izraelnek neveztelek, a lelked reszketett. 

Törékeny tested nem ismerte ezeket a kinyilatkoztatásokat, de a szellem-lélek tudja és ismeri a küldetését. 

Azt mondom neked: Az a sorsotok, hogy közreműködjetek a Munkámban, és óvatosnak kell lennetek a 

lépteitekkel. Ne ereszkedjetek le, ne materializálódjatok, ne keveredjetek a tömegbe, mert nem vagytok 

felsőbbrendűek embertársaitoknál. Csendben dolgozzatok, hogy csak a felebarátotok iránti szeretet és 

irgalmasság jellemezzen benneteket. 

3 Jelenlétetek eloszlatja a sötétséget, és ha el is zárjátok ajkatok, mert nem találtok megfelelő 

alkalmat arra, hogy tanításomról beszéljetek, szellem-lelketek beszélni fog, és így világosságot és 

igazságot teremtetek embertársaitok között. 

4 A fájdalom eme időszakában azért jöttem, hogy megvigasztaljalak benneteket. Minden lélek tudja, 

hogy eljön a szabadulás napja, és várja, hogy láthassa Megváltóját. Nem tudják, hogy milyen módon fog 

eljönni, de várnak és konzultálnak a rejtett isteni bölcsességgel. 

5 Ti, emberek, megerősítést kaptok mindarról, amit megjövendöltek, és ezt a világosságot el kell 

vinnetek az emberekhez. Mondd meg nekik, hogy szeretem őket, és hogy az élet minden pillanatában, 

amelyet nekik adok, kinyilatkoztatom irgalmamat és hatalmamat. Segíts nekik, hogy tökéletesítsék 

magukat, mondd meg nekik, hogy tisztán keressenek Engem, hogy keressenek Engem lelkileg. Közölni 

fogok velük, amint ti, munkásaim, előkészítettétek a szívüket. Kiosztalak benneteket, és belétek helyezem 

Lelkemet, hogy Szavam minden fajhoz és hitvalláshoz tartozó emberhez eljusson. Mert én az embereket 

egyetlen célhoz, az egyetlen igazsághoz vezetem. 

6 Az emberek megbotlanak az út szikláin, siránkoznak és szenvednek. De mindez engedelmeskedik 

az Engesztelés Törvényének és az Igazságosságnak, amely azért jött, hogy átalakítsa őket, ahogyan az az 

Én Akaratom. Azt akarom, hogy gyermekeim Atyaként szeressenek Engem, és hogy spiritualizálják 

magukat, hogy békében élhessenek. 

7 Amikor egy nagy megpróbáltatás sújtja a szíveteket, lázadva kérdezitek Tőlem: "Meg van írva a 

sorsomban, hogy ki kell ürítenem a szenvedésnek ezt a poharát? Ez az én vezeklésem? Tényleg ez a te 

akaratod, Atyám?" De én azt mondom nektek: "Semmi sem mozog az én akaratom nélkül." Sorsodban sok 

próbatétel vár rád, amit ki kell majd állnod. Némelyik az Én Törvényem megsértésének következménye 

lesz, mások az Én Lelkemtől a tiédre szállnak. Mindazonáltal mindegyik igazságos, még akkor is, ha Ön 

feleslegesnek tartja őket. Ha figyeltek és tanulmányoztok, akkor az én tökéletességemről és szeretetemről 

fognak beszélni. Őrizd meg a reményt és a hitet még a legnagyobb keserűség napjaiban is, és bízz abban, 

hogy a következő nap jobb lesz, hogy szeretetem napfénye besugározza lelkedet és testedet, és hogy 

értelmed és megérzésed tiszta lesz, és jó cél felé fogsz vezetni. Akkor, amikor életutad végére érsz, béke 

lesz benned és öröm az Atyában. Minden egyes próbatétel után megismeritek majd az erőtöket, és én 

megkapom a gyümölcsét annak a szeretetnek megfelelően, amelyet nekem mutattok. 

8 Emberiség, üdvözöljétek a Harmadik Korszakot, amikor az emberek megtalálják a spirituális 

bölcsességet. Ez az a korszak, amikor a hit, az intuíció és a spiritualizáció révén érezni fogtok Engem. Ne 

várjátok jelenlétemet emberi formában, és ne keressétek sebeimet, hogy ujjaitokat beléjük fúrjátok, hogy 

higgyetek Bennem. 

9 Minden spirituális lesz ebben az időben. 
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10 Eljött az óra, hogy megértsetek és érezzetek Engem, mint Szellemet, azáltal, hogy felhagysz 

minden materializmusoddal. 

11 Jaj a népeknek, akik makacsul ragaszkodnak bálványimádásukhoz, fanatizmusukhoz és 

hagyományaikhoz! Nem lesznek képesek látni a fényemet, és nem fogják érezni a lélek felébredésének 

végtelen boldogságát. 

12 Igaz, hogy tanításom megrázza a világot. De amikor a csatának vége, az igazi béke lesz érezhető a 

földön - az, ami a lelkemből fakad. Csak az ostobák, a makacsok és a keményszívűek fognak továbbra is 

szenvedni. 

13 Egy láthatatlan világ lebeg és él az emberiség felett, a fénylények világa, amelyet Illés vezet, aki 

mindent irányít és meghatároz. 

14 Boldogok azok, akik fogékonynak bizonyulnak erre a mennyei befolyásra. 

15 A föld minden népében vannak olyan emberek, akiknek a szellemét kiküldték, hogy segítsék a 

szellemvilágot a munkájában. Mi fog történni velük, ha hagyják, hogy a szívük a szellemi sugallatokra 

áthatolhatatlan sziklává váljon? Nagyon keserű poharat kellett volna inniuk, hogy visszatérjenek arra az 

útra, amelyről letértek. 

16 Számomra nem lehet lehetetlen az ember megtérése, megújulása és megváltása. Akkor nem lennék 

mindenható, és az ember erősebb lenne nálam. Alacsonyabbnak tartjátok az Én hatalmamat ahhoz az 

erőhöz képest, amelyet a gonosz birtokol az emberben? Úgy gondolod, hogy az emberben lévő sötétség 

magasabb rendű, mint az isteni fény? Soha! mondd ki a szíved nekem. 

17 Ne feledjétek: az a feladatom, hogy miután léteteket adtam, a tökéletességre vezesselek 

benneteket, és hogy mindannyiótokat egy szellemi családban egyesítselek; és ne felejtsétek el, hogy az Én 

Akaratom mindenek felett teljesül. 

18 Én, az Isteni Magvető, minden lélekbe észrevétlenül elhelyezem a szeretet magját. Egyedül én 

tudom, mikor fog ez a mag az egész emberiségben kicsírázni, és egyedül én tudom végtelen türelemmel 

várni munkáim gyümölcsét. 

19 Használjátok e tanítás értelmét, és kezdjétek el a harmónia vetését családotok kebelében. Ezt 

követően biztosítsa a népét alkotó közösségek közötti harmóniát. Aztán, amikor lelki kötelékekkel 

egyesülnek, engedjétek, hogy a béke és a boldogság kisugározzon belőletek. 

20 Amikor elkezditek felmérni azt a küzdelmet, amely az egész emberiség megtérítéséhez szükséges, 

és amikor belegondoltok a létező bűn mértékébe és a nyomorúságba, amely mindenütt jelen van, 

elkerülhetetlenül lehangoltnak fogjátok érezni magatokat a szemlélődésben. De ki mondta neked, hogy 

egyedül neked kell megmentened a világot? Elégedjetek meg azzal, hogy jól csináljátok a rátok eső részt, 

és hagyjátok, hogy a többiek is tegyék a magukét, és meglátjátok majd, hogy napról napra és lépésről 

lépésre, Atyátok segítségével, tanúi lesztek szavam beteljesedésének. 

21 Az volt a sorsotok, hogy az emberiség számára ezekben a nehéz pillanatokban éljetek a Földön - 

ezek a Harmadik Korszak kezdetei. De ne panaszkodjatok a sorsotok miatt, mert az szemrehányás lenne 

számomra. Ne feledjétek, hogy mindegyikőtök - itt a szellemi lelketekre gondolok - többször is járt már a 

Földön, és e létezések némelyikében élveztétek mindazt, amire az emberi szív vágyik. 

22 Legyetek biztosak abban, hogy azok, akik ebben az időben a legtöbbet szenvednek, korábban 

fenékig ürítették az élvezetek, az emberi kielégülések és a világ dicsőségének poharát, ezáltal letértek a 

lelki útról és bemocskolták magukat. 

23 Az engesztelés és a megtisztulás idejének el kellett jönnie, még ha évszázadoknak kellett is eltelnie 

a világban, és a lelkednek várnia kellett arra az órára. De ez az idő most eljött, ez a mai nap. Értsd meg, 

tapasztald meg és használd. 

24 Fogadjátok a Vigasztaló Lélek fényét - aki az embereknek adott ígéretem szerint el kellett, hogy 

jöjjön. 

25 Most már érthetitek, hogy láthatatlan formában való jelenlétem miért teljesíti ezt az ígéretet. Ma 

nem az a Krisztus vagyok, aki testben jött, hanem Krisztus a Lélekben, aki fényt, szeretetet, bölcsességet 

és vigasztalást áraszt minden szenvedőre. 

26 A szeretet új megvilágításba helyezi az életedet, emberiség. Megmutatom nektek a spirituális utat, 

és feltárom nektek a bennetek létező igazságot, hogy megismerjétek az Isteni Fényt. Nem vagytok 

tudatában annak, hogy tévedtek, amikor azt hiszitek magatokról, hogy nagyobbak vagytok, mint 

amilyenek vagytok? Ti a "test", az emberi személy szerint hisztek magatokban. De tudjátok-e, hogy ez a 



U 272 

175 

hit hamis, mert az ember mulandó? Megtanítottalak benneteket arra, hogy hiteteket és fejlődéseteket a 

szellemi lelketek értékeire alapozzátok, mert ezek szilárdak és örökkévalóak. 

27 Azt hitted, hogy te csak anyag vagy, és hogy csak ez a világ létezik, és ezért hullatsz annyi könnyet 

az életben, és az életben folytatott küzdelmed félelmetes és kétségbeesett. 

28 Anyagiasságotok pokollá változtatta az Édenkertet, amelyet az emberekre bíztam. 

29 Rossz az élet, amit az emberek élnek, rossz az élvezetük, a hatalmuk és a gazdagságuk, rossz a 

tudományuk és a tudományuk. 

30 Gazdagok és szegények, mindannyian a pénzzel vagytok elfoglalva, amelynek birtoklása csalóka. 

Aggódsz a fájdalmak és betegségek miatt, és megborzongsz a halál gondolatától. Egyesek attól félnek, 

hogy elveszítik azt, amijük van, mások pedig arra vágynak, hogy megkapják azt, amit soha nem 

birtokoltak. Van, akinek minden bőségesen megvan, míg másoknak minden hiányzik. De mindezek az 

erőfeszítések, szenvedélyek, szükségletek és ambiciózus célok csak az anyagi életre, a test éhségére, az 

alacsonyabb rendű szenvedélyekre, az emberi vágyakra vonatkoznak, mintha az embernek valóban nem 

lenne lelke. 

31 A világ és az anyag átmenetileg legyőzte a lelket, fokozatosan visszavezette azt a rabságba, és 

végül meghiúsította küldetését az emberi életben. Miért nem tudatosul bennetek fokozatosan, hogy az 

éhség, a nyomor, a fájdalom és a kín, amely elnyomja az életeteket, nem más, mint a lelketek 

nyomorúságának és fájdalmának hű tükörképe? 

32 Feltétlenül szükséges volt, hogy felfedjem nektek az igazságot, ami bennetek van, és amit nem 

akartatok látni. De most eljöttem, most veletek vagyok, és alapvetően megtanítalak benneteket, hogy 

meghalljátok a szellemetek üzenetét, amelyet sokáig visszatartottatok. 

33 Hamarosan rá fogtok jönni, hogy nem az élet az, ami kegyetlen hozzátok, emberek, hanem ti 

vagytok kegyetlenek önmagatokhoz. Szenvedsz és szenvednek a körülötted lévők a megértés hiánya miatt. 

Magányosnak érzed magad, látod, hogy senki sem szeret téged, és önzővé és keményszívűvé válsz.  

34 Akkor hadd halljam hangomat, amely azt mondja nektek, hogy emelkedjetek fel, hogy érzéseitek 

megnemesedjenek, hogy ne az aljasságra és a tisztátalanságra nézzetek, hanem a nyomorúságokra és a 

nehézségekre, amelyeket meg kell bocsátanotok és enyhítenetek kell. 

35 Emeld elmédet és tekintetedet az Örökkévalóra, hogy tiszta gondolatokkal teli legyél. 

36 A végtelenben, amely a lélek élettere, vibrál a fény, a magas gondolatok és az örök béke. Addig 

szárnyaljatok, és erősítsétek meg magatokat azokon a területeken. Amíg nem emelkedtek fel, addig 

továbbra is betegek lesztek, továbbra is veszekedni fogtok anélkül, hogy testvérekként ismernétek el 

magatokat. 

37 Ez az anyagiasság megosztotta az embereket. A viszály magja olyannyira elszaporodott, hogy 

nemcsak a népek utasítják el egymást, hanem még a szülők és a gyermekek, a testvérek is elutasítják 

egymást. 

38 Legalább ti, akik tanításomból táplálkoztok, emelkedjetek ki a mocsokból, tanuljatok meg szeretni 

és megbocsátani. Ne építsd minden lelki békédet és boldogságodat az anyag világára, oszd meg 

törekvéseidet és céljaidat a spirituális és az anyagiak között, és próbálj meg mindkét oldalnak igazságot 

tenni. 

39 Ne higgyétek tovább, hogy mindent elérhettek az anyagon keresztül. Értsétek meg, hogy ahhoz, 

hogy Istenhez emeljétek magatokat, ezt csak a lélekkel tehetitek meg. 

40 Hogyan lenne helyes, ha továbbra is azt gondolnátok, hogy anyagi munkák által fogjátok elérni a 

lelketek boldogságát? Ismerd fel az összes hibádat és tévedésedet. Ha materializálódva, amilyenek 

vagytok, azt hiszitek, hogy ez az a cél, amiért teremtettek benneteket, akkor őszintén mondom nektek, 

hogy lelketek felébredése az igazságra nagyon keserves lesz. 

41 Isten engedelmes gyermekeket akar, nem rabszolgákat, de ti a szenvedélyeitek és mások 

szenvedélyeinek rabszolgái vagytok. 

42 Olyanok vagytok, mint az elveszett kismadarak, akik csiripelés helyett félve csiripelnek. Többé 

már nem áldjátok meg a jótéteményeket, amelyeket napközben adok nektek, nem áldjátok meg a nevemet 

minden alkalommal, amikor a jótéteményeim eljutnak hozzátok. 

43 Úgy érzitek, hogy elkeseredtek, mert a test erejére támaszkodtatok, de az gyenge. Erősek lesztek, 

ha képesek lesztek belátni azt a nagy hibát, hogy a világot a boldogság igazi birodalmának tekintitek. 
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A megvilágosodás és a belátás pillanatában a lélek szégyellni fogja magát az ilyen nagy nyomorúság 

miatt, mert a testben nyomorult lett. Nem akart kondor lenni, aki meghódítja az égbolt magasságait. Inkább 

olyan szeretett volna lenni, mint azok a madarak, amelyeknek a sötétségben kell lakniuk, mert a fény 

elvakítja őket. 

44 Tanításomat helyesen kell érteni, hogy megértsétek, nem arra tanítalak benneteket, hogy az emberi 

életet alacsonyabbra értékeljétek, hanem arra, hogy az igazat éljétek, tekintetetekkel, elmétekkel és 

eszmétekkel az örökkévalóra irányulva. 

45 Ma olyan nagy a szellemi tudatlanságotok, hogy amikor azokra gondoltok, akik már eltávoztak a 

túlvilágra, azt mondjátok: "Szegény ember, meghalt, és mindent hátra kellett hagynia, és örökre elment." 

Ez az, amiért nem tudjátok, hogy mi történt. 

46 Ha tudnád, milyen szánalommal néznek rád azok a lények a szellemi világból, amikor hallják, 

hogy így beszélsz. A szánalom az, amit a tudatlanságoddal szemben éreznek irántad! Mert ha látnátok 

őket, akár csak egy pillanatra is, szótlanok lennétek és el lennétek ájulva az igazságtól!  

47 Ti sírva nézitek a földben maradt élettelen maradványokat, és miközben virágokat ültettek és 

könnyekkel locsoljátok az őket borító halmot, azok, akik megszabadultak e testektől, és a szabadság és a 

fény országában élnek, ezt mondják: "Ó, nyomorult test, mennyire szerettelek és védtelek, mennyire 

szereztem neked kitüntetéseket és örömöket, hiúságokat és múló dicsőséget, és most csak egy marék por 

vagy a sötét sírban." Ez az, amiért sírni kezdtél. 

48 Gondolkodjatok el mindannyian tanító szavamon, és a legnagyobb világossággal fogjátok látni 

benne elmagyarázva azokat a titkokat, amelyeket a mai napig nem akartatok tudni. 

49 Mi máskor is jöhettem volna, mint most, hogy megvigasztaljalak? Bizonyára azt is mondhatjátok, 

hogy Krisztus ekkor szállt le a pokol birodalmába. Mert mi pokolibb, mint a te bűnös életed, amelyben a 

világ forog? Azért jöttem, hogy megmentselek, mert messze jársz az igaz úttól - olyan messze, hogy 

nélkülem akartál élni, miközben az igazság az, hogy a te életed és az enyém egy. 

50 Az ember létezése Isten törvényeitől elválasztva üres és hamis. Tudjátok meg, miért jöttem, hogy 

elhozzam nektek a világosságot: hogy megmentsen benneteket ugyanazzal az igével, amelyet korábban 

hoztam nektek. Mert az igazság egy, és ezért egy tanítás. 

Önszeretetetek bálványimádás trónjait emelte számotokra. De meggyőződve arról, hogy a király, akiről 

azt hitted, hogy elhozod, hamis, a szíved zavart maradt. Mégis, lényetekben kereshetitek Istenetek, az igazi 

Király jelenlétét. Ha ott találtok Engem, nem kérem, hogy építsetek Nekem trónt. Én inkább a szeretet és 

az alázat oltárát részesítem előnyben, ahol a hit gyertyatartója ad fényt. 

51 Sok mindenre van szüksége a lelkednek. Gondolj bele: Hányszor táplálod a tested naponta? Ha 

kihagysz egy ilyen étkezést, gyengének érzed magad. De a lelkedet hányszor táplálod naponta a 

szavaimmal? 

52 Értsétek meg, milyen nagy az emberiség szellemi éhsége és szomjúsága létetek szárazsága 

közepette, akkor igazolni fogjátok jelenlétemet a szellemben, hogy elmagyarázzam nektek igazságomat, és 

megvigasztaljalak benneteket nagy megpróbáltatásaitokban. 

53 Tanításom és eljövetelem ebben az időben azért történik, hogy új tanítványaim, akiknek 

mindannyian szeretnélek titeket, a vigasztalás szellemeivé váljanak, mint Mesterük, és a földi utakra 

induljanak, hogy véghezvigyék Munkámat, hogy elvethessék szeretetemet, meggyújtsák a fényt, hogy 

szeretetet és megértést hozzanak a gyermekek szívébe, hogy betöltsék lényük mérhetetlen ürességét. 

Gyógyító balzsamot vinni a testi burok fájdalmától legyőzött betegeknek, akiknek szenvedéseik 

fokozatosan véget érnek életükkel; vigaszt nyújtani a szegényeknek és elhagyatottaknak, akiknek nincs 

kire támaszkodniuk. 

54 Amikor meglátod e nagy szenvedések valóságát, összehasonlítod őket a fájdalmaiddal, és 

megáldod azt, amit a legnagyobbnak gondoltál, és azt mondod: "Uram, mindazért, amim van, boldognak 

kellene lennem". 

55 Szükséges lesz, hogy megismerkedjetek azzal, aki szenved, hogy szívetek sok leckét kapjon, amely 

szeretetté teszi, meglágyítja, és elfordítja a hamis örömöktől, hogy egy kicsit azok helyett gondolkodjon, 

akik szeretetre éheznek, szeretetre és vigasztalásra szorulnak. 

56 Ha egyszer átérzed valaki más fájdalmát, mint a tiédet, akkor már nem lesz mit mondanom neked. 

Önszántadból fogod megkeresni a rászorulókat, akik a kórházakban fekszenek a fájdalom ágyán. A kezed, 

anélkül, hogy bármilyen vonakodást éreznél, a leprásra helyezed, és gyengéden megsimogatod az árvát. 
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Ajkad szavával fényt hoz a lélekbe, és tudni fogod, hogyan gyújtsd meg a hit lángját azokban, akik cél 

nélkül, szeretet és Isten nélkül járják az életet. 

57 A spiritualista nem fogja bőségesen felhalmozni az anyagi javakat, de gondoskodik arról, hogy 

mindig gazdag legyen a lélek kincseiben. Mindig tudni fogja, hogy mit tartalmaznak és hogyan állnak. 

Szenvedni fog, mint minden halandó, de soha nem fog kétségbeesni és lázadni. 

58 Minden alkalommal tartsátok szemetek előtt példámat - azt az életet, amelyet annak a feladatnak 

szenteltem, hogy szeresselek benneteket, vigasztaljalak benneteket és megmutassam nektek az örök 

boldogsághoz vezető utat. Minden tanításomban erről az útról beszéltem, hogy sokan meghallgassanak 

Engem. Nem volt különleges helyem, ahol meghallgathattam volna Szavamat. A tereken és az 

oszlopcsarnokokban, az utcákon és a templomokban, az úton és a hegyeken egyaránt hagytam, hogy 

hallják az üzenetet, amely a mennyek országáról szólt. 

59 Legyetek mindig készenlétben egy utazási csomaggal, tele érdemekkel, amelyeket az élet 

küzdelmeiben szereztetek, hogy a másik életbe való hívásom ne érjen meglepetésként egyik órában sem. 

Mindig nézzetek magatokba és vizsgáljátok meg magatokat. Ne várd meg, hogy ez az óra érdemtelen 

lélekkel múljon el. Mert akkor majd azt kívánjátok, bárcsak sok jót tettetek volna a földön, de már túl késő 

lesz. Legyetek mindig kapcsolatban a lelkiismeretetekkel, mert nem tudhatjátok, hogy melyik pillanatban 

fogtok átmenni. 

60 Ne essetek kétségbe, ó, lelkek, akikhez különösen szólok Igémhez. Tartsatok ki az én utamon, és 

megismeritek a békét. Bizony mondom nektek, mindannyian arra vagytok hivatottak, hogy 

megtapasztaljátok a boldogságot. Nem lennék az Atyátok, ha nem azért teremtettelek volna, hogy 

megosszátok velem a Mennyei Királyságot. De ne felejtsd el: ahhoz, hogy boldogságod teljes legyen, 

szükséges, hogy lépésről lépésre hozzájárulj érdemeidhez, hogy lelked méltónak érezze magát erre az 

isteni jutalomra. Tudjátok, hogy veletek vagyok, végig kísérlek benneteket. Bízzatok bennem teljes 

bizalommal, tudva, hogy az Én feladatom egyesül a tiétekével, és az Én sorsom a tiétekével! 

61 Mivel képtelenek voltatok felemelkedni Hozzám, Én jöttem el hozzátok, ezzel bizonyítva 

kegyelmemet és ösztönözve hiteteket. Már a küldetésetek teljesítésének gondolata is megrémít benneteket, 

mert erősek vagytok a világ küzdelmeiben, de gyengék a szellemi lélek küldetésében. 

Azt mondjátok nekem, hogy még mindig túl sok hiányosságotok van ahhoz, hogy tanítványaimnak 

tekintsétek magatokat. De én mondom nektek, hogy minden egyes hiba olyan, mint egy kő, és mindegyik 

együtt olyan, mint egy teher. Amíg ennek a tehernek a súlya alatt éltek, addig lehetetlen, hogy 

felemelkedjetek. De amilyen mértékben fokozatosan ledobjátok magatokról a hiányosságaitok súlyos 

terhét, olyan mértékben kezditek érezni, hogy felemelkedhettek a szellem magasságaiba. 

62 Engedjétek, hogy Szavam tökéletesítsen benneteket. Tudom, hogy nem mindannyian jöttök 

felkészült szívvel, hogy meghallgassatok Engem, hogy néhányan gúnyt űznek ebből a megnyilvánulásból, 

és néhányan kételkednek, ahogyan vannak olyanok is, akik azt gondolják, hogy bár az Ige magasztos, de 

nem Krisztustól, hanem valami más lénytől származik. De azt mondom nektek, hogy gondolataim elérik 

az elme megfelelő szerveit, hogy bölcsességben nyilvánuljanak meg. 

63 Kinek van joga kételkedni jelenlétemben az emberek között, hiszen bizonyítékot adtam nektek, 

hogy szeretetem miatt a szolgálatotokban állok? Gondoljatok Jézusra, amikor megverték a kereszten. De 

mit jelképez ez a kereszt, ha nem az emberiséget? Bizony mondom nektek, még mindig ragaszkodom a 

szeretet keresztemhez, amelyet a gyermekeim iránti szeretetem képvisel. 

64 Kételkedtek, ítélkeztek, sőt, még gúnyt űztök magatokból, de én megbocsátok nektek és 

megáldalak benneteket, mert betegek vagytok a tudatlanságtól. Időt adok nektek, hogy elgondolkodjatok, 

mert tudom, hogy holnap a legbuzgóbbak között lesztek. Most még nem láthatjátok teljes tisztaságban az 

igazságot, amelyet kinyilatkoztattam nektek, mert a test erősebb a szellemnél. Ennek ellenére a 

spiritualizáció ideáljához fogtok felemelkedni, és akkor lesztek a szellemileg legerősebbek. 

65 Harcoljatok az ellen, ami ártalmas, harcoljatok a tisztátalan ellen. Tudd, hogy a világ bűnei 

eltompítják a lélek érzékeit, és megakadályozzák, hogy belépjen az élet magas világaiba. Ha 

megtanuljátok az igaz életet élni - mondom nektek, akkor bárhol is vagytok és bárhová is mentek, 

jelenlétetekkel mindent a béke paradicsomává fogtok változtatni. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 273  
1 Olyan mélyre süllyedtetek és annyira eltávolodtatok a szellemi dolgoktól, hogy természetfelettinek 

tartjátok mindazt, ami - mivel a szellemhez tartozik - teljesen természetes. Így nevezitek az isteni 

természetfelettinek, és ugyanígy látjátok mindazt, ami a szellemetekhez tartozik, és ez tévedés. Ennek az 

az oka, hogy csak azt látjátok és érzékelitek, ami érzékeitek hatókörén belül van, vagy emberi 

intelligenciátok felfogóképességén belül, és azt, ami az érzékeken és az elmén túl van, természetfelettinek 

tekintitek. 

2 Itt az ideje, hogy behatoljatok tanításaim magjába, amelyek feltárják előttetek az életet tartalmazó 

igazságot, hogy tanítványaimnak tekinthessétek magatokat, és hamarosan mesterekké válhassatok. 

3 A tanítvány az, aki tanul, a mester az, aki alkalmazza a tanításaimat. Ilyennek kellene lenned. Mert 

ha csak megtanulnátok és elrejtenétek bölcsességemet a szívetekben, vagy ha megváltoztatnátok 

tanításaimat, olyanok lennétek, mint azok a képmutató farizeusok, akiket akkoriban annyira elítéltem, 

hogy bebizonyítsam hamisságukat. 

4 Az út hosszú, és figyelmesen kell járnotok, hogy ne essetek szélsőségbe, vagyis hogy a spirituális 

ne váljon számotokra hétköznapivá, de hogy ne is essetek fanatizmusba. 

5 Ha egyszer eléritek az egyensúlyt, amelynek a szellem-lélek és a "hús" között kell léteznie, látni 

fogjátok, milyen könnyű a létezés és milyen egyenletes az út. Lépésről lépésre haladsz majd az utadon, és 

kihasználsz minden lehetőséget, amit az élet kínál neked a lelked fejlődéséhez. 

Akkor, amikor eléritek a Lelki Élet küszöbét, amikor közeledik az óra, hogy búcsút vegyetek a világtól, 

amely menedéket nyújtott nektek, és a testtől, amely támaszul szolgált, nem lesz a legcsekélyebb 

ellenállás, sem a lélek nem fogja vágyni, hogy meghosszabbítsa a test életét, sem a test nem fogja tovább 

megtartani a lelket. 

6 Mennyi örömöt és mennyi fényt fog megtapasztalni a lélek, amikor belép új otthonába, és mennyi 

békét és megértést fog hátrahagyni azok szívében, akik a földön hozzá tartoztak! 

7 Úgy látom, hogy a világban uralkodó légkör ellentétes a spiritualizációval. Ezért nagyon érdemdús 

lesz, ha képesek vagytok megszabadulni azoktól az akadályoktól, amelyek megakadályoznak benneteket 

abban, hogy előrehaladjatok az ösvényen. 

8 Olyan üzenetet küldtem nektek, amelynek segítségével fertőzöttség nélkül élhettek a világban. 

9 Tanulj meg az erőmmel felülemelkedni rajta. Törekedjetek arra, hogy felülemelkedjetek az emberi 

nehézségeken. Ha egyszer felemelted az életed és felszabadítottad a lelked, ne süllyedj el újra. 

10 Nincsenek buktatók az utamon. De figyelni és imádkozni kell, mert az ösvény mellett aljnövényzet 

nő, és abban néha elrejtőzik az alattomos farkas. Figyeljetek és imádkozzatok, hogy ne lepődjetek meg, 

hanem ti legyetek azok, akik meglepik azokat, akik elrejtőznek, hogy leterítsék azt, aki a jó úton akar járni, 

vagy megfosszák a hitétől. 

11 Bejelentettem, hogy népem újra megjelenik a földön, amikor az emberiség kiissza a szenvedés 

legnagyobb poharát. Ezért küldöm jelenleg hírnökeimet, munkásaimat, katonáimat és prófétáimat a földre, 

mert közeledik a csata ideje. 

12 Az én népem nem csak ez az egy, aki a hanghordozókon keresztül hallott Engem. Népem szét fog 

terjedni az egész földön, és gyermekeik lesznek mindazok, akik tanúságot tesznek igazságomról - 

mindazok, akik lecsapnak a lélek fényréseire, mindazok, akik harcolnak a parlagfű ellen és hirdetik a 

Harmadik Korszakot. 

13 Spiritualizáljátok magatokat, és képesek lesztek megérteni és betölteni küldetéseteket. Aztán, 

amikor az Én más küldötteim más országokban felbukkannak, akkor az egyik vegye tudomásul a másikat, 

egyesüljön és támogassa szellemileg, a gondolat erejével harcolva a világot eluralkodó viszály, széthúzás 

és háború ellen. 

14 Ne aggódjatok, emberek, megkaptam a mai napig megszerzett érdemeiket. De ne álljatok meg az 

első lépések után, ne elégedjetek meg az első elvégzett munkákkal. Járjatok nyugodtan és határozott 

léptekkel, és győzelmet fogtok aratni. 

15 Érdemeiteknek nem kell mindig megvárnotok, amíg eléritek a Szellemi Királyságot, hogy 

elnyerjétek jutalmukat, hanem itt, a ti világotokban is meg fogjátok látni a jutalmukat. 

16 Itt a testednek egészség és erő lesz, a lelki életben pedig fény és igazi boldogság. 
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17 Azok, akik a bölcsesség utáni vágyakozással jöttek hozzám, soha nem érezték magukat becsapva. 

Láttam, hogy nem volt akadály, ami megállíthatott volna benneteket abban a vágyatokban, hogy halljátok 

az Igémet. Hogyan ne jutalmazhatnám meg erőfeszítéseidet és áldozatvállalásodat? Egyedül Én tudom, 

mennyit kellett fejlődnöd ahhoz, hogy eljuss ezekre a helyekre, és Velem maradj, hogy meghallgass 

engem. 

18 Eljött az óra, amikor az emberek önszántukból megtörik láncaikat, letépik a kötést a szemükről, és 

keresik az igaz utat. 

19 Az ember arra törekszik, hogy olyan fényt birtokoljon, amely lehetővé teszi számára, hogy tudja, 

mi a megengedett számára, és azt is, hogy ismerje mindazt, ami valóban tilos számára. 

20 Szellemileg az ember tudatlan teremtmény. Az őt körülvevő számtalan előítélet és a rá nehezedő 

fenyegetések és átkok okozták a szellemi iránti közömbösséget. 

21 Egyedül az én fényem ébreszti most fel a lelkeket, az én hangom hívja őket, hogy gondolkodjanak, 

és az én erőm az, ami állhatatossá teszi őket és harcra készteti őket, hogy elérjék a célt. 

22 Az emberiség hamarosan megszabadul előítéleteitől, ahogyan valaki megszabadul egy kopott, régi 

ruhától, és vágyakozva emeli tekintetét és elméjét a korlátok fölé, amelyek régóta akadályozták a 

fejlődését. 

23 Az emberek szívükben évszázadok óta táplált félelmek is el fognak tűnni, ha emlékeznek arra, 

hogy Krisztus volt az, aki megnyitotta a Szellemi Királyság kapuit, és aki - mivel még nem fedte fel 

mindazt, amit az emberiségnek tanítania kellett volna, mert még nem jött el az idő - megígérte, hogy 

visszatérése egy olyan korszakban fog bekövetkezni, amely tele lesz fénnyel, inspirációval és szellemi 

kinyilatkoztatásokkal. 

24 Bennem az emberek bátorságot találnak, hogy megszabaduljanak tudatlanságuk igájától. 

25 Hogyan várhatjátok el, hogy megszűnjön a földi béke és a háborúk, hogy az emberek megújuljanak 

és a bűn csökkenjen, ha nem rendelkeznek szellemi tudással, amely az élet előfeltétele, eredete és alapja? 

26 Bizony mondom nektek, amíg az igazságomat nem értitek és nem követitek, addig a földi létetek 

olyan lesz, mint egy futóhomokra épített épület. 

27 Azok, akik felébredtek, kevesebben vannak, mint azok, akik hidegek és közömbösek maradnak a 

szellemi iránt. Ezek nem aggódnak és nem félnek az uralkodó káosz miatt, és mindent felszínes okokra 

vezetnek vissza. Megelégszenek a kevés megértésükkel, és azt mondják: "Mi értelme a rejtélyek 

megfejtésének vagy a kifürkészhetetlenbe való behatolásnak, hiszen teljesítem az összes kötelességet, 

amelyet azok szabnak meg, akik az anyagban uralkodnak, és azok, akik spirituálisan vezetnek a 

vallásokon keresztül?". Vajon a jónak az az elve, amelyet Krisztus tanított, nem ebben a 

kötelességteljesítésben rejlik-e?" Ezekkel a gondolatokkal megnyugtatják magukat, és meggyőzik magukat 

arról, hogy teljesítik lelki kötelességüket. 

28 De mondom nektek, hogy kötelességeiteknek ez a teljesítése csak látszólagos és nem valódi, hogy 

amit jót tesztek, az nagyon kevés a lelkiismeretetek és Isten előtt, mert az életetek felszínes, a szellemi 

tudásotok jelentéktelen, a cselekedeteitek tele vannak önzéssel és hiúsággal. 

29 Embertársaid szemében, akiket könnyen becsaphatsz, hűségesen teljesítheted lelki és emberi 

kötelességeidet. De a lelkiismereted és Atyád előtt nem fogsz tudni megállni a látszattal - mert ott az 

igazság napvilágra kerül -, és ez az, ami az embereket lelkileg megállítja. 

30 Ez egyesek és mások között viszálykodáshoz vezetett. Míg a felébredettek spiritualizációról, 

szellemi ajándékokról, képességekről és kinyilatkoztatásokról beszélnek, a spiritualisták felemelik a 

szavukat, és azt mondják, hogy ezek megosztják és összezavarják az emberiséget, kétséget és 

bizonytalanságot okoznak a hitekben. 

31 Ez a küzdelem elkerülhetetlen lesz, hogy a fény megjelenhessen és az igazság felragyoghasson. 

Csak akkor fogjátok tudatosítani, hogy az igazság nem okoz megosztottságot, és hogy a tanításom, mivel 

az igazságon alapul, nem okozhat megosztottságot és viszályt az emberek között, még akkor sem, ha 

kezdetben arra kényszeríti őket, hogy harcoljanak egymás között a világosság eléréséért. 

32 Mindenki a saját fegyvereihez fog folyamodni - egyesek a szellemi, mások az elme, megint mások 

az anyagiak eszközeihez. 

33 Azok, akik csak a fizikai fegyvereik erejében bíznak, vereséget szenvednek, mert a győzelem azok 

oldalán lesz, akik a szellemi fegyvereket használják, amelyek természete és ereje nagyobb. 
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34 Bár Jézus tanításai mindent feltártak a második korszakban, a spiritualizmus mindent 

megmagyaráz és megvilágít, ami az emberek között rejtély volt. Segítségük nélkül soha nem hatolnának 

be a kinyilatkoztatások magjába. 

35 Bizony mondom nektek, csak a Bárány tudja kinyitni a hétpecsétes könyvet, hogy megmutassa 

nektek annak teljes tartalmát. 

36 Gyakoroljátok ezt a tanítást, emberek. Eljött az idő, hogy megmutassuk a világnak az Igém 

igazságát. Azért hívtalak el benneteket, hogy hírnökökké tegyelek benneteket, akik elviszik az 

emberiségnek azt az üzenetet, amelyre oly nagy szüksége van. 

37 Nem azt mondom nektek, hogy amikor a szavam eljut a föld népeihez, minden ember azonnal 

spiritisztává válik. Nem - eleinte elég lesz, ha a spiritualizációt minden vallási közösségre alkalmazzák. 

Akkor látni fogjátok, hogy minden ember, amikor a legkevésbé számít rá, egyetlen pont felé mozdul el, 

vagyis a harmónia, az egység és a megértés felé, amely soha nem létezett közöttük. 

38 A gyomokat gyökerestől ki fogják tépni, és helyükön búzát növesztenek, a bőség, a munka, a 

haladás és a béke szimbólumát. 

39 Üdvözöljétek mindazokat, akik az útjukat megvilágító fényre vágyva érkeznek. 

40 Legyetek Velem, Én vagyok a világítótorony, amely minden ösvényen világít. Ez a fény nem új, az 

ember életének kezdete óta világít a lelkiismeretében. Mivel azonban az ember arra teremtetett, hogy 

önmaga hatoljon be a szellemi élet titkaiba, szükség volt arra, hogy "az Ige" Jézusban emberré váljon, és 

szavával lerántsa a titkok fátylát. 

41 Vajon az egész emberiség, a különböző nemzedékeiben, eljutott-e a Golgota csúcsára, hogy 

elgondolkodjon azon a végtelen szereteten, amely miatt Krisztus az emberek keze által halt meg? Nem, az 

emberiség nem akarta megismerni mindazt, amit az Isteni Mester fénye feltárt neki. A természet titkait 

feltáró tudomány fényét részesítette előnyben, a földi hatalmat a lelki nagysággal szemben. 

42 Az én fényem egy pillanatra sem szűnt meg világítani a lelkiismeretekben. De mivel az ember még 

éretlen, és szüksége van arra, hogy az Atya valamilyen módon közeledjen hozzá, elküldtem Illés szellemét 

egy új korszak ígéretes üzenetével. 

Illés elhozta a világnak annak kinyilatkoztatását, hogy miként fogok eljönni, hogy közöljem Magamat 

az emberekkel, és előfutáramként megnyitotta az emberek elméjét, hogy ajkai által beszélhessenek. De 

látomásokon és sugallatokon keresztül is megnyilvánult, hogy bejelentse nektek, hogy az emberi értelem 

szervén keresztül történő megnyilvánulás után a szellem és a szellem közötti párbeszéd következik. 

43 Néhányan azt fogják mondani, hogy a visszatérésemre nem volt szükség. De akik így gondolják, 

csak azért teszik ezt, mert nem tudják, hogy Jézus leleplezi a farizeusok képmutatását, kiűzi a 

kereskedőket a templomból, és nem hajol meg azok előtt, akik nagynak mondják magukat. 

44 Szükségük van rám azoknak, akik szenvednek, akik éheznek és szomjaznak az igazságosságra, 

akik fényre és emelkedettségre vágynak, akik megértik, hogy a léleknek megállás nélkül haladnia kell. 

Mindannyian hívnak Engem imájukban, könyörögnek Hozzám fájdalmukban, és kérdezik, mikor jövök. 

Tudják, hogy az emberiségnek kétségbeesetten szüksége van Rám, Igémre, balzsamomra és csodáimra. 

45 Látjátok a nemzeteket örökös háborúkban? Látjátok azokat a háborúkat, amelyek a 

leghatározottabban tagadják az általam tanított szeretetet? Látjátok azokat a vallási közösségeket, amelyek 

ellenségesek egymással, annak ellenére, hogy kereszténynek nevezik magukat, és azt a legfőbb 

parancsolatomat hirdetik, hogy "szeressétek egymást"? 

46 Mennyi nyomorúság és mennyi szenvedés sújtotta az emberiséget a hatalomra való emberi 

törekvés és a hitbeli különbségek által szított háborúk miatt. 

47 Ebben az időben egy olyan magot adtam nektek, amely alig kezd csírázni ennek a népnek a 

szívében. De őszintén mondom nektek, ez a Tanítás meg fogja rázni az emberiséget, és Isten igaz 

kinyilatkoztatásaként fogják elhinni. Mindannyiótoknak - mindazoknak, akik feladatot vagy küldetést 

kaptak Munkámban - kötelessége, hogy Tanáromat teljes tisztaságában bemutassátok. 

48 A spiritualizmusnak semmi köze a rítusokhoz, hagyományokhoz vagy vallási szertartásokhoz, az 

Isten minden külsődleges imádata felett áll. Ezért mondom nektek, hogy aki az én tanításommal 

összekeveri a szektáktól vagy egyházaktól tanult szertartásokat, az gyalázóvá válik. 

49 Hogyan is csodálhatnák embertársaitok e kinyilatkoztatás fényét, ha azt materializációtok és 

misztériumaitok fátyla mögé rejtitek? 
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50 A spiritualizmus nem a vallások összeolvadása, hanem a maga egyszerűségében a legtisztább és 

legtökéletesebb tanítás, Isten fénye, amely ebben a Harmadik Korszakban leszáll az emberi szellemre. 

51 Mindezt azért mondom el nektek, emberek, mert ti vagytok az első vetésem ebben az időben, hogy 

elfogadjátok az igazságot, és ne vádoljon benneteket az emberiség azzal, hogy hamisak vagy profánok 

vagytok. 

52 Ha fanatizmusba süllyedsz, bűnös leszel. Mert a tudás könyve a szemed előtt volt, és 

megvilágosította a lelket. 

53 Ti, akik más utakról jöttök - fogadjátok el szavamat, vigyétek magomat, és vessétek el a 

földetekre. Ismerjétek meg az igazság természetét, amelyet a Mester hagy nálatok. 

54 Ne gondoljátok magatokat tökéletesnek, mert ismeritek a tökéletes tanítást. De ha megpróbálod a 

legnagyobb tisztasággal teljesíteni a küldetésedet, amire egy ember képes lehet, akkor útjaidba fogom 

állítani mindazokat, akik vágynak az igaz vigasztalás szavára. 

55 Legyetek tudatában annak, hogy bármennyire is tiszták és szeretetteljesek a cselekedeteitek, 

továbbra is támadások érnek majd benneteket. Ezután lehetőséged lesz arra, hogy a megbocsátás, a 

nemesség és az irgalom példáival tanítsd, hogyan védd meg azt az igazságot, amelyet úgy érzed, hogy a 

szívedben hordozol. Nem az anyagi templomaitokat kell megvédenetek, nem a neveteket vagy a 

személyiségeteket kell megvédenetek, hanem a belétek helyezett igazságot. 

56 Ti sokaság, akik szomorúsággal és fáradtsággal a szívetekben jöttök hozzám - hallgassatok rám, 

mert tudom, hogy az Igém lényegén keresztül vissza fogtok találni a békéhez, a hithez és az örömhöz. 

57 Mezítláb jöttök, fájó lábbal, mert a hatalmas sivatagban elkoptattátok a szandált, amely megvédett 

benneteket a kavicsoktól és a forró, égető homoktól. De itt mindent visszakapsz, amit elvesztettél, mert 

szeretlek, és újra bizonyítékot adok rá. 

58 Hogyan hagyhatnád, hogy hited fénye elhomályosuljon? Hogyan tévedhettél le annyira az igaz 

útról, hogy még az a belső tudás is elveszett benned, hogy a szellem birtokában vagy? 

59 Csak az én isteni megnyilvánulásom adhatja meg nektek a tudást, hogy új időben vagytok. Mert 

álomba merültél. 

60 Lényed mélyén egy ismeretlen vágyakozás éreztette hatását, és egy különös szomjúság egyre 

erősebbé vált, anélkül, hogy képes lettél volna meghatározni az okát. Amikor ez a szükséglet ijesztővé 

vált, az azért volt, mert eljött az idő, amikor megkapjátok az új üzenetemet. 

61 A lélek éhsége és szomjúsága volt az, ami gyötört téged - az igazság és a béke iránti éhség, a 

szeretet és a fény iránti szomjúság. 

62 Azt akartam, hogy Szavam olyan legyen, mint a kristálytiszta és friss víz, amelynek lényege a lélek 

igazi és örök táplálékát tartalmazza - oly módon, hogy amikor eljöttök, hogy meghallgassatok Engem, úgy 

adjátok át magatokat Nekem, mint az a fáradt vándor, aki, amikor felfedez egy forrást, ledobja magáról a 

cipelt terhet, és mohón leveti magát a vágyott folyadékhoz, hogy felfrissüljön. 

63 Nem mindannyian hoztatok lelki szomjúságot. Azok, akik igazán érezték, egyszerűen eloltották azt 

az Én szavaimmal. Sokan vannak azonban, akik bár többször hallottak Engem, mégis arról panaszkodnak, 

hogy fájdalmaik és problémáik ugyanazok maradnak. Ennek az az oka, hogy nem az én lényegemet 

keresik, hanem a világ javait. 

64 Értsétek meg ezt jól, hogy soha ne csapjátok be magatokat. 

65 Nézzétek meg azt is, hogy vannak, akik nem szenvednek hiányt a szükséges dolgokban, 

kényelemmel körülvéve élnek, és mégis valami elsötétíti az életüket, valami megrémíti őket, valami 

hiányzik. A spirituális jelenlétre vágynak az életükben. Ennek a fénynek a hiánya az, ami elsötétíti az 

életüket. Amikor meghallottak Engem, belülről felkiáltottak: "Ez az, amit kerestem, ez az, amit reméltem, 

ez az, ami hiányzott nekem!". 

Mások azonban arról panaszkodva jöttek ide, hogy elvesztették javaikat, egészségüket, szeretetüket, és 

a szívükben lévő űrt nem töltötte be az én szavam. De amikor visszaszerezték, amit elvesztettek, úgy 

távoztak, hogy legalábbis nem emlékeztek erre a mennyei szóra, amelyet egy napon hallottak. 

66 Nem mindenki áll készen arra, hogy átérezze és megértse ezt a kinyilatkoztatást. Míg egyesek 

maradnak, mások elmennek, mert nem mindenki szomjazik Rám, mert a spirituális iránti vágy nem 

mindenkiben egyforma. 
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67 Azt akarom mondani nektek, hogy figyeljétek közelről az emberiséget, a népeket és a nemzeteket, 

hogy tudatára ébredjetek annak, hogy életükből egy gyötrelmes sivatagot csináltak, amelynek égető napja 

elnyomja őket, és amelynek szárazsága uralja és kimeríti őket. Nem sejtitek, hogy milyen hatalmas 

szomjúság gyűlik fel az emberek szívében? Mert most is felbukkan az oázis kellemes árnyékkal és finom 

frissességgel, állandó kristálytiszta vízzel, hogy abban olthassák az igazság utáni vágyukat, a szeretet és a 

béke iránti szomjúságukat. 

68 Sokan eljönnek majd a forráshoz, és amikor isznak a vizéből, azt mondják majd, mint ti: "Ez az, 

amit kerestem". De sokan mások is eljönnek majd hozzá, azt gondolván, hogy újra megtalálják azt, amit a 

világban elvesztettek. De csalódottan hátat fordítanak Nekem, és tagadni fogják, hogy e 

kinyilatkoztatásban a legcsekélyebb igazság is van. 

El fognak menni, de minden előre látható és előkészítve van arra, hogy visszatérjenek, amikor végül a 

lélek igazi szomjúsága elhatalmasodik rajtuk, és a pusztaságban segítségül hívnak Engem, mondván 

Nekem: "Atyám, bocsáss meg nekünk, és adj nekünk egy új lehetőséget, hogy eljussunk a Te igazságod 

megismerésére." Ez az, amiért a lelkükben van a szomjúság. 

Akkor Én, aki már megbocsátottam nekik, amikor gőgösen elutasították forrásom vizét és asztalom 

kenyerét, felajánlom nekik utamat, hogy elfelejtsék rajta fáradtságukat, hogy felépüljenek, békével teljenek 

meg és felemelkedjenek fényem által. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 274  
1 Üdvözöllek benneteket, zarándokok minden korból, akik megálltok utatokon a kegyelem eme 

napján, hogy meghallgassátok szavamat és lelkileg leüljetek asztalomhoz. 

2 Nyugalmat és békét adok a szívednek, hogy meghallj engem. Mert bizony mondom nektek, az én 

Igém az út, amely a békességhez és a jóléthez vezet. 

3 De ne csak azért keressetek Engem, hogy azt kérdezzétek, ami az anyaggal kapcsolatos. Igaz, 

nálam van a gyógyító balzsam minden bajra, ami gyötör benneteket, és birtokomban vannak a kulcsok, 

amelyek megnyitják a munka kapuit. De ezen túlmenően a szellem számára a javak végtelen gazdagságát 

hozom, a bölcsesség áradatát, a szellemi örömök kimeríthetetlen forrását. 

4 Tudom, hogy e tanítás értelme sokakat meglep, amikor először hallják, és ez azért van, mert 

tanításom a lelki lelkükhöz szól. Azért keresem őt és fordulok hozzá, hogy felajánljam neki az e világon 

túli királyságot azzal, hogy megmondom neki, melyik az az út, amely az ígért hazába vezet. 

De aki csak magának él, aki csak a sajátját szereti, csak magára gondol, és mindent a világtól vár - 

amikor a lemondásról, a hosszútűrésről, az áldozatvállalásról, az önzetlenségről és az irgalomról hall 

beszélni, azt kérdezi magától: "Ha én mindent odaadok, ki ad nekem? Mivel ebben az életben oly keveset 

birtokolok - miért kellene lemondanom róla?" 

5 Megbocsátok nekik, mert nem is gondolhattak másként, egoizmusuk a tudatlanságukból fakad. De 

amikor többször is hallanak Engem, és az Igémben jelen lévő fény egy szikrája megvilágítja a lelküket, az 

felébred, mintha hosszú álomból ébredne, és csodálkozva és zavartan kérdezik maguktól: "Hol vagyok én, 

ki beszélt hozzám?". 

6 Az Én Igém eközben továbbra is megérinti azt a lelket, és szeretettel rezegteti annak a szívnek a 

húrjait, míg végül a lélek fájdalma, amely régóta felgyülemlett abban a személyben, átszakítja gátját, és 

könnyekben árad, ami a gyónást, a hitre ébredést, a lelki feltámadást és a Fény, az Igazság és az 

Örökkévaló felé való emelkedés kezdetét jelzi. 

7 Ez nem mindenkinél van így. De azok, akik egyszer eljöttek az Igém kinyilatkoztatására, és 

szívükben önzés, az anyag szeretete, gőg és érvek voltak, hogy megtagadják a szellemről szóló 

tanításomat, amikor meghallották az aznapi leckémet, azonnal eszükbe jutott az a nap, amikor sötétséggel 

telve jöttek ide, és aztán meglátták a fényt, amiről soha nem gondolták, hogy létezik. 

8 Sokan közülük ma már a leghűségesebb és legönzetlenebb munkatársaim. 

9 Emberek: Az Én Igém a szeretet áramlása, amely megtisztítja az embereket, és felkészíti őket egy 

jobb életre. 

10 Marvel: Most adom át nektek az én tanításomat, amely még az ilyen bűnösök ajkai által is 

megmenti a bűnösöket. 

11 Nem tudjátok felfogni egyetemes megváltási tervemet, de megismertetem veletek annak egy 

részét, hogy részt vehessetek munkámban. 

12 Egyedül én tudom, mit jelent az idő, amelyben a világ él. Egyetlen emberi lény sem képes felfogni 

ennek az órának a valóságát. Az emberek a legkorábbi időktől fogva szüntelenül beszennyezték magukat, 

amíg el nem sötétítették érzékenységüket és lelküket, és beteg, nyugtalan és szomorú életet teremtettek 

maguknak. De most eljött a megtisztulás órája. 

13 Ti, akik hallottátok ezt az isteni igét, sejtitek, hogy mi történik ezekben az időkben, és igyekezni 

fogtok imádkozni, óvakodni a rossz cselekedetektől, és helyette valami jót tenni. De nem az egész 

emberiség ismeri a mostani események értelmét, és ezért van zűrzavar az emberek között, kétségbeesés, 

szenvedés, gyűlölet, elszabadult hatalomvágy, bűn, bűnözés és minden alantas szenvedély. 

14 A világnak szüksége van az Igémre, a népeknek és a nemzeteknek szükségük van a szeretetről 

szóló tanításaimra. Az uralkodónak, a tudósnak, a bírónak, a lelkésznek, a tanárnak - mindannyiuknak 

szüksége van az igazságom fényére, és pontosan ezért jöttem el ebben az időben, hogy megvilágosítsam az 

embert a lelkében, a szívében és az elméjében. 

15 Nem éreznétek-e elégedettséget, ha Lelkemet útkeresőként szolgálnátok, hogy előkészítsétek 

eljövetelemet a föld szíveihez, népeihez és nemzeteihez. De ha betöréseket akartok tenni és utakat 

készíteni, milyen példákat és bizonyítékokat fogtok adni? 

16 Ne felejtsétek el, hogy munkám tökéletes, örökkévaló, erőteljes, tiszta és fénnyel teli. 
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17 Ti még éretlen tanítványok: nem tudjátok, hogyan szeretnek Engem a magasabb világok szellemei 

- azok a lények, akik a testvéreitek. Ha tudnád, hogy ők hogyan szeretnek Engem, hogyan szolgálnak és 

engedelmeskednek Nekem, mélységes megbánást éreznél Atyáddal szembeni viselkedésed miatt, és 

sietnél, hogy szentélyt teremts a szívedben, hogy felajánlhasd azt Neki, aki tökéletes szeretettel szeret 

téged. 

18 Legyen szeretetem a szívedben, hogy érzékennyé tegye azt az emberek fájdalma iránt. Meg kell 

tanulnotok az együttérzést, hogy gyakorolhassátok a megbocsátást és vigasztalhassátok a szenvedőket. 

19 Hagyd, hogy az én szavam megrázza a szívedet, hogy az a felebarátod iránti szeretetben dobogjon. 

20 Tartsátok szem előtt tanító szavaimat, mert éppen ezek a szavak fognak fegyverként szolgálni 

nektek a csatában, amikor az igazságom igazi vetéseivé kell válnotok. 

21 Jöjjetek közelebb, mert vigasztalást adok a síróknak, és ti sírtok - egyesek könnyeket hullatva, 

mások belülről, zokszó nélkül. 

22 Én aratom le fájdalmaitokat és alakítom át őket békévé - Én, aki az egyetlen vagyok, aki a lélek 

mélyére hatol. Lelked terhe miatt jöttem - azért a teherért, amelyet még nem tudsz elviselni. 

23 Ó ti emberi lényekben megtestesült lelkek! Nem azért jöttetek a földre, hogy a fájdalmak, a 

problémák, a megpróbáltatások legyőzzenek benneteket. Azért jöttetek, hogy a megpróbáltatásokban és a 

csapásokban győzedelmeskedjetek. 

24 Ne sírj többé, és ne aludj többé. Az ember lelke mindennel harcban áll - a megpróbáltatásokkal, a 

fájdalommal, a szenvedélyekkel. 

25 Megismerted az élet minden nehézségét, így akartad. De a hited, az akaratod és az erőfeszítésed az 

anyag és a fájdalom fölé emelhet. 

26 Nem érted a szavamat? Ez olyan egyszerű! De ti anyagba vagytok öltözve, és gyakran nem éritek 

el a lényegét, mert nem értitek meg. Eljön majd a nap, amikor a lelked - már testhéj nélkül - örömmel 

fogja ismételgetni mondataimat, és megérti tanításaimat, és ebből az emlékből fényáradat fog fakadni az 

utadon. De azon fogtok siránkozni, hogy nem voltatok képesek felfogni tanításaimat, amikor a földön 

jártatok, ahol nem volt szellemi bototok vagy támaszotok. 

27 Jegyezzétek meg tanításaimat, amikor csak tudjátok. Mert ha kiesnek az emlékezetedből, ha 

eltűnnek a szívedből, ha elfelejted őket és lemondasz róluk, később keresni fogod őket, és nem találod 

többé. Olyan ez, mintha egy forrást birtokolnál, és elhagynád, és amikor szomjúság gyötör, és keresnéd, 

olyan, mintha a víz elpárolgott volna számodra. 

28 Ha tudni akarod, hogyan menj végig ezen az életen szomjúság és kimerültség nélkül, és ha meg 

akarsz világosodni, ha a szellemi életben akarsz lenni - ha el akarod kerülni a fájdalmat és a zűrzavart, 

használd tanításomat, hagyd, hogy kitörölhetetlenül bevésődjön lényedbe, és tedd életed törvényévé és 

normájává. 

29 Ha az Atya ma számon kérne téged, mit tennél? Mit tudnál felmutatni a lelked javára? 

30 Amikor a lelkiismereted azt mondja neked, hogy nem szerettél, pedig ez a törvény - gondolod, 

hogy készen állsz arra, hogy az emberi állapotból a szellemi állapotba lépj? Hány, az űrben bolyongó lélek 

szeretné, ha az emberek meghallgatnák, hogy azt mondhassák nekik: "Ne pazaroljátok az időtöket, ahogy 

én pazaroltam". 

31 Bizony, mondom nektek, ha minden egyes mondatomat tanulmányoznátok, megvilágítanátok az 

életetek útját. Mert mindegyikben benne van a lényeg, a bölcsesség, az örökkévalóság. 

32 Aki megragadja az én szavamat, az végre tudja, mi jött a világra - tudja, honnan jött, és hová kell 

visszatérnie. 

33 Aki átitatja magát ezzel az esszenciával, az soha többé nem fogja azt mondani, hogy ez a világ 

csak fájdalomból, könnyekből és keserűségből áll, mert tudja, hogyan emelje hitét és szeretetét a fájdalom 

fölé. 

34 Ebből a világból, ahol az ember annyit szenvedett és sírt, sokan szeretnének elmenekülni. De 

valóban, mondom nektek, arra szántam, hogy szeretettel töltsétek meg. Mégis, ha megkérdezném 

mindannyiótokat ebben az órában, hogy mennyi szeretetet vetettetek rá, mit válaszolnátok? 

35 Azt akarom, hogy mondjátok el nekem, hogy megértettétek Krisztust - azt, aki egy nap azt mondta 

nektek: "Szeressétek egymást". Vegyétek tudomásul, hogy ezt a kérdést sok évszázadnyi fáradhatatlan 

tanítás után teszem fel nektek. 
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36 Ezért mondom nektek, hogy tanuljatok meg meghallani Engem, tanuljatok meg elcsendesedni, 

amikor az "Ige" beszél, hogy az isteni mag kicsírázzon és kivirágozzon a szívetekben. 

37 Végtelen türelemmel vártam, hogy meghalljátok a hangomat. Miért nincs egy kis türelmetek, 

amikor megpróbáltatásnak teszitek ki magatokat? Mondom nektek, hogy akinek nincs türelme, az a 

jóvátétel idején meg fogja tanulni. Ő is tanító, még ha rövid ideig keményen tanít is. Miért ne tanulhatnánk 

inkább az Isteni Mestertől, aki csak szeretettel tanít? 

38 A materialista számára az idő nem ugyanaz, mint a spiritualizáltak számára. Az egyik számára 

igazságszolgáltatásnak, a másik számára áldásnak bizonyul. De az évszázadok fénye mindig átjárta az 

embereket, egyeseket megsimogatva, másokat felébresztve. 

39 Mikor engeded meg, hogy ez a fény megnyilvánuljon a szellem-lelkeden keresztül? Mikor találom 

az embert lánctól szabadnak és késznek arra, hogy felrepüljön hozzám? 

40 Még mindig sok vándor van, aki eltévedt, sok ember elveszett a tudatlanság sötétségében, mert 

inkább "hús", mint szellem, inkább hazugság, mint igazság. 

41 Náluk az anyag a győztes, a legyőzött pedig a szellem. Ezeket az elveszetteket hívom meg a lélek 

lakomájára, a szeretet lakomájára, ahol mennyei asztalom mindenkit vár, hogy megszabadítsam őket annyi 

keserűségtől és magánytól. 

42 Adok nekik ételt - kenyeret, gyümölcsöt, bort és mézet, amelyek a szó valódi értelmében vett 

szívélyességet, vigaszt, békét, egészséget és tudást jelentenek. 

43 Az ima, amelyet csendben küldesz fel, igazi lelki dicshimnusz, amelynek hangjai az igazak és az 

angyalok hangjaival keverednek. 

44 Hozd be a jelenlétembe adósságaid terhét, mutasd meg nekem az egész életedet. De én mondom 

neked: Lényetek titkában olyan szenvedések és vezeklési feladatok vannak, amelyeket nem ismertek, és 

amelyeket csak Én ismerek. De nem számít, hogy minderről nem beszélsz Velem, és nem kérdezel Engem 

mindazok miatt, amiket nem tudsz a múltadról. Én mindenben ott vagyok, és semmi sem kerüli el 

irgalmamat, ahogyan semmi sem kerüli el igazságosságomat. 

45 Érezd atyai szeretetemet, hagyd, hogy a sötétség, a szenvedés, a könnyek eltűnjenek benne. 

Erősödjetek meg Bennem, nyerjétek vissza az egészséget és a békét, térjetek vissza erősen a küzdelem 

útjára. 

46 Ez az az Ige, amelyet keresel, amely vigaszt ad, amely új bátorságot ad és reménnyel tölt el. Miért 

követsz Engem a megpróbáltatások ellenére? Miért nem dobod le a keresztet a válladról? Mert az Igém 

jelentésében abszolút megértést találtok minden szenvedésetekre. 

47 "Izraelnek" neveztem el azt a népet, amelyet jelenleg az új kinyilatkoztatásom köré gyűjtöm, mert 

senki sem tudja nálam jobban, hogy melyik szellem lakozik e "harmadik korszak" minden egyes 

elhívottjában. 

48 Az "Izrael" lelki jelentéssel bír, és azért adom nektek ezt a nevet, hogy tudjátok, hogy Isten 

népéhez tartoztok. Mert "Izrael" nem a földi népet jelenti, hanem a szellemek világát. 

49 Ez a név ismét ismert lesz a földön, de tévedésektől mentesen, a valódi jelentésében, ami szellemi. 

50 Ismernetek kell ennek a névnek az eredetét és jelentését; abszolút hiteteknek kell lennie abban, 

hogy annak a népnek a gyermekei vagytok, és teljes mértékben tudnotok kell, hogy kitől és miért kaptátok 

ezt a megnevezést, hogy ellen tudjatok állni azoknak a támadásoknak, amelyek holnap fognak érni 

benneteket azok részéről, akik más jelentést tulajdonítanak az "Izrael" névnek. 

51 Ti vagytok azok a szellemi emberek, akik valóban meg fogják érteni a létra titkát, amelyet Jákob a 

szellem szemével látott álmában. Úgy látom, hogy már képes vagy megérteni a leckéimet, és 

egyesítettelek, hogy felfedjem előtted őket. 

52 A megértés képessége a fejlődésből, a kibontakozásból és a felhalmozott tapasztalatból ered. 

53 Bizony mondom nektek, mielőtt a világok megteremtődtek, és mielőtt az ember megjelent a 

földön, a ti lelketek már létezett. Ezek a tudatlanság korszakai voltak számára, egy élet azokban a 

felkészülés otthonaiban - olyan idők, amikor a lelket megtanították arra, hogy az emberben való 

megtestesüléssel lakja a földet. 

54 Az elméd nem fogadja be a lelked múltjának benyomásait vagy emlékképeit, mert a test olyan, 

mint egy sűrű fátyol, amely nem engedi, hogy behatoljon a lélek életébe. Melyik agy tudná befogadni 
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azokat a képeket és benyomásokat, amelyeket a lélek a múltja során kapott? Miféle értelem képes emberi 

gondolatokkal koherensen felfogni azt, ami számára felfoghatatlan? 

55 Mindezek miatt még nem engedtem meg nektek, hogy megtudjátok, kik vagytok lelkileg, és azt 

sem, hogy milyen volt a múltatok. 

56 Tudnátok-e tehát, hogy milyen módon formálom Izrael népét? Nem, én csak annyit árultam el 

neked, amennyit most tudnod kell, és amennyire meg tudod érteni. Így mondtam el nektek, hogy Isten 

népének gyermekei vagytok, hogy szellemben és nem testben tartoztok hozzá, hogy feladatotok a 

végtelenségig szaporodni és mindenkit meghívni, hogy belépjen e nép körébe, és hogy sorsotok az, hogy a 

fényt mindenhová elvigyétek a világokba. 

57 Az első korszakban adtam egy embernek az Izrael nevet. Jákob volt az, hogy ő legyen a törzse 

annak a népnek, amelyet hasonlóképpen fognak hívni. Ez a név spirituális volt, hogy az emberek olyanok 

legyenek, mint a szellem előtt nyitott könyv az emberiség történetében. 

58 Az, hogy az emberek meghallották a hangomat, megmutatta a lélekben rejlő ajándékokat. Mózes 

által megkapták a törvényemet, és nagy megpróbáltatásoknak voltak kitéve. Nem volt más küldetésük a 

földön, mint hogy a pogány nemzetek előtt kinyilvánítsák az élő és igaz Isten létezését és törvényét. 

59 A pátriárkák, a próféták, a látnokok, az uralkodók, a törvényhozók, a bírák és a királyok az Én 

hírnökeim voltak, az Én szócsöveim, az Én szolgáim és eszközeim, hogy kinyilatkoztassanak Engem hol 

szeretetben, hol tanításban, hol igazságosságban. Általuk adtam bizonyítékot hatalmamról más népeknek. 

60 Ma, amikor már sok évszázad eltelt, és e nép pompája, valamint ítélőképessége messze elmaradt, 

nem szabad alábecsülni a történelmét. Mert ha a földi értelemről a szellemi értelembe helyezitek át, akkor 

végtelen tanításokat és tanítási példákat fogtok kapni, amelyek által végül megértitek, hogy az az Izrael 

egy szimbólum, egy jelkép, egy példázat, és hogy az Új Izrael, amelyet jelenleg formálok, annak szellemi 

értelemben való megvalósulását jelenti. 

61 Íme: azokban a napokban, amikor Izrael, miután Egyiptomban szabadulást nyert, és hitük és 

kitartásuk révén meghódították az Ígéret Földjét, gyermekeik révén megalapították a fővárost, és a 

"Jeruzsálem" nevet adták neki, ott templomot emeltek Jehova tiszteletére, amely olyan volt, mint a hit 

fáklyája a szívek számára. 

62 Ki mondta volna annak a népnek, amely hálát adott az Atyának, mert megadta neki, hogy az ígéret 

földjén pihenhessen, hogy abban a városban, amelyet szentnek neveztek, a Messiást vérpadra fogják ütni? 

63 Ti, akik az új emberek vagytok, akik azért küzdötök, hogy megszabaduljatok a "fáraó" hatalmától, 

ami a materializáció, a tudatlanság, a fanatizmus, a bálványimádás, megkezditek a nagy sivatagi 

vándorlást. De aztán, amikor félelmet éreztél a magánytól, az éhségtől és a veszélyektől, hirtelen azt láttad, 

hogy egy "felhő" szállt le a hegyre, és hogy a "felhőből" egy isteni fénysugár szabadult fel, amely, amikor 

elérte értelmedet, a bölcsességet jelentő szóvá vált. 

64 Ez a szó Isten törvénye, a szeretet, az igazságosság és a béke tökéletes törvénye. Ez az új manna is, 

amely táplálni fog benneteket, és lehetővé teszi számotokra, hogy elérjétek az Új Jeruzsálemet. 

65 Az a város már nem ezen a földön van, már nem e világból való: az a város a szellemi világban 

létezik. De amikor egyszer örökre laksz benne, és Messiásként jövök hozzád, akkor többé nem fogsz 

tövissel megkoronázni, nem adsz nekem ecetet inni, és nem szögezel keresztre. Úgy megyek el hozzátok, 

mint azon a napon, amikor a tömegek köpenyükkel borították be a földet, dicséretet énekelve és 

pálmaágakat lengetve. Befogadtok Engem a szívetekbe, amikor a Mester diadalmas bevonulását 

ünnepelitek Jeruzsálembe. 

66 Amint ez megtörténik, nem fogok többé eltávozni közületek. 

67 Megértitek e kinyilatkoztatások isteni értelmét és az általatok adott földi értelmet? 

68 Most már csak ideiglenesen vagyok veled, mint egykoron. Már közeledik az idő, amikor nem 

fogok többé beszélni hozzátok, de az emberiség még nem érezte jelenlétemet. 

69 A "hegyről", ahonnan Szavamat küldöm nektek és szemléllek benneteket, távozásom előestéjén fel 

kell majd kiáltanom: "Emberiség, emberiség, ti, akik nem tudtátok, hogy Ki volt veletek!". Ahogyan a 

"Második Korszakban", közvetlenül halálom előtt, egy hegyről néztem a városra, és könnyek között 

kiáltottam: "Jeruzsálem, Jeruzsálem, te, aki nem ismerted a veled való jót.". Nem a világért sírt, hanem az 

emberek lelkéért, akik még mindig világosság nélkül voltak, és akiknek még sok könnyet kellett 

hullatniuk, hogy elérjék az igazságot. 
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70 Ha mindaz, amivel az emberek az első korszakban rendelkeztek, nem csak egy szimbólum lett 

volna, mindenható igazságosságom megőrizte volna azt a várost a templomával és a hagyományaival 

együtt. De mindent elpusztítottak, hogy csak a törvény világítson tovább a lelkiismeretekben, és mindenki 

megértse, hogy a szellem országa valóban nem e világból való. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 275  
1 Én vagyok a szeretet, ami az oka annak, hogy megbocsátást nyertetek és élvezitek kegyelmi 

ajándékaimat. De ne csak simogatást és ajándékokat várjatok Atyátoktól. Ne feledjétek, hogy azért is 

jöttem, mint Mester, hogy megértessem veletek a hiányosságaitokat és tökéletlenségeiteket, és hogy 

megtanítsalak benneteket arra, hogyan kell kijavítanotok magatokat. 

2 Veletek vagyok a lelketekben, és világítok az elmétekbe, hogy értékelni tudjátok annak értékét, 

amit jelenleg kaptok, és ugyanakkor felismerjétek, hogy nem minden, amit kaptok, érdemekből származik. 

Azt is megértetem veletek, hogy amit eddig kaptatok, az nem minden, amit adhatok nektek, és hogy amire 

ma vágytok, az sem minden, amit a spirituális lelketek vágya tartalmazni fog, ha egyszer teljesebben 

kifejlődik. 

3 Az élet által adott megpróbáltatások és leckék mellett az oktatásom arra szolgál, hogy 

elmagyarázza és megvilágítsa az egyes leckék értelmét. Mert csak a tudás, a tapasztalat és az evolúció lesz 

képes arra, hogy méltán megkapjátok az "Istenségem tanítványai a harmadik korszakban" megnevezést. 

4 Mit tudnál adni embertársaidnak, mi lenne a gyümölcsöd, mi lenne a tanúságtétel és a 

megerősítése annak az igének vagy tanításnak, amit hirdetni akarsz, ha nem lenne saját tapasztalatod? 

5 Ha egyszer átalakultok, és találkoztok olyan emberekkel, akik szenvednek és kétségbe vannak 

esve, mert nem tudják birtokolni azt, amire a világban vágynak, látni fogjátok, hogy materializmusuk 

ellentétben áll tanítványaim emelkedettségével, akiknek elégedettsége nagy lesz, mert törekvéseik és 

vágyaik nemesek lesznek, és azon a szilárd meggyőződésen alapulnak, hogy ebben az életben minden 

múlandó. 

6 Tanítványaim a spiritualitás példáin keresztül fognak szólni a világhoz - olyan életen keresztül, 

amely azért küzd, hogy a lelket közelebb hozza az isteniséghez, ahelyett, hogy a világ hamis kincseihez 

láncolná azt. 

7 Tudom, hogy a materialisták fel fognak háborodni az eljövendő időkben, amikor megtudják ezt a 

tanítást; de a lelkiismeretük meg fogja mondani nekik, hogy egyedül az én Igém mondja az igazságot. 

8 Az ember életében minden múlandó: fiatalsága múló látszat, hírneve rövid életű, örömei csak rövid 

ideig tartanak. Ezért tanításom az örökkévalóság elérésének eszményével inspirál benneteket. Mert a 

szellem örömei és a neki szánt dicsőség, ha egyszer elnyerte, soha nem múlik el. 

9 Emberek, olyan könnyű egy kis spiritualitást hozzáadni az életetekhez, hogy azt mondom nektek: 

Miért nem teszitek meg? Miért nem próbálkozol? Nem szükséges, hogy kivonjátok magatokat az emberi 

kötelességeitek alól. 

10 Elég, ha egy kis spiritualizációt adtok a műveiteknek, hogy megszűnjetek egyszerű földi lények 

lenni, és a magasabb Szellemi Élet lényeivé váljatok, akik képesek megérteni az ember sorsának értelmét. 

11 Még egyszer mondom nektek, hogy nem vonlak el benneteket a világban végzett feladatotoktól, 

mert ott is szent kötelességeitek vannak. De azt mondom nektek, hogy ne adjatok nagyobb jelentőséget a 

világnak, mint a lelki fejlődéseteknek. 

12 Szükséges, hogy elmerüljetek Munkám ismeretében, hogy felfogjátok Szavamat és megértsétek 

tanításaim következményeit. 

13 Jelenleg a lelkekhez beszélek, tudva, hogy fényem át fog jutni róluk az anyagi testekbe, és ezek, 

amint az elme és az érzékek megvilágosodnak, a szellem készséges eszközeivé válnak. 

14 Ti emberek sokasága, akik halljátok ezt a szót: Csukd be anyagi szemed, és hallgasd Urad hangját 

a végtelenben. 

15 Ebben az időben nem az ember Jézus az, aki beszél hozzátok, és akit a tereken és az utcákon, az 

ösvényeken vagy a völgyekben láthattok - hanem Jézus Lelke, aki minden szellemben és minden elmében 

jelen van, az én egyetemes fényem, amely kiárad Isten minden gyermekére. 

16 Emberek, nem örülnétek, ha látnátok, hogy tanításom gyümölcsöt terem a világban? Nem vágysz-e 

arra, hogy a könnyek völgye a béke földjévé váljon? Akkor dolgozzatok tele szeretettel, és ez a boldogság 

lesz a lelketekben. Igen, tanítványok, a lelketekben, mert nem tudjátok, mi lesz az otthonotok abban az 

időben. De nem számít, hogy a Fény győzelmét csak a Szellemi Völgyből fogjátok látni - sőt, onnan még 

inkább értékelni fogjátok munkáitok és küzdelmetek gyümölcsét. 
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17 A szívetek gyorsabban ver, és azt mondjátok Nekem: "Mester, mikor lesz képes a lelkünk 

elénekelni ezt a diadal dalt?". 

18 A közösségek vezetői azt mondják Nekem: "Atyám, erőfeszítéseink nem maradnak 

eredménytelenek." Mégis azt mondom egyeseknek és másoknak is, hogy nagyon is lehetséges elérni ezt a 

célt, hogy nem kell feláldozni az életeteket ahhoz, hogy elérjétek ezt az ideált. De minden egyes 

parancsolatomat be kell tartanotok, hogy minden munkátok az Én igazságomon alapuljon, és minden 

erőfeszítésetek a végső cél felé irányuljon, amelyet kijelöltem nektek. 

19 "Lelkesedés", "egyesülés", "engedelmesség" - ez a szilárd alapja annak a szentélynek, amelyet 

Atyád számára kell építened. Ha ennek megfelelően éltek, akkor végre megtapasztalhatjátok munkám és 

az emberiségben folytatott küzdelmetek virágzását és gyümölcsét. 

20 Amióta Szavam e hanghordozókon keresztül kezdett megnyilvánulni, szellemiséggel inspiráltalak 

benneteket, egységet követeltem tőletek, és engedelmességre tanítottalak benneteket. 

21 Azok, akik először jöttek, és azok is, akik utoljára jöttek, ismerik ezeket a tanításokat, amelyeket 

hanghordozóim szüntelenül ismételgetnek. 

22 Utasításom a spiritualizációról szólt hozzátok, hogy megszabaduljatok Isten minden külső 

imádatától, és megtanuljátok szeretni és szolgálni Engem spirituális, mély, őszinte, emelkedett és tiszta 

módon. 

23 Az egyesülésről gyakran beszéltem nektek, mert ha nem egyesítitek adottságaitok és erőtök 

gyümölcsét a küzdelemben, ha egyénileg dolgoztok, a munkátok nem fog gyümölcsöt hozni. 

24 Azért beszéltem nektek az engedelmességről, hogy minden cselekedetetek egy tökéletes akaratnak 

legyen alárendelve, ahogy az enyém is az, és soha ne tévesszétek el az utat annak teljesítésében. Akkor, 

amikor Szavam kinyilatkoztatása a végéhez ér, mindannyian képesek lesztek majd a világnak bizonyítékot 

adni kinyilatkoztatásom igazságáról. 

25 Azok, akik ezeket a parancsolatokat betartják, hitet találnak társaik között. De azok, akik átmennek 

rajtuk, és akik azt állítják, hogy tanítják a tömegeket a széthúzás, az engedetlenség és a szellemiség hiánya 

közepette - mondom nektek, előbb-utóbb lelepleződik csalásuk és képmutatásuk, és a legnagyobb 

megpróbáltatásokba keverednek, és még a leghűségesebbek is elhagyják őket. 

26 Nevezhetnénk ezt a tanításom győzelmének? Nem, emberek, ez nem zűrzavar, amit a csata végén 

fogtok találni. Ez a béke, az öröm, a fény, amelyben a napi munkátok betetőzik. 

27 Azt hiszitek, hogy az Én Lelkem a végtelenségig közömbös maradna e nép egy részének 

hálátlanságának és engedetlenségének bizonyítékaival szemben? Nem, emberek, elküldöm 

igazságosságomat, és ezzel megreszkettetem azokat, akik nem engedelmeskednek nekem, ahogy 

megreszkettettem őket gyengédségemmel, amikor meghallották szavamat. 

28 Tanításom nem is lehetne világosabb és egyszerűbb. De ha az emlékezeted cserbenhagyna, és 

elfelejtenéd őket, én inspirálni fogom azokat, akiknek egyesíteniük kell a leckéimet, hogy azokból 

alakítsák ki a Harmadik Korszakban adott Szavam könyvét. Ez a könyv emlékeztetni fog benneteket 

mindarra, amit elfelejtettetek, sírni fogtok a bűntudattól, amikor megpróbáltatásaitok alatt álltok, és 

megérteti veletek, hogy végül az én akaratom történik, és az én Igazságom győzedelmeskedik. 

29 Miért tűnik az Én Igém néha keménynek számodra? Nem tartalmaz durvaságot, tele van az irántad 

érzett szeretetemmel. Mert Atyátok nem akarja, hogy gyermekei sírjanak. 

30 Amikor ebben a hangnemben beszélek hozzátok, keressétek a Bíró szava mögött a Mester 

jelenlétét és az Atya lényegét, és mindezt felfedezitek. 

31 Amikor figyelmeztetlek és prófétálok nektek, tudjátok, hogy ismerem a jövőtöket, és hogy jobban 

ismerlek benneteket, mint ti magatok, mert én vagyok az Élet. 

32 Tanuljátok meg, hogy csöndben lelkileg felemeljétek magatokat Hozzám. Beszéljetek hozzám a 

lélekkel való odaadásotokban, és meg fogjátok kapni a válaszomat. 

33 Neveljétek az elméteket, hogy lemondassatok vele minden felesleges gondolatról, megtanítjátok, 

hogy a spirituális párbeszéd pillanatában vonuljon vissza, hogy ne legyen akadálya annak, hogy abban az 

áldott pillanatban koncentráljatok és felszabaduljatok. 

34 Milyen boldog az a lélek, aki eléri ezt a lelki felkészültséget és ezt a belső felszabadulást. Minden 

ajándéka napvilágra kerül és megmutatkozik! Megjelenik az ihlet, a kinyilatkoztatás, a gyógyító erő, a 

belső szó és sok más képesség, és megmutatja lényegét és feladatát. 
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35 Minden nap szánj néhány percet az idődből, és használd fel őket a lelki imára, és hamarosan 

megtapasztalod ennek a gyakorlatnak a gyümölcsét. Ne várjátok meg azt a napot, amikor én magam adom 

tudtotokra az utasításaimat, és felkészítelek benneteket. Mert akkor újra és újra nekilátnátok, és olyan 

zavarokba botlanátok, amelyek nem teszik lehetővé, hogy lelkileg felfrissüljetek. 

36 Szenteljünk naponta néhány percet ennek a gyakorlatnak. Mindig készen fogtok találni Engem, 

hogy meghallgassalak benneteket és segítsek nektek. 

37 Az igazi imát nem gyakorolták az emberek abban az időben. Ezért imákat és kéréseket kellett 

megfogalmazniuk, hogy azokat mechanikusan ismételgessék, ahányszor csak szükségük volt rá. 

38 Az ember már nem tudja, hogyan inspirálja magát, hogy lélekkel beszéljen Hozzám. Ő már nem 

ismeri a spirituális nyelvet, amelyet mindenkinek ismernie kellene, mert nem ismeri azt az eljárást, 

amelyet minden rítusról lemondva, minden materializációt elutasítva és önmagának a magjára 

koncentrálva kell gyakorolnia, hogy képes legyen érzékelni jelenlétemet és befogadni az inspiráció fényét. 

39 Ezért mondom nektek: minél inkább feláldozzátok a szimbólumok előtti imádkozásra és a Nekem 

szentelt szertartásokra való hajlamotokat, hogy a belső szentélyt keressétek, annál inkább meg fogjátok 

tapasztalni, hogy a spirituális kommunikáció ajándéka hogyan bontakozik ki, növekszik és emelkedik, 

lépésről lépésre közelebb visz benneteket a szellem és a szellem közötti párbeszédhez, ami akkor fog 

megtörténni, amikor az ember tudja, hogyan kell tökéletesen imádkozni. 

40 Értsétek meg most, hogy ha az az akaratom, hogy megtanítsátok embertársaitokat a tökéletesség 

elérésének útjára az imádságban, akkor fel kell készülnötök arra, hogy bizonyítékot adjatok az igazságról 

és a benne rejlő hatalomról. 

41 Arra akarod megtanítani őket, hogy elég becsukni a szemed, hogy az út tökéletes legyen? Be 

akarod csapni a szomszédaidat azzal, hogy értelmetlen viselkedést fogadtatsz el velük, amikor nincs 

benned igazi felkészültség? Emberek, ez nem ez a helyes út. Mert ne tévesszétek meg sem magatokat, sem 

embertársaitokat, még kevésbé Atyátokat. 

42 Ha imádkozni tanítasz, az azért van, mert be tudod bizonyítani a lelki ima igazságát, erejét és 

hatékonyságát. Imádsággal meggyógyítod a betegeket, békét teremtesz ott, ahol viszály uralkodik, 

megmented azt, aki veszélyben van. Akkor fogod igazán megtalálni a hitet, és az emberek is ezt akarják 

majd tenni. Tanításod hitet ébreszt a szívekben, amelyek megdöbbennek majd az általad adott 

bizonyítékok igazságtartalmán. 

43 Ne feledjétek: ahhoz, hogy az ima hatékony legyen, hiteteknek szilárdnak, nagynak kell lennie, 

hogy az irgalom legyen a hozzám való felemelkedésetek lényege. 

44 Mindazok, akik csodákat tettek - mindazok, akik a lelki erő bizonyítékait hozták - így imádkoztak. 

Az első idők pátriárkái így imádkoztak: lélektől lélekig. Így imádkozott Mózes a sivatagban és Dániel az 

oroszlánbarlangban. Hasonlóképpen tettem Jézusban, hogy megerősítsem az embert az igaz ima 

ismeretében, azáltal, hogy a szemei előtt bizonyítottam a szellemi ima erejét. 

45 Jézus a pusztában imádkozott a tömeg előtt, és az emberek csodálkozására megszaporította a 

kenyereket és a halakat. Lázár sírjánál imádkozott, és bizonyságot tett arról, hogy a hitből és irgalomból 

fakadó ima egészséget és életet ad. Imádkozott a tanítványokkal, kinyilatkoztatva nekik azt a hatalmat, 

amelyet az ember akkor nyer el, ha tudja, hogyan kell az Atyjával kommunikálni. 

46 Milyen messzire eltért ez az emberiség az én utasításaimtól! Minden benne felszínes, hamis, 

külsődleges, hivalkodó. Ezért szellemi ereje semmis, és hogy lelkében az erő és a fejlődés hiányát pótolja, 

a tudomány és a fejlett intelligencia karjaiba vetette magát. 

47 Ily módon, a tudomány segítségével az ember eljutott oda, hogy erősnek, nagyszerűnek és 

hatalmasnak érezze magát. De mondom nektek, hogy ez az erő és nagyság jelentéktelen a szellem-lélek 

ereje mellett, amelyet nem hagytatok növekedni és megnyilvánulni. 

48 Amikor a kicsapongás és az anyagiasság elérte a csúcspontját az emberek körében, és elfeledtette 

velük az eredetüket - amikor a szenvedélyek, az élvezetek és a romlottság túláradó áradata sok embert 

könnyelmű lénnyé tett, akik nem ismerték az Isten, a családjuk és embertársaik iránti kötelességeiket, ez 

az Ige úgy érkezett az emberiséghez, mint egy kristálytiszta vízforrás a szomjazó emberi szívek számára. 

49 Annyira hozzászoktatok a bűnhöz, hogy az életetek a legtermészetesebbnek, legnormálisabbnak és 

megengedettnek tűnik számotokra, és mégis úgy tűnik, mintha Szodoma és Gomorra, Babilon és Róma 

minden romlottságát és bűnét erre az emberiségre zúdította volna. 
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50 Bár abszurdnak tűnik, ez a megfelelő óra arra, hogy a szavam visszhangra találjon az emberek 

szívében. 

51 Emlékezzetek a pogány Rómára, hogy - megundorodva az élvezetektől - belefáradva a hús-vér 

gyönyörök élvezetébe - megnyitották szívüket, hogy befogadják az üzenetemet. 

52 Ezek az események megismétlődnek, és látni fogjátok, hogy magvam felemelkedik azokban a 

nemzetekben, ahol az embereket a leginkább eltávolodni láttátok az igazság útjától. 

53 Bölcsességgel, vigasztalással és a megújulás ígéretével teli Igém meg fogja szólaltatni a szív 

húrjait, amelyet a tisztátalan, a rossz soha nem ért el. Az élet fénye és igazsága számára halottak 

feltámadnak, és a régóta elpusztított erkölcsösség helyreáll. 

54 Ha annak idején a tanításomra megtért pogányok az üdvösséget abban a szeretetben keresték, 

amelyet az Igém tanított, akkor a mostani kor materialistái az üdvösségükhöz vezető utat abban a példában 

fogják keresni, amelyet Jézus az életével hagyott hátra. De inspirálni fogja őket az a lelki fény is, amelyet 

Lelkem az emberekre árasztott abban az időben. Mit tartalmaz ez a fény? A szellemi élet megismerése, a 

szellemi lélek képességeinek feltárása, azoknak a titkoknak a megvilágítása, amelyekbe az ember nem volt 

képes behatolni. 

55 Emberek, új Igém gondnokává tettelek benneteket. Hosszú időn keresztül megismertettem magam 

veletek, hogy biztosak lehessetek abban, hogy az Én Lelki Jelenlétem van veletek, és hogy elegendő 

időtök legyen arra, hogy magatokba szívjátok tanításaimat, leírjátok őket és elgondolkodjatok rajtuk. 

56 Mire jó ez az egész? Így, amikor megnyilvánulásom megszűnik közöttetek, nem fogjátok azt 

mondani, hogy ez egy múló jelenés volt, amiről sem biztosak, sem biztosak nem vagytok. 

57 Most, hogy tőlem tudjátok, hogy közeledik e tanítások utolsó napja, kezditek érezni a felelősséget, 

mivel már nem tanítványokként vagy tanítványokként hagylak el benneteket, hanem tolmácsokként, 

hírvivőként és a Mestertől hallott üzenet tanúiként. 

58 Néhányan közületek tele vannak hittel, erővel és buzgalommal, és várják a megfelelő órát, hogy 

elkezdjék a napi munkát. Mások azonban kételkednek önmagukban, és reszketnek a csata előtt. Ez 

utóbbiaktól kérdezem: Lehetséges lesz-e, hogy más népek, akik nem hallották közvetlenül az Igémet, 

munkához lássanak előttetek, csak annak a tanúságtétele által mozgatva, ami eljutott hozzájuk? 

59 Mi az, ami nyugtalanná tesz? A szívetek azt mondja Nekem: "Uram, a képtelenség, hogy 

kézzelfoghatóan bizonyítsam az igazságot a materialistáknak és a hitetleneknek".  

Nem értettél meg Engem: Nem azt mondtam, hogy a láthatatlan és érinthetetlen szellemi dolgot 

fizikailag érzékelhetővé kell tennetek a szkeptikus emberek szeme előtt, hogy higgyenek a szellemiben. 

Mindenekelőtt azt akartam, hogy megtisztítsátok az életeteket, és lelkesítsétek magatokat oly módon, hogy 

szavaitokkal és cselekedeteitekkel a legjobb bizonyítékot szolgáltassátok arra, hogy az általatok vallott 

tanítás igaz. 

60 Úgy tűnik, nagyon nehéz olyan bizonyítékokat felmutatni, amelyek kielégítik azt, aki mindenre 

tudományos magyarázatot keres. Mindazonáltal az a nagyság, amelyet tanításomba helyeztem, olyan 

nagyszerű, hogy megtaláljátok benne a megoldást, hogy minden felmerülő problémára választ és 

magyarázatot tudjatok adni. 

61 Azt hiszitek, hogy retrográd tanítást hoztam nektek? Tanulmányozzátok Igémet, és meg fogtok 

győződni arról, hogy az úgy nyilatkoztatta ki magát, hogy az összhangban van mind az emberiség szellemi 

és értelmi fejlődésével. 

62 Sem korábban, sem most nem ítélem el a tudományotokat, mert ez egy olyan út, amelyen az ember 

hasonlóképpen felfedezi az igazságomat. Aki Engem keres minden tudásban, az megtalál Engem, érzi 

jelenlétemet és felfedezi törvényeimet. Ami ellen tiltakozom, az az, hogy rosszul használjátok azt, ami 

csak jó célokra lett teremtve. 

63 Ma az emberek sokkal inkább képesek megérteni Isten természetét és hatalmát, mint a régiek. 

Lássuk ebben, hogy a tudomány milyen hatással volt az ember megismerési képességére. 

64 Amikor az emberek még azt hitték, hogy csak az létezik, amit a szemükkel képesek felfedezni, és 

ők maguk sem ismerték az általuk lakott világ alakját, akkor olyan Istent képzeltek el, aki csak arra 

korlátozódott, amit a szemükkel ismertek. De ahogy az elméjük fokozatosan egyik rejtélyt a másik után 

fejtette meg, a világegyetem egyre jobban kitágult a szemük előtt, és Isten nagysága és mindenhatósága 



U 275 

192 

egyre jobban megnőtt az ember csodálkozó intelligenciája számára. Ezért ez idő alatt olyan utasítást kellett 

adnom nektek, amely összhangban van a fejlődésetekkel. 

65 De kérdezem: Anyagi tudás az, amit a kinyilatkoztatásom tartalmaz? Nem, a tudás, amit tanítok 

nektek, egy olyan létezésről szól, ami túl van azon a természeten, amit láttok és amit oly sokáig kutattatok. 

Kinyilatkoztatásom megmutatja azt az utat, amely a szellemet az élet olyan szintjére vezeti, ahonnan 

mindent felfedezhet, felismerhet és megérthet. 

66 Lehetetlennek vagy legalábbis furcsának tűnik számodra, hogy Isten szellemileg teszi magát 

ismertté az embereknek - hogy a szellemi világ megismerhetővé teszi magát és megnyilvánul az életedben 

-, hogy ismeretlen világok és szférák kommunikálnak veled? Azt akarod, hogy a tudásod megálljon, és az 

Atya soha ne tárjon fel neked többet, mint amit már kinyilatkoztatott neked? 

67 Ne légy megszokott, és ne szabj határt a tudás szellemének! 

68 Ma még tagadhatjátok, harcolhattok és üldözhetitek a szellem tanítását; de tudom, hogy holnap 

meghajoltok az igazság előtt. 

69 Minden isteni kinyilatkoztatás ellen harcoltak és elutasították megjelenésekor; de végül ez a fény 

győzedelmeskedett. 

70 Amikor a tudomány felfedezéseiről volt szó, az emberiség ugyanilyen hitetlenkedő volt, de végül 

meg kellett hajolnia a valóság előtt. 

71 Hűtlenek voltatok a materializációtok miatt. Kezdetben csak abban hittél, amit a szemed látott. De 

te fejlődtél, és most már hiszel abban, amit az intelligenciád felfedezett. Miért ne hihetnétek és 

ismerhetnétek fel azt, ami az anyagi világegyetemeteken túl van, ha egyszer a szellemetek belép a végtelen 

tudásnak ebbe a birodalmába? 

Még nem tudjátok, hogy a jövő emberisége mennyit fog tudni. Hasonlítsátok össze a korábbi idők 

embereinek szellemi és anyagi ismereteit a mai tudásotokkal, és ez képet fog adni arról, hogy milyen lesz 

az emberi élet az eljövendő időkben. 

72 Most van itt az ideje, hogy felébresszelek benneteket egy új korszakra, hogy felkészítselek 

benneteket és prófétai módon bejelentsem nektek mindazt, amit még látnotok kell. 

73 Értsétek meg, emberek, hogy jövetelem a megfelelő időben történt. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 276  
1 A tanításomra érkező tömegek között látom az "utolsó" érkezőket, akik először hallják ezt az igét. 

Megkapták azoknak a tanúságtételét, akiket korábban meghívtam a szellemi lakomámra. De nem voltak 

hajlandók hinni a jelenlétemben és a Harmadik Korszak eljövetelében. 

2 De közeledtek, mert legyőzték az akadályokat és az előítéleteket, és elég volt nekik, hogy 

meghallották az első szavakat, amelyeket a hanghordozó ajkai kiejtettek, hogy azt mondják: "Mester, te 

vagy az, felismerem szavad lényegét, lelkem reszket." A hanghordozónak ez volt a legfontosabb szava. 

3 Boldogok azok, akik hallanak Engem és hisznek Jelenlétemben egészen 1950-ben történő 

megnyilvánulásom végéig. Mert bizony mondom nektek, az én lényegem nem fog eltávozni a szívükből 

még az én távozásom után sem. 

4 Hangom jelenleg emberek nagy tömegeit hívja, mert sok lélek számára közeledik földi 

zarándoklatuk vége. Az a levertség, az a fáradtság, az a szomorúság, amit a szívükben hordoznak, azt 

bizonyítja, hogy már egy magasabb otthon, egy jobb világ után vágynak. De szükséges, hogy a földi életük 

utolsó szakaszát a lelkiismeretük utasításainak engedelmeskedve éljék, hogy utolsó földi lépéseik nyoma 

áldás legyen az utánuk következő nemzedékek számára, akik a földön különböző feladataikat teljesítik. 

5 Sok ember szomorúsága abból fakad, hogy hosszú vándorlásaik során nem találtak sűrűn lombos 

fát, amelynek árnyékában megpihenhettek volna. Útközben fákat találtak, de azok meddők voltak, és a 

magjuk zsibbadt. 

6 Mindazok az emberek, akik kerestek Engem, akik sokáig reménykedtek, hamarosan meghallják 

hangomat, és odarohannak, mert a remény utolsó maradványa és a hit utolsó szikrája sem hunyt ki a 

szívükben. 

7 Az én szellemi munkám várja őket, ez az a hatalmas fa, amelyet keresnek, amelynek árnyékában 

meg akarnak pihenni, és amelynek gyümölcséből táplálkozni akarnak. 

8 Aztán, amikor megérkeznek, oltják éhségüket és szomjukat, és örömmel pihennek, képzeletben 

látják majd elmúlni az egész múltjukat: a gyötrelmes napi meneteléseket a sivatagon keresztül, a sötét 

időket a kísértésekkel, a veszélyekkel, erkölcstelenségekkel és halálveszéllyel teli mélységeket. Emlékezni 

fognak az összes keserű pohárra, amit megittak, és meglátják magukban az élet nehéz útjának harci hegeit. 

9 Itt visszanyerik a békét. Várom őket. Kövezzétek az utat számukra, hogy ne tévedjenek el, és 

gyakoroljátok a dicsőítő éneket, hogy ünnepi örömmel fogadjátok őket a szívetekben. 

10 Először tanítványok lesznek az új kinyilatkoztatásaim felé, aztán szeretetük és törekvésük által 

lesznek tanítványok, és aztán, amikor a lelküket valóban táplálja és áthatja ez az esszencia, nem fognak 

többé fát keresni, hogy árnyékot találjanak. Mindenütt érezni fogják jelenlétemet, és benne árnyékot, 

menedéket, gyümölcsöt, pihenést és békét találnak. 

11 Milyen fontos, hogy az "utolsók" erősen találkozzanak az "elsőkkel", hogy jó példájuk által 

megerősödjenek, és első lépéseiktől kezdve az engedelmesség, a buzgóság és a tisztaság útjára lépjenek. 

12 Sokszor voltam nektek Mesteretek. De amikor kijelentem, hogy Én vagyok a Bíró, félelem fog el 

benneteket. Akkor egy pillanat alatt meg akarjátok tisztítani magatokat a legkisebb hibától is, hogy 

tisztának mutassátok magatokat előttem. A megbánás, hogy megbántottál Engem, sírássá változik, és 

lelked imádságban fordul Hozzám. 

Amikor ekkor rádöbbensz, hogy a bűnbánat jó cselekedetét hajtottad végre, megnyugszol, és most már 

méltónak érzed magad arra, hogy meghallgasd az isteni bíró szavát, aki fényével sújtja a lelkeket. 

13 Boldogok azok, akik megbánják, és szilárdan elhatározzák a változtatást és a megújulást, mert 

képesek lesznek felülemelkedni azon, ami tisztátalan és káros. Bűnbánat, önvizsgálat és módosítási 

elhatározás nélkül nem fogod megalapozni a szentélyt, amelyet a lelkedben kell felépítened. De ha 

felismered a hibáidat, és küzdesz azért, hogy a jövőben megszabadulj tőlük, a lelkiismereted vezetni fog 

téged életed minden cselekedetében. 

14 Azok az idők, amikor az emberek ártatlan áldozatok feláldozásán keresztül keresték a 

megtisztulást, már régen elmúltak számotokra. Megértettétek a böjtölési gyakorlatok és a tévesen 

értelmezett vezeklések hiábavalóságát is, amelyeket hosszú ideig gyakoroltatok. Ma már tudjátok, hogy 

csak a lelketek megújulása és spiritualizálása adhat nektek békét és fényt. 
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15 A "Második Korszakban" emberként, példámon keresztül hirdettem igazságomat. Megszüntettem 

az ártatlan és öntudatlan lények haszontalan feláldozását azzal, hogy felajánlottam Magamat a szeretet 

tökéletes tanítása érdekében. "Isten Bárányának" neveztetek Engem, mert az emberek feláldoztak Engem a 

hagyományos ünnepeiken. Valóban, az Én Vérem azért kiontatott, hogy megmutassa az emberiségnek az 

üdvösséghez vezető utat. Isteni szeretetem a keresztről áradt ki az akkori és minden idők emberiségére, 

hogy az emberiséget ez a példa, ezek a szavak, ez a tökéletes élet inspirálja, és megtalálja a megváltást, a 

bűnök megtisztulását és a lélek felemelkedését. 

16 Most már értitek, hogy azért jöttem, hogy példát mutassak, aminek az érdemeit nektek kell 

kiérdemelnetek azáltal, hogy Engem példaképül veszitek, hogy kidolgozzátok magatoknak az örök béke 

otthonát, a fény ruháját és a kimeríthetetlen békét. 

17 Új apostolaimban erős tanítványokat akarok, akik szellemiek és a tudás világosságával telítettek. 

Tudást adtam nektek a kinyilatkoztatásaim által, amelyeket a Három Időkben adtam nektek. Nem akarom, 

hogy úgy vizsgáljátok a Lelkemet, vagy bármit, ami a szellemihez tartozik, mintha anyagi dolgok 

lennének. Nem akarom, hogy tudósok módjára tanulmányozzatok Engem, mert akkor nagy és sajnálatos 

tévedésekbe esnétek. 

Megtanítottalak titeket arra, hogy a lelket ima által felemeljétek, hogy alázattal és tisztelettel 

kérdezzétek meg Atyátokat. Mert akkor a titkos kincstár egy kicsit megnyílik, hogy meglássátok azt, ami a 

tudásotok számára van biztosítva, és érezni fogjátok, hogy az ihlet isteni fénye eljut a megértésetekhez. 

18 Az ima az az eszköz, amely a szellemed számára kinyilatkoztatott, hogy elérj hozzám 

kérdéseiddel, aggodalmaiddal és a világosság utáni vágyaddal. E párbeszéd révén eloszlathatod a 

kételyeidet, és leránthatod a leplet, amely valamilyen titkot rejt. 

19 Az ima a szellem és a szellem közötti párbeszéd kezdete, amely az elkövetkező időkben kivirágzik 

és gyümölcsöt fog teremni az emberiség körében. Ma mindezt kinyilatkoztattam ennek a népnek, akik 

hallgatnak rám, hogy ők legyenek a spiritualizáció idejének előfutárai. 

20 Ne gondoljátok, hogy csak ekkor kezd az én szellemem minden ember szelleme felett rezegni. 

Bizony mondom nektek, rezgésem, inspirációm, jelenlétem és fényem mindig az emberekkel volt. De soha 

nem voltak eléggé felkészülve arra, hogy közvetlenül fogadják az üzeneteimet. 

21 Mindig is közeledtem hozzád, mindig is beszéltem veled, mindig is kerestelek. Te viszont soha 

nem jöttél hozzám az igaz úton, soha nem beszéltél Velem a szellem nyelvén, és nem kerestél Engem ott, 

ahol valóban vagyok. 

22 Ne veszítsd el a bátorságodat az Én szavam miatt, amikor megmutatja neked a vétkeidet. Azt is 

elmondom nektek, hogy megbocsátottam az emberek minden hibáját és hiányosságát, és a szellemük előtt 

megnyitom a fény korszakát, amelyben felismerik tökéletlenségeiket, hogy felemelkedhessenek 

stagnálásukból, és megismerjék a Munkámban foglalt igazságot, amelybe eddig nem tudtak behatolni. 

23 Szeretnéd, hogy holnap az én hangom legyen az, amelyik válaszol a kérdéseidre? Tanulj meg 

imádkozni, mert ha ez nem történik meg, akkor az elméd fog válaszolni. De mit fog tudni felfedni nektek, 

hiszen soha nem hatolt be a szellem birodalmába? 

Engedd meg, hogy az a lélek legyen, amely felemelkedik, amely elér Engem, amely kopogtat 

szeretetem és bölcsességem kapuján, amelyen keresztül megtalálod azt a csodálatos életet, amelyet eddig 

nem fedeztél fel. 

24 Menjetek az Igém aljára, ó tanítványok, ott megtaláljátok a lecke lényegét, amit ma adtam nektek. 

25 Én vagyok a barátod - az, akire rábízhatod a titkaidat - az, aki mindent megad érted. 

26 Látom, hogy azért jöttél, hogy rám bízz egy bánatot, hogy megszabadítsam a szívedet tőle, és ezt 

valóban meg is adom. De ez csak akkor fog megtörténni, ha megérted, hogy a rosszat nem felületesen kell 

gyógyítani, hanem az eredetében - hogy az imádságon és a kérésen kívül korrekcióra, önvizsgálatra, 

megújulásra van szükség. 

27 Milyen érdemem van abban, hogy meggyógyítalak egy betegségből, vagy megszabadítalak egy 

nyomorúságtól, ha ragaszkodsz nyomorúságod okához? 

28 Imádkozzatok, hogy megkapjátok a fényemet, és általa felfedezzétek megpróbáltatásaitok és 

szerencsétlenségeitek okait vagy eredetét. Imádkozzatok, hogy alázatotokban megerősödjetek. De előtte 

minden akaratoddal kerülj el mindent, ami árthat a lelkednek és a testi buroknak egyaránt. 

29 Jöjjetek hozzám mindannyian, és gyógyuljatok meg szenvedéseitekből. Gondoskodj arról, hogy a 

hited csodát tegyen, hogy helyreálljon az egészséged és elnyerd az üdvösségedet. A csoda nem bennem 
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van, hanem benned. De ne felejtsétek el, hogy már nem az Én ruhámat kell megérintenetek ahhoz, hogy 

megkapjátok a csodát, hanem az Én Lelkem elé kell járulnotok hitetek és emelkedettségetek által. 

30 Hányan találták meg így az egészségüket, mert időben felismerték szenvedésük forrását, és minden 

hitüket és akaratukat bevetve addig küzdöttek, amíg győzedelmeskedtek! Hányan távoztak már 

szomorúan, zavartan vagy csalódottan, anélkül, hogy megkapták volna, amire vágytak, mert azt hitték, 

hogy azzal, hogy elmentek egy ilyen találkozóhelyre, vagy azzal, hogy csak kérdeztek, már mindent 

elértek. Soha nem voltak érdekeltek abban, hogy felfedezzék szenvedésük okát, és anélkül kellett 

távozniuk, hogy elérték volna a keresett jót. Ők azok, akik szellemi fény nélkül élnek, akik nem ismerik 

szenvedéseik okát és az egészség vagy a béke értékét. 

31 Az emberek nagyobb része egy Tamást hordoz a szívében, látni és megérinteni akarja, hogy 

higgyen. De mondom nektek, hogy azok a bizonyítékok, amelyeket a leghitetlenebb tanítványaimnak 

adtam, nem fognak megismétlődni ebben az időben, mert a világnak nem leszek máskor embere, és mert 

azt a példát nyitott könyvként hagytam minden egyes gyermekem előtt, hogy megértsék ezt a leckét. 

32 Ne gondoljátok, hogy csak emberi lényként tudom kinyilatkoztatni magam a világnak. Nem, most 

lelkileg érezhetővé teszem magam bennetek, és ez a bizonyíték arra, hogy számtalan módon tudom 

magam megismertetni az emberekkel. Én teremtettem mindent, és ismerlek benneteket, ezért tudom, 

hogyan kell felrázni ennek az emberiségnek az alvó lelkét. 

33 Alázatosságom azokban a napokban megremegtette az emberek szívét a szeretettől. Megszokták, 

hogy azok látványát lássák, akik azt állították, hogy Engem képviselnek a világban. Amikor az emberek 

látták, hogy a királyok Királya korona nélkül jött, és nincs trónja a földön, megnyílt a szemük, és 

felismerték az igazságot. 

34 Ugyanígy, ebben az időben is megrázom a világot alázatosságommal, aminek első bizonyítékait 

azzal adtam nektek, hogy az első, az Új Korszak eljövetelét érző emberek egyszerűségét és magányát 

választottam, hogy közöttük hirdessem üzenetemet. 

35 Jaj azoknak, akik arra használták a nevemet, hogy szellemileg uralják az emberiséget, ha ezzel 

megakadályozták, hogy előrehaladjon, vagy tévútra vitték, mert látni fogják, hogy emberek ezrei hagyják 

el a soraikat az igazság keresésére! Jaj a tudósoknak, akik - ahelyett, hogy megkönnyítették volna az életet 

- még fájdalmasabbá tették azt az emberek számára, mert akkor látni fogják, hogy a szegények és a 

tudatlanok olyan csodákat tesznek, amelyekre ők minden tudományukkal sem lennének képesek! 

36 Az akkori csodákat szintén leírták, hogy tanúságot tegyenek az eljövendő nemzedékek számára. 

De bizony mondom nektek, ezek a csodák inkább a lélekben, mint a testben fognak megvalósulni. 

37 Azokban a Második Időkben rengeteg beteget gyógyítottam meg. Meggyógyítottam a vakokat, a 

leprásokat, a megszállottakat, a süketeket, a sántákat és a némákat. Testükben mindannyian betegek 

voltak, de a testükön végrehajtott csoda révén a lelkük feltámadt. 

38 Most elsősorban azért jöttem, hogy fényt adjak a léleknek, hogy szabadságot adjak neki, hogy 

felizzítsam a hitét, és hogy meggyógyítsam minden rosszból, hogy aztán átvehesse, hogy megerősítse és 

meggyógyítsa a testét. 

39 Nem gondolod, hogy az idő múlásával egyre fejlettebbnek kell találnom téged, és ezért a 

leckéimnek egyre magasabb szintűnek kell lenniük? 

40 Ezért a világ többé már nem fog látni Engem egy istállóban születni, sem a kereszten meghalni, 

hanem felfelé kell fejlődnie, hogy megérezze szellemi jelenlétemet. 

41 Emberiség, a fájdalom, a nyomorúság és a káosz, amely körülvesz benneteket ebben az időben, 

kiszámíthatatlannak tűnik számotokra? Ha meglepődtök, az azért van, mert nem érdekeltek benneteket a 

próféciáim, és nem készültetek fel. Mindent előre láttatok, és mindent bejelentettetek, de nem volt hitetek, 

és most ennek következtében nagyon keserű poharat isztok. 

42 Még ma is az emberi megértés képességén keresztül prófétálok. Egyes próféciák hamarosan 

beteljesednek, mások csak távoli időkben. Ezeknek az embereknek, akik hallják őket, nagy felelősségük, 

hogy megismertessék az emberiséggel. Mert olyan fényt tartalmaznak, amely megérteti az emberekkel a 

valóságot, amelyben élnek, hogy megálljanak a szakadék felé vezető eszeveszett útjukon. 

43 Hírnökeim tudatni fogják a nemzetekkel, hogy ha folytatják ostoba és őrült törekvésüket a 

nagyságra és hatalomra, olyan erőket és elemeket használva, amelyeket még nem ismernek és nem tudják, 

hogyan kell használni, akkor ez a föld, amely az Úr által teremtett paradicsom volt, később pedig az 
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emberi bűnök és engedetlenség miatt a könnyek völgye lett, az emberek aljassága miatt a halál és a csend 

mezejévé fog változni. 

44 Nevezhetjük ezt a tudomány sikerének vagy győzelmének? Az emberiség győzelme lenne, ha 

elérné a békés és harmonikus életet, mert akkor megalapozta volna a legnagyobb emberi és szellemi 

sikereit, és teljesítette volna a parancsolatot, amit tanácsolok nektek: Szeressétek egymást. 

45 Más országokból tömegek fognak jönni ehhez a néphez, akik buzgón kérdezgetni fognak 

benneteket azokról a szellemi eseményekről, amelyeknek tanúi voltatok ebben az időben, és azokról a 

kinyilatkoztatásokról és próféciákról is, amelyeket én adtam nektek. Mert a világ számos pontján kapták 

üzeneteimet, hogy isteni sugaram leszállt egy nyugati helyre, hogy beszéljen az emberiséghez ebben az 

időben. Amikor eljön az idő, látni fogjátok, hogy más népekből és nemzetekből jönnek majd, hogy 

megkeressenek benneteket. Akkor a nagy felekezetek emberei meg fognak döbbenni, hogy nem hozzájuk 

szóltam. 

46 Most már értitek, miért akarom, hogy harcoljatok a materializmusotok ellen, hogy minden 

kétségeteket és tévedéseteket eltávolítsátok. Mert nem akarom, hogy embertársaitok, amikor hozzátok 

fordulnak, csalódást vagy kiábrándulást tapasztaljanak. Nem akarom, hogy ahelyett, hogy testvéreknek 

neveznének benneteket, ellenségeitekké váljanak. 

47 Nem fáj nektek az a nagy zűrzavar, ami a világban uralkodik? Nem szenvedtek-e az ilyen nagy 

lelki sötétségben? 

48 Legyetek jó tanítványok - nagy tudással és alázatosan tanítsatok. Azt mondom nektek, hogy 

ragadjatok meg minden lehetőséget a vetésre, amit az élet kínál nektek. De tisztában kell lennetek azzal, 

hogy aki mesternek nevezi magát anélkül, hogy az is lenne, az felelős lesz mindenért, amit az útján tesz, és 

a megpróbáltatásokért is, amelyeket az útján átél. 

49 Ez egy értékes pillanat az elmélkedésre, hogy megszabadulhassatok a rutintól, a fejlődés útjára 

léphessetek, és valóban megismerjétek ennek a Munkának a tisztaságát. Mert nem mindannyian vettétek 

figyelembe a tisztaságát, és nem is értettétek meg. Mégis olyan furcsa istentiszteleti formákat és 

gyakorlatokat látok közöttetek, amelyek a legtöbbeket összezavarják, még ha tetszenek is néhány olyan 

embernek, aki hajlamos a szertartásokra. Ezek nincsenek tudatában annak, hogy ezzel nevetségessé teszik 

magukat a jövőben. 

50 Gondolod, hogy a Mester attól fél, hogy az emberek tönkreteszik a művét? Nem, emberek, az 

Atyának nincs mitől félnie, az ő műve elpusztíthatatlan. Azt akarom, hogy szeressétek az igazságot, hogy 

teljes tisztaságában mutassátok be Munkámat. Mert ha ezt nem teszitek meg, sok fájdalmat fogtok okozni, 

mint mindazok, akik bármilyen vallási közösségben is voltak, összezavarták, megrontották vagy 

megsebezték felebarátaikat anélkül, hogy könyörületet tanúsítottak volna testvéreik iránt, köveket adtak 

nekik kenyér helyett, sötétséget a fény helyett, vagy hazugságot az igazság helyett. 

51 Mindannyian megkaptátok ezt az Igét, emberek, legyetek tudatában annak, amit hallottatok, és 

mégis azt mondom nektek: Semmi sem kényszerít titeket arra, hogy Engem szolgáljatok, sem arra, hogy 

kövessétek a kijelölt utat. De aki hajlandó, aki nem tud ellenállni a szívében érzett szeretetnek, aki nem fél 

attól, hogy véresre súrolja lábát az ösvényen - az vegye fel keresztjét, és kövesse Mesterét, készen arra, 

hogy embertársaiban szolgáljon Engem. 

52 Illés az, aki az emberek nagy tömegei között járt, hogy megtanítsa őket az igazság útjára, hogy 

beszéljen nekik Isten országáról, hogy megmutassa az embereknek a szellemiséget, és hogy megszabadítsa 

őket a zűrzavartól, az igazságtalanságtól és a gonoszságtól. 

53 Illés bűnbánatra hívja az embereket, megmutatja nekik az erényeket és a szeretetet, hogy mint 

juhokat vezesse ki őket a nyájból Hozzám. 

54 Ebben a Harmadik Korszakban egyetemes sugaramat az emberi értelemre irányítottam, hogy 

átadjam nektek szavamat. De az emberiség még nem vette tudomásul Isteni megnyilvánulásomat, mert sok 

istent teremtett a saját érzéke, elképzelései szerint. De én mondom nektek: Egyetlen igaz Isten van, akinek 

nincs kezdete és nincs vége, és aki az embernek adta isteni Lelkének egy szikráját, amely a 

lelkiismeretének fénye, amely megtanítja őt megkülönböztetni a jót a rossztól. 

55 Kiválasztott nép: A különböző hitvallások és tanok, a különböző egyházak és szekták tudósai arra 

képzik magukat, hogy e szellemtanítás gyümölcseit felfedezzék. Meg fogják kérdezni tőletek, hogy milyen 

természetű az az Isten, akihez jelenleg fordulsz. Ha felkészültek vagytok, ti lesztek a felvilágosult 

emberek, akik minden kérdésre tudják a választ. Azt akarom, hogy tudjátok, hogyan védjétek meg ezt az 
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ügyet, mert az igazság szavait fogjátok mondani. Ha szellemivé tettétek magatokat, nem kell félnetek 

semmitől az emberektől, mert szavaitokkal, gondolataitokkal és cselekedeteitekkel tanúságot fogtok tenni 

az igazságomról. 

56 Ha teljesítitek törvényemet, az emberek nem fognak titeket csalóknak tartani, mert látni fogják 

engedelmességeteket, és saját testvéreiknek fognak tekinteni benneteket. 

57 Aki jó elveket hordoz magában, aki elgondolkodik a cselekvésmódján, aki eltávolítja a hazugságot 

a szavaiból, aki szeretettel, együttérzéssel és irgalommal cselekszik felebarátja iránt, az érezni fogja 

magában istenségem megnyilvánulását, és olyan lesz, mint az ő Istene a cselekvésmódjainak 

nagylelkűségében és a jóra irányuló elhatározásaiban. 

58 Milyen kevés ilyen szív van! Kevés azoknak a száma, akik ilyen módon teljesítették törvényemet. 

De titeket, akik a választott nép vagytok, megtanítottalak arra, hogy jót cselekedjetek. Megtehetitek a jó 

gondolataitokkal, az imáitokkal. Az ima által felemelhetitek spirituális lelketeket az Én Istenségemhez. 

Mivel végtelen vagyok, azért jöttem le a világotokba, hogy megsimogassalak benneteket, hogy vigaszt 

nyújtsak nektek, és hogy megtanítsalak titeket törvényemnek engedelmeskedni. 

59 Nap mint nap közöttetek voltam, hogy megtanítsalak benneteket az erények gyakorlására, hogy 

szeretetemre bízzalak benneteket, és megvilágosítottam lelketeket és elméteket, hogy mindenütt a jótett 

szándékával, a megújulás szándékával emelkedjetek fel. Megtanítottalak benneteket megbocsátani, hogy 

aki sötétségben van, lássa, hogy a világosság gyermekei vagytok. Így jó példátok által megmutathatjátok a 

világnak az igazság útját, és a szeretet cselekedeteivel tanúságot tehetitek, hogy megkaptátok az én igémet. 

60 Az embereknek nem lesz mivel vádolniuk téged, mert rájönnek majd, hogy Én inspiráltalak téged 

arra, hogy jót cselekedj. 

61 Dolgozzatok ebben a szellemi munkában, ahogyan az én akaratom, hogy új távlatokat mutassatok 

az emberiségnek, hogy megvilágítsátok a sötét utakat, amelyeken eddig járt. 

62 Bízzátok magatokat közvetlenül Rám, mert Én vagyok az egyetlen, aki végtelen 

könyörületességgel és határtalan szeretettel képes behatolni a lelketekbe és meghallani titkaitokat. 

Az én békém legyen veletek! 



 

198 

Tartalmi információk  
Versszám. 

Utasítás 242 

 A Szellem útja és rendeltetése2 

 Az igazságosság megszünteti a háborúkat18 

 Próféciák a "Béke Országáról " 58 

 Igazi értékek64 

Utasítás 243 

 Egy út és egy igazság2 

 A 144000 jelölt19 

 A Baál imádói25 

 A szellemi fegyverek nem fenyegetőek35 

 Mentális kommunikáció 1950 óta39 

 Az ajándékok43 

 A háborúk és okaik46 

Hamarosan az emberiség tudni fog a reinkarnációkról. 

 know47 

 Az isteni megnyilvánulások50 

 Ez az isteni üzenet a zsidókhoz is eljut52 

 A jóvátétel útja61 

 A Túlvilág lényei64 

Utasítás 244 

A spirituális megnyilvánulás, a kommunikáció a 

 emberi értelem3 

 Trinity3 

 A három alkalom8 

 Az elme és az elme közötti kommunikáció23 

 Reinkarnáció28 

 A múltról és a jövőről való tudás kegyelme30 

 Törekedjünk a lelki kiteljesedésre34 

141219 

 

 Kánaán nem a szellemi Izrael célállomása41 

 Szimbólumok és spiritualitás42 

Utasítás 245 



Tartalmi információk 

199 

 A szellemi és anyagi élet igazi útja2 

 A halál nem létezik a valóságban18 

 Az isteni tökéletességhez vezető út23 

 Az isteni megbocsátás és a mi érdemeink29 

 Az újjászületések vége43 

 Az Atya mindig is megmutatta magát a világnak58. 

Utasítás 246 

 A spiritualitás útja1 

 Az isteni tanítás értelme és a vallások tévedései8 

 1950 után23 

 A spirituális Izrael küldetése28 

Hamarosan a hetedik pecsét is fel lesz oldva29 

 Elias45 

 Szellemiség és vallási meggyőződés52 

A lelki béke nem tűri a hivalkodást a 

 legyőzni az anyagi hatalmat61 

 Egyenlőség a szeretet által63 

247-es utasítás 

 A tanítvány útja4 

 A Mester eljövetelének jelentése a második korszakban23 

 A kereszt és Jézus keresztre feszítésének jelentése29 

 A más világok szellemeinek felszabadítása40 

 A világegyetem átalakítása a szeretet által46 

 A szolgákhoz intézett szavak50 

 Igazi lelki ima52 

Utasítás 248 

 Az eszmék és a szellemi kinyilatkoztatás harca1 

 Létezik az "Antikrisztus"?  11 

 Valami a kételyekről12 

 

 Létezik a világvége?  13 

 A hamis Krisztusok14 

 Létezik-e harag és isteni ítélet?  17 

 Az inkarnációk oka23 

 Az élet igazi értelme28 



Tartalmi információk 

200 

 Hamis értelmezések28 

 Karácsony37 

 A Teremtő és a teremtés közötti kapcsolat57 

 Egy anyagi élet nem elég60 

Utasítás 249 

 A Mester visszatérése szellemben1 

 A megváltás útja21 

 Elme és intelligencia44 

 A spiritualitás ideje48 

 A megvalósult63 

Utasítás 250 

 Mexikó felelőssége3 

 Igazi béke15 

 A lelki bölcsesség az alázatosaké17 

 Izrael ebben a harmadik időben19 

 E bolygó rendeltetési helye37 

 Prófécia nagy eseményekről53 

 A lelkiismeret isteni fény56 

 Amit a hit elérhet66 

Utasítás 251 

 A szellemi ébredés ebben a Harmadik Időben3 

 A kiválasztott nép küldetése10 

 A vizsgák a megfelelő időben jönnek20 

 Az elhívottak és a kiválasztottak34 

Utasítás 252 

"Adjátok meg Istennek azt, ami a Lélektől van, és a világnak azt, ami a Lélektől van. 

 Az anyag " 3 

 A felkészülés ideje a zűrzavar közepette14 

 Az isteni királyság nem e világból való36 

 Az "Élet könyve " 45 összeállítása 

 Dávid és Salamon leckéje58 

253. sz. utasítás (1949. január 1.) 

 Igazságosság és élet1 

 A külső szekták tévedése20 

 Izrael küldetése a Lélek által51 

254. sz. utasítás (1949. január 1.) 



Tartalmi információk 

201 

 Isteni igazságosság1 

 A harmadszor is tanítvány ébredése7 

 Isten új eljövetele a Lélekben50 

 Példák az új generációkra54 

Utasítás 255 

 Isten harmadik eljövetele és bizonyságtétele1 

A vallásoknak és szektáknak spiritualizálódniuk kell16 

 Tradicionalizmus és spiritualitás20 

 A nagy fény szellemei inkarnálódnak ebbe a világba43 

 A "Hét pecsét " 56 jelentése 

Utasítás 256 

 Az Atya Királyságába vezető út2 

 A lelki fájdalom11 

 Humán tudomány26 

 A második korszak apostolának példája30 

 A lelki ima63 

Utasítás 257 

 Az anyagi és a szellemi élet1 

 A tanítvány felelőssége34 

A világ átalakul57 Tanítás 258 

 Az emberiség ébredése4 

 A fájdalom jelzi az elveszett utat25 

 1866 a harmadik korszak kezdete41 

 A test és az elme célja72 

259. utasítás (Pálmavasárnap) 

 Az anyagi pálmaágak nem érik el Istent16 

 Izrael szellemi népe nem a zsidó nép53 

 A lelki ajándékok56 

 A szellemi címkézés fontossága60 

 Az 195084 fontossága 

Utasítás 260 

 Ma a hatodik pecsétben élünk2 

 Szellem és tudomány9 

 Izrael szellemi küldetése18 

Sokan még mindig várják a megígért eljövetelt 

 az Úr33 

 A felkészült tanítvány tekintélye37 

 Mexikó az "Új Jeruzsálem " 40 tükörképe. 

 Az eszmék csatája44 

 A tökéletes spirituális kommunikáció57 



Tartalmi információk 

202 

Utasítás 261 

 A lét célja5 

 Az igazi ima lelki21 

 Spiritualitás34 

 A rítusok és szimbólumok eltűnnek39 

 Az anyagi halálon túl van az élet55 

 Az isteni sugár kommunikációja59 

Utasítás 262 

 Lelki kiteljesedés4 

 Az ember a pusztulás és a háború oka26 

 Spirituális kommunikáció, az igazsághoz vezető út34 

 

 Az emberi élet egyik célja47 

 Isten a legfőbb egyszerűség55 

 A kánaáni esküvő67 

 Fájdalom és isteni segítség70 

Utasítás 263 

Fény, igazság és bölcsesség a spirituális elemzésen keresztül1 

 Máriának nincs alakja30 

 Az újjászületések lehetőségek44 

 Jézus példája a próbákban49 

 Felkészülés és teljesítés62 

Utasítás 264 

 A harmadik idő tanítványa1 

 Az igazi isteni templom9 

 Tanulmányozás és meditáció15 

A harmadik korszak meghirdetése 1950-ben ér véget32. 

 Az új isteni eljövetel a harmadik korszakban35 

 A tanítvány vágyakozása48 

 A tökéletességhez vezető út49 

 A gyermekek lelki nevelése59 

Utasítás 265 

 Szellemi tökéletesség1 

 A mulandó és az örökkévaló22 

 Az evolúció törvénye és a stagnáló vallások23 



Tartalmi információk 

203 

 A háborúk és vészhelyzetek és azok okai28 

 A spiritualizmus az egész világon megjelenik38 

 Mentális kommunikáció49 

 Az isteni örökség63 

 A szellemi világ küldetése65 

Utasítás 266 

 Szellem és anyag5 

 A vizsgák jótékonysági14 

 Nyugalom a véleményekben33 

 

 Az érdemek fontossága34 

 Kommunikáció más nemzeteknél41 

 Spiritualitás47 

 Lelki ima50 

 Tudomány és szerelem58 

 Az isteni igazságszolgáltatásról szóló próféciák62 

Utasítás 267 

 Az élet könyve4 

 Az eszmék harca az emberiség között23 

 1866-tól 1950-ig30 

 A "szavazathordozó " 32 

 Tisztító vizsgák40 

 Az új üzenet59 

 A szellemi Izrael felelőssége66 

Utasítás 268 

 Felkészülés az 19501 utáni időszakra 

 Mindenki megmenekül21 

 Az élet miértje28 

 A hatodik pecsét fénye48 

 Az ideológiák összecsapása58 

 Mária egy isteni kifejezés67 

 Mi a hit?  71 

Utasítás 269 

 Szellemi Izrael mindenkor1 

 A hatodik pecsét nyitva10 



Tartalmi információk 

204 

 A tudatlanság, minden rossz forrása12 

 Az Úr munkásai28 

 Isten a szellemek ideálja59 

Utasítás 270 

 A Lélek kenyere és bora1 

 A spiritiszta küldetése10 

 Az emberiség ébredésének ideje43 

271. utasítás 

 A spiritiszta küldetése és lehetőségei2 

 Mi az isteni igazságosság18 

 Az anyagi és a szellemi fejlődés megállása37 

 A szellem élete43 

 Milyen híreket hoz a spiritualizmus?  51 

 Az emberi háborúk semmit sem döntenek64 

 Próféciák a béke országáról66 

272-es utasítás 

 A Mester munkása1 

 A vizsgák miértje7 

 A Szentlélek harmadik ideje9 

 Nem vagyunk egyedül a küzdelemben21 

 A jóvátétel igazságossága23 

 A Paradicsom és a Pokol jelentése29 

 Anyagi és szellemi munkák38 

 A szellem és az anyagi halál közötti kapcsolat46 

 Az igazi spiritiszta küldetése54 

Utasítás 273 

 A szellem és az anyag közötti egyensúly5 

 A harmadik korszak szellemi népe11 

Az emberiség hamarosan felszabadítja magát20 

 A szellemi tudás hiányának következményei25 

 A spiritizmus nem vallás vagy szekta48 

Utasítás 274 

 A valódi értékek tanítása2 

 A lelki Izrael fontossága47 

 Az elme fejlődése52 



Tartalmi információk 

205 

Utasítás 275 

 Elmúlhatatlan értékek2 

 Az ima lelki kapcsolat Istennel32 

 A kedvező óra50 

 Tudományos világ és isteni kinyilatkoztatás62 

Utasítás 276 

 Az emberiség békéjére való törekvés4 

 Az elme és az elme közötti kommunikáció17 

 Imádság és megújulás26 

 Az alázat33 

 A gyógyulás folyamata37 

 Próféciák41 

 Előkészítés52 



 

206 

Az isteni tanítások Mexikóban 1866-1950  
Irodalom 

Buchdienst zum Leben, Manfred Bäse, Kirchweg 5, D-88521 Ertingen Tel: 

+49 (0) 7371 929 66 42, E-Mail: manfredbaese@gmx.de  
Isteni szeretet, életünk és minden létezésünk eredete, lényege és célja. 

El Amor Divino - Origen, esencia y fin de nuestra vida y de todo ser 

Az igaz élet könyve, VII., VIII., IX., X., XI. kötet A harmadik testamentum 

Unicon Foundation, D-88709 Meersburg Tel: +49 (0) 7532 808162, E-

Mail: info@unicon-stiftung.de Bevezetés az "Igaz élet könyvébe" 

(ingyenes). 
Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 

Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco, 03550 México, D.F. 

Libro de la Vida Verdadera, I-XII. kötet 

El Tercer Testamento y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 

Weboldalak 

www.das-dritte-testament.com (spanyolul, németül, angolul, franciául)  

www.unicon-stiftung.de   

www.drittetestament.wordpress.com (többnyelvű)  

www.tercera-era.net (spanyolul)  

www.144000.net (többnyelvű)  

 

mailto:manfredbaese@gmx.de
mailto:info@unicon-stiftung.de
http://www.das-dritte-testament.com/
http://www.unicon-stiftung.de/
http://www.drittetestament.wordpress.com/
http://www.tercera-era.net/
http://www.144000.net/


 

 

 


