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Az Úr szavai

Az eredeti spanyol kiadás

…. "Azt akarom, hogy próféciáim
beteljesedéseként köteteket állítsatok össze
ebből az általam nektek adott Igéből, később
pedig kivonatokat és értelmezéseket
készítsetek belőle, és ezeket társaitok
tudomására hozzátok." (U 6, 52)

Asociación de Estudios Espirituales Vida
Verdadera A.C.
Apartado Postal 888 México, D.F. CP 06000
Információért vagy a könyvek
megvásárlásához kérjük, forduljon a
következő címre
Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco
03550 Mexico City.
12 kötet "Libro de la Vida Verdadera"
Új kiadás 6 kötetben
Cátedras anteriores a 1948 - tomos 1 al 9
Antecedentes del Libro de la Vida Verdadera
(Az igaz élet könyvének előzményei)
Kinyilatkoztatás és annak spirituális
értelmezése
Roque Rojas életrajza
Consejos del Mundo Espiritual de Luz (A
világ szellemi világa)
Diccionario de Términos Espirituales
María (La Ternura Divina) Elías (El Precursor)
Próféciák és egyéb témák
Humanidad I Temas del "Libro de la Vida
Verdadera"
Humanidad II Temas del "Libro de la Vida
Verdadera" (Az igaz élet könyvének témái)
La Segunda Venida de Cristo (2 kötet)
La Reencarnación
El Tercer Testamento (Compendio de los 12
tomos)

... "Ezzel a könyvvel, amelyet az emberiség
végül a Harmadik Testamentumként fog
elismerni, meg fogjátok védeni az Ügyemet. Az
emberiség csak az "Első Korszak" törvényét
ismeri, és azt, ami az Első és a Második
Testamentumban le van írva. De a Harmadik
most egyesülni fog, és helyrehozza azt, amit az
emberek felkészültség és megértés hiányában
megváltoztattak." (U 348, 26)
... "Ez a hang, amely szólít benneteket, az
Isteni Mester hangja. Ez a szó attól származik,
aki mindent teremtett. Ennek a munkának a
lényege lesz az alapkő, amelyen a jövőben
minden rend nyugszik majd. Ő, akinek hatalma
van mindenre, át fogja alakítani kőszíveiteket
a szeretet és a felemelkedés szentélyévé, és
fényt gyújt ott, ahol eddig csak sötétség volt."
U
Az U egy számmal kapcsolatban az "Igaz Élet
Könyve" 12 kötetének idézeteire utal.
Amikor az Úr beszédeiben és prédikációiban
többször is "a Könyvet" vagy "az Én
Könyvemet" említi, akkor nem egy olyan
anyagi könyvre utal, mint ez, hanem
tanításainak és utasításainak összességére
ebben a Harmadik Korszakban, amelyet az
1884-es első kinyilatkoztatásától 1950-ig
Mexikóban hozott az emberiségnek. Ebben az
úgynevezett "könyvben hozta el nekünk a
"Harmadik Testamentumát", amint azt
többször és kifejezetten megerősíti nekünk.
Lásd még a 63. fejezet 82. és 83. versét ebben
a könyvben.
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, hogy ő mindenek felett álló Atya, és mint
Atya szereti minden teremtményét.
7 Lépésről lépésre az emberiség lassan
vándorolt szellemi fejlődésének útján,
folytatta zarándoklatát, egyik korszakból a
másikba lépve, és egyre többet tudott meg az
Isteni Titokról azokon a kinyilatkoztatásokon
keresztül, amelyeket Isten mindenkor adott
gyermekeinek.
8 Mindazonáltal az ember nem jutott el az
isteni szeretet teljes megismeréséig, mert nem
szerette igazán Istent, mint apját, és nem volt
képes a szívében érezni azt a szeretetet,
amelyet az ő Ura mindig kimutatott neki.
9 A tökéletes szeretetnek emberré kellett
válnia, az "Igének" meg kellett testet öltenie,
és az emberek számára megfogható és látható
testet kellett felvennie, hogy végre megtudják,
mennyire és milyen módon szereti őket Isten.
10 Nem mindenki ismerte fel Jézusban az Atya
jelenlétét. Hogyan ismerhették fel Őt, hiszen
Jézus alázatos, könyörületes és szeretetteljes
volt még azokkal is, akik megbántották Őt? Azt
gondolták, hogy Isten erős és büszke az
ellenségeivel szemben, ítélkező és
szörnyűséges azokkal szemben, akik
megsértették Őt.
11 De ahogyan sokan elutasították azt az igét,
úgy sokan hittek is benne - abban az igében,
amely a szív legbelső részéig hatolt. Az a mód,
hogy a szenvedést és a gyógyíthatatlan
betegségeket csak egy simogatással, egy
végtelen együttérzéssel teli pillantással, egy
reményt adó szóval gyógyítsuk meg. Az Atya
tanítását, amely egy új világ, egy világossággal
és igazságossággal teli élet ígérete volt, nem
lehetett többé kitörölni sok szívből, amely
megértette, hogy az az Isteni Ember az Atya
igazsága, annak az isteni szeretete, akit az
emberek nem ismertek, és ezért nem is
szerethettek.
12 Ennek a legfőbb igazságnak a magja örökre
el lett vetve az emberiség szívében. Krisztus
volt a magvető, és még mindig ő gondozza a
magját. Ezután behozza a gyümölcsét, és
örökké élvezni fogja azt. Akkor már nem fogja
többé azt mondani szavaival: "éhes vagyok"
vagy "szomjas vagyok", mert végre a
gyermekei úgy fogják szeretni őt, ahogyan ő
szerette őket kezdettől fogva.
13 Ki beszél nektek Krisztusról, tanítványok? Ő
maga.

A HARMADIK
TESTAMENTUM
I. Krisztus második eljövetele a harmadik kinyilatkoztatás
ideje
1. fejezet - Várakozás Krisztus
visszatérésére
Bevezető kilátások az üdvösség eseményéről
1 Az idők kezdetén a világból hiányzott a
szeretet. Az első emberek távol álltak attól,
hogy érezzék és megértsék ezt az Isteni Erőt a Szellem Esszenciáját, minden teremtett
dolog Eredetét.
2 Hittek Istenben, de csak hatalmat és
igazságosságot tulajdonítottak neki. Az
emberek azt hitték, hogy a természet elemei
által értik meg az isteni nyelvet; ezért, amikor
ezeket szelídnek és békésnek látták, azt
gondolták, hogy az Úr elégedett az emberek
műveivel; de amikor a természet erői
elszabadultak, azt hitték, hogy ebben az ebben
a formában megnyilvánuló Isten haragját
veszik észre.
3 Az emberek szívében kialakult egy szörnyű
Isten képzete, aki haragot és bosszúvágyat
hordoz magában. Ezért, amikor úgy gondolták,
hogy megbántották Istent, égőáldozatokat és
áldozatokat mutattak be neki abban a
reményben, hogy kiengesztelhetik Őt.
4 Mondom nektek, hogy ezeket az áldozatokat
nem az Isten iránti szeretet ihlette: az isteni
igazságosságtól való félelem, a büntetéstől
való félelem késztette az első népeket arra,
hogy adót fizessenek Uruknak.
5 Az Isteni Szellemet egyszerűen Istennek
nevezték, de sohasem Atyának vagy
Mesternek.
6 A pátriárkák és az első próféták voltak azok,
akik elkezdték megértetni az emberekkel,
hogy Isten igazság - igen, de tökéletes igazság 5

14 Én, az Ige vagyok az, aki újból szól hozzátok,
emberiség. Ismerjetek meg Engem, ne
kételkedjetek jelenlétemben, mert
jelentéktelen vagyok, amiben megmutatom
magam. Velem nem lehet arrogancia.
15 Ismerjetek fel Engem az akkori
életmódomról a világban, emlékezzetek arra,
hogy olyan alázatosan haltam meg, ahogyan
megszülettem és éltem. (296, 4- 16)

elveszetteket, a "vakokat", a "leprásokat" most a világ tele van velük. Már nem keltjük
fel az együttérzésedet?
22 "Azt mondtad apostolaidnak, hogy vissza
fogsz térni a néphez, és jeleket fogsz adni
eljöveteledre, amelyeket most látni vélünk.
Miért nem mutatod meg nekünk az arcodat?"
Krisztus kinyilatkoztatásai az Ő Második
Eljövetelénél az Igében, szellemi formában,
amely 1866-ban kezdődött Mexikóban az
úttörő Illés által.
23 Íme, így várnak engem az emberek,
anélkül, hogy éreznék, hogy közöttük vagyok.
A szemük előtt vagyok, de nem látnak Engem;
beszélek hozzájuk, de nem hallják a hangomat;
és amikor végre egy pillanatra meglátnak
Engem, megtagadnak Engem. De én továbbra
is tanúságot teszek magamról, és akik
reménykednek bennem, azokat továbbra is
várom.
24 De bizony nagyok voltak az én
kinyilatkoztatásom jelei ebben az időben, még
a vér is.
a folyókba ömlő és a földet öntöző emberi
lélek jelezte, hogy Szentlélekként jelen vagyok
közöttetek. (62,27 - 29)
25. Senki ne lepődjön meg a jelenlétemen.
Jézuson keresztül már jeleztem nektek azokat
az eseményeket, amelyek az Igazság
Szellemeként való megjelenésemet fogják
bejelenteni. Azt is megmondtam nektek, hogy
eljövetelem szellemben fog történni, így senki
ne várjon olyan anyagi megnyilvánulásokat,
amelyek soha nem fognak bekövetkezni.
26 Gondoljunk csak a zsidó népre, hogy még
mindig várják a Messiást, anélkül, hogy az az
általuk várt formában jönne el, mert az Igazi
már velük volt, de ők nem ismerték fel Őt.
27 emberiség, nem fogjátok tudomásul venni
az új kinyilatkoztatásomat, hogy továbbra is a
hitetek szerint várjatok Engem, és nem
aszerint, amit ígértem nektek? (99,2)
28. A világnak nem szabad új Messiást várnia.
Ahogy megígértem, hogy visszajövök, azt is
tudattam veletek, hogy eljövetelem szellemi
lesz; de az emberek soha nem tudták, hogyan
készüljenek fel arra, hogy befogadjanak
Engem.
29 Abban az időben az emberek kételkedtek
abban, hogy Isten elrejtőzhet Jézusban, akit
ugyanolyan embernek tartottak, mint
mindenki más, és ugyanolyan nyomorultnak,

Remények és elvárások
16. A második korszakban történt távozásom
után visszatérésemet nemzedékről
nemzedékre várták azok, akik megtartották a
belém vetett hitüket. A szülőkről a
gyermekekre szállt az isteni ígéret, és szavam
életben tartotta a vágyakozást, hogy lássák
visszatérésemet.
17 Minden nemzedék azt hitte magáról, hogy
ő a megajándékozott, és azt várta, hogy benne
teljesedik be az Úr szava.
18 Így telt el az idő, és a nemzedékek is
elteltek, és a szívekből egyre inkább kiveszett
az ígéretem, és az emberek elfelejtettek
vigyázni és imádkozni. (356,4- 5)
19 A világ próbatétel alatt áll, a nemzetek
érzik, hogy igazságosságom teljes súlya rájuk
nehezedik, és az én világosságom, a titeket
hívó hangom az egész emberiségben
érezhetővé válik.
20. Az emberek érzik Jelenlétemet, érzékelik,
hogy Egyetemes Sugárzásom leszáll rájuk és
megpihen rajtuk. Érzékelnek Engem anélkül,
hogy ismernék ezt a Munkát, anélkül, hogy
hallották volna szavamat, és felemelik hozzám
a lelküket, hogy megkérdezzenek Engem:
"Uram, milyen időket élünk? Ezek a
nyomorúságok és szenvedések, amelyek az
embereket sújtották, mit jelentenek, Atyám?
Nem hallod e világ panaszait? Nem azt
mondtad, hogy újra eljössz? Mikor jössz el,
Uram? és minden hitcsoportban és vallási
közösségben gyermekeim lelke felemelkedik,
és keresnek Engem, kérnek Engem, kérnek
Engem és várnak Engem. (222,29)
21. Az emberek kérdőre vonnak Engem, és azt
mondják Nekem: "Uram, ha létezel, miért nem
nyilvánulsz meg közöttünk, holott máskor már
lejöttél a mi földi világunkba? Miért nem jössz
ma? Vajon istentelenségünk már olyan nagy,
hogy megakadályoz Téged abban, hogy
segítségünkre siess? Mindig is kerestétek az
6

mint bárki más. Mindazonáltal, Krisztus
hatalmas tetteire való tekintettel az emberek
később elhitték, hogy abban az emberben, aki
megszületett, felnőtt és meghalt a világban,
Isten "Igéje" van. De a jelen korban sokan csak
akkor erősítenék meg eljövetelemet, ha
emberként jönnék, mint a Második
Korszakban.
30 a bizonyítékokat, hogy a Lélekben jövök és
így teszem magam ismertté az emberiség
számára, a tanúságtételek ellenére sem fogja
mindenki elismerni, mert a materializmus
olyan lesz, mint egy sötét szemfedő egyesek
szeme előtt.
31. Hányan szeretnék látni Krisztust még
egyszer szenvedni a világban, és csodát kapni
tőle, hinni a jelenlétében vagy a létezésében.
De bizony mondom nektek, nem lesz többé
jászol ezen a földön, ahol emberként
születnék, és nem lesz többé Golgota, ahol
meghalnék. Most mindazok, akik feltámadnak
az igaz életre, érezni fogják, hogy
megszülettem a szívükben, ahogyan
mindazok, akik makacsul kitartanak a bűnben,
érezni fogják, hogy meghalok a szívükben.
(88,27- 29)
32 Nézzétek meg, hány ember kutatja ebben
az időben az elmúlt korok írásait, elmélkedik a
prófétákról, és megpróbálja felfogni Krisztus
ígéreteit a visszatéréséről.
33 Halljátok, amint ezt mondják: "Közel van a
Mester" - "Az Úr már itt van", vagy
"Hamarosan eljön", hozzátéve:
"Visszatérésének jelei világosak és
nyilvánvalóak".
34 Egyesek keresnek és hívnak Engem, mások
érzik jelenlétemet, megint mások megérzik
eljövetelemet lélekben.
35 Ó, bárcsak mindenkiben meglenne ez a
tudásszomj, bárcsak mindenkiben meglenne
ez a vágy a legmagasabb igazság
megismerésére! (239,68 - 71)
36. Nézd meg, hogy az emberek minden
felekezetben és szektában hogyan kutatják az
időt, az életet és az eseményeket abban a
reményben, hogy felfedezik a jeleket, amelyek
az Én eljövetelemet hirdetik. Tudatlanok, akik
nem tudják, hogy már hosszú ideje
megnyilvánulok, és hogy hamarosan véget ér
ez a fajta megnyilvánulás.
37 De azt is mondom nektek, hogy sokan azok
közül, akik oly nagy vágyakozással várnak

Engem, nem ismernének fel Engem, ha tanúi
lennének annak, ahogyan Én magamat
megismertetem, inkább egyenesen
elutasítanának Engem.
38 Csak a bizonyságtételek jutnak el hozzájuk,
és ezek által még mindig hinni fogják, hogy
gyermekeim között voltam.
39. Ti is türelmetlenül vártatok rám belsőleg;
de én tudtam, hogy fel fogtok ismerni Engem,
és a munkásaim között lesztek ebben az
időben. (255,2 - 4)
Bibliai ígéretek
40 Jézuson keresztül történt
kinyilatkoztatásomban bejelentettem nektek a
Szentlélek eljövetelét, és az emberek azt
hitték, hogy ez egy istenség, amely Istenben
van, amelyet nem ismertek fel, anélkül, hogy
képesek lettek volna megérteni, hogy amikor a
Szentlélekről beszéltem, akkor az egyetlen
Istenről beszéltem nektek, aki előkészíti azt az
időt, amikor az emberi értelem képességein
keresztül megismerteti magát az emberekkel.
(8,4)
41. Miért lepődne meg bárki is az új
kinyilatkoztatásaimon? Bizony mondom
nektek, már az ókori pátriárkák is tudtak
ennek a korszaknak az eljöveteléről, más
korok látnokai is látták, és a próféták is
hirdették. Ez egy isteni ígéret volt, amelyet az
embereknek adtak, jóval azelőtt, hogy
Jézusban a világra jöttem volna.
42 Amikor bejelentettem tanítványaimnak,
hogy újra eljövök, és elmondtam nekik a
módot, ahogyan megismertetem magam az
emberekkel, már sok idő telt el azóta, hogy az
ígéretet tettem nektek.
43 Most pedig szemetek előtt van annak az
időnek a folyása, itt teljesednek be azok a
próféciák. Ki lepődhet meg ezen?: Csak azok,
akik sötétségben aludtak, vagy azok, akik
kitörölték ígéreteimet magukból. (12,97 - 99)
A "sötétség" kifejezés itt és máshol a "tudás
hiánya", "tudatlanság" jelentéssel bír, míg a
"fény" kifejezés ellenkező értelemben a
"tudás", "megvilágosodás" szimbólumaként
használatos.
44 Tudván, hogy keveset fogtok elmélyedni
tanításaimban, és előre látva a tévedéseket,
amelyekbe bele fogtok esni
kinyilatkoztatásaim értelmezésében,
bejelentettem nektek visszatérésemet,
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mondván nektek, hogy elküldöm nektek az
Igazság Lelkét, hogy tisztázzon sok titkot, és
elmagyarázza nektek, amit nem értetek;
elküldöm nektek az Igazság Lelkét, hogy
elmagyarázza nektek, amit nem értetek;
elküldöm nektek az Igazság Lelkét, hogy
elmagyarázza nektek, amit nem értetek.
45. Mert prófétai szavam lényegében
tudtotokra adtam, hogy ebben az időben nem
mennydörgésben és villámlásban jövök, mint a
Sínai-hegyen, és nem is emberré válok és
emberszámba veszem szeretetemet és
szavaimat, mint a Második Korszakban tettem,
hanem bölcsességem sugarában jövök
szellemetekhez, az ihlet fényével lepve meg
elméteket, és olyan hangon szólítom meg
szívetek ajtaját, amelyet szellemetek megért.
Ezek a jóslatok és ígéretek most válnak valóra.
46 Elég, ha egy kicsit felkészítelek benneteket
arra, hogy meglássátok a világosságomat és
érezzétek a Lelkem jelenlétét - ugyanannak,
aki bejelentette nektek, hogy eljön, hogy
tanítson benneteket és kinyilatkoztassa az
igazságot. (108,22 - 23)
47. Sokan vannak, akik félénkségből vagy
szorgalomhiányból nem fejlődtek, és csak
Mózes törvényét követik, anélkül, hogy
elismernék a Messiás eljövetelét, mások
pedig, bár hisznek Jézusban, mégsem várják a
megígért Vigasztalás Lelkét. Most harmadszor
jöttem le, és ők nem vártak Engem.
48. Az angyalok hirdették ezeket a
kinyilatkoztatásokat, és hívásuk betöltötte a
termet. Felismerte őket? A szellemvilág azért
jött el hozzátok, hogy tanúja legyen
Jelenlétemnek. Minden, ami meg van írva,
meg fog történni. Az elszabadult pusztítás
legyőzi az ember gőgjét és hiúságát, és az
ember, miután alázatossá vált, keresni fog
Engem, és Atyámnak fog szólítani. (179,38 39)
49. Ezt mondtam nektek abban az időben:
"Amit nektek mondtam, nem minden, amit
tanítanom kell nektek. Ahhoz, hogy mindent
megtudjatok, előbb el kell mennem, és el kell
küldenem hozzátok az Igazság Szellemét, hogy
elmagyarázza nektek mindazt, amit mondtam
és tettem. Ígérem neked a Vigasztalót a
megpróbáltatások idején." De ez a Vigasztaló,
ez a Magyarázó Én magam vagyok, aki
visszatérek, hogy megvilágosítsalak
benneteket, és segítsek megérteni a korábbi

tanításokat és ezt az újat, amit most elhozok
nektek. (339,26)
50. A bölcsességben van a gyógyító balzsam és
a vigasztalás, amelyre szíved vágyik. Ezért
ígértem nektek egyszer az igazság szellemét,
mint a vigasztalás szellemét. De
elengedhetetlen a hit, hogy ne álljunk meg az
úton, és ne érezzünk félelmet a
megpróbáltatások előtt. (263,10 - 11)
Beteljesült előjelek
51 Kevesen vannak azok, akik felismerik a
jeleket, hogy egy új korszak köszöntött be, és
hogy Én jelenleg szellemileg kinyilatkoztatom
magam az emberiségnek. Többségükben
életüket és erőfeszítéseiket az anyagi
haladásnak szentelik, és ebben a céljaik
eléréséért folytatott kíméletlen és néha véres
küzdelemben úgy élnek, mint a vakok,
elveszítik az irányt, már nem tudják, hogy mire
törekszenek, nem látják az új hajnal fényes
ragyogását, nem veszik észre a jeleket, és
messze vannak attól, hogy elsajátítsák
kinyilatkoztatásaim ismeretét.
52. Ez az emberiség többet hitt az emberek
tanításaiban és szavaiban, mint azokban a
kinyilatkoztatásokban, amelyeket az idők
során adtam neki. Arra vársz, hogy az Atya az
Ő igazságosságában nagyobb jeleket küldjön
neked, mint amilyeneket mindenütt látsz,
hogy érezd és hidd, hogy ez az az idő, amelyet
az Igazság Szellemeként való
megnyilvánulásomnak megjövendöltek? Ó, ti
kishitűek! Most már értitek, tanítványok,
miért mondom néha, hogy hangom a
pusztában szólít, mert nincs senki, aki
meghallja és valóban odafigyel rá. (93, 27 - 28)
53 Azért, hogy a föld minden embere elhiggye
ennek az üzenetnek az igazságát, azt okoztam,
hogy a régi időkben megjövendölt jelek az
egész földön érezhetővé váltak - azok a
próféciák, amelyek visszatérésemről szóltak.
54 Ezért, amikor ez az örömhír eléri a
nemzeteket, az emberek kivizsgálják és
megvizsgálják mindazt, amit ezekben az
időkben mondtak nekik, és meglepődve és
örömmel fogják felfedezni, hogy mindaz, amit
a visszatérésemmel kapcsolatban
bejelentettek és megígértek, hűségesen
beteljesedett, annak megfelelően, akinek csak
egy akarata, egy szava és egy törvénye van.
(251,49)
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55 A "Második Időben" bejelentettem
apostolaimnak új Kinyilatkoztatásomat, és
amikor megkérdezték Tőlem, hogy milyen
jelek fogják azt az időt hirdetni, egymás után
jelentettem be nekik, valamint a
bizonyítékokat, amelyeket adni fogok nekik.
Az üdvösség történelmét Krisztus 3 nagy
szakaszra, korszakokra vagy "időkre" osztja, a
"második korszak" az Isten Jézuson keresztül
történő kinyilatkoztatásának kora és az azt
követő idők (további részletekért lásd a 38.
fejezetet).
56. Az előjelek a végsőkig megjelentek,
hirdetve, hogy ez a Jézus által megjövendölt
idő, és most kérlek benneteket: Ha ez a
szellemi megnyilvánulás, aminek részeseivé
teszlek, nem lenne igazság - akkor miért nem
jelent meg Krisztus (a hívők által várt
formában), bár a jelek megérkeztek? Vagy azt
hiszed, hogy a kísértőnek hatalma van az
egész teremtés és a természet erői felett is,
hogy megtévesszen téged?
57. Egyszer már figyelmeztettelek benneteket,
hogy ne engedjetek a hamis próféták, hamis
Krisztusok és hamis megmentők csábításának.
De ma azt mondom nektek, hogy a
megtestesült szellem, fejlődésének, tudásának
és tapasztalatának köszönhetően, annyira
felébredt, hogy nem könnyű neki a sötétséget
fényként kínálni, bármennyi káprázat áll is
rendelkezésére.
58. Ezért mondtam nektek: Mielőtt vakhitben
ráhagyatkoztok erre az útra, vizsgáljátok meg,
amennyire csak akarjátok! Tudjátok, hogy ez
az Ige mindenki számára adatott, és hogy soha
nem tartottam fenn egyetlen részét sem csak
bizonyos emberek számára. Nézzétek meg,
hogy ebben a műben nincs olyan könyv,
amelyben bármilyen tanítást titokban akarok
tartani előttetek.
59. De azt is megmondtam nektek abban a
Második Korszakban, János apostolom száján
keresztül: "Ha valaki meghallja a hangomat és
kinyitja az ajtót, bemegyek hozzá, és
megosztom vele az ételt, és ő is velem".
Hasonlóképpen, azért tanítottam nektek a
szüzek példázatát, hogy megszívleljétek azt
ebben az időben. (63,79 - 80)
60. Mivel az előjelek és a látogatások eljöttek,
és nem jelentem meg sem a zsinagógában,
sem egyetlen templomban sem, nem gyanítjae a világ, hogy hamarosan ki kell nyilvánulnom

valamilyen helyen, hiszen nem mehetek az
Igém ellen? (81,41)

2. Fejezet - A harmadik idő hajnala
Az első bejelentés
1 Ez az emlékezés napja: egy olyan napon,
mint a mai, szenteltem fel első
hanghordozóimat, hogy rajtuk keresztül
ismertessem meg új irányelveimet és új
kinyilatkoztatásaimat. Illés Lelke ragyogott át
Roque Rojason, hogy emlékeztessen
benneteket az Útra, amely Isten Törvénye.
- Ennek az első hanghordozónak a nevét "Roke
Rochas"-nak ejtik.
2 A pillanat ünnepélyes volt, a jelenlévők lelke
reszketett a félelemtől és az örömtől, ahogy
Izrael szíve reszketett a Sínai-hegyen, amikor
kihirdették a törvényt; ahogy a tanítványok
reszkettek, amikor látták Jézus átváltoztatását
a Tábor-hegyen, amikor Mózes és Illés
szellemileg megjelent a Mester jobb és bal
keze mellett.
3 Az az 1866. szeptember 1-je egy új korszak
születése, egy új nap hajnala volt: a "Harmadik
Korszak", amely az emberiség számára
beköszöntött.
4 Ettől kezdve sok prófécia és sok ígéret,
amelyet Isten évezredeken át adott az
embereknek, szüntelenül beteljesedett.
Veletek teljesültek be, ti férfiak és nők, akik
jelenleg a világban éltek. Mit gondoltok,
melyikőtök volt a földön, amikor ezek a
próféciák elhangzottak és ezek az ígéretek
elhangzottak? Egyedül én tudom; de a lényeg
az, hogy tudjátok, hogy megígértem nektek, és
hogy most teljesítem azt.
5. Ismeritek azt a "felhőt", amelyen
tanítványaim láttak felemelkedni, amikor
utoljára ismertettem meg magam velük? Mert
valóban meg van írva, hogy "a felhőn" fogok
visszatérni, és én ezt teljesítettem. 1866.
szeptember 1-jén Lelkem eljött a jelképes
felhőn, hogy felkészítsen benneteket az új
tanítás befogadására. Ezután, 1884-ben
kezdtem el nektek adni a tanításaimat.
6. Nem emberként jöttem, hanem szellemileg,
egy fénysugárban korlátozottan, hogy az
emberi értelmi képességen nyugodjon. Ezt az
eszközt választotta az Én Akaratom, hogy
ebben az időben szóljak hozzátok, és jóvá
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fogom írni nektek az ebbe a szóba vetett
hiteteket.
7 Mert nem Mózes az, aki a sivatagon
keresztül az Ígéret Földjére vezet benneteket,
és nem Krisztus mint ember az, aki
meghallgatja veletek az Élet Igéjét, mint az
üdvösség és a szabadság útját. Most ezeknek a
teremtményeknek az emberi hangja az, ami
eljut a füleitekhez, és szükséges a
spiritualizáció, hogy felfedezzük az Isteni
Esszenciát, amelyben jelen vagyok. Ezért
mondom nektek, hogy érdemleges, hogy
hisztek ebben az igében, mert tökéletlen
lényeken keresztül adatott. (236,46 - 50)
8 1866-ban született meg a Spiritualisták első
közössége, e Munka tanítványai. Lelkem fénye
alatt és Illés útmutatásával azok az első
tanítványok elkezdték befogadni az üzenet
sugarait, amelyet most bőségesen kaptok, a
következtetésüket. (255,10)

mégis süket maradt ezekre a hívásokra, egy új
korszak előhírnökeire.
- Ez a kifejezés a magasabb síkok lakosaira
utal, az Isten szellemvilágának
fényszellemeire.
13. Az isteni Fény áradata szállt alá, hogy
kihozza az embereket a sötétségből. De ezek önző és materializált , távol a tökéletességre
való törekvéstől
A világ emberei, akik a földi erkölcsi életük
javítására törekedtek, ezt a fényt csak arra
használták, hogy trónokat és dicsőséget,
kényelmet és élvezeteket teremtsenek a
testnek, és ha szükségesnek tartották,
fegyvereket, hogy elpusztítsák embertársaik
életét. Szemüket elvakította fényem
intenzitása, és hiúságuk a vesztükre vált. De
mondom nektek, hogy éppen ezen a fényen
keresztül fogják megtalálni az igazságot,
felfedezik az utat, és megmentik magukat.
Ez a "spiritualizált", azaz az ember olyan életét
és gondolkodását jelenti, amely csak az
anyagiakhoz és a fizikaiakhoz kapcsolódik.
14 Azok, akik képesek voltak ezt a fényt
elméjükben befogadni és isteni üzenetként
elfogadták, engedték, hogy lelkiismeretük
vezesse lépteiket és iránymutatásul szolgáljon
munkájukhoz. Mert érezték, hogy az Úr
visszajött, és hogy az emberekkel van.
15. A különböző szekták és felekezetek
képviselői nem akartak Engem befogadni,
szívük, méltóságuk és hamis nagyságuk
megakadályozta őket abban, hogy szellemileg
elfogadjanak Engem. Ezért alakultak
csoportok, testvériségek és egyesületek szerte
a földön azokból, akik érzik az Új Korszak
jelenlétét, akik magányt keresnek, hogy
imádkozzanak és fogadják az Úr sugallatait.
(37,76 - 81)
16 vannak olyan vallási közösségek, amelyek
igyekeznek felkészülni a visszatérésemre,
anélkül, hogy tudnák, hogy már az elválás
folyamatában vagyok.
17 Mindenkit elhívtam, és az igazság az, hogy
hívásom és a híradás, miszerint jelenleg az
emberekkel megismertetem magam, a föld
minden szegletébe eljutott, a rólam szóló
tanúságtételekkel és bizonyítékokkal együtt:
bűnösök megújultak, hitetlenek megtértek,
"halottak" feltámadtak, gyógyíthatatlan
betegek meggyógyultak és megszállottak
megszabadultak gonoszságuktól.

Üzenetek és tippek a világ minden tájáról
9 Illés, akinek előbb kellett eljönnie, hogy
előkészítse az Úr útját, 1866-ban mutatkozott
be először emberi értelemmel. Nem
fordítanátok egy kis időt a jelek és események
vizsgálatára, amelyek minden területen
bekövetkeztek, és egybeestek e
megnyilvánulás idejével? Ismét azok a tudósok
lesznek azok, akik a csillagokat
tanulmányozzák, és akiket az ókorban
mágusoknak neveztek, akik tanúsítani fogják,
hogy az égbolt olyan jeleket adott, amelyek
isteni hívások. (63,81)
10. Ne gondoljátok, hogy a földnek ez a
pontja, ahol ez a szó elhangzik, az egyetlen
hely, ahol gyermekeim közé helyezem magam.
Mert valóban mondom nektek, hogy
megnyilvánulásom különböző formákban
egyetemes.
11 Illés, aki az emberi értelemmel való
igehirdetésem előfutáraként vált ismertté
közöttetek, nem csak erre a földre jött, ahol ti
laktok. A föld egyik helyéről a másikra ment,
hirdetve az Új Korszakot és hirdetve a
Mennyek Országának közeledtét.
12 Minden oldalról hívások hangzottak fel,
amelyek bejelentették, hogy eljövök hozzátok:
a megrendült természet megmozgatta a
földet, a tudomány csodálkozott az új
kinyilatkoztatások láttán, a szellemvilág
rárontott az emberekre, és az emberiség
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18. De sokakat süketnek találtam, másokat
hiúnak földi tekintélyükben, másokat pedig
túlságosan félénknek ahhoz, hogy
kinyilatkoztatásomat az Igazság Szellemeként
ismertté tegyék. Mindenkit befogadtam és
tanítottam, aki hozzám jött és bízott a
szeretetemben. (239,17 - 19)
19 Más országokból emberek tömegei jönnek
majd ehhez a néphez, akik buzgón kérdezgetni
fognak benneteket azokról a szellemi
eseményekről, amelyeknek tanúi voltatok
ebben az időben, valamint a
kinyilatkoztatásokról és próféciákról,
amelyeket adtam nektek.
20 Mert a világ számos pontjára érkeztek
üzeneteim, amelyek szerint Isteni Sugárságom
leszállt egy nyugati helyre, hogy beszéljen a
mostani idők emberiségéhez.
21. Amikor eljön az idő, látni fogjátok, hogy
más népekből és nemzetekből jönnek, hogy
megkeressenek benneteket. Akkor a nagy
felekezetek emberei meg fognak döbbenni,
hogy nem hozzájuk szóltam. (276,45)
22. Milyen keveset törődik a világ az Én új
megnyilvánulásommal! Milyen kevesen
vannak azok, akik felébrednek és várnak
Engem, és milyen sokan azok, akik alszanak!
23. Azokról, akik várakozásban élnek,
elmondhatom nektek, hogy nem mindenki
sejti jelenlétem tényleges formáját ebben az
időben. Mert míg egyesek az ősi hiedelmek
hatására úgy gondolják, hogy emberként
fogok visszatérni a világba, mások úgy vélik,
hogy valamilyen, minden emberi szem
számára látható formában kell megjelennem,
és nagyon kevesen csak sejtik az igazságot, és
sejtik, hogy eljövetelem szellemi lesz.
24 Míg egyesek azon tűnődnek, hogy milyen
alakot veszek majd fel, melyik órában vagy
melyik napon mutatkozom meg a földön, és
milyen helyen jelenek meg, addig mások,
anélkül, hogy konkrét megnyilvánulásokra
vagy időpontokra gondolnának, azt mondják:
"A Mester már közöttünk van, az ő fénye,
amely az ő Lelke, eláraszt bennünket".
25. Amikor ez az üzenet minden szívhez eljut,
egyesek számára az ujjongás pillanata lesz,
mert minden előérzetüket és hitüket
megerősítve találják benne. Mások azonban
tagadni fogják az üzenetem igazságát, mert
nem találják azt összhangban azzal, amiről azt
hitték, hogy meg fog történni, és azzal a

móddal, ahogyan az kinyilatkoztatásra kerül.
(279,41 - 44)
Illés munkája az Úr előfutáraként
26. Illést a "Harmadik Időben" hoztam vissza,
és Én, mint Mester, már a "Második Időben"
meghirdettem őt, mondván: "Bizony, Illés
közöttetek volt, és ti nem ismertétek fel őt.
Visszatérek a világba, de bizony mondom
nektek, előttem Illés lesz."
- lásd a 38. fejezetet
27. Mivel a Mester minden szava valóra válik,
Illés azért jött el Előttem a "Harmadik
Korszakban", hogy felébressze a szellemeket,
hogy megsejtsék, hogy a Szentlélek Órája
megnyitja kapuját, hogy minden szellemnek
szóljon, hogy nyissa ki a szemét, hogy
készüljön fel arra, hogy átlépje a Második
Korszak küszöbét a Harmadik felé. Annak
érdekében, hogy Illés megnyilvánulása
kézzelfoghatóbb legyen ebben a "Harmadik
Korban", egy igaz emberen keresztül
nyilvánult meg: Roque Rojas.
28 Illés szellemileg, a túlvilágról,
megvilágosította ezt az embert, inspirálta,
megerősítette és vezette őt minden útján a
kezdetektől a végéig.
29. De valóban, nem mondom nektek, Roque
Rojast választotta az emberek közül. Én
választottam őt, én küldtem el a lelkét,
amelyet kegyelmem készített elő. Adtam neki
egy szintén általam készített testet, és
tudjátok, hogy alázatos volt, hogy az Atya az ő
alázatossága és erénye által nagy tetteket vitt
véghez. Próféta, hanghordozó, látnok és
vezető volt. Mindebből ragyogó példát
hagyott az embereknek.
30 Saját népe kigúnyolta és kigúnyolta, mint
Mózest a pusztában, üldözték, mint Illés
prófétát, és a hegyek tetejére kellett
visszavonulnia, hogy imádkozzon és
közbenjárjon népéért.
31 Mesteréhez hasonlóan őt is kigúnyolták és
elítélték a papok és az írástudók. Mesteréhez
hasonlóan csak kevesen hittek, követték és
vették körül. Kezéből gyógyító erő áradt,
csodákat tett, amelyek egyesekben hitet
ébresztettek, másokban pedig zavart
keltettek. Egyesek számára prófétai szavak
hangzottak el ajkáról, amelyek betű szerint
beteljesedtek. Szája vigasztaló tanácsot adott
a beteg szívűeknek.
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32. Lelke képes volt nagy inspirációkat kapni,
és képes volt elragadtatásba esni, mint az
igazak, az apostolok és a próféták. Lelke képes
volt elszakadni ettől a világtól és a testétől,
hogy belépjen a szellemi birodalomba, és
alázatosan elérje az Úr Titkos Kincstárának
ajtaját. E fölemelkedés révén Illés szelleme az
első tanúk előtt megismertette magát, mielőtt
a Mester sugara eljött volna. (345,57 - 58)
33 Roque Rojas összegyűjtötte a hittel és
jóakarattal teli férfiak és nők egy csoportját, és
ott, az első gyülekezetek kebelében Illés
kinyilatkoztatta magát a hírnök elméjén
keresztül, mondván: "Én vagyok Illés próféta, a
Tábor-hegyi átváltoztatás prófétája". Az első
tanításokat az első tanítványainak adta, és
egyúttal bejelentette nekik a spiritualizáció
korszakát, és megjövendölte, hogy az Isteni
Mester sugara hamarosan eljön, hogy
kommunikáljon népével.
34 Egy nap, amikor Roque Rojas szerény
gyülekezőhelye megtelt hívőkkel, akik hittek
ennek az embernek a szavában, Illés leszállt,
hogy megvilágítsa szócsövének elméjét, és az
Én ihletésemmel felkent hét embert e hívők
közül, hogy képviseljék vagy jelképezzék a hét
pecsétet.
35 Később, amikor elérkezett
megnyilvánulásom megígért pillanata, azt
találtam, hogy a hét kiválasztott közül csak egy
figyelte a tiszta Házastárs érkezését, és ez a
szív Damiana Oviedo szíve volt, azé a szűzé,
akinek elméje elsőként kapta meg az Isteni
Sugár fényét kitartása és felkészültsége
jutalmaként.
36. Damiana Oviedo képviselte a hatodik
pecsétet. Ez egy újabb bizonyíték volt arra,
hogy a Hatodik Pecsét fénye az, amely
megvilágítja ezt a Korszakot. (1,6 - 9)
- Ez a kifejezés, amely János Jelenéseire utal,
az utolsó előtti "hét pecsétet" jelöli, amelyek
az üdvösségtörténet 3 korszakán belül 7
korszak szimbólumaként értelmezendők
(további részletekért lásd a 38. fejezetet).
37 Kevesen érezhették igazán Isten
küldöttjének jelenlétét. Ismét ő volt a
pusztában hívó hang, és ismét ő készítette elő
az emberek szívét az Úr eljövetelére. Így a
Hatodik Pecsét feloldódott, lehetővé tette,
hogy tartalmát meglássák, és az igazságosság
és a világosság folyójaként kiáradt az

emberiségre. Ily módon számos ígéret és
prófécia teljesedett be.
38 Illés, mint Jézus és Mózes, megvilágosította
a ti lelketek szemeit, hogy meglássátok az
Atyát. Mózes azt tanította nektek: "Szeresd
felebarátodat, mint önmagadat". Jézus azt
mondta nektek: "Szeressétek egymást". Illés
megparancsolta, hogy egyre jobban és jobban
könyörüljetek felebarátotokon, és rögtön
hozzátette: "és meglátjátok Atyámat az ő
teljes dicsőségében". (81,36 - 37)
39 Amikor az emberiséget beborító sötétség
eloszlik, és a szellemi lényekben világosság
lesz, akkor egy új korszak jelenlétét fogják
érezni, mert Illés visszatért az emberiséghez.
40 Mivel azonban nem láthatták őt, szükség
volt arra, hogy szelleme az emberi értelem
képességén keresztül nyilvánuljon meg, és
hogy a látók előtt Illés próféta jelképében
mutatkozzon meg: a felhők felett,
tűzszekerén.
41. Illés előfutárként jött el ebben az időben,
hogy előkészítse eljövetelemet. Prófétaként
jött, hogy hirdesse nektek az új korszakot,
annak küzdelmeivel és megpróbáltatásaival,
de a kinyilatkoztatások bölcsességével is. Azért
jön a fény járművével, hogy meghívjon
benneteket, hogy felszálljatok rá, hogy a
felhők fölé vigyen benneteket, és elvigyen
benneteket a Szellemi Otthonba, ahol béke
uralkodik. Bízzatok benne, mint a Jó
Pásztorban, kövessétek őt lelkileg, ahogy a
nép követte Mózest az "első alkalommal".
Imádkozzatok, hogy segítsen benneteket
küldetésetek teljesítésében, és ha utánozni
akarjátok őt, tegyétek meg." (31,58 - 59)
42. Illés, egy nagy erejű szellem, akit az
emberiség nem ismert fel, mindig is az én
előfutárom volt. Ma még egyszer eljött, hogy
összegyűjtse a megjelölteket - engem és
minden embert.
- A megjelöltek (spanyolul: marcados) vagy
elpecsételtek (Jel. Joh., 14,1-5. kk.) Krisztus
által kiválasztott személyek, akik homlokukon
megkapták az isteni hármasság jelét. (További
részletekért lásd a 39. fejezet utolsó
bekezdését).
43 Ha felkészültök és tanulmányozzátok
tanításomat, hogy megismerjétek akaratomat,
Illés a segítségetekre fog jönni, és a
támaszotok és barátotok lesz.
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44. Illés (egy) Isteni Sugár, aki megvilágosít és
vezet minden lényt, és hozzám vezeti őket.
Szeressétek és imádjátok őt, mint úttörőt és
közbenjárót. (53,42 - 44)
45 Illés próféta, a "harmadik korszak"
előfutára, előhírnöke, közbenjár nyájáért,
imádkozik azokért, akik nem tudják, hogyan
kell imádkozni, és köpenyével befedi a
bűnösök foltját a megújulás reményében. Illés
felfegyverzi tömegeit, seregeit, hogy
harcoljanak a tudatlanság, a bűn, a fanatizmus
és az emberiség materializmusa által
teremtett sötétség ellen. (67,60)
46. Most mindazok feladata, akik már fel
vannak szerelve és felébredtek, hogy
hirdessék a világ felszabadítását. Ne
feledjétek, hogy Illés, az Ígéret erre az időre,
jelenleg mindent előkészít, hogy
megszabadítsa a föld materializmus által
rabszolgasorba taszított nemzeteit a fáraó
hatalmától, ahogyan egykor Mózes tette
Egyiptomban Izrael törzseivel.
47 Mondjátok el embertársaitoknak, hogy Illés
már megismertette magát az emberi elmén
keresztül, hogy jelenléte a szellemben volt, és
továbbra is világítani fogja az utat minden
népnek, hogy előrehaladhassanak.
48. A ti Pásztorotok feladata, hogy minden
teremtményt visszavezessen az igazi útjára,
legyen az a szellemi, az erkölcsi vagy az anyagi
világhoz tartozó. Ezért mondom nektek, hogy
azok a nemzetek, amelyek Illésen keresztül
fogadják az Úr hívását, áldottak lesznek, mert
az igazságosság és a szeretet törvénye által
egyesültek maradnak, ami megértésük és
testvériségük gyümölcseként békét hoz
számukra. Így egyesülve a csatatérre vezetik
őket, ahol harcolni fognak a korrupció, az
anyagiasság és a hamisság ellen.
49. Ebben a küzdelemben a kor emberei
megtapasztalják az új csodákat, és meg fogják
érteni az élet szellemi értelmét - azt, ami a
halhatatlanságról és a békéről szól.
Abbahagyják egymás megölését, mert
felismerik, hogy amit el kell pusztítaniuk, az a
tudatlanságuk, az önzésük és a romlott
szenvedélyek, amelyekből bukásuk és
nehézségeik erednek, mind anyagi, mind
szellemi értelemben. (160,34 - 36)
50 Illés Isten sugara, akinek fényével eloszlatja
sötétségedet, és megszabadít téged e korszak
rabságából, amely a bűn rabságából áll, aki a

pusztaságon keresztül vezeti lelkedet, amíg el
nem éri az "Ígéret Földjét" Isten kebelében.
(236,68)

3. Fejezet - Krisztus második
eljövetelének szellemi napja
Az Úr eljövetele
1 Jelen vagyok az emberiségben egy olyan
időszakban, amikor az új felfedezések
átalakították az emberek életét, és
jelenlétemet ugyanolyan alázattal teszem
érzékelhetővé közöttetek, mint amilyet egykor
bennem ismertetek.
2 Isten "Igéje" nem lett újra emberré, Krisztus
nem született meg újra egy istálló
nyomorúságában - nem; mert már nem
szükséges, hogy egy test tanúskodjon Isten
hatalmáról. Ha az emberek azt gondolják,
hogy ez a test itt Isten, aki eljött a világba,
akkor tévednek. Isten jelenléte spirituális,
egyetemes, végtelen.
3 Ha mindaz, amit az emberek ebben az
időben elértek, az igazságos, törvényes és jó
keretein belül lett volna, nem lett volna
szükség arra, hogy lejöjjek, és újra szóljak
hozzátok. De nem minden cselekedet, amit ez
az emberiség elém tár, jó: sok a vétek, sok az
igazságtalanság, sok az eltévelyedés és a
gonosz cselekedet. Ezért volt szükség arra,
hogy gondoskodó szeretetem felébressze az
embert, amikor a legjobban elmerült a
munkájában, hogy emlékeztesse őt a
kötelességeire, amelyeket elfelejtett, és
akinek mindent köszönhet, ami van és ami
lesz.
4 Ahhoz, hogy hallhatóvá tegyem magam a
materializált emberiség számára, amely nem
tudott Engem szellemtől szellemig meghallani,
szellemi adottságaikat és képességeiket kellett
felhasználnom, hogy az emberi értelem által
ismertessem meg magam.
5. A magyarázat arra, hogy miért "szállok le",
hogy kommunikáljak veletek, a következő:
Mivel nem voltatok képesek felemelkedni,
hogy szellemtől szellemig beszélgessetek az
Uratokkal, nekem egy szinttel lejjebb kellett
ereszkednem, vagyis a szellemi, az isteni
szintről, ahová ti még nem tudtok eljutni.
Ekkor kellett felhasználnom a ti értelmi
szerveteket, amelynek az ember agyában van
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a helye, és emberi szavakkal és anyagi
hangokkal közvetítenem Isteni sugallatomat.
6. Az embernek szüksége van a tudás
bővítésére, és Isten az, aki eljön az emberhez,
hogy bölcsességet bízzon rá. Ha az elme
szervén keresztül történő rövid
megnyilvánulásomhoz választott eszközök
nem tűnnek méltónak ezekhez a
szócsövekhez, az igazat megvallva azt
mondom nektek, hogy a rajtuk keresztül
átadott üzenet nagyon nagyszerű. Jobban
szerettétek volna, ha igehirdetésemet az
embereknek pompával és szertartásokkal
hirdették volna meg, amelyek ugyan
benyomást keltettek volna, de a valóságban, a
szellem felől nézve, hiábavalóak lettek volna,
és nem tartalmaztak volna igazi világosságot.
7 Jöhettem volna villámok és viharok alatt,
hogy éreztessem hatalmamat; de milyen
könnyű lett volna akkor az embereknek
megvallani, hogy az Úr jelenléte eljött! De
nem gondoljátok, hogy akkor a félelem
visszatért volna a szívetekbe, és a
felfoghatatlan dolog gondolata is? Nem
gondoljátok, hogy az Atya iránti szeretet
minden érzése csak az igazságosságától való
félelembe változott volna át? De tudjátok,
hogy Isten, bár Ő mindenható hatalom, nem
ezzel a hatalommal fog legyőzni benneteket,
nem ezzel fog győzedelmeskedni, hanem egy
másik hatalommal, és ez a szeretet hatalma.
8. Az Isteni Szellem az, aki ma az
Univerzumhoz szól. Ő az, aki fényt hoz
mindarra, amit máskor nem láttatok tisztán. Ő
egy új nap hajnala minden ember számára,
mert Ő megszabadít a hamis félelmektől,
megszünteti a kétségeket, felszabadítja a
szellemet és az elmét.
9 Mondom néktek: Miután megismertétek
tanításaim lényegét és törvényeim
igazságosságát, fel fogjátok ismerni azokat a
korlátokat is, amelyeket képzeletetek szabtak
meg nektek, és amelyek megakadályoztak
benneteket abban, hogy az igazság egy kis
ismereténél továbbmenjetek.
10 Többé nem a félelem vagy a büntetéstől
való félelem tart majd vissza a felfedezéstől, a
felfedezéstől. Csak ha valóban meg akarod
ismerni azt, ami számodra érthetetlen, a
lelkiismereted megtiltja neked az utat; mert
tudnod kell, hogy az embernek nincs joga a

teljes igazsághoz, és csak azt a részét kell
megragadnia belőle, ami neki megfelel.
11 Emberek: Amikor bejelentették, hogy
eljövetelem háborúk, elszabadult természeti
erők, dögvészek és káosz közepette lesz, az
nem azért volt, mert mindezt elhoztam volna
nektek; hanem azért, mert jelenlétem éppen a
válság órájában lesz hasznos az emberiség
számára.
12 Itt van most mindannak beteljesedése,
amit a visszatérésemről mondtak. Az
emberekhez jövök, miközben a világ a halállal
birkózik, és a föld remeg és rázkódik halálos
csörgésében, hogy utat törjek egy új
emberiségnek. Ezért Isten hívása a "harmadik
korszakban" a szeretet hívása - olyan szeretet,
amely igazságosságot, testvériséget és békét
hordoz és ösztönöz.
13 Krisztus igéje egyszer kicsírázott a
tanítványaiban, és az őket követő népben az ő
magja növekedett. Tanítása elterjedt, és
értelme az egész világot bejárta. Így fog
terjedni ez a jelenlegi tanítás is, amelyet
mindazok el fognak fogadni, akik képesek
érzékelni és megérteni. (296, 17 - 27, 35)
Minden szem engem fog nézni
14 Jézus azt mondta a tanítványainak: "Csak
rövid ideig leszek távol tőletek, de
visszajövök". Ekkor jelentették ki nekik, hogy a
Mesterük "a felhőn" fog eljönni, angyaloktól
körülvéve, és fénysugarakat bocsát le a földre.
15. Itt vagyok most "a felhőn", angyaloktól
körülvéve, akik azok a szellemi lények, akik
Isteniségem hírnökeiként és jó
tanácsadóitokként ismertették meg magukat
veletek. A fénysugarak az én szavam, amely új
kinyilatkoztatásokat hoz nektek, amely
bölcsességgel árasztja el az értelem minden
képességét.
16 Boldogok, akik látás nélkül hisznek, mert ők
azok, akik érzik jelenlétemet. (142, 50 - 52)
17 az ember felfedezi az igazságot a lelke által,
mindenki érezni fogja jelenlétemet; mert már
megmondtam nektek időben, hogy minden
szem látni fog Engem, amikor eljön az ideje.
18 Ez az idő, amelyben ti éltek, éppen az az
idő, amelyet az én szavam és az elmúlt idők
prófétái hirdettek, amelyben minden
embernek a szellemének érzékelései és
képességei révén kell engem látnia.
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19 Nem szükséges, hogy emberi formában
lássanak Engem, hogy azt mondhassák, hogy
láttak Engem, hanem elég lesz, ha a szellemük
érez Engem, és az elméjük megért Engem,
hogy egészen igazat mondhassák, hogy láttak
Engem.
20. A szeretet és a hit, valamint az értelem
végtelenül messzebbre lát, mint amit a
szemed lát. Ezért mondom nektek, hogy nem
szükséges, hogy jelenlétemet emberi formára
vagy bármilyen szimbolikus alakra
korlátozzam, hogy láthassatok Engem.
21. Hányan azok közül, akik láttak Engem, vagy
velem mozogtak abban a "Második
Korszakban", még azt sem tudták, hogy ki
vagyok. Másrészt, hányan azok közül, akik még
azt sem tudták, hogy mikor születtem
emberként, láttak Engem lélekben,
felismertek Engem a fényemről, és hitük miatt
élvezték jelenlétemet.
22. Nyissátok ki minden szemeteket, és
bizonyítsátok be hitetekkel, hogy a világosság
gyermekei vagytok. Mindannyian láthattok
Engem, de ehhez elengedhetetlen, hogy
legyen hitetek. (340, 45 - 51)
23 Mondom néktek: Ha ez az emberiség a
szeretetlenségük, az igazságtól és a jóságtól
való elfordulásuk miatt még inkább ellenem
fordul, akkor dicsőséggel telve jelenek meg az
útjukban, ahogyan Saul előtt is tettem, és
ráveszem őket, hogy meghallják a hangomat.
24 akkor meglátjátok majd, hogy azok közül,
akik anélkül, hogy tudatában lennének ennek,
üldöztek Engem, hányan fognak átalakulva és
megvilágosodva elindulni, hogy kövessenek
Engem a jóság, a szeretet és az igazságosság
útján.
25. Nekik mondom: Álljatok meg, vándorok, és
igyatok ebből a kristályvizes forrásból.
Pihenjetek az általam rátok rótt nehéz
életútból. Bízzátok rám bánatotokat, és
engedjétek, hogy tekintetem mélyen
behatoljon a lelketekbe, mert én kegyelemmel
töltelek el és megvigasztallak benneteket.
(82,46)
26. Szerelmem megremegteti legérzékenyebb
húrjaidat. De a lelkiismereteteknek való
megfelelés lesz az, ami miatt meg fogjátok
hallani Isteni Koncertemet, és sokan közületek
meglátnak majd Engem Jézus édes
megjelenésében.

27. Fel kell hívnom a figyelmeteket arra, hogy
Jézus alakja nem a legtökéletesebb módja
annak, ahogyan Engem látni fogtok. Amikor a
múltban azt mondtam nektek: "Minden szem
látni fog Engem", azt adtam nektek, hogy
megértsétek, hogy mindannyian látni fogjátok
az igazságot, bár el kell mondanom nektek,
hogy az egyes szellemek fejlődésének
megfelelően korlátozom Magamat. De amikor
felemelkedsz a tökéletesség létráján, biztosan
meglátsz Engem teljes dicsőségemben.
28. Most ne próbáljatok meg semmilyen
módon elképzelni Engem. Gondoljatok bele:
Ha a ti szellemetek, bár korlátozott, lényeg,
fény - milyen formája lehet Uratok Egyetemes
Szellemének, amelynek se kezdete, se vége?
Hagyd a kifürkészhetetlent az Isteni Bölcsesség
Könyvemben. (314,69 - 70)
29. A Második Korszak Szavamban tudattam
veletek, hogy újból el fogok jönni hozzátok,
hogy szellemi seregeim leszállnak Velem. De
az emberiség nem értette meg és nem
értelmezte helyesen szavam jelentését.
30 Ezért vár Engem minden vallási közösség a
közelembe, ezért várják, hogy halandó
szemeikkel meglássanak Engem; de akik most
így várnak Engem, azok ugyanazok, akik
egykor tagadták, hogy Jézus a Messiás, és
álmodozónak tartották.
31. Ma azt mondom nektek, tanítványaim:
Eljön a pillanat, amikor meg fogtok látni
Engem teljes dicsőségemben. Ekkor a föld és
lakói megtisztulnak, és a szellem erénye és
szépsége helyreáll. A fájdalom el fog tűnni, és
minden boldogság lesz, egy végtelen "nap"
lesz számotokra vég nélkül. Nem akarod látni
ezeket a csodákat? Nem akarjátok-e, hogy
gyermekeitek közösségben legyenek az én
Lelkemmel, és hogy a béke világát alkossák,
amely mentes a bűntől? (181, 74 , 81)
32. Ha az emberiség képes lett volna
megfejteni az "Első" és a "Második Korszak"
próféciáit, akkor nem jött volna zavarba a
felismerés előtt. Ugyanez történt a Második
Korszakban, amikor a Messiás megszületett az
emberek között, ahogyan most is ez történik,
amikor szellemben jöttem.
33. Tanításom értelme mindkét időben
ugyanaz. Felkészít benneteket arra, hogy
ebből az életből szerető otthont teremtsetek,
bár múlandó otthont, ahol az emberek
testvérként tekintenek egymásra, és
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testvérként bánnak egymással, és az igazi
testvériség melegségét mutatják meg
egymásnak.
34. Készítsétek fel a lelket is arra, hogy ezen
élet után belépjen azokba a világokba vagy
otthonokba, amelyeket az Úr tartogat
gyermekei számára. Az a kívánságom, hogy
amikor eléritek őket, ne érezzétek magatokat
furcsának, hanem a spiritualizációtok és a
belső tudásotok miatt úgy lássatok mindent,
amivel találkoztok, mintha már jártatok volna
ott. Ebben sok igazság lesz, ha már az ima
révén kapcsolatban álltok a szellemivel. (82,9 10)
35 Én vagyok a vándor, aki kopogtatok
szívetek ajtaján. Kopogtatok, és nem tudjátok,
ki az; kinyitjátok, és nem ismertek meg. Olyan
vagyok, mint a vándor, aki egy faluba érkezik,
és senki sem ismeri, mint az idegen, aki idegen
földre érkezik, és nem értik a nyelvét. Így
érzem magam köztetek. Mikor fogod érezni a
jelenlétemet? Ó emberek, mikor fogtok
felismerni Engem, ahogy annak idején Józsefet
felismerték testvérei Egyiptomban? (90, 1)

Szellem fénye, amely megvilágítja és
megeleveníti a szellemeket. (329, 42)
3 Ő szól hozzátok ebben a pillanatban, aki
mindig is eljött a ti üdvösségetekre: Krisztus,
az isteni ígéret, aki a "második korszakban"
Jézusban emberré lett, Isten emberré lett
"Igéje"; a szeretet, a világosság, a bölcsesség
Lelke, amely egy sugárban korlátozódik, amely
a lelkiismereten keresztül megérinti az ember
szellemét és elméjét, hogy megtanítsa őt
gondolataim továbbítására. (90, 33)
4 Én vagyok Krisztus, akit üldöznek,
káromolnak és vádolnak ebben a világban.
Mindazok után, amit velem tettetek a
"Második Korszakban" Jézusban, azért jövök
hozzátok, hogy még egyszer bebizonyítsam
nektek, hogy megbocsátottam nektek és
szeretlek benneteket.
5 Meztelenül vittetek fel Engem a keresztre, és
ugyanígy térek vissza hozzátok; mert nem
rejtem el Lelkemet és igazságomat a
képmutatás vagy a hazugság ruhája mögé a
szemetek elől. De ahhoz, hogy felismerjetek
Engem, először meg kell tisztítanotok a
szíveteket. (29, 27 - 28)
6 Ma azt mondom nektek: Itt van a Mester az, akit az emberek a galileai rabbinak
neveztek. Átadom nektek az Örökkévaló
Tanítást, a Szeretet Tanítását. A lakoma,
amelyre ma meghívlak benneteket, lelki
jellegű, a kenyér és a bor szintén. De ma is,
mint mindig, én vagyok az Út, az Igazság és az
Élet. (68,33)

4. Fejezet - Az isteni
megnyilvánulások általi oktatás
A bejelentések forrása
1 Az Ige szól hozzátok, amely mindig is
Istenben volt, ugyanaz, amely Krisztusban volt,
és amelyet ma a Szentlélek által ismertek meg;
mert az Ige az Ige, a Törvény, az Üzenet, a
Kinyilatkoztatás, a Bölcsesség. Ha hallottátok
az "Igét" Krisztus szavain keresztül, és most a
Szentlélek ihletése által kapjátok meg valóban azt mondom nektek, hogy Isten
hangját hallottátok. Mert csak egy Isten, csak
egy Ige és csak egy Szentlélek van. (13, 19)
2. Tudjátok-e, hogy mi az eredete annak a
fénynek, amely a hanghordozók ajkán
keresztül kimondott szavakban van? Eredete a
Jóban, az Isteni Szeretetben, az Istentől
származó Egyetemes Fényben van. Ez egy
sugár vagy szikra abból a Mindenfényből,
amely életet ad nektek - része a Végtelen
Erőnek, amely minden dolgot mozgat, és
amely által minden dolog rezeg, lüktet és
szüntelenül futja a maga útját. Ez az, amit ti
isteni kisugárzásnak neveztek; ez az Isteni

A kinyilatkoztatás helyszínei és a
megnyilvánulások címzettjei
7 emlékezzetek arra, hogy én vagyok az Atya
"Igéje"; hogy az isteni lényeg, amelyet ebben
az Igében kaptok, e Teremtő Lélek fénye; hogy
mindannyiótokban meghagyom Lelkem egy
részét.
8 De amikor látjátok a szegénységet, amely
körülveszi az Engem hallgató sokaságot, és a
terem szerénységét, ahol összegyűltök,
csendben megkérdezitek Tőlem: "Mester,
miért nem választottad a mostani
megnyilvánulásodra valamelyik nagy
templomot vagy katedrálist, ahol gazdag
oltárokat és hozzád méltó ünnepélyes
szertartásokat lehetett volna Neked
felajánlani?".
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9 Válaszolok azoknak a szíveknek, akik így
gondolkodnak Mesterükről: Nem emberek
vezettek Engem ebbe a szegénységbe. Én
magam választottam megnyilvánulásomra a
városotok szegény külvárosában lévő szerény
lakást, hogy megértessem veletek, hogy nem
az anyagi adományt vagy a külső
felajánlásokat keresem tőletek, hanem éppen
ellenkezőleg: éppen azért tértem vissza, hogy
ismét az alázatosságot hirdessem, hogy ebben
találjátok meg a spiritualitást. (36, 24 - 25)
10. Néhányan nem hisznek Jelenlétemben,
mert ezek a gyülekezési helyek szegényesek és
szerények, és jelentéktelenek azok a
hanghordozók, akik által Én magamat ismertté
teszem. De ha azok, akik kételkednek,
tanulmányoznák Krisztus életét, láthatnák,
hogy Ő soha nem kereste a hivalkodást, a
hódolatot vagy a gazdagságot.
11 Ezek a helyek lehetnek olyan szegények és
alantasak, mint az istálló és a szalma, amelyen
akkoriban megszülettem. (226, 38 - 39)
12. Ne gondoljátok, hogy az utolsó órában
választottam ki ezt a nemzetet új
megnyilvánulásomra. Minden már az
örökkévalóságtól fogva előre meg volt írva. Ezt
a földet, ezt a fajt, a ti szellemeteket Én
készítettem elő, ahogyan Jelenlétem idejét is
az Én Akaratom határozta meg előre.
13. Úgy döntöttem, hogy megnyilvánulásaimat
a legkisebbek között kezdem, azok között, akik
tisztán tartották az elméjüket és a
szellemüket. Azután megengedtem, hogy
mindenki hozzám jöjjön, mert az asztalomnál
nincs különbségtétel vagy kivételezés. A
népnek küldött Igém egyszerű és szerény
formában volt, elérhető számotokra, de
értelme, tele világossággal, mélyreható volt a
szellemetek számára, mert bár Én vagyok
minden tudás tárháza, mindig egyszerűen és
világosan fejezem ki és nyilvánítom ki magam.
Én nem vagyok titok senki számára; a titok és
a titok a tudatlanságotok gyermekei. (87, 11 12)
14 az első, aki hallgatott rám, az kezelt engem
a Munkám, mint egy fa, levágja az első ágakat,
hogy átültesse őket különböző területekre.
Néhányan jól értelmezték a tanításaimat,
mások eltévesztették az utat.
15. Kicsik voltak azok a csoportok, amelyek a
szegényes tárgyalótermek árnyékában gyűltek
össze. De ahogy egyre többen lettek, és a

tömegek egyre nőttek, arra hívtam őket, hogy
egyesüljenek, hogy mindannyian egy Mester
tanítványainak ismerjék el magukat, és
egyformán gyakorolják a tanítást; hogy a
magot ne a "munkások" belátása szerint,
hanem az Isteni Akarat szerint vessék el.
- Utalás Jézusnak a "szőlőmunkásokról" szóló
példázatára.
16 Az Új Szövetség szellemi frigyládája előtt a
sokaság megadásra, engedelmességre és
jóakaratra esküdött; de amikor az orkánok és
forgószelek hatalmas erővel törtek be,
ostorozva a fa ágait, egyesek elgyengültek,
míg mások rendületlenül szilárdak maradtak,
tanítva az új "munkásokat" a "földek"
megművelésére.
17 Néhányan, felismerve e kinyilatkoztatás
nagyságát, tovább akartak behatolni
titkaimba, mint ahogyan azt akarom, hogy
olyan tudásra és hatalomra tegyenek szert,
amely mások fölé helyezi őket; de nagyon
hamar szemtől szembe kerültek
igazságosságommal.
18 Mások, akik képtelenek voltak felfedezni e
mű nagyságát a maga tisztaságában,
egyszerűségében, szektákból és egyházakból
vették át a rítusokat, szimbólumokat és
szertartásokat, azt gondolván, hogy ezek
ünnepélyességet kölcsönöznek
megnyilvánulásaimnak. (234, 27 - 30)
19 Amióta ez a megnyilvánulás elkezdődött, a
ti elmétek megvilágosodott a tanításom által,
bár hitetlenek is megmutatták magukat, mind
azok között, akik képzett elmével
rendelkeznek, mind a tanulatlanok és
tudatlanok között.
20 Mennyi érv szól e kinyilatkoztatás
tagadására! Mennyi kísérletet tettek e szó
elpusztítására! Mégsem állította meg semmi
üzenetem útját - ellenkezőleg, minél jobban
küzdöttek e munka ellen, annál inkább lángra
lobbant az emberek hite, és minél több idő
telt el, annál nagyobb lett azoknak a száma,
akiken keresztül továbbítom szavamat.
21 Mit tanulhatunk ebből? hogy az emberi
hatalom soha nem lesz képes megakadályozni
az Isteni Hatalmat abban, hogy végrehajtsa
tanácsát.
22. Amikor az emberek összegyűltek ezeken a
gyülekezési helyeken belül, mindig a világtól
való félelem nélkül tették ezt, mindig bízva
jelenlétemben és védelmemben, és
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bebizonyítottam nekik, hogy hitük az
igazságon alapul. (329, 28 - 30;37)
23. Egy új apostoli közösség jött létre abban a
közösségben, amely egyszerű és alázatos
szívekből állt, de tele volt szeretettel és hittel,
hogy Engem kövessen. Természetesen nem
hiányzott közülük egy új Tamás, akinek látnia
kellett ahhoz, hogy higgyen jelenlétemben egy új Péter, aki, bár hitt bennem,
megtagadott Engem az emberektől való
félelmében, és egy új Iskárióti Júdás, aki
elárult Engem azzal, hogy pénzért és
hízelgésért elferdítette szavamat és
igazságomat.
24 Az e népet alkotó sokaság egyre
szaporodott és szétterjedt városokban,
vidéken és falvakban; és e népből az igazság és
az igazságosság apostolai, az Úr tanításában
buzgósággal teljes önfeláldozó munkások és
tiszta szívű próféták emelkedtek ki, akik az
igazságot beszélték. (213, 72 - 73)
25. Új kinyilatkoztatásomban mindent
megváltoztattam: a kinyilatkoztatás helyeit és
eszközeit, hogy megszüntessem a
tudatlanságot, a tévedést és a korábbi
kinyilatkoztatásaimnak adott félreértelmezést.
Ahogyan a nap keleten kel fel, és délben a
legmagasabb pontján látjátok, hogy aztán
nyugaton lemenjen, úgy az Én Lelkem fénye is
továbbvándorolt az idők folyamán keletről
nyugatra, hogy ne korlátozzátok dicsőségemet
és hatalmamat bizonyos helyekre, emberekre
vagy fajokra. (110, 9)
26. Nekem elég, ha kevesen hallanak Engem,
mert holnap ők viszik majd a bizonyságot
embertársaiknak. Tudom, hogy ha minden
embert meghívtam volna, a legtöbbjük nem
jött volna el, mert a világ dolgai lekötik őket.
Megtagadnának Engem, és megakadályoznák,
hogy a jóakaratú emberek eljöjjenek, hogy
meghallgassanak Engem.
27. Itt, e jelentéktelen helyek magányában,
ahol megismertetem magamat, megszülöm
magvaimat. Az egyszerű szíveket
közösségekben egyesítem, majd amikor távol
vannak az anyagias élet zajától, a szeretetről,
az örökkévalóságról, a szellemről, az igazi
emberi és szellemi értékekről beszélek nekik,
és arra késztetem őket, hogy az életet a
szellem és nem az érzékek által szemléljék.
28. Ezeket a gyermeki szíveket tanítványoknak
nevezem, és azok, akik soha semmit nem

birtokoltak, akiket soha nem vettek észre a
szomszédaik, elégedettséggel töltötte el, hogy
Én hívtam őket, és új életre keltek. Azzal a
meggyőződéssel és örömmel keltek fel, hogy
hasznosak lehetnek felebarátaik számára,
mert az Úr beléjük helyezte kinyilatkoztatásait,
és megmutatta nekik a szeretet útját.
29 Lehet, hogy egyesek megtagadják őket, és
kigúnyolják őket, mert Jézus tanítványainak
nevezik magukat - de bizony mondom nektek,
még ha ezt a kegyelmet meg is tagadják tőlük,
akkor is az én tanítványaim maradnak. (191,
33 - 36)
30 A világ várja a hangomat, hogy hívjam; az
emberi szív, bár halott a hit számára, várja
Krisztus hangját, hogy közeledjen hozzá, és azt
mondja neki: "Kelj fel és járj!".
31 A "halottak", a "vakok", a betegek és a
páriák nagyon nagy népet alkotnak. Elmegyek
hozzájuk, mert azok, akik lelkileg vagy
fizikailag szenvednek, a legfogékonyabbak
jelenlétemre. A világ nagyjai - azok, akiknek
hatalmuk, gazdagságuk és világi dicsőségük
van - nem gondolják, hogy szükségük van Rám,
és nem is várnak Engem: mit adhatna nekik
Krisztus, hiszen azt mondják, hogy már
mindenük megvan? Valamilyen lelki javak,
vagy egy hely az örökkévalóságban? Ez nem
érdekli őket!
32. Ezért kerestem fel a szegények és a
testben és lélekben betegek e sokaságát, hogy
megismertessem velük Tanításomat; mert
vágyakoztak utánam, kerestek Engem. Így
természetes volt, hogy érezték jelenlétemet,
amikor eljött az idő, hogy újból megmutassam
magam az emberiségnek. (291,32 - 34)
Az isteni kijelentések továbbítása
33 Aki kételkedik ebben a megnyilvánulásban
az emberi értelmi képesség által, az úgy
cselekszik, mintha megtagadná a többi
teremtmény fölötti felsőbbrendűségi státuszát
- mintha megtagadná saját szellemét, és nem
akarná tudatosítani azt a szellemi és
intellektuális szintet, amelyet végtelen próbák,
szenvedések és küzdelmek révén ért el.
34 Ha tagadjátok, hogy értelmetek vagy
szellemetek segítségével teszem Magamat
ismertté, az önmegtagadás, és az alacsonyabb
rendű teremtmények helyére helyezitek
magatokat.
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35 Ki nem tudja, hogy az ember Isten
gyermeke? Ki nem tudja, hogy van benne
szellem? Akkor miért ne hihetnénk, hogy az
Atya és gyermekei között kell lennie egy vagy
több módnak az egymással való
kommunikációra?
36. Mivel értelem vagyok, az értelmeteken
keresztül fordulok hozzátok; mivel szellem
vagyok, a szellemetekhez fordulok. De hogyan
fogják megérteni és elfogadni ezt az igazságot
azok, akik tagadják megnyilvánulásomat, ha
soha nem akartak Engem szellemként
tekinteni és felismerni? Szívükben sok téves
elképzelés alakult ki, például az, hogy azt
gondolják, hogy én egy emberi alakot öltött
Isteni Lény vagyok, akit szimbólumokkal és
képekkel kell szimbolizálni, hogy azokon
keresztül kommunikálhassanak Velem.
37. Az évszázadok során az Engem ily módon
kereső emberek hozzászoktak képeik és
szobraik némaságához, amelyek előtt
imádkoznak és szertartásokat mutatnak be, és
szívükben végül kialakult az a vélemény, hogy
senki sem méltó arra, hogy lássa, hallja vagy
érezze Istent. Azt mondják, hogy végtelenül
magas vagyok ahhoz, hogy megközelítsem a
férfiakat, és ezek azt hiszik, hogy csodáló
hódolatot nyújtanak Nekem. De tévednek,
mert aki azt mondja, hogy túl nagy vagyok
ahhoz, hogy olyan kicsiny teremtményekkel
társuljak, mint az ember, az tudatlan, aki
tagadja a legszebb dolgot, amit Lelkem
kinyilatkoztatott nektek: az alázatot.
38. Ha hisztek Krisztusban, ha kereszténynek
valljátok magatokat, nem szabad olyan
képtelen gondolatokat táplálnotok, mint
például azt gondolni, hogy nem vagytok
méltók arra, hogy az Uratok megszólítson
benneteket. Elfelejtettétek, hogy maga a
keresztény hitetek az isteni szeretetnek azon a
bizonyítékán alapul, amikor Isten "Igéje"
emberré lett? Milyen kézzelfoghatóbb és
emberibb megközelítés találkozhatna a bűnös
és testi emberek megértésével, akiknek lelke
elsötétült és lelkük gyenge, mint az, amelyben
emberré tett Isteni hangomat hallatták velük?
39 ez volt az emberek iránti szeretet, alázat és
könyörületesség legnagyobb bizonyítéka,
amelyet vérrel pecsételtem meg, hogy mindig
szem előtt tartsátok, hogy senki sem méltatlan
Hozzám, hiszen azok kedvéért, akik a sárban, a
sötétségben és a bűnökben a leginkább

elvesztek, tettem az Igémet emberré, és
ontottam Vérem életerejét; ez volt az
emberek iránti szeretet, alázat és
könyörületesség legnagyobb bizonyítéka,
amelyet vérrel pecsételtem meg, hogy mindig
tudjátok, hogy senki sem méltatlan Hozzám!
40 Miért tagadják tehát azok, akik mindezt
hiszik, most jelenlétemet és
megnyilvánulásomat? Miért akarják azt
mondani, hogy ez nem lehetséges, mert Isten
végtelen, az ember pedig túl alacsony, túl
jelentéktelen és méltatlan? Bizony mondom
nektek, aki megtagadja jelenlétemet ebben az
időben, az megtagadja jelenlétemet a világban
abban a Második Korszakban, és megtagadja
szeretetemet és alázatomat is.
41. Számotokra, bűnösök, természetes, hogy
bűneitekben távol érzitek magatokat Tőlem.
Én viszont úgy érzem, hogy minél több vétket
követsz el, és minél jobban beszennyezed a
szellemedet és a lelkedet, annál szükségesebb,
hogy hozzád forduljak, hogy fényt adjak
neked, hogy elérjelek, hogy meggyógyítsalak
és megmentselek.
42. Tudtam, hogy amikor újra megismertetem
magam gyermekeimmel, sokan megtagadnak
majd Engem, és ezért már akkor
bejelentettem visszatérésemet; de
ugyanakkor világossá tettem, hogy jelenlétem
szellemi lesz. De ha kételkedtek ebben,
ellenőrizzétek annak a négy tanítványnak a
tanúságtételével, akik leírták szavaimat az
evangéliumokban.
43. Itt vagyok a Szellemben, elküldöm nektek
Szavamat a fénylő "felhőből", és e
szócsöveken keresztül emberszámba veszem,
mint előkészítő útmutatást ahhoz a
megnyilvánuláshoz, amelyhez mindannyian el
fogtok jutni: a szellem és a szellem közötti
párbeszédhez. (331, 1 - 10; 13)
44 Az isteni gondolatok
elragadtatott hanghordozóim szavakba
foglalták, amelyek mondatokká egyesülve egy
olyan szellemi tanítást alkottak és alapítottak
meg, amely tele van kinyilatkoztatásokkal és
tökéletes tanításokkal.
45. Ez a megígért Vigasztaló, ez az Igazság
megjövendölt Lelke, aki mindenre megtanít
majd benneteket. A felkészülés már
elkezdődött, közelednek azok az idők, amikor
szükségetek lesz Rá, aki az Ő Lelkében erőt
merítve, nemes és egyszerű szívvel,
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bölcsességgel és irgalommal fog vezetni
benneteket. (54, 51 - 52)
46. Tanításom azért jön hozzátok, hogy
világosságot hozzon az elmétekbe. De ne
lepődjetek meg azon a módszeren, ahogyan
ebben az időben eljöttem hozzátok; ne
zavarodjatok meg tőle, de ne is váljon rutinná.
47. Amikor Isteni fényem eléri annak a
személynek az elméjét, aki hanghordozóként
szolgál Engem, akkor rezgésekké sűrűsödik,
amelyek a bölcsesség és a szeretet szavaivá
alakulnak át. Hány lépcsőfokot kell a mennyei
létrán leereszkednie a szellememnek, hogy
ebben a formában elérjen téged! És a
"Szellemi világomat" is el kellett küldenem
neked, hogy részletes magyarázatot adjon
tanításaimról. (168, 48)
48. Az elme emberi szervén keresztül teszem
Magamat ismertté, mert az agy az a
"készülék", amelyet a Teremtő tökéletesen
teremtett, hogy az értelem, amely a szellem
fénye, megnyilvánulhasson benne.
49. Ez a "készülék" egy olyan modell, amelyet
soha nem tudtok utánozni minden
tudományotokkal. Formáját és felépítését
mintaként fogjátok használni az
alkotásaitokhoz, de soha nem fogjátok elérni
azt a tökéletességet, amellyel Atyátok művei
rendelkeznek. Akkor miért kételkedsz abban,
hogy használni tudom azt, amit létrehoztam?
(262, 40 - 41)
50. Mesteri szeretetem minden időben
gondosan ügyelt arra, hogy az embereknek azt
a tanítást adjam, amelyre szükségük volt, és
mindig azért jöttem hozzájuk, hogy szellemi
érettségüknek és értelmi fejlettségüknek
megfelelően szóljak hozzájuk.
51. Azért jöttem hozzátok, mert láttam, hogy
az emberek szava és az általatok alkotott
tanítások nem oltják szellemetek égő szomját a fényre, az igazságra, az örökkévalóságra és a
szeretetre való szomjúságot. Ezért helyeztem
Magamat közétek, és szolgálom Magamat az
alázatos, tudatlan és műveletlen embereknek,
hogy az elme és a szellem elragadtatásába
essék, hogy a harmadik korszak üzenete
kiáradhasson a szájukból.
52. Ahhoz, hogy méltóak legyenek Isteni
gondolataim befogadására és továbbítására,
meg kellett küzdeniük az anyagiasodás és a
világ kísértései ellen. Ily módon, saját
személyiségüket visszaszorítva és hiúságukat

megfenyítve, elérték lényük teljes átadását
azokban a rövid időszakokban, amelyekben
felajánlották értelmi szervüket az isteni
sugallatnak, és így lehetővé tették, hogy
ajkukról bölcsességgel, gyengédséggel,
igazságossággal, balzsammal és békével teli
szó jöjjön.
53. Mindig lesznek olyanok, akik nem tudják
megérteni, hogyan lehetséges, hogy a
hanghordozók ennyi tudást képesek szavakkal
kifejezni, és az életnek ennyi lényegét a
hallgatók sokaságának elméjére árasztani
anélkül, hogy Szellemem leszállna az agyakba,
és csak fényem egy sugara világítaná meg
őket. Válaszul azt mondom nektek, hogy még
a Királycsillagnak, ahogy ti a Napot nevezitek,
sem kell a Földre jönnie, hogy megvilágítsa
azt, mivel a fény, amit a bolygótokra küld a
távolból, elég ahhoz, hogy fényben, melegben
és életben fürödjön.
54 Hasonlóképpen, az Atya Szelleme, mint a
végtelen ragyogású nap, mindent megvilágít
és megelevenít a fény által, amelyet minden
teremtményre, szellemi és anyagi
teremtményre egyaránt leküld.
55 Értsétek meg tehát, hogy ahol az én
világosságom van, ott az én Lelkem is jelen
van. (91, 12 - 16)
56. Szellemem fényének egy szikrája, az Isteni
Ige visszatükröződése az, ami leszáll annak a
hanghordozónak a szellemére, akin keresztül
hallhatóvá teszem számotokra az üzenetemet.
Melyik emberi hanghordozó kaphatná meg az
"Ige" minden erejét? Nincs. És bizony
mondom nektek, még nem tudjátok, mi az Ige.
57 Az "Ige" az Élet, a Szeretet, az Isten Igéje,
de mindebből a hanghordozó csak egy atomot
képes befogadni. De itt, ebben a
fénysugárban, ebben az esszenciában
felfedezhetitek a Végtelent, az Abszolútumot,
az Örökkévalót.
58. Hogy rólam beszéljek, azt nagy műveken
keresztül éppúgy meg tudom tenni, mint kis és
korlátozott megnyilvánulásokon keresztül. Én
vagyok mindenben, minden rólam beszél, a
nagy és a kicsi egyaránt tökéletes. Az
embernek csak azt kell tudnia, hogyan kell
megfigyelni, gondolkodni és tanulmányozni.
(284, 2 - 3)
59. Az én "Igém" nem vált újra emberré.
Jelenleg "a felhőn" vagyok, a túlvilág
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szimbólumán, ahonnan sugárzásom ered,
amely megvilágosítja a hanghordozó elméjét.
60. Tetszett nekem, hogy az emberen
keresztül közlöm magam, és elhatározásom
tökéletes. Ismerem az embert, mert én
teremtettem. Méltónak tartom őt, mert az én
gyermekem, mert tőlem származik.
Felhasználhatom őt, mert erre teremtettem
őt, és az ő közvetítésével kinyilatkoztathatom
dicsőségemet, mert azért teremtettem őt,
hogy benne dicsőítsem magam.
61 ember! Ő az én képmásom, mert ő az
értelem, az élet, a tudatosság, az akarat, mert
rendelkezik valamivel az összes
tulajdonságomból, és a szelleme az
örökkévalósághoz tartozik.
62 Gyakran jelentéktelenebbek vagytok, mint
hittétek, máskor pedig nagyobbak vagytok,
mint azt el tudnátok képzelni. (217, 15 - 18)
63. Ha egy kicsit elgondolkodtok és
tanulmányozzátok a Szentírást, látni fogjátok,
hogy minden prófétában egyetlen szellemi
tartalom jutott kifejezésre, amelyet szavaikkal
átadtak az embereknek. Ők a materializált
istentisztelet hibái nélkül adtak buzdításokat,
kinyilatkoztatásokat és üzeneteket az
embereknek, amelyeket az emberek
akkoriban gyakoroltak. A törvény és Isten
Igéjének betartására tanítottak, és segítettek
az embereknek a Mennyei Atyával való
kommunikációban.
64. Emberek, nem találtok nagy hasonlóságot
azok között a próféták és e hanghordozók
között, akik által most szólok hozzátok? Ez
utóbbiak ajkára helyezem törvényem lényegét
is, szavaikon keresztül inspirációm eljut
hozzátok, és sugárzóan tör elő belőlük az
útmutatás, amely arra hívja a hallgatókat,
hogy a leghangosabban keressék Urukat.
Félelem nélkül beszélnek, hogy a sokak között,
akik hallgatják őket, vannak felderítők vagy
fanatikusok is. Odaadóan teljesítik feladatukat
Atyjuk szolgálatában, hogy rajtuk keresztül
szólhasson az emberiséghez, és átadhassa neki
ezeket a tanításokat, amelyek a fény új útjait
nyitják meg az emberek előtt.
65. Emberek, nemcsak nagy hasonlóság van e
próféták és e hanghordozók között, hanem
tökéletes kapcsolat is van közöttük. Azok
megjövendölték ezeket, és amit azok régen
megjövendöltek, azt most ezek a szolgák
látják. (162, 9 - 11)

66. Nem minden hanghordozóm volt képes és
hajlandó felkészülni arra, hogy szolgáljon
Engem, és sokszor kellett fényemet
leküldenem tisztátalan elmékre, amelyek
haszontalan dolgokkal, ha nem is bűnös
dolgokkal voltak elfoglalva. Megszegésükkel
igazságosságomat hozták a színre, mert
elméjüket megfosztották minden
ihletettségtől, ajkukat pedig minden
ékesszólástól, hogy kifejezzék az isteni
üzenetet.
67. Ezekben az esetekben a hallgatók tömege
becsukta a fülét ezekre a szegényes
igehirdetésekre, de cserébe megnyitották
elméjüket, hogy érezzék bennük Jelenlétemet
és befogadják Lényegemet. Az emberek azzal
az esszenciával táplálkoztak, amelyet
kegyelmem küldött nekik abban a pillanatban;
de a hanghordozó megakadályozta, hogy
olyan üzenet jöjjön, amely nem az ő ajkáról
származott, így kényszerítve a jelenlévőket
arra, hogy szellemtől szellemig beszélgessenek
Mesterükkel, noha még nem voltak
felkészülve arra, hogy ilyen formában fogadják
el sugallataimat. (294, 49)
A bejelentések formája
68. A Mester tanítása mindig ugyanúgy
kezdődik, mert ugyanazt a szeretetet
tartalmazza. A szeretetben kezdődik és az
irgalomban végződik - két szó, amelyben
minden tanításom benne van. Ezek a
magasrendű érzések adnak erőt a szellemnek,
hogy elérje a fény és az igazság régióit. (159,
26)
69. Mondhatnád, hogy a nyelv külső formája,
amelyen a Második Korszakban beszéltem, és
az, amelyet most használok, különbözik, és
részben igazad lenne. Mert Jézus akkoriban
azoknak a népeknek a kifejezéseivel és
nyelvjárásaival beszélt hozzátok, amelyek
között élt, ahogyan én is ezt teszem ma azok
szellemével kapcsolatban, akik hallják az
Igémet. De a szellemi tartalom, amelyet ez a
szó közvetít, amely akkor és most is adott,
ugyanaz, egy, változatlan. Mégis sokan nem
hallgattak erre, akiknek a szíve
megkeményedett, és akiknek az elméje
bezárult. (247, 56)
70. Ó hitetlenek! Jöjjetek és hallgassatok
gyakran rám, az én szavam legyőzi a
kétségeiteket. Ha az a benyomásotok, hogy
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szavam kifejezése nem ugyanaz, mint egykor,
akkor azt mondom nektek, hogy ne
ragaszkodjatok a formához, a külsőhöz, hanem
keressétek a jelentést, ami ugyanaz.
71. A lényeg, a jelentés mindig csak egy, mert
az Isteni örök és változatlan; de a forma,
amelyben a kinyilatkoztatás eljut hozzád, vagy
amelyen keresztül megismertetem veled az
igazság egy további részét, mindig az általad
elért befogadóképességnek vagy fejlődésnek
megfelelően mutatkozik meg. (262, 45)

vannak, és ugyanazt a szót hallják; de
számukra más a jelentése, a lényege, bár
ugyanazt a boldogságot, ugyanazt a felüdülést,
ugyanazt a bátorítást és ugyanazt a kenyeret
élvezik. (345, 81 -82)
77. Minden világra fényem egy-egy sugarát
küldöm. Ezt a fényt emberi szavak formájában
küldtem nektek, ahogyan más otthonokba is
eljut az inspiráción keresztül.
78. Ennek az Isteni Sugárnak a fényében
minden szellemi lény egyesülni fog, és egy égi
létrát alkot belőle, amely ugyanahhoz a
ponthoz, a Szellemi Királysághoz vezet,
amelyet mindannyiótoknak ígértek, akik az Én
Istenségem szellemi részecskéi vagytok. (303,
13 - 14)

A túlvilági lények jelenléte Krisztus
tanításaiban
72. Bizony mondom nektek, azokban a
pillanatokban, amikor szavam átragyog az
emberi elmén, testetlen entitások ezrei és
ezrei vannak jelen megnyilvánulásomnál, és
hallgatják szavamat; számuk mindig nagyobb,
mint azoké, akik az anyagban igazodnak el.
Hozzátok hasonlóan ők is lassan haladnak
előre a sötétségből, hogy belépjenek a
világosság országába. (213,16)
73. Ti a földön az emberi értelmi képességen
keresztül halljátok ezt az én szavamat, és a
tiéteknél magasabb életszinten az ott lakók,
más szellemlények is hallják; ahogyan más,
még magasabb életszintek szellemlényei is
hallják, akik ott otthon vannak. Mert ez a
"koncert", amelyet az Atya a "Harmadik
Időben" a fény szellemeivel ad, egyetemes.
74. Kimondtam: Sugárzásom egyetemes,
szavam és (benne foglalt) szellemesszenciám
szintén egyetemes, és még a legmagasabb
szinten is, amit a szellemek elértek,
meghallanak Engem. Jelenleg ebben a
megnyilvánulásban a legtökéletlenebb módon
hallotok Engem, vagyis az embereken
keresztül.
75. Ezért most felkészítelek benneteket a
magasabb rendű hirdetésekre, hogy amikor
belépsz a szellemi világba, és teljesen
elhagyod ezt a földet, akkor egyesülhess az
élet egy új szakaszával, hogy meghallgasd azt a
"koncertet", amelyet az Atya a szellemeddel
együtt ad elő.
76. Ma még mindig az anyagban vagy, szívedet
és lelkedet frissíted fel ezzel a szóval, és azok a
lények, akik a földön hozzád tartoztak, akiket
még mindig apának, férjnek, feleségnek,
testvérnek, gyermeknek, rokonnak vagy
barátnak hívsz, az élet más szakaszaiban

A megnyilvánulások időbeli korlátja
79. Országom leszáll a szenvedő emberiségre,
és szavam visszhangzik e kor kiválasztottjain
keresztül, hogy azok, akik Engem hallanak,
embertársaik vigasztalásaivá váljanak.
80. Minden időben voltak közvetítőim az
emberek és az Istenségem között; ők voltak a
szelíd és alázatos szívűek, akiket
felhasználtam. Most készítem fel tanításaim új
hírnökeit, hogy ez a jó hír a szellemi életre
való ébredés legyen az emberek között.
81. Hányan alszanak még azok közül, akik
képesek lennének egy nemes szellemi
küldetés teljesítésére, szétszóródva a
világban! Fel fognak ébredni, és szellemi
fejlődésüket akkor fogják bizonyítani, amikor
érzelmeik magasztosságában hasznos
lényekké válnak felebarátaik számára.
Alázatosak lesznek, és soha nem dicsekednek
felsőbbrendűségükkel. (230, 61 - 63)
82 Az Én Művemnek hamisítatlanul kell
eljutnia az emberiséghez, hogy az a megváltás
keresztjét felvállalva elindulhasson Törvényem
beteljesítésére.
83. Megígértem az embereknek, az egész
emberiségnek, és teljesíteni fogom, mert
szavam a királyé; tanítványaimon keresztül
küldöm el szavam aranybúzáját, és ez
előkészületül szolgál az emberek számára,
hogy hamarosan élvezhessék a szellemtől
szellemig tartó párbeszédet. Mert 1950 után
sem itt, sem máshol nem fogom magam újra
ismertté tenni egy hanghordozó megértésén
keresztül. (291, 43 - 44)
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események az emberiségben, világméretű
háborúk, a bűn a tetőfokán. Hogy a világ ne
essen tévedésbe, és ne várjon Engem újra
emberként, tudattam velük, hogy Krisztus "a
felhőn", azaz a Lélekben fog eljönni.
6 Ez az ígéret beteljesedett. Itt a Mester
szellemben szól a világhoz. Itt van a béke és a
világosság országának Ura, aki egy
mérhetetlenül nagy bárkát épít, amelyben az
emberek menedéket találhatnak és
megmenekülhetnek, mint az "első
alkalommal", amikor Noé megépítette a
bárkát, hogy megmentse az emberi magot
(122, 52-53).(122, 52-53).
7. A mód, ahogyan kinyilatkoztattam magam
ebben az időben, különbözik a Második
Korszakétól, de a célom ugyanaz: Hogy
megmentse az emberiséget, hogy kivonja
abból az örvényből, amellyel útja során
találkozott, és amelyből nem tudott
kiszabadulni.
8. A kísértés teljes erejével elszabadult, és az
ember elesett, mint egy kisgyermek, és nagy
szenvedést élt át. Mély zavarában kiönti
szenvedésének poharát, és Hozzám kiált, és az
Atya vele van.
9. Az élesztőgombák még mindig a pohárban
maradtak, de én segítek nektek elviselni
azokat a fájdalmakat, amelyek
engedetlenségetek következményei. Boldogok
vagytok, akik hallotok engem, mert erősek
lesztek! De mi lesz a többiekkel, amikor ez a
nagy szenvedés eléri őket? Összeomlik-e a
lelkük a hit hiánya miatt? Izrael imája kell,
hogy támogassa őket. (337, 38)
Ez a név Isten új népére, a "szellemi Izraelre"
utal, nem pedig Izrael állam lakóira vagy a
zsidó nép egészére (további részletekért lásd a
39. fejezetet).
10 Végtelen szeretettel kereslek téged. Annyi
kegyelmet és annyi ajándékot helyeztem a
lelkedbe, hogy nem vagyok hajlandó
elveszíteni egyetlen gyermekemet sem. A
Lelkem része vagy, a Lényem része vagy lehet-e rossz, hogy ilyen buzgalommal és
szeretettel kereslek téged?
11. Valahányszor lejövök, hogy átadjam
nektek a szavamat, a tömegek között az
"utolsókat" találom; ők azok, akik a szívükben
a legtöbbet kérnek Tőlem. Mégis
kedveskedem nekik, és mindig válaszolok a
kérdéseikre.

5. fejezet - Isten új
kinyilatkoztatásának oka
Isten megváltó akarata
1. Ha nem lenne tudatlanság a világban, ha
nem lenne vér, ha nem lenne fájdalom és
nyomorúság, akkor nem lenne ok arra, hogy
Szellemem úgy materializálódjon, hogy
érzékeitek számára érzékelhetővé teszi magát.
De neked szükséged van Rám. Tudom, hogy
ezekben az időkben csak az Én szeretetem
menthet meg benneteket, és ezért jöttem el.
2. Ha nem szeretnélek titeket, mit jelentene
számotokra, hogy tönkreteszitek magatokat,
és mit jelentene fájdalmatok? De én vagyok a
ti Atyátok - egy olyan Atya, aki érzi a gyermek
fájdalmát magában, mert minden gyermek
egy kis része neki. Ezért minden egyes
szavamban és minden egyes sugallatban az
igazság fényét adom nektek, ami a lélek
számára életet jelent. (178, 79 - 80)
3 Itt vagyok közöttetek, a szíveteket verem.
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 a Munkámat; ezért
jöttem Nagy Harcosként, hogy harcoljak a
sötétség és a gonosz ellen, és Velem együtt
jöttek a Jó Szellemek, a Szellemi Világ, hogy
befejezzék a 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. 268, 31)
4 Az én szavam ismét kellemetlen lesz az
embereknek, mint a múltban, de én az
igazságot mondom nekik. Anélkül, hogy bárkit
is lelepleztem volna, a képmutatót
képmutatónak, a házasságtörőt
házasságtörőnek, a gonoszt gonosznak
neveztem. Az igazságot eltorzították, és
szükség volt arra, hogy újra felragyogjon,
ahogy most az igazságot elrejtették, és ezért
újra napvilágra kell kerülnie az emberek szeme
előtt. (142, 31o.)
5 Nem egyszer, hanem többször és különböző
módon bejelentettem és megígértem
tanítványaimnak, hogy újra eljövök.
Meghirdettem nektek a jeleket, amelyek
eljövetelemre utalnak - jelek a természetben,
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12 Ma azok, akik utoljára jöttek, azt kérdezik
tőlem, mi a célja visszatérésemnek, mire azt
válaszolom, hogy a cél az, hogy az ember
önmagán keresztül visszatérhessen eredeti
tisztaságához. (287, 19 - 20)

hogy ismét kiűzzem a kereskedőket az Igazság
Templomából.
17 Értsétek meg, hogy nem kell könyvekben,
tanácsokban vagy emberi parancsolatokban
keresni az igazságot ahhoz, hogy elérjétek
szellemi felemelkedéseteket.
18. Mindannyiótoknak szüksége van a
megváltásra, nem fedezek fel olyat, aki már
szilárd talajon áll. Hajótöröttek vagytok egy
viharos éjszaka közepén, ahol mindenki a saját
életéért küzd, nem gondolva a szomszédjára,
mert az élete veszélyben van.
19. De bizony, mondom nektek, én vagyok a ti
egyetlen Megváltótok, aki máskor is 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. (252, 37 - 40)
20 Ahogyan az Isteni Utasításokat is hamisan
értelmezték egyszer, úgy hamisították meg az
én Tanításomat is ebben az időben; és így vált
szükségessé, hogy a Mester újra eljöjjön, hogy
segítsen nektek megszabadulni a
tévedéseitektől, mivel nagyon keveseknek
sikerül megszabadulniuk a tévelygéseiktől.
21 bár már akkor megígértem nektek, hogy
újra el fogok jönni; de azt is el kell mondanom
nektek, hogy azért tettem ezt, mert tudtam,
hogy eljön az idő, amikor az emberiség nagyon
messze lesz tőlük abban a meggyőződésben,
hogy tanításaim útján járnak; és ez az az idő,
amelyre meghirdettem a második
eljövetelemet. (264,35 - 36)
22 A második korszakban Krisztus - ugyanaz,
aki ebben a pillanatban beszél hozzátok emberré lett és a földön lakott. Most azonban
szellemben veletek van, beteljesítve az
emberiségnek tett ígéretét: azt az ígéretet,
hogy egy új korszakban visszatér, hogy elhozza
nektek a legnagyobb vigaszt és az igazság
fényét, megvilágítva és megmagyarázva
mindazt, ami az embereknek kinyilatkoztatott.
(91, 33)
23 Az emberiség el van tájékozódva, de azért
jöttem, hogy a Szentlélek világossága által
vezessem őket, és hogy megismerjék szavam
értelmét.
24. Az idők folyamán azokat az írásokat,
amelyeket a tanítványaim hagytak hátra, az
emberek megváltoztatták, és ezért van a

A hibák és az elidegenedett kultuszformák
kiküszöbölése
13. A harmadik korszak teljesen beköszöntött
az emberiség számára. Körülbelül 2000 év telt
el azóta, hogy szavamat adtam nektek, de ezt
a Tanítást, az eltelt idő ellenére, még nem
ismerte el az egész emberiség, mert nem
szeret Engem minden gyermekem. Mégis
mindenki Engem imád, mindenki egy Isteni
Lelket keres, amely az enyém. De nem látok
egységet az emberek között, nem látom
köztük ugyanazt a hitet, ugyanazt a
felemelkedést, ugyanazt a tudást, és ezért
Szentlélekként azért jövök, hogy egyesítsem
őket Magamban, hogy tökéletesítsem őket
Igazságtanárommal, változatlan Igémmel, a
szeretet és igazságosság Törvényével. (316, 4)
14. Az elme elhomályosodása, a hit hiánya, az
igazság tudatlansága sötétséget jelent a
szellem számára, és ez az oka annak, hogy az
emberiség ma téves úton jár. Mennyire
megszaporodtak azok az emberek, akik úgy
élnek, hogy nem tudják és nem is akarják
tudni, hová mennek!
15. Tudtam, hogy az emberek számára eljön
egy ilyen időszak, tele fájdalommal,
zűrzavarral, bizonytalansággal és
bizalmatlansággal. Megígértem, hogy
megmentelek benneteket ettől a sötétségtől,
és itt vagyok: én vagyok az Igazság Lelke. Miért
akarsz Engem újra emberként? Nem
emlékeztek arra, hogy emberként haltam
meg, és azt mondtam nektek, hogy várni fogok
rátok az Országomban? Ezzel megértettem
veletek, hogy a Lélek örökkévaló, halhatatlan.
(99, 7 - 8)
16 Az én szavam ebben az időben emlékeztet
benneteket a múltra, feltárja előttetek a
titkokat, és hirdeti nektek, hogy mi fog
történni. Helyreállít mindent, amit az emberek
elhajlítottak és érvénytelenítettek; mert Én,
mint az Igazság Őrzője, buzgalmam és
igazságosságom kardjával jövök, hogy
leromboljak mindent, ami hamis, hogy
szétzúzzam a képmutatást és a hamisságot,
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felekezetek között viszálykodás. De minden
tanításomat elmagyarázom, hogy az
emberiséget egyetlen fényben és egyetlen
akaratban egyesítsem. (361, 28 - 29)
25. Ma egy új szakasz kezdődik a világ
számára, amelyben az ember a gondolkodás
nagyobb szabadságára törekszik, amelyben
azért küzd, hogy megtörje a rabláncokat,
amelyeket szelleme magával rántott. Ez az az
idő, amikor látni fogjátok, hogy a nemzetek a
szellemi táplálék és az igaz fény iránti
vágyukban átlépik a fanatizmus korlátait, és
mondom nektek, hogy senki, aki akár csak egy
pillanatra is megtapasztalja a gondolkodás, a
kutatás és a cselekvés szabadságának
boldogságát, soha többé nem fog önként
visszatérni a börtönébe. Mert most már a
szeme meglátta a fényt, és az elméjét
elragadták az isteni kinyilatkoztatások. (287,
51)
26. Tudtam, hogy az emberek nemzedékről
nemzedékre egyre inkább misztifikálni fogják
tanításomat, megváltoztatják törvényemet és
eltorzítják az igazságot. Tudtam, hogy az
emberek elfelejtik a visszatérésemre tett
ígéretemet, és hogy többé nem tekintik
magukat testvéreknek, és a legkegyetlenebb,
leggyávább és legembertelenebb fegyverekkel
gyilkolják egymást.
27. De most eljött az idő és a megígért nap, és
itt vagyok. Ne ítéljétek el azt az utat, amelyet
választottam, hogy megismertessem magamat
veletek, mert nem a világ az, akinek meg kell
ítélnie Engem, hanem Én vagyok az, aki
megítélem az emberiséget, mert most van az
ítéletük ideje.
28 Királyságot alapítok az emberek szívében nem földi királyságot, ahogy azt sokan várják,
hanem szellemi királyságot -, amelynek ereje a
szeretetből és az igazságosságból fakad, nem
pedig a világ hatalmaiból.
29. Látom, hogy néhányan csodálkoznak, hogy
így hallanak Engem beszélni, de kérdezem
tőletek: Miért akarsz Engem mindig selyembe,
aranyba és drágakövekbe öltözve elképzelni?
Miért akarjátok mindig azt, hogy az Én
Királyságom e világból való legyen, miközben
én az ellenkezőjét mutattam ki nektek?
(279,61 - 64)
30. Már megjósoltam nektek, hogy a harc
heves lesz, mert mindenki tökéletesnek tartja
a vallását és feddhetetlennek a vallásgyakorlás

módját. Mégis azt mondom nektek, hogy ha
így lenne, nem lett volna okom arra, hogy
most idejöjjek és beszéljek veletek.
31 Mélyen spirituális tanítást adok nektek
inspiráció által, mert látom, hogy a pogányság
uralkodik a ti szektáitokban, és hogy a
fanatizmus rossz magja tudatlansággal és
gyűlölettel mérgezett meg benneteket;
Mélyen spirituális tanítást adok nektek, mert
látom, hogy a pogányság uralkodik a ti
szektáitokban, és hogy a fanatizmus rossz
magja tudatlansággal és gyűlölettel mérgezett
meg benneteket.
32. Jobb kezemben van a fénykardom, én
vagyok a harcos és a király, aki elpusztít
mindent, ami ellentétes, minden létező
rosszat és mindent, ami hamis. Amikor a
csatám véget ér, és a szívek megtanulnak
egyesülni, hogy imádkozzanak és éljenek,
szellemed tekintete végtelen fényben és örök
békében fog felfedezni Engem. "Ez az én
királyságom" - mondom majd nektek - "és én
vagyok a királyotok, mert ezért vagyok itt, és
erre teremtettelek titeket: hogy uralkodjatok."
(279, 72 - 74)
Megvilágosodás a való életről
33. Mindenki tudja, hogy én vagyok minden
teremtett dolog Atyja, és hogy a lények sorsa
bennem van. Mégsem kaptam sem a
figyelmüket, sem a tiszteletüket. Ők is
alkotnak, ők is urak, és azt hiszik, hogy
hatalmuk van szomszédaik sorsa felett, miért
hajolnának meg előttem?
34. Ily módon az ember próbára tette
türelmemet és kihívta igazságosságomat. Időt
adtam neki, hogy megtalálja az igazságot, de
nem akart elfogadni semmit Tőlem. Atyaként
jöttem, és nem szerettek; azután Mesterként
jöttem, és nem értettek meg; de mivel
szükséges az emberiség megmentése, most
Bíróként jövök. Tudom, hogy az ember
fellázad igazságosságom ellen, mert még
bíróként sem fog megérteni Engem, és azt
fogja mondani, hogy Isten megbosszulta
magát.
35. Bárcsak mindenki megértené, hogy Isten
nem táplálhat bosszúálló érzéseket, mert az Ő
szeretete tökéletes. Ő sem tud fájdalmat
küldeni; ti magatok vonzjátok azt magatokhoz
a bűneitek által. Isteni Igazságosságom a
szenvedésetek és még a halálotok felett áll. A
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fájdalom, az akadályok, a kudarcok azok a
próbatételek, amelyeket az ember
folyamatosan magára ró, és a vetés gyümölcse
az, amit apránként learat. Nekem elég, ha az
élet minden egyes ilyen válságában fényem
eléri a lelkedet, hogy az elérje a megváltást.
(90,5 - 7)
36. Az Igazság Szelleme az, aki azért száll le,
hogy tisztázza a titkokat és kinyilatkoztassa
nektek az igaz élet élvezéséhez szükséges
tudást. Az Isteni Vigasztalás az, amely ráönti
magát szenvedéseitekre, hogy tanúságot
tegyen arról, hogy az Isteni Ítélet nem
büntetés vagy bosszú, hanem a szeretet
ítélete, hogy a világosságra, a békére és a
boldogságra vezessen benneteket. (107, 24)
37. Tudjátok meg, hogy aki megért és felismer
valamit abból, ami a szárnyalóknak van
fenntartva, az nem tudja többé elszakítani a
lelkét attól a fénytől, ami feltárult előtte. Akár
ismeretlen világokba lép, akár újra és újra
visszatér a földre, amit egyszer isteni
fényszikraként kapott, az mindig újra fel fog
bontakozni lénye legtisztább részéből, mint
egy előérzet, mint isteni ihlet. Időnként
újraéled, mint egy édes ébredés, vagy mint
egy mennyei dal, amely elárasztja a szívet
örömmel, mint a vágyakozás a lelki otthonba
való visszatérésre. Ezt jelenti a tanításom az
ebbe az életbe visszatérő szellemek számára.
Látszólag a szellem elfelejti a múltját, de
valójában nem veszíti el a tanításomról való
tudását.
38. Azoknak, akik kételkednek abban, hogy ez
az Isteni Ige az, amely ebben a pillanatban és
ebben a formában szól hozzájuk, azt mondom,
hogy ha nem akarják Nekem ezt a nevet adni,
ha nem akarják ezt a szót az Isteni Mesternek
tulajdonítani, tanulmányozzák ennek a
tanításnak a jelentését, járjanak a végére
minden egyes gondolatának; és ha a
hallottakon elgondolkodva arra a
következtetésre jutnak, hogy fényt és
igazságot tartalmaz az emberiség számára,
akkor használják azt földi lépéseik
mércéjeként, átalakítva vele életüket.
39. Tudom, hogy én adom nektek az igaz
bölcsességet; amit az emberek hisznek, az a
legkevésbé sem változtatja meg az
igazságomat. De szükséges, hogy az embernek
legyen bizonyossága abban, amit hisz, amit
tud és amit szeret. Csak ezért helyezem

magam néha az emberiség szintjére
megnyilvánulásaimban, hogy felismerjenek
Engem. (143, 54 - 56)
40. Az emberek rólam alkotott elképzelése
nagyon korlátozott, a szellemi ismereteik
nagyon kicsik, a hitük nagyon csekély.
41 A vallások évszázados álomban
szunnyadnak, anélkül, hogy egy lépést is
tennének előre, és amikor felébrednek, csak
magukban izgulnak, és nem merik megtörni
azt a kört, amelyet a hagyományaik révén
teremtettek maguknak.
42. Az alacsonyrendűek, a szegények, az
egyszerűek és a tudatlanok lesznek azok, akik
a fény, a tiszta szellemi környezet, az igazság
és a haladás iránti vágyukban elhagyják ezt a
kört. Ők azok, akik meg fogják szólaltatni a
harangot és az ébresztő hívást, amikor érzik,
hogy a Spiritualizáció Korában eljön az új
kinyilatkoztatásaim ideje.
43 Az emberek fel akarják fedezni a szellemi
élet titkát - azt a létet, amelybe
visszavonhatatlanul be kell lépniük, és amelyet
éppen ezért érdekeltek megismerni.
44. Az emberek kérnek, könyörögnek, kérik a
világosságot szeretetből, mert érzik a
felkészülés szükségességét; de mindenre azt a
választ kapják, hogy a Lelki Élet misztérium, és
hogy a vágy, hogy felemeljék az azt elfedő
fátylat, merészség és káromlás.
45. Bizony mondom nektek, akik az igazságra
és a világosságra szomjaznak, nem találnak a
világon olyan forrást, amelynek vize oltaná
szomjukat. Én leszek az, aki leküldi a
Mennyből a Bölcsesség Vizét, amelyet a
szellemek inni kívánnak. El fogom érni, hogy
igazságom forrása minden szellemre és
minden elmére kiáradjon, hogy a
"misztériumok" semmissé váljanak. Mert még
egyszer mondom nektek, hogy nem Én vagyok
az, aki titkokkal takarózom az emberek előtt,
hanem ti vagytok azok, akik megteremtitek
azokat.
46. Igaz, mindig lesz valami az Atyádban, amit
soha nem fogsz tudni, tekintve, hogy Isten
végtelen, ti pedig csak részecskék vagytok. De
hogy nem tudjátok, kik vagytok az
örökkévalóságban, hogy áthatolhatatlan titok
vagytok magatok előtt, és hogy várnotok kell,
amíg a Szellemi Életbe nem léptek be, hogy
megismerjétek - ezt nem Én írtam elő.
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47. Igaz, hogy a múlt időkben nem így szóltak
hozzátok, és nem volt messzemenő meghívás
a szellemi tudás fényébe való behatolásra; de
csak azért, mert a múltban az emberiség nem
érezte a megismerés olyan sürgető szükségét,
mint ma, és szellemileg és intellektuálisan sem
volt képes a megértésre. Bár mindig kereste és
bökdösött, ezt inkább kíváncsiságból tette,
mint valódi fényvágyból.
48. Ahhoz, hogy az emberek megtalálják az
ösvényt, amely e fényhez vezet, és hogy
képesek legyenek befogadni az Élet és
Bölcsesség Forrásának e vizét, először is fel
kell hagyniuk minden külsődleges imádattal,
és ki kell irtaniuk szívükből minden
fanatizmust. Akkor, amikor elkezdik érezni
szívükben az élő és mindenható Isten
jelenlétét, érezni fogják, hogy lényük
legbelsőbb részéből egy új, ismeretlen,
érzelmekkel és őszinteséggel teli,
emelkedettséggel és szívélyességgel teli áhítat
emelkedik fel, amely a Lélek által
kinyilatkoztatott igazi ima lesz.
49. Ez lesz a Fény felé való felemelkedésének
kezdete, az első lépés a spiritualizáció felé
vezető úton. Ha a Lélek képes kinyilatkoztatni
az embernek az igaz imát, akkor képes lesz
kinyilatkoztatni neki minden képességét is,
amellyel rendelkezik, valamint azt is, hogyan
fejlessze azokat, és hogyan vezesse őket a
szeretet útján. (315, 66 - 75)
50. Megnyilvánulásomban ugyanazokat a
tanításokat találhatjátok, mint a Második
Korszakban; de abban a Korszakban
Szentlelkem fényén keresztül feltártam nektek
a kifürkészhetetlent, és a szellem és a szellem
közötti párbeszédben továbbra is új és nagyon
nagy tanításokat fogok feltárni nektek. A
Hatodik Pecsét teljes tartalmát
megismertetem veletek a Jelenések e
korszakában, ami felkészít benneteket arra az
időre, amikor feloldom a Hetedik Pecsétet. Így
egyre jobban megismeritek a
"Felfoghatatlant"; így fedezitek fel, hogy a
szellemi világ minden szellemi lény otthona, a
végtelen és csodálatos Atya Háza, amely a
magas Túlvilágon vár rátok, ahol megkapjátok
a jutalmat azokért a cselekedetekért,
amelyeket szeretettel és irgalommal
végeztetek embertársaitok iránt. (316, 16)

Az ember fejlődése, spiritualizációja és
megváltása
51. Nem csak anyagi természetetek erkölcsi
gyeplőjeként adom nektek útmutatásaimat;
inkább azzal tudtok megmászni lelki
tökéletességetek nagyobb magasságait.
52. Nem alapítok új vallást közöttetek, ez a
Tan nem tagadja meg a meglévő vallásokat, ha
azok az Én Igazságomra épülnek. Ez az isteni
szeretet üzenete mindenki számára, felhívás
minden társadalmi intézmény számára. Aki
megérti az Isteni Szándékot és teljesíti
parancsaimat, az úgy fogja érezni, hogy a
fejlődés és szellemének magasabb rendű
fejlődése felé vezetik.
53. Amíg az ember nem érti meg a
spiritualizációt, amire az életében szükség van,
addig a béke még sokáig nem lesz valóság a
világban. Másrészt, aki teljesíti a szeretet
törvényét, az nem fog félni a haláltól, sem a
lelkére váró ítélettől. (23, 12 - 13o.)
54. Ezekkel a kinyilatkoztatásokkal nem csak a
világ békéjét akarom elhozni nektek, és
szenvedéseiteket fizikai enyhítéssel enyhíteni.
Ezzel a megnyilvánulással átadom nektek
azokat a nagyszerű tanításokat, amelyek a
spirituális fejlődésetekről szólnak hozzátok.
Mert ha csak a világ javait akartam volna
elhozni nektek, bizony mondom nektek, hogy
elég lett volna a tudósokra bízni, akiket
intuícióm által megvilágosítok, és akiknek
feltártam volna a természet titkait, hogy
kivegyék belőle a gyógyító balzsamot, hogy
meggyógyítsanak benneteket fizikai
szenvedéseitekből.
55 Az Én Munkám más horizontokat akar
mutatni nektek, a bolygótokon túl, a titeket
körülvevő végtelen számú világgal - olyan
horizontokat, amelyeknek nincs vége, amelyek
megmutatják nektek az utat az örökkévalóság
felé, amely a tiétek. (311,13 - 14)
56. Szellemi Tanításomnak különböző céljai
vagy küldetései vannak: az egyik az, hogy
megvigasztalja a szellemet száműzetésében,
és megértesse vele, hogy az Isten, aki
teremtette, örökké várja őt az Ő békés
országában. A másik az, hogy tudatosítsuk
benne, mennyi ajándék és képesség áll a
rendelkezésére, hogy elérje az üdvösségét és a
felemelkedését vagy tökéletessé válását.
57. Ez a szó a spiritualizáció üzenetét hozza,
amely megnyitja az emberek szemét, hogy
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szemtől szembe lássák a valóságot, amelyet
csak abban vélnek megtalálni, amit látnak,
amit megérintenek, vagy amit emberi
tudományukkal bizonyítanak, anélkül, hogy
észrevennék, hogy ezzel a mulandót nevezik
"valóságnak", és megtagadják és tévesen ítélik
meg az örökkévalót, ahol az igazi valóság
létezik.
58. Ez az üzenet járjon nemzetről nemzetre,
házról házra, és hagyja hátra a világosság, a
vigasztalás és a béke magvait, hogy az
emberek néhány pillanatra megálljanak, és
adjanak lelküknek egy pihenést, ami
elengedhetetlenül szükséges, hogy
elgondolkodjon és emlékezzen arra, hogy
bármelyik pillanatban visszatérhet a szellemi
világba, és hogy a világban végzett munkáitól
és vetésétől függ a gyümölcs, amelyet a
szellemi életbe való megérkezésekor learat
majd. (322, 44 - 46).

nagy könyvét, a Spiritualizáció könyvét, amely
megmagyarázza nektek azokat az isteni
kinyilatkoztatásokat, amelyeket a korszakok
során kaptatok.
5 Nem azt ígértem-e nektek, hogy minden
tudás visszaáll az eredeti igazságra? Nos, ez az
az idő, amelyet bejelentettek nektek.
6. Az igazat mondom nektek: Aki elmélkedik
Könyvem tanításain, és igaz vágyakozással
mélyíti el azokat, hogy gyarapítsa tudását, az
elnyeri szelleme számára a fényt, és közelebb
érez Engem magához.
7 A régi és a mai mítoszok el fognak bukni;
minden, ami középszerű és hamis, el fog
bukni; mert eljön az idő, amikor már nem
fogtok tudni táplálkozni a tökéletlenségből, és
akkor a szellem elindul az igazság keresésére,
hogy az legyen az egyetlen tápláléka.
8. Ezekben a tanításokban az emberiség
megtalálja kinyilatkoztatásaim lényegét,
amelyet a mai napig, spiritualizáció hiányában,
nem értett meg. Ősidők óta rátok bíztam azt
hírnökeimen, küldötteimen és tolmácsaimon
keresztül, de csak arra szolgált, hogy
mítoszokat és hagyományokat formáljatok
belőle. Gondolkodjatok el és
tanulmányozzátok ezt a tanítást tisztelettel és
szeretettel, ha meg akarjátok menteni
magatokat évszázados zűrzavartól és
szenvedéstől. De ne feledjétek, hogy nem
fogjátok teljesíteni a feladatotokat, ha csak a
könyv birtoklásával elégedtek meg; nem, az a
feladata, hogy felébresszen és tanítson
benneteket, ha valóban a tanítványaim
akartok lenni. Tanítsatok az általam mutatott
példával, szeretettel és segítőkészséggel. (20,
1- 8)
9. Az Utasításom Könyve azokból a
tanításokból áll, amelyeket ebben az időben az
emberi értelem segítségével diktáltam nektek.
Ezzel a könyvvel, amelyet az emberiség végül a
Harmadik Testamentumként fog elismerni,
meg fogjátok védeni Isteni Ügyemet.
10. Az emberiség csak az Első Korszak
törvényét ismeri, és azt, ami az Első és a
Második Testamentumban meg van írva; de a
Harmadik most egyesíti és kijavítja azt, amit az
emberek felkészültség és megértés hiányában
eltorzítottak. Az emberiségnek
tanulmányoznia kell az üzenetemet, hogy
minden egyes szó magjába hatolva
felfedezhessen egy eszményt, egy igazságot,

6. fejezet - A Harmadik
Testamentum és az Élet Nagy
Könyve
Isten szeretetének, igazságának és
bölcsességének könyve.
1 Az én igém könyve az isteni és igaz szeretet
könyve; benne megtaláljátok a változatlan
igazságot. Nyújtsd ki a kezed, és megtalálod a
bölcsességet, amely segít neked fejlődni és
elnyerni a békét az örökkévalóságban. Aki
elferdíti vagy megváltoztatja annak jelentését,
az vétkezik, és aki egyetlen olyan szót is kihagy
vagy hozzáad, amely nincs összhangban
tökéletes Tanításommal, az súlyosan megsérti
Törvényemet.
2. Őrizzétek meg ezt az igét eredeti
tisztaságában, mert ez a legszebb örökség,
amit az emberekre hagyok. Írd le tanításomat,
és ismertesd meg embertársaiddal; tartsd meg
hűségesen, mert felelős vagy ezért az
örökségért.
3 Holnap az ember megtalálja benne
kinyilatkoztatásom lényegét, amely
tanításainak fényével az igazság útjára vezeti
őt.
4. A szülőkről a gyermekekre ezek az írások
úgy öröklődnek, mint az élő víz forrása,
amelynek patakja kimeríthetetlenül buzog, és
szívről szívre száll. Tanulmányozzátok az Élet
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egy és ugyanazon fényt, amely elvezeti a
spiritualizációhoz. (348, 26)
11. Feltárom nektek azt, amit a tudós nem tud
megtanítani nektek, mert nem ismeri. Földi
nagyságában aludt, és nem emelkedett fel
Hozzám, hogy bölcsességem után
vágyakozzon.
12 A papság szíve bezárult, akiknek a
különböző szektákban és vallási
közösségekben azt a szellemi tudást kellene
tanítaniuk, amely a szellem számára nagyság
és gazdagság.
13 Láttam, hogy a Törvényt és a Tanításokat,
amelyeket az emberiségre hagytam az elmúlt
időkben, elrejtették és felváltották a rítusok,
külső kultuszok és hagyományok; Láttam,
hogy a Törvényt és a Tanításokat, amelyeket
az emberiségre hagytam az elmúlt időkben,
elrejtették és felváltották a rítusok, külső
kultuszok és hagyományok.
14 Ti azonban, akik mélyen tisztában vagytok
azzal, hogy ennek az igének a lényege
ugyanaz, amit Izrael a Sínai-hegyen kapott, és
amit az emberek sokasága Jézus ajkáról hallott
a "második korszakban", Isten imádása és
művei arra tanítsanak, hogy nem szabad
megfeledkezni az isteni törvényről az ostoba
hagyományok követése miatt, amelyek nem
szolgálják a szellemet. (93, 10 – 13)
15 Emlékeztettelek titeket hírnökeim nevére,
akik által üzeneteket, parancsolatokat,
próféciákat és tanításokat kaptatok.
16 Így egyesítettem az összes korábbi tanítás
tartalmát egyetlen tanítássá.
17 A spiritizmus az az örökség, amelyben a
Három Testamentum egyetlen szellemi
könyvben egyesül. (265, 62 - 64)
18. Ez a Tanítás, amelyet azért nevezünk
szellemi, mert a szellemit tárja fel, az ember
számára kijelölt út, amelyen keresztül
megismeri, szolgálja és szereti Teremtőjét. Ez
az a "könyv", amely arra tanítja az embereket,
hogy szeressék Atyjukat a saját
felebarátjukban. A spiritualizmus olyan
törvény, amely a jót, a tisztát, a tökéletest
parancsolja.
19 E törvény betartásának kötelessége
mindenkit megillet, de senkit sem kényszerít
arra, hogy engedelmeskedjen neki, mert
minden elme élvezi az akarat szabadságát, így
küzdelme és minden tette saját érdemének
számíthat, amikor megítélik.

20 Ismerjétek fel tehát, hogy ez a Tanítás az
Isteni Szeretet lángja, amely gyermekeim
közül az elsőtől az utolsóig mindenkit
megvilágosított és melegséget adott nekik.
(236, 20 - 22)
A Lélek tanítása és Jézus tanítása közötti
kapcsolat
21 A Lélek tanítása nem elmélet, hanem
gyakorlati tanítás mind az emberi életre, mind
a szellem életére nézve. Nincs nála teljesebb
és tökéletesebb tanítás. Már azelőtt elkísér
benneteket, hogy a földre érkeznétek,
végigkísér benneteket az e világban végzett
napi munkátok során, és egyesül a
szellemetekkel, amikor visszatér korábbi
otthonába.
22. Nem én leszek az, aki eltávolítom a
liturgiát és a hagyományokat a
szolgálatotokból - hanem az ember szelleme,
aki önkéntelenül is felülemelkedik régi
elképzelésein, amikor nagyobb fényre van
szüksége, hogy megvilágítsa fejlődésének
útját. Az ember hamarosan megérti, hogy az
egyetlen dolog, amit Istennek felajánlhat, a
szeretet gyakorlása, mert a szeretet jóságot,
irgalmat, bölcsességet és igazságosságot
jelent.
23 A spiritualizmus nem töröl el egyetlenegyet
sem azok közül a szavak közül, amelyeket
Krisztus egykoron hirdetett. Ha nem így lenne,
akkor nem adhatná magának ezt a nevet,
hiszen ezzel szembemenne az igazsággal.
Hogyan lehetne ez a szó ellene, hiszen
ugyanaz a Mester mondja ki. Ha valóban
behatolnátok e Tan értelmébe, akkor
láthatnátok, hogy a mai Igém mindannak a
magyarázata vagy megvilágítása, amit egykor
mondtam. Ezért a mai és a jövőbeli emberiség
képes többet megérteni, mint az elmúlt
nemzedékek, és ezért tisztább, magasabb
rendű és igazabb módon teljesíteni a
Törvényt.
24. Ha figyelmesen megfigyeled
embertársaidat a vallásgyakorlásban, látni
fogod, hogy amit korábban imádatuk tárgya
volt, azt most belső együttérzés nélkül
szemlélik. Ennek oka az, hogy a szellem
magától ébred, és azt kívánja, ami valóban
táplálja. Ezért mondom nektek, hogy ennek az
emberiségnek a külső imádata eltűnik. (283,
27 - 30)
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25 Ebben a szerény és egyszerű, de Isteni
Fénnyel teli könyvben az emberek minden
kétségük tisztázását megtalálják, felfedezik az
elmúlt időkben csak részben kinyilatkoztatott
tanítások teljességét, és megtalálják a tiszta és
egyszerű utat mindannak értelmezéséhez, ami
az ősi szövegekben allegóriákban rejtőzik.
26. Aki, miután megkapta ezt a szellemi
üzenetet, meggyőzi magát a benne foglaltak
igazságáról, és elkezd küzdeni az érzékek iránti
vágya, a bálványimádás és a fanatizmus ellen,
megtisztítva elméjét és szívét mindezen
szennyeződésektől, az felszabadítja lelkét, és
örömöt és békét kap, mert most már képes
lesz küzdeni a rá váró örökkévalóság
elnyeréséért. De azok, akik továbbra is a külső
imádatukban maradnak, akik ragaszkodnak
ahhoz, hogy azt szeressék, ami a világhoz
tartozik, és akik nem hisznek a szellem
kibontakozásában vagy fejlődésében - bizony
mondom nektek, lemaradnak és könnyeket
fognak hullatni, amikor tudatára ébrednek
elmaradottságuknak és tudatlanságuknak.
(305, 4 - 5)

- a mexikói közönség
30 Az emberiség éhezik az én szavamra, az én
igazságomra. Az emberek fényt követelnek és
vágynak az elméjük számára, igazságot
követelnek és vigasztalást várnak. Ez egy
sorsdöntő időszak. Bizony mondom nektek,
sok olyan eszme, elmélet, sőt dogma, amelyet
évszázadokon át igazságnak tekintettek, a
földre fog hullani, és hamisnak fogják elvetni.
A fanatizmus és a bálványimádás ellen azok
fognak küzdeni és azokat fogják felszámolni,
akiket leginkább magával ragadott és
megkötözött. Isten tanításait megértjük,
fényüket, tartalmukat és lényegüket
megértjük és átérezzük.
31 Amikor a tudósok elméjében világosság
lesz, a megpróbáltatások időszaka után,
amelyben nagyon nagy zűrzavart fognak
elszenvedni, és meghallják szellemük hangját,
felfedezik azt, amiről soha nem is álmodtak,
hogy lehetséges.
32 Ismét mondom nektek: Figyeljetek! Mert a
hitvallások és tanok, vallások és tudományok
közötti konfliktus idején sokan azt fogják
gondolni, hogy a könyvek általuk adott tudása
lesz az a fegyver, amellyel legyőzhetik új
tanítványaimat, tudván, hogy nálatok
nincsenek könyvek. (150, 11 - 13)
33 Megmondtam nektek, tanítványok, hogy
szembe fogtok kerülni a nagy egyházakkal és a
kisebb szektákkal; de ne féljetek sem az
egyiktől, sem a másiktól. A rátok bízott Igazság
nyilvánvaló, az általam tanított Ige kívülről
világos és egyszerű, de a végtelenségig mély
értelmű, és ezek erős fegyverek, amelyekkel
harcolni és győzni fogtok.
34. De mondom nektek, egy nép fog felkelni a
földön, tele materializmussal és
hitetlenséggel, hogy megtagadja tőletek a
jogot, hogy Izraelnek nevezzétek magatokat,
hogy megtagadja a tanúságtételeteket, hogy
tanúi voltatok a Messiás megújult
eljövetelének, és ez a nép a zsidó nép. Nem
gondoltál rá? Ez a nép várja a Messiás, a
Megváltó eljövetelét, aki igazságot szolgáltat
neki, és ismét a föld minden népe fölé emeli.
Az a nép tudja, hogy én mindig is eljöttem
hozzá, és ebben a "Harmadik alkalommal" azt
fogja mondani: "Miért jönne Isten egy másik
néphez?" - De íme, itt vannak az én
tanításaim! (332, 10)

Az érvek az új szó érdekében
27. Ha Tanításom olyan furcsának tűnik
számodra, hogy azt hiszed, még soha nem
hallottál ilyen szavakat, pedig ismersz Engem,
akkor azt mondom neked, hogy csodálkozásod
annak az eredménye, hogy nem kutattad
annak lényegét, amit a múlt időkben
kinyilatkoztattam neked. Emiatt ez a Tanítás
furcsának vagy újnak tűnhet számotokra,
holott valójában ez a fény mindig is jelen volt
az életetekben. (336, 36)
28. Tanításom, ebben az időben, mint a
másodikban, megrázza az emberiséget. A
képmutatóknak szembe kell majd nézniük az
őszinteséggel. A hamisság le fogja dobni
álarcát, és az igazság fel fog ragyogni. Az
igazság legyőzi a hazugságot, amely ezt a
világot körülveszi.
29. Az ember képes lesz felfogni és felismerni
mindazt, amiben ész és igazság van; de
mindazt, amit kénytelen volt elhinni, még ha
nem is akarná megérteni, ő maga fogja
elutasítani. Ezért tanításom terjedni fog, mert
világosságot ad, amelyre az embereknek
szükségük van. E munka nagy része azáltal jut
nektek, hogy feltárjátok embertársaitok előtt
annak kezdetét és célját. (237, 28 -29)
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35. Ez a szellemi közösség itt
felismerhetetlenül él. A világ semmit sem tud
a létezésetekről, a hatalmasok nem vesznek
tudomást rólatok, de közeledik a csata a
spiritiszták és a keresztények, a spiritiszták és
a zsidók között. Ez a csata szükséges ahhoz,
hogy Tanításomat az egész emberiségnek
bemutassam. Akkor az Ószövetség a Második
és a Harmadik Testamentummal egyetlen
lényeggé egyesül.
36. Sokaknak lehet, hogy ez lehetetlennek
tűnik; Nekem ez a legtermészetesebb, a
leghelyesebb és a legtökéletesebb. (235, 63 64)

42. Akkor tudni fogjátok, hogy minden szó - az
elsőtől az utolsóig - igaznak bizonyult
igazságban és szellemben, hogy minden
prófécia a történelem előre jelzett menete
volt, amelyet az Atya kinyilatkoztatott az
emberiségnek. Mert egyedül Isten képes arra,
hogy leírja azokat az eseményeket, amelyek
bekövetkeznek. Amikor a próféták szóltak,
nem ők tették, hanem Isten az ő
közvetítésükkel.
43 Elegendő előkészületet adtam új
kiválasztottjaimnak, ahogy Mózesnek és a
"második korszak" négy tanítványának, hogy
az Én Igém teljes épségben, teljes tisztaságban
és igazságban legyen megírva, mert a holnapi
nemzedékeknek szól; de ha valaki hozzá
akarna tenni vagy törölni akarna ebből a
Könyvből, azt számon fogom kérni.
Ez a figyelmeztetés a lényegre, a "szó"
jelentésére vonatkozik, nem a betűkre.
44. Nos, szeretett gyermekeim, ki tulajdonít
jelentőséget annak a könyvnek, amelyet most
kezdtek összeállítani? Igazság szerint senki! De
eljön majd az idő, amikor az emberiség, tele
vágyakozással, tele kíváncsisággal, el fogja
kérni tőled a könyvedet, és akkor felébrednek,
felfedezik a szavamat, és megvitatják azt.
Ebben az eszmei vitában felek kerülnek
napvilágra - tudósok, teológusok és
filozófusok. A nemzeteknek el fogják vinni
Szavad és a Bölcsesség Könyvének
bizonyságtételét, és mindenki az én
Tanításomról fog beszélni. Ez lesz az új csata
kezdete, a szavak, a gondolatok és az
ideológiák háborúja; de végül, amikor
mindenki igazából és lélekben megismeri,
hogy az Úr megírta az Élet Nagy Könyvét,
akkor testvérként fogják egymást átölelni és
szeretni fogják egymást, ahogyan az én
akaratom.
45. Miért nem volt elegendő Jehova szava az
"első korszakban" a világ egyesítésére, és
miért nem volt képes erre Jézus tanítása sem a
másodikban? Miért nem volt elégséges ebben
az időben, hogy 1866 óta átadtam az Igémet,
hogy a nemzetek szeressék egymást és
békében éljenek? Szükséges, hogy a három
könyv egybeforrjon, hogy ez a szó megvilágítsa
az egész világot. Akkor az emberiség követni
fogja ezt a fényt, és Babilon átka megszűnik,
mert minden ember olvassa majd az Igaz Élet
Nagy Könyvét, mindenki ugyanazt a Tant fogja

Az igaz élet nagy könyve
37 Az Én Igém megírva marad minden időkre,
ebből fogjátok összeállítani a Harmadik
Korszak Könyvét, a Harmadik Testamentumot,
az Atya Utolsó Üzenetét; mert mindhárom
Korszakban Istennek megvoltak az
"Aranytollai", hogy meghagyja Bölcsességét az
emberiségnek.
38 Mózes volt az első "aranytoll", amelyet az
Atya használt, hogy kitörölhetetlen betűkkel
írja fel az "Első Korszak" eseményeit egy
tekercsre. Mózes volt Jehova "aranytolla".
Ez a kifejezés az isteni igehirdetések azon
résztvevőinek megnevezésére utal, akiknek az
volt a feladatuk, hogy gyorsírással lejegyezzék
az Úr szavát.
39. A "második korszak" apostolai és követői
között Jézusnak négy "tolla" volt, és ezek
Máté, Márk, Lukács és János voltak. Ezek
voltak az Isteni Mester "aranytollai". De
amikor eljött az idő, hogy az Első
Testamentumot a szeretet, a tudás és a
szellemi fejlődés kötelékei egyesítsék a
Második Testamentummal, egyetlen könyvvé
vált.
40 A "Harmadszorra" pedig, amelyben ismét
megkapjátok a szavamat, szintén
"aranytollakat" rendeltem, hogy írásban
megmaradjon.
41 Amikor eljön az idő, egyetlen könyvet
fogtok összeállítani, és ez a könyv, a
"Harmadik Idő" könyve - amikor eljön az idő egyesülni fog a Második és az Első Idő
könyvével is, és akkor a "Három Idő"
kinyilatkoztatásaiból, próféciáiból és szavaiból
létrejön az Élet Nagy Könyve minden szellemi
lény épülésére.
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követni, és szeretni fogja egymást lélekben és
igazságban, mint Isten gyermekei. (358, 58–
66).
1866 - 1884 Illés szelleme beszélt a
hanghordozók felett, 1884 - 1950 maga az Úr.

6. Ma még mindig a fényt megelőző unalmas
napokban élsz. És mégis, a ködös égboltotok
apró fényesedéseit felhasználva, ez a Fény
áthatol a föld egyes pontjait elérő múló
fénysugarakkal, megérinti a szíveket, és
megremegteti és felébreszti a szellemeket.
7 Mindazok, akiket meglepett ez a fény,
megálltak útközben, és megkérdezték: "Ki
vagy te?". És én így válaszoltam nekik: "Én
vagyok a világ Világossága, én vagyok az
örökkévalóság Fénye, én vagyok az Igazság és
a Szeretet. Én vagyok az, aki megígérte, hogy
visszajövök, hogy beszéljek hozzátok, akiről azt
mondták, hogy Ő az Isten "Igéje"."
8 Mint Saul a damaszkuszi úton, ők is
megalázták minden büszkeségüket, legyőzték
gőgjüket, és alázatosan lehajtották arcukat,
hogy szívükkel azt mondják Nekem: "Atyám és
Uram, bocsáss meg nekem, most már értem,
hogy tudtomon kívül üldöztelek Téged!".
9 Ettől a pillanattól kezdve ezek a szívek kis
követőim lettek; mert ebben a "Harmadik
Korszakban", egészen a mai napig, az új
tanítványaim között nem jelent meg egyetlen
apostol sem, aki olyan odaadással követett
volna, mint az, aki ennyire üldözött Engem a
tanítványaimban, és aki azután ilyen
buzgósággal szeretett Engem. (279, 21 - 24)
10. Az egyházak a rutin és a stagnálás
évszázados álmába süllyedtek, miközben az
igazság rejtve maradt. De azoknak, akik
ismerik Jehova parancsolatait és az isteni
Mester szavát, fel kell ismerniük ebben a
hangban, amely jelenleg hozzátok szól, az
Igazság Szellemének ezekre az időkre ígért
hangját. (92,71)
11 Tudom, hogy sokan felháborodnak majd,
amikor megismerik ezt a szót; de azok lesznek
azok, akik zavaros elméjükben nem akarják
látni, hogy az emberben az emberi természet
mellett a létezés szellemi része is ott van vagy azok, akik, miközben hisznek az emberi
szellemben, hagyományaik és hiedelmeik
szokása által kötve tagadják, hogy a
fejlődésnek végtelenül hosszú útja van.
a szellem számára. (305, 65)
12 Leírva hagyom ezeket a szavakat, és a jövő
tanítványaihoz jutnak el, és amikor
tanulmányozzák őket, frissnek, élőnek fogják
találni, és a lelkük remegni fog az örömtől,
mert érzik, hogy az ő Mesterük az, aki abban a
pillanatban hozzájuk beszél.

7. fejezet - A Lélek-tan hatása és
jelentősége
A kiáltványok hatása
1 Itt, e szó láttán nincs olyan ember, aki ne
remegne lényének külső és belső, azaz
lélekben és testben egyaránt. Miközben
engem hallgat, az életről, a halálról, az isteni
igazságosságról, az örökkévalóságról, a
szellemi életről, a jóról és a rosszról
gondolkodik.
2 Amíg hallja a hangomat, érzi magában a
lelke jelenlétét, és eszébe jut, hogy honnan
jött.
3 Az alatt a rövid idő alatt, amíg rám hallgat,
egynek érzi magát minden felebarátjával, és
lénye legmélyén felismeri őket igazi
testvéreinek, a szellemi örökkévalóságban élő
testvéreinek, akik még közelebb állnak hozzá,
mint azok, akik csak a test szerint vannak,
hiszen ez csak ideiglenesen van a földön.
4. Nincs olyan férfi vagy nő, aki, amikor Engem
hall, ne érezné, hogy Én tekintek rá. Ezért
senki sem meri elrejteni vagy elfedni előttem a
foltjait. És tudatosítom bennük, de anélkül,
hogy bárkit is nyilvánosan lelepleznék, mert én
olyan bíró vagyok, aki soha nem leplez le.
5 Mondom nektek, hogy felfedezem
közöttetek a házasságtörőket, a
gyermekgyilkosokat, a tolvajokat, a bűnösök
lelkén a leprához hasonló erkölcstelenségeket
és betegségeket. De nem csak azzal
bizonyítom nektek szavam igazságát, hogy
megmutatom nektek, hogy képes vagyok
felfedni szívetek vétkeit. Azzal is be akarom
bizonyítani tanításaim erejét, hogy
fegyvereket adok nektek a gonosz és a
kísértések legyőzéséhez, megtanítalak
benneteket a megújulás elérésére, és
felébresztem lényetekben a vágyat a jó, a
magasrendű és a tiszta iránt, és abszolút
ellenszenvet ébresztek mindazzal szemben,
ami nemtelen, ami hamis, és ami ártalmas a
szellemre. (145, 65 - 68)
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13 Azt hiszitek, hogy mindaz, amit mondtam
nektek, csak azoknak szól, akik hallgattak rám?
Nem, szeretett népem, szavammal azokért
beszélek, akik jelen vannak, és azokért, akik
nincsenek jelen, a mára, a holnapra és minden
időkre; azokért, akik meghalnak, az élőkért és
azokért, akik még születnek. (97, 45 -46)

meg minden ember számára. Ez az ajándék
megszünteti az emberiség lelki szegénységét.
(95, 58)
21 Mindenkit megtanítok az Isten imádatának
igaz módjára, valamint az isteni törvény
szerinti helyes életmódra, amelynek
teljesítése az egyetlen dolog, amit az Úr
mindannyiótoknak elismer.
22. Végül meg fogjátok ismerni szavam
tartalmát vagy jelentését, ti emberek. Akkor
felfedezitek, hogy az én Tanításom nem
csupán az Isteni hang, amely az emberekhez
szól, hanem minden szellem kifejeződése is.
23 Az én szavam a bátorító hang, a
szabadságért kiáltó kiáltás, a mentő horgony.
(281, 13 - 15)

Tudás és remény az új szóból
14. Én vagyok a szeretet Igéje, amely
vigasztalást hoz a szenvedőnek, a
zaklatottnak, a sírónak, a bűnösnek és annak,
aki keresett Engem. Az Én Igém az Élet
Folyama ezekben a szívekben, ahol oltják
szomjukat és lemossák tisztátalanságukat. Ez
az út vezet a nyugalom és a béke örök
otthonába.
15. Hogyan gondolhatod, hogy az élet
küzdelme, áldozatai, nehézségei és
megpróbáltatásai az örökkévalóságban való
igazságos jutalom nélkül a halállal végződnek?
Ezért törvényem és tanításaim,
kinyilatkoztatásaikkal és ígéreteikkel együtt
ösztönző, simogató és balzsam a szívetekben a
napi munkátok során. Csak akkor érzed magad
éhesnek és gyengének, ha elfordulsz a
tanításaimtól. (229, 3 - 4)
16 Az emberi teremtmények iránti isteni
szeretetemben megengedem nekik, hogy
megvizsgálják műveimet, és felhasználjanak
mindent, amit teremtettem, hogy soha ne
legyen okuk azt mondani, hogy Isten
igazságtalan, mert elrejti bölcsességét
gyermekei elől.
17 Én formáltalak titeket, és
megajándékoztalak benneteket a szabad
akarattal, és tiszteletben tartottam azt, bár az
ember visszaélt ezzel a szabadsággal,
megszegve Engem és meggyalázva
Törvényemet.
18 de ma éreztetem vele megbocsátásom
simogatását, és megvilágosítom szellemét
bölcsességem fényével, hogy gyermekeim
egytől egyig visszatérjenek az igazság útjára.
19 Az igazság Lelke, amely az én világosságom,
világít a szellemben, mert a meghirdetett
időkben éltek, amelyekben minden titok
világossá lesz előttetek, hogy megértsétek azt,
amit eddig nem értelmeztek helyesen. (104, 9
- 10)
20. A földnek ezen a pontján ismertettem meg
magam, és szavamat ajándékként hagyom

Isten szavának ereje
24 Az Én Tanításom az embert lényének
minden aspektusában fejleszti: érzékennyé és
nemessé teszi a szívet, felébreszti és elmélyíti
az elmét, és tökéletessé és emelkedetté teszi a
szellemet.
A "szív" és a "szellem" kifejezéseknek a
Krisztus különböző megnyilvánulásai
Jelentése: A "szív" (spanyolul: "corazon") a
lélek földi-emberi, szintén testfüggő életét
jelképezi, amellyel a pszichológia foglalkozik,
míg a "szellem" (itt: "espiritu") a lét
magasabb, örökkévaló aspektusát jelöli, amely
"hangján" keresztül engedi magát vezetni
Isten eredendő szikrájától, a lelkiismerettől.
25 Tanításaimat alaposan tanulmányozzátok,
hogy megérthessétek tanításaim
gyakorlásának helyes módját, hogy
fejlődésetek harmonikus legyen; hogy ne csak
az elméteket fejlesszétek, anélkül, hogy a
szellem eszményei felé törekednétek,
amelyeket ösztönöznötök kellene.
26. Lényed minden képessége megtalálhatja
szavamban azt a fényes utat, amelyen a
végtelenségig fejlődhet és tökéletesedhet.
(176, 25 - 27)
27. Az Én Tanításom lényegét tekintve
szellemi, fény és erő, amely leáramlik és
áthatja a szellemeteket, hogy győztessé tegye
azt a gonosszal vívott harcban. Az én szavam
nem csak a fülnek hízeleg, hanem a léleknek is
világosságot ad.
28. Akarsz-e Engem lélekkel hallgatni, hogy az
táplálkozzon és használja e tanítás értelmét?
Akkor tisztítsd meg a szívedet, tisztítsd meg az
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elmédet, és engedd, hogy a lelkiismereted
vezessen. Ezután látni fogjátok, hogy
átalakulás kezdődik a lényetekben - nemcsak
spirituálisan, hanem erkölcsileg és fizikailag is.
Az a felemelkedés, amelyet a szellem a tudás
által fokozatosan elér - az a tisztaság, amelyet
fokozatosan elnyer - tükröződni fog a szív
érzéseiben és a test egészségében.
29 A szenvedélyek egyre gyengébbek lesznek,
a gonoszságok fokozatosan eltűnnek, a
fanatizmus és a tudatlanság egyre inkább
átadja a helyét az igaz hitnek és a törvényem
mély ismeretének. (284, 21 - 23)
30. Ez a Tantétel, amelyet csak kevesen
ismernek és az emberiség nem vesz
tudomásul, hamarosan gyógyító balzsamként
fog eljönni minden szenvedőhöz, hogy vigaszt
nyújtson, meggyújtsa a hitet, eloszlassa a
sötétséget és reményt ébresszen. A bűn, a
nyomorúság, a fájdalom és a halál fölé emel.
31 Nem is lehetne másképp, mert én, az isteni
orvos, a megígért Vigasztaló vagyok az, aki
kinyilatkoztattam nektek. (295, 30 - 31)
32. Ha egyszer átlényegültök, és aztán
találkoztok olyan emberekkel, akik szenvednek
és kétségbeesnek, mert nem tudják birtokolni
azt, amire a világban vágynak, látni fogjátok,
hogy az ő materializmusuk hogyan áll szemben
tanítványaim emelkedettségével, akiknek
elégedettsége nagy lesz, mert törekvéseik és
vágyaik nemesek lesznek, azon a szilárd
meggyőződésen alapulnak, hogy ebben az
életben minden múlandó.
33 Tanítványaim a szellemiség példáin
keresztül fognak szólni a világhoz - olyan
életen keresztül, amely azért küzd, hogy a
szellemet közelebb hozza az istenséghez,
ahelyett, hogy a világ hamis kincseihez
láncolná.
34 Tudom, hogy a materialisták fel fognak
háborodni az eljövendő időkben, amikor
megismerik ezt a tanítást; de a lelkiismeretük
meg fogja mondani nekik, hogy az én szavam
csak az igazságot mondja. (275, 5 - 7)
35. A rád váró nagy napi munkában én leszek a
segítséged. Tanításom nagy felfordulást fog
okozni a világban. Nagy változások lesznek a
szokásokban és az eszmékben, és még a
természetben is lesznek átalakulások. Mindez
egy új korszak kezdetét jelzi majd az
emberiség számára, és a szellemek, akiket
rövidesen a Földre küldök, mindezekről a

próféciákról fognak beszélni, hogy
hozzájáruljanak e világ helyreállításához és
felemelkedéséhez. Ők fogják magyarázni
szavamat és értelmezni az eseményeket. (216,
27)
36 A feltámadás ideje ez a "harmadik idő". A
szellemek a halottakhoz hasonlítottak, a
testek pedig a sírbarlangjukhoz. De eljött
hozzájuk a Mester, akinek az Élet Szava azt
mondta nekik: "Jöjjetek elő és emelkedjetek
fel a Fényre, a szabadságra!".
37 Aki közülük a szemeit a
Ha az ember megnyílik az igazság előtt, és
ezután képes lesz emelni életét, műveit és
érzéseit embertársai iránti szeretetben, akkor
többé nem fogja ezt a világot a száműzetés
helyének vagy a könnyek és vezeklések
völgyének tekinteni, mert egyre inkább érezni
fogja az igazi béke örömét, amelyet a lelki
béke ad.
38. Az emelkedettségnek ez az állapota ebben
az életben annak a tökéletes békének és
fénynek a tükörképe lesz, amelyet a szellem a
jobb világokban fog élvezni, ahol Én magam
fogadom majd be, hogy érdemeinek megfelelő
otthont adjak neki. (286, 13)

A teológusok és materialisták reakciói.
39. Ne ijedjetek meg, ha azt mondják nektek,
hogy aki most szólt hozzátok, az a kísértő volt,
és hogy megjövendölték, hogy ő is csodákat
fog tenni, amelyekkel ő maga fogja
megzavarni és összezavarni a kiválasztottakat.
Bizony mondom nektek, sokan azok közül, akik
ilyen módon ítélik meg megnyilvánulásomat,
azok közül kerülnek ki, akik valóban a gonosz
és a sötétség szolgálatában állnak, még akkor
is, ha ajkuk igyekszik biztosítani, hogy mindig
az igazságot terjesztik.
40. Ne feledjétek, hogy a fát a gyümölcséről
ismerik meg, és én azt mondom nektek: A
gyümölcs ez az Ige, amely e hanghordozók egyszerű szívű férfiak és nők - megértése
felett hallhatóvá vált. A gyümölcsről és azok
szellemi fejlődéséről, akik élvezték, az
emberiség meg fogja ismerni a fát, aki én
vagyok.
41 A Szentháromságos-Máriás Szellemi Munka
terjedni fog, és valódi riadalmat fog okozni
sokakban, akik meg vannak győződve arról,
hogy tanulmányozták és megértették azt a
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tanítást, amelyet korábban az Atyától kaptak,
és hiúvá váltak filozófiáik és tudományaik
ismerete felett, anélkül, hogy felismernék azt
a szellemi fejlődést, amelyet az emberiség
elért.
42 Amikor felébrednek tétlenségükből,
észreveszik, hogy az emberek elméje ma
hogyan gondolkodik és érez, átkokat fognak
szórni az általuk "új eszméknek" nevezett
dolgok ellen, és azt fogják terjeszteni, hogy ezt
a mozgalmat az Antikrisztus hozta létre.
43 akkor a Szentíráshoz, a próféciákhoz és az
Én Igémhez folyamodnak majd, amit a
"Második Korszakban" adtam nektek, hogy
megpróbáljanak harcolni az új
megnyilvánulásom, az új tanításaim és mindaz
ellen, amit megígértem nektek, és amit ma
teljesítek.
44 Szavam el fog jutni tanítványaim ajkán és
írásaimon keresztül még azokhoz is, akik nem
fogadnak el semmit, ami túl van az anyagon,
vagy ami kívül esik a tudásukon és az általuk
egykor elfogadott fogalmakon, és hamis
Istennek fognak nevezni Engem, mert
elhoztam nektek ezt a szót.
45 De amikor ezt halljátok, a hitetek nem fog
hajótörést szenvedni - bár a szívetek
megsebezve érzi majd magát -, mert belső
mozdulattal emlékezni fogtok arra, hogy a
Mesteretek ezt már bejelentette nektek, és
szavával bátorított benneteket, hogy álljátok
ki ezeket a megpróbáltatásokat.
46. Én azonban azt mondom nektek: bár az
utatokon találkozni fogtok csalással,
képmutatással, babonával, vallási
fanatizmussal és bálványimádással, senkit sem
szabad elítélnetek a vétkei miatt. Tanítsátok
őket az Én szavammal, és bízzátok az ügyet
rám, aki az egyetlen vagyok, aki ítélkezhet
felettetek, és aki tudja, ki a hamis isten, a
hamis Krisztus, a gonosz apostol, a képmutató
farizeus. (27, 32 - 35)
47. Eljön az eszmék, hitvallások, vallások,
tanok, filozófiák, elméletek és tudományok
háborúja, és az én nevem és tanításom
mindenki ajkán ott lesz. Visszatérésemet
vitatni fogják és elutasítják, és ezután a nagy
hívők felemelkednek és hirdetik, hogy Krisztus
ismét az emberek között van. Abban az időben
a végtelenségből bátorítani fogom ezeket a
szíveket, és csodákat fogok tenni az útjukon,
hogy megerősítsem a hitüket. (146, 8)

A szellemtan hatása
48. Az én világosságom az egész világon
elterjedve azt eredményezte, hogy
igazságomat minden tanításban keresik. Ez az
oka annak, hogy az emberek különböző
hiedelmek szerint viselkednek.
49. Ez a megjövendölt dolgok beteljesedése.
Melyikük képviseli az igazságot? Ki rejti az
éhes farkast báránybőrbe? Ki biztosítja tiszta
ruhával abszolút belső őszinteségét?
50 Az igazságom felfedezéséhez a
spiritualizmust kell segítségül hívnod; mert az
emberiség annyi hitvallásra és világnézetre
osztotta magát, ahány hitvallás és világnézet
megfelelt az emberi gondolkodás
fejlődésének.
51 Így egyre több és több szekta és felekezet
alakult ki, és nagyon nehéz lesz megítélni az
egyes szekták igazságtartalmát.
52 Tanításom megvilágítja a gondolatokat
és az emberek eszméit, és apránként mindenki
meg fogja érteni az alapokat, hogy
tökéletesítse műveit, és tökéletesebb és
magasabb irányba terelje azokat.
53. Eljön majd az idő, amikor minden szekta és
egyház önmagát fogja vizsgálni, hogy
megkeresse azt, ami az én munkámhoz
tartozik. De ahhoz, hogy megtalálják ezt a
kincset, szükségük lesz arra, hogy felemeljék a
lelküket és hallgassanak a lelkiismeret
hangjára. (363, 4 - 8 ; 29)
54. Ezen a földön sok vallási közösség létezik,
de egyik sem fogja egyesíteni az embereket,
és nem fogja őket egymás szeretetére bírni. Az
én szellemi Tanításom lesz az, ami ezt a
munkát el fogja végezni. A világ hiába fog
ellenállni e fény előretörésének.
55. Amikor tanítványaim üldözése a
leghevesebb, a természeti erők szabadjára
engedik őket; de e munkásaim imája
lecsillapítja őket, hogy a világ tanúja lehessen
az általam rájuk ruházott hatalom
bizonyítékának. (243,30)
56. A világ felbolydul, amikor szavam elhangzik
a nemzetek között, mert az emberek lelkét,
akik felkészültek erre a kinyilatkoztatásra,
öröm és ugyanakkor félelem fogja mozgatni.
Akkor az, aki meg akarja ismerni az igazságot,
megszabadul materialista elképzeléseinek
rabságából, és felfrissül a tekintete elé táruló
fényes horizontokban. De aki kitart a szellemi
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sötétségében és küzd e világosság ellen, az
még mindig szabadon megteheti ezt.
57. A szellemiség felé irányuló szívbeli változás
barátságot és testvériséget hoz a nemzetek
között. De szükséges, hogy felkészüljetek,
mert a konfrontáció 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. (249, 47 - 48)
58. Eljött a mindent átfogó ítélet ideje, és
minden művet és minden vallási közösséget
Én fogok megítélni. Az emberi lélekből
gyötrelmes kiáltás fog felhangzani, mert
minden, ami hamis, lelepleződik; egyedül az
igazság fog felragyogni. Ébredés lesz az
emberiségben, és akkor az emberek azt fogják
mondani Nekem: "Atyám, add nekünk a
segítségedet, adj nekünk igaz fényt, hogy
vezessen minket". És ez a fény és ez a segítség
a Szentlélek tanítása lesz, ez lesz az a tanítás,
amelyet én adtam nektek, és amely
mindannyiuké, mert én vagyok mindenkinek
az Atyja. (347, 27)

amikor megtudták, hogy egy názáreti
ácsmester és egy szegény asszony fia - aki
később szegény galileai halászok társaságában
indult útnak, hogy olyan tanítást hirdessen,
amely furcsának tűnt számukra - nem tudták
elhinni, hogy ez a vándorprédikátor, aki faluról
falura járva, ruházatának szűkösségét
mutogatva, az a király, akit az Úr Izrael
népének ígért.
62. Azért adom nektek ezeket a jeleket, mert
az emberek a külső ragyogást keresik, amely
elkápráztatja az érzékeket, hogy képesek
legyenek hinni annak nagyságában, amit csak
a szellemmel lehet látni és érezni.
63. Ki kellett ontanom a véremet, életemet
kellett adnom, és fel kellett támadnom, hogy
az emberek kinyissák a szemüket. Milyen
poharat kell most az én Lelkemnek innia, hogy
higgyetek bennem? Emberiség: Mit nem
tennék meg azért, hogy megmenekülj? (89,
68-69 & 71-73)
64. Aki azt állítja, hogy tanításom veszélyt
jelent az emberiség anyagi fejlődésére, az
súlyos tévedést követ el. Én, minden Mesterek
Mestere, megmutatom az emberiségnek az
utat a felfelé vezető fejlődéshez és az igazi
haladáshoz. Az én szavam nemcsak a
szellemhez szól, hanem az elméhez, az
értelemhez, sőt az érzékekhez is. Tanításom
nem csak inspirál és oktat benneteket a
Spirituális Életre, hanem fényt hoz minden
tudományba és minden útra. Mert tanításom
nem korlátozódik arra, hogy minden szellemi
lényt útnak indítson az e léten túli otthon felé,
hanem eléri az ember szívét is, és arra
ösztönzi, hogy kellemes, emberséges és
hasznos életet éljen ezen a bolygón. (173, 44)
65. A Harmadik Korszak, amelyben most éltek,
a nagy misztériumok feltárásának ideje. A
tudósoknak és a teológusoknak korrigálniuk
kell tudásukat az igazsággal szemben, amelyet
ezúttal felfedek nektek.
66. Ez az az idő, amikor az emberek kinyitják
szemüket bölcsességem fényére, egy olyan
fényre, amelyet tanítássá alakítottam, hogy
általa szellemileg felemelkedhessetek az igaz
életre. (290,51 - 52)
67. 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

A kinyilatkoztatás új szavának jelentése
59 Úgy tűnik, hogy semmi nagyszerű nincs
ebben a kinyilatkoztatásban, de a jövőben
látni fogjátok, hogy milyen jelentősége lesz az
emberiség körében.
60. E nép között mindenféle tanítványok
vannak; egyesek sejtik e Munka nagyságát, és
már érzik azt a megrázkódtatást, amelyet
megjelenése a világban okoz; mások
megelégszenek azzal, hogy elhiszik, hogy ez
egy jó út, és vannak olyanok is, akik nem
tudják felfedezni e Tan nagyságát, és
kételkednek győzelmében és az emberek
szívébe való bejutásában. Mondom nektek, ez
egy olyan ékszer, amelyet rátok bíztam,
amelynek isteni fénysugarait nem akartátok
felismerni, mert nem faggattátok ki
tanításomat. Mondtam nektek, hogy a fény
éppen a sötétségben ragyog a
legfényesebben, és hasonlóképpen, az
anyagiasodás és a bűn idején is látni fogjátok,
hogy az igazság, amelyet elhoztam nektek,
teljes fényességében ragyog.
61 Ne felejtsük el, hogy már az ő idejében is
kétségek merültek fel Krisztus szavával
kapcsolatban, mert az emberek a származása
és a ruházata alapján ítélték meg Jézust, és
36

"Harmadik Korszak" nagy üzenete. És az
írásokon keresztül is terjedni fog a Tanításom
az egész világon, mert ez egy megengedett
eszköz, amit a legkorábbi időktől fogva
inspiráltam, az Én küldötteim. Csak azt
akarom, hogy vigyázzatok az igazságomra, és a
legtisztább és legegyszerűbb módon adjátok
tovább a szíveknek. (258, 6)
68. Abban a "Második Korszakban" az Én
emberként való eljövetelemben csak néhány
szív hitt. Mindazonáltal az emberiség később
úgy határozta meg a Megváltó születését,
mint egy új korszak kezdetét. Hasonlóképpen,
ebben az időben, a számotokra való
megnyilvánulásom kezdete, vagyis az én
Szentlélekként való eljövetelem, holnap egy
másik korszak kezdeteként fog létrejönni.
69. Hallgassátok meg, amit Krisztus, az isteni
Szeretet megtestesítője mond nektek: Béke a
jóakaratú embereknek, azoknak, akik szeretik
az igazságot és elvetik a szeretet magvait.
(258,41 - 43).

éjszakában, és ösztönzőleg hat sok
gyermekem megújulására és megtisztulására.
(94, 39)
4. Tanításom árnyékában nem fognak olyan
trónokat emelni, amelyekről a megdicsőült
emberek uralkodhatnak embertársaik
szelleme 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 szellemet egy
igazságos és tökéletes ítélőszékből.
5 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. (243, 13 - 14)
6 Ez idő alatt olyan népet nevelek, amely
valóban engedelmeskedik törvényemnek,
amely szereti az igazságot és szereti
felebarátját. Ez az ember olyan lesz, mint egy
tükör, amelyben a többiek láthatják az általuk
elkövetett hibákat. Nem lesz senki bírája, de
erényei, művei és a kötelesség szellemi
teljesítése megérinti mindazok lelkét, akik
keresztezik útját, és rámutatnak hibáikra
mindazoknak, akik megsértik törvényemet.
7 Ha ez a nép egyszer erős és számos lesz,
akkor magára vonja majd szomszédai
figyelmét, mert cselekedeteinek tisztasága és
istentiszteletének őszintesége megdöbbenti
majd az embereket. Akkor az emberek azt
fogják kérdezni: "Kik azok, akik templomok
nélkül is tudják, hogyan kell így imádkozni? Ki
tanította meg ezeket a tömegeket arra, hogy
imádkozva imádják Istenüket anélkül, hogy
szükségét éreznék, hogy oltárokat állítsanak az
imádatukhoz? Honnan jöttek ezek a
vándorprédikátorok és misszionáriusok, akik,
mint a madarak, nem vetnek, nem aratnak és
nem fonnak, és mégis tovább léteznek?".
8 Akkor azt mondom nekik: Ezt a szegény és
alázatos népet, amely mégis buzgólkodik
törvényemért és erős a világ szenvedélyei
ellen, nem ember alkotta. Ezeket a
sokaságokat, akik örömmel tesznek jót, akiket
megvilágosít az ihlet, és akik a béke üzenetét
és egy csepp gyógyító balzsamot visznek a
szívekbe, nem a földi kultikus közösségek

8. fejezet - Krisztus új egyházai,
tanítványai, apostolai és Isten
küldöttei
Fény és árnyék a kinyilatkoztatás
templomaiban
1 Ha minden nemzetnek adtam volna Igémet,
a többség elutasította volna, mert az emberek
hiúsága, materializmusa és hamis nagysága
nem fogadott volna el egy olyan Tanítást,
amely a spiritualizációról, az alázatról és a
testvériségről beszél. A világ még nincs
felkészülve a Szeretet megértésére, ezért nem
mindenki volt fogékony jelenlétemre ebben a
formában.
2 Ahogy Krisztus akkor egy sziklabarlangot
választott, hogy emberként szülessen, úgy
fedeztem fel ma a földnek ezt a szegletét,
amely készen áll arra, hogy meghallgasson
Engem, és amely hasonlít a barlangra és a
jászolra, amely azon az áldott éjszakán
befogadta Isten Fiát. (124, 13 - 14)
3 Ennek az egyszerű népnek a példája, akik
papság nélkül járják az útjukat, hogy vezessék
őket, és akik szertartások és szimbólumok
nélkül ajánlják fel nekem az imádatot, olyan
hívás lesz, amely felébreszti azokat, akik még
mindig alszanak az évszázadok óta tartó
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tanítói vagy papjai oktatták. Mert bizony
mondom nektek, ebben az időben nincs
egyetlen ember sem a világotokban, aki képes
lenne Isten imádatát igaz szellemiségben
tanítani. Nem a rítusok vagy szertartások
pompájában, nem a gazdagságban vagy a földi
hatalomban gyökerezik az igazság, amely
alázatos lévén, a tiszta, nemes, őszinte,
igazságszerető szíveket keresi templomául.
Hol vannak azok a szívek? (154, 12 – 14)
9. Sok gyermekemet hívtam el, hogy
különböző feladatokat, különböző feladatokat
adjak nekik e munkán belül, és ezeket a ti
fejlődésetek és tehetségetek szerint adtam
nektek. Mindannyiukból együttesen
megalakítottam népemet, új apostolságomat.
10 A vezetői tisztséget egyesekre bíztam, és
hogy ne legyen nehéz és fáradságos a
feladatuk, közösségekre osztottam a népet.
11 másokra bíztam a hanghordozó ajándékát,
hogy közvetítsék ihletett, ember alkotta
szavamat e tömegeknek, akik azért gyűltek
össze, hogy fogadják ezt a csodát; másokra
bíztam a hanghordozó ajándékát, hogy
közvetítsék ihletett, ember alkotta szavamat e
tömegeknek, akik azért gyűltek össze, hogy
fogadják ezt a csodát.
12 Néhányaknak a tisztánlátás kiváltságát
adtam, hogy prófétákká tegyem őket, és
közvetítésükkel hirdessem meg, hogy mi fog
történni.
13 Az "oszlopok" feladatát azok kapták,
akiknek az a feladatuk, hogy támogassák a
népet zarándokútján, és segítsék az egyházi
vezetőket, segítve a kereszt terhének
hordozását a hallgatók sokaságával együtt.
14 Másokat a közvetítés ajándékával
ajándékoztak meg, és ezeket a szellemvilág
eszközeivé képezték ki, hogy közvetítsék
üzeneteiket, munkám magyarázatát, valamint
a gyógyító balzsam, a betegek vigasztalásának
birtokosai legyenek, hogy egészséges szellemi
kisugárzásaik révén együttesen adjanak
kegyelmet a rászorulóknak.
15 "Aranytollnak" neveztem el azt, aki beleírja
a könyvbe, amelyet rátok hagyok, a jelen idejű
kinyilatkoztatásaimat, tanításaimat és
próféciáimat.
16 Azoknak adtam az "alapkő" tisztségét, akik
a szilárdság, az állhatatosság és az erő
példaképei lesznek a nép körében. Szavuk,

tanácsuk és példájuk a nép körében
változatlan lesz, mint a szikla.
17. De most, hogy megnyilvánulásomnak ez az
időszaka a végéhez közeledik, megszólítom az
összes hivatalt, és mindazoknak, akiket arra
választottak ki, hogy ilyen nagyszerű
feladatokat kapjanak, felhívást intézek, hogy
alaposan tanulmányozhassák és megismerjék
munkájuk eredményét. Az elmélkedés eme
órájában mindenki mellett állok. (335, 27 – 28)
18 Mint minden időkben, sokan voltak
elhívottak és kevesen kiválasztottak, mert én
csak azokat választom ki, akik időben készen
állnak arra, hogy betöltsék feladatukat; a
többieknek pedig világosságot adok, hogy
tudják, hogyan várják meg azt az időt, amikor
őket is kiválasztják.
19. Hányan, akik csak elhívást kaptak, anélkül,
hogy már eljött volna az idő, hogy
kiválasztassam őket a küldetésre,
tanítványaim és munkásaim közé helyezték
magukat, anélkül, hogy lelkükben megvolt
volna a szükséges fejlődés e kereszt terhének
viseléséhez, sem elméjükben a szükséges
világosság ahhoz, hogy befogadják
sugallataimat! Mit tettek sokan közülük,
miután a kiválasztottak soraiban voltak:
gyalázkodtak, megmérgezték a légkört,
megfertőztek másokat gonosz hajlamaikkal,
hazudtak, viszályt szítottak, bitorolták
nevemet és a szellemi ajándékokat, amelyeket
tanítványaimba helyeztem.
20. Senki sem próbálja kideríteni, hogy melyek
azok, mert nem tudnátok. Csak az Én átható
ítélő szemem nem téveszti szem elől őket, és
beengedem szavamat a lelkiismeretükbe,
mondván nekik: Figyeljetek és imádkozzatok,
hogy idővel megbánjátok vétkeiteket; mert ha
így tesztek, megígérem nektek, hogy lelkileg
hamarosan asztalomhoz ültetlek benneteket,
és a megbékélés és megbocsátás ünnepét
tartom. (306, 53 - 55)
21 Ez az igazság: Nem mindenki szereti
egymást az én művemben, noha hozzá
tartozik, és nem mindenki érti meg azt. Ezért
elmondhatom, hogy egyesek az én
munkámhoz tartoznak, mások pedig az
övékéhez.
22. Azok, akik szeretetből követnek Engem,
szeretik az Igémet, mert tudják, hogy az
megjavítja őket anélkül, hogy megbántaná
őket, és megmutatja a hibáikat anélkül, hogy
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leleplezné őket. Ez arra készteti őket, hogy
kitartóan tökéletesítsék cselekedeteiket.
23. Azok, akik e tökéletességre való törekvés
helyett csak a dicséretet, a felsőbbrendűség
érzését, a hízelgést vagy a megélhetésüket
keresik, ahelyett, hogy a szellem
tökéletességére törekednének, nem viselik el
szavamat, amikor az megmutatja nekik a
hibáikat. Akkor egy olyan művet kell
létrehozniuk, amely különbözik az enyémtől,
ahol szabad akaratuk szerint cselekedhetnek.
Még nem értették meg, hogy az egyetlen
dolog, amit a hallgatóknak a bejelentéseim
idején tenniük kell, az az, hogy a legnagyobb
emelkedettséggel hallgassanak Engem, hogy
utána képesek legyenek értelmezni az
üzenetemet. (140, 72 -74)
24. Megmondtam, hogy eljön a zűrzavar, az
engedetlenség ideje, amikor a "munkás"
felemelkedik, és azt állítja, hogy az emberi
értelem által történő igehirdetésem nem ér
véget. De eljön az idő, amikor szavam
beteljesedik, még akkor is, ha az ember
ellenkezni akar akar akar akaratommal.
25. Mennyi hibát követtek el az úton sokan
azok közül, akikre küldetést és kegyelmet
bíztam. Mennyi értetlenséget látok elterjedni
gyermekeim között az 1950-es év után.
26 A megértés hiánya és az ostobaság miatt az
ember visszatartja segítő szeretetemet,
hatalmamat és kegyelmemet, és távol áll a
törvény, a harmónia és az igazság igaz útjától.
27. Ismét megosztott lesz Izrael törzsről
törzsre, ismét megosztott lesz, és lábbal akarja
majd taposni a tiszta és tiszta Törvényt,
amelyet a kezébe adtam; ismét a régi utakat
fogja keresni Izrael, és bálványimádásba és
fanatizmusba fog esni. A szektákhoz fog
fordulni, és zűrzavarba, sötétségbe esik, és
lakmározni fog a kellemes és hamis szavakból,
amelyeket az ember kínál neki.
28. Amikor az egyház és a szektások látják,
hogy Izrael megosztott, hogy Izrael
megtagadja egymást és gyenge, okot fognak
keresni arra, hogy megragadják a
felbecsülhetetlen értékű ékszert, hogy
magukhoz vegyék az Új Szövetség ládáját, és
holnap azt mondják, hogy ők Isten igazi
küldöttei az emberiség között és az Én
Istenségem képviselői. (363, 47 – 49,51 , 57)

A hallgatókhoz intézett buzdítások a Lélek
munkájáról
29. Azt akarom, hogy igehirdetésem
végeztével világos képet kapjatok arról, hogy
mi ez a Tanítás, hogy helyesen követhessétek;
mert eddig a sokaság között, akik hallották
szavamat, 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 messze van az igazi spiritualitástól.
30 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.
31 Ne féljetek megváltoztatni imádatotok és
kultuszotok formáinak külső részét,
mindaddig, amíg nem torzítjátok el tanításaim
lényegét. (252, 28 - 30)
32 Használd ki a lehető legtöbbet a hátralévő
idődből,
hogy hallgassátok tanításomat, hogy az
betöltsön benneteket világossággal és
kegyelemmel, hogy megtegyétek a szilárd
lépést a spiritualitás felé - egy lépést, amelyet
nem tettetek meg, mert továbbra is az
anyagelvűség és a tévedés kultuszában
éltetek.
33. A mai napig hiányzott belőletek a hit, hogy
lemondjatok a figuráitokról, rítusaitokról és
szimbólumaitokról, és hogy szellemileg
keressetek Engem a végtelenben. Nem volt
bátorságotok spiritualistáknak lenni, és
egyfajta álszellemiséget találtatok ki, amely
mögé elrejtitek materializmusotokat és
tévedéseiteket.
34. Nem akarom, hogy képmutató legyél,
hanem őszinte és igazmondó. 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 az Én
Tanításomról mindaddig, amíg annak teljesen
az ellenkezőjét teszitek, mert akkor csak
összezavarjátok az embereket a műveitekkel.
35 Mindenekelőtt legyen meg a tudásotok
arról, hogy mi az én munkám - hogy mit jelent
a törvényem, mi a feladatotok, és hogyan kell
azt teljesítenetek, hogy - ha nincs olyan vezető
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az utatokon, aki méltó arra, hogy irányítsa
lépteiteket - a lelkiismeret és a tanításomban
szerzett ismeretek alapján irányítsátok
magatokat. Így nem lesz kit hibáztatni
bármilyen hibáért vagy tévedésért. (271, 27 30)
36. Az emberi elmén keresztül történő
megnyilvánulásom kezdetétől fogva az volt az
akaratom, hogy gyakorlatiasan használjátok
szellemi adottságaitokat, és megkezdjétek
szellemi küldetéseteket, hogy amikor eljön
távozásom napja, már megtettétek az út egy
részét, és ne érezzétek magatokat túl
gyengének ahhoz, hogy hozzákezdjetek egy
ilyen nehéz küldetés teljesítéséhez.
37. Néhányan tudták, hogyan kell értelmezni
az Isteni Gondolatot, és igyekeztek azt
megvalósítani. De vannak olyanok is - és ők
vannak többségben -, akik félreértették e
Munka értelmét.
38. Ezek azok a tévedések, amelyek ellen
tiltakozom az itteni emberek körében, mert
nem akarom, hogy az emberiség gúnyt űzzön
azokból, akiket már olyan régóta tanítanak.
(267, 65 - 67)
39. Míg egyeseket csak a szavam értelme
érdekelt, és mindig a szellemük fejlődésére és
fejlesztésére vágytak, addig mások inkább a
külső istentiszteletnek örültek.
Hasonlóképpen, míg az előbbiek örültek,
amikor a spiritualitásról szóló tanításokat
kaptak, az utóbbiakat megzavarta, amikor a
hibáikat említették.
40 Egyedül én tudom, hogy kinek kell majd
felelnie előttem mindazért, amit
hanghordozóim által kellett volna megtudni,
és amit visszatartottak.(270, 8 - 9).
41 Gondolkodjatok, és meglátjátok, hogy az
összhang, amelyre szükségetek van, szellemi,
és akkor éritek el, ha felülemelkedtek
szenvedélyeiteken és parancsolgatásotokon.
42 Hogyan tudtok békét teremteni, ha
mindenki a sajátját hirdeti az egyetlen igaznak,
és ugyanakkor a másikét hamisnak harcolja?
43 A fanatizmus sötétség, vakság, tudatlanság,
és a gyümölcse soha nem lehet világosság.
(289, 8 - 10)
44 Bizony mondom nektek, ha nem
egyesültök, ahogyan az az Én akaratom, az
emberiség szétszór titeket, és kiűz benneteket
a közegéből, amikor meglátja, hogy az
életetek eltér attól, amit prédikáltok.

45 Mi fog történni, ha az emberek felfedezik,
hogy minden gyülekezetben más-más áhítati
forma van, és más-más módon gyakorolják
tanításomat?
46. Megnyilvánulásom utolsó három évét
rátok bízom, hogy e nép egyesítésén
munkálkodhassatok - egy olyan egyesítésen,
amely átfogja a szellemi és a külső dolgokat
egyaránt, hogy harmóniával és
egyhangúsággal teli munkátok a legnagyobb
bizonyíték legyen arra, hogy mindannyian, a
különböző gyülekezési helyeken és az ország
különböző részein, egy Mester tanított
benneteket: ISTEN. (252, 69 - 71)
Igazi tanítványság, új apostolok
47. Ne próbáljátok korlátozni ezt a Munkát,
amely egyetemes és végtelen, és ne szabjatok
határokat spirituális fejlődéseteknek, mert
minél jobban elmerültök a jó cselekedetek és
a tanulás útján, annál nagyobb
kinyilatkoztatásokat fogtok kapni. Látni
fogjátok az Isteni Munkát a
legjelentéktelenebbből kiemelkedni, látni
fogjátok, hogy megnyilvánul mindenben, ami
teremtve van, érezni fogjátok, hogy lüktet a
lényetekben.
48. Ez az az egyszerűség, amellyel a
spiritualista tanítványt tanítom, hogy ő is
olyan egyszerű legyen, mint a Mestere. A
tanítványnak a szavai igazságával és a
műveinek erejével kell meggyőznie és
megtérítenie, anélkül, hogy titokzatos erőkkel
vagy rendkívüli képességekkel próbálna bárkit
is lenyűgözni.
49. Az igazi tanítvány az egyszerűségével lesz
nagyszerű. Meg fogja érteni a Mesterét, és
ugyanakkor megérteti magát az
embertársaival. (297, 15 - 17)
50 Jézus tanítványa az, aki az ige által győz, aki
meggyőz és vigasztal, aki felemel és felébreszt,
aki a legyőzöttből önmaga és a csapások
legyőzőjét teszi.
51. Krisztus apostola nem hordozhat önzést a
szívében, nem gondolhat csak a saját
szenvedéseire vagy bánataira. Nem aggódik a
sajátjai miatt, és másokra gondol, azzal a teljes
bizalommal, hogy semmit sem hanyagolt el,
mert az Atya azonnal segíti azt, aki a sajátjait
hátrahagyva az Úr lelki segítségre szoruló
gyermekének szenteli magát. És aki
elfelejtette magát, hogy a remény mosolyát
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vigye a felebarátjának, vigaszt a
szomorúságára, balzsamot a fájdalmára, az
hazatérve áldást, örömöt és békét árasztó
fénnyel látja megvilágítva otthonát. (293, 32 33)
52 Az én asztalomnál ez alkalommal a férfi és
az asszony is apostol lesz; ehhez az asztalhoz
teszem a ti lelketeket.
53 A nők voltak azok, akik magasra tartották a
spiritiszta zászlót ebben az időben, az apostol
nyomát hagyva az úton, buzgón betartva az Úr
törvényét.
54. Az új apostolságomban a nő a férfi mellett
lesz, és nem lesz külön korosztály, aki Engem
szolgál: a felnőtt és a gyermek vagy az öreg
egyaránt ezt fogja tenni, a fiatal lány éppúgy,
mint az anya. Mert még egyszer elmondom
neked, hogy a te szellemedet keresem, és
hogy az már régen maga mögött hagyta
gyermekkorát. (69, 16 u. - 17o.)
55. Ha a Második Korszakban azt mondtam
nektek, hogy az Én Királyságom nem e világból
való, ma azt mondom nektek, hogy a tiétek
sem itt van, mert ez a világ, ahogy már
tudjátok, csak egy átmenet az ember számára.
56. Megtanítom nektek az igazi életet, amely
soha nem az anyagiasságon alapul. Ezért
fognak a föld hatalmasai ismét fellázadni a
Tanításom ellen. Örökkévaló Tanításommal
jövök hozzátok, örökké érvényes
tanításommal, amely szeretetből,
bölcsességből és igazságosságból áll. Mégsem
fogják azonnal megérteni, az emberiség ismét
elítélni fog Engem, ismét keresztre feszít
Engem. Mégis tudom, hogy tanításomnak
mindezen keresztül kell mennie ahhoz, hogy
felismerjék és szeressék. Tudom, hogy azután
a legádázabb üldözőim a leghűségesebb és
legmegtagadóbb vetéseim lesznek, mert
nagyon nagy bizonyítékokat fogok adni nekik
az igazságomról.
57 Az a "második korszakbeli" Nikodémus, aki
a papok fejedelme volt, és aki felkereste
Jézust, hogy bölcs és mély tanításokról
beszélgessen vele, ebben az időben ismét
megjelenik, hogy szorgalmasan vizsgálja a
munkámat, és hozzá forduljon.
58. Hogy Saul, akit Pálnak hívnak, aki miután
dühösen üldözött Engem, az egyik legnagyobb
apostolommá vált, újra meg fog jelenni az
Utamon, és mindenütt új tanítványaim fognak
megjelenni, egyesek buzgón, mások

megtagadva magukat. A jelen óra nagy
jelentőségű, az idő, amelyről beszélek, egyre
közelebb és közelebb kerül hozzátok. (173, 45
– 48)
59. Az embereknek szükségük van azokra, akik
a megpróbáltatásokban is állhatatosak tudnak
maradni, akik ismerik a világ és a szellem nagy
küzdelmeit. Ők azok, akik irányt adhatnak az
emberiségnek és vezethetik azt, mert az ő
szívükben nem lesz vágy arra, hogy bárkit is
elnyomjanak vagy uraljanak. Nem adhatnak
menedéket az önzésnek, mert a magasztos
pillanatokban megérezték az Úr irgalmát, aki
szeretettel árasztja el őket, hogy ebből az
irgalomból adhassanak testvéreiknek. (54, 53)
Isten hírnökei az egész világon és minden
időben
60. A föld népei soha nem szenvedtek hiányt a
Szellemi Fényben. Bizony mondom nektek,
nemcsak ennek a népnek voltak prófétái és
küldöttei, hanem mindenkinek küldtem
küldötteket, hogy felébresszem őket.
61. Tanításaik világossága és igazsága,
valamint az általam nektek
kinyilatkoztatottakhoz való hasonlóság alapján
ítélhetitek meg szavaikat.
62 Néhányan a Messiás eljövetele előtt éltek,
mások az én emberi létem után dolgoztak, de
mindannyian szellemi üzenetet hoztak az
embereknek.
63 Ezek a tanítások - akárcsak az enyémek eltorzításon mentek keresztül; mert ha a
jelentésük nem is változott, de
megcsonkították, vagy elrejtették az igazságra
éhes emberek elől.
64. Egy igazság és egy erkölcs van, amely az
embereknek küldötteken, prófétákon és
szolgákon keresztül jelent meg. Akkor miért
vannak az embereknek különböző
elképzeléseik az igazságról, az erkölcsről és az
életről?
65. Ez az igazság, amelyet az emberiség
minden időben eltorzított, helyreáll, és fénye
olyan erővel fog ragyogni, hogy az emberek
számára úgy fog tűnni, mintha valami új lenne,
noha ez ugyanaz a fény, amely mindig is
megvilágította Isteniségem gyermekeinek
fejlődési útját.
66 Sokan vannak, akik azért haltak meg, mert
kimondták az igazságot; sokan vannak azok
közül is, akiket kínzásoknak vetettek alá, mert
41

nem akarták elhallgattatni a bennük
megszólaló hangot.
67. Ne gondoljátok, hogy az Ég csak azokat
küldte, akik a szellemről, a szeretetről, az
erkölcsről beszéltek nektek - nem, azokat is
küldte, akik a tudomány jó gyümölcseit adták
nektek, azt a tudást, amely fényt hoz az
emberek életébe, amely megkönnyíti
terheiket és enyhíti nehézségeiket.
Mindannyian az én hírnökeim voltak.
68. Vannak mások is, akik, bár nem a szellemi
erkölcsről vagy tudományos felfedezésekről
szóló tanításokat hoznak, de azt az üzenetet
hozzák, amely arra tanít, hogy érezzük és
csodáljuk a teremtés szépségeit. Ők az Én
küldötteim, akiknek az a feladatuk, hogy
örömet és balzsamot vigyenek a szenvedők
szívébe.
69. Mindannyian keserű poharat ittak, amikor
tudatára ébredtek az igazságra vak világ, a
szépre és jóra érzéketlen emberiség
értetlenségének. És mégis, amikor azt
mondtam nektek, hogy ebben a Korszakban
minden helyreáll, amikor bejelentettem
nektek, hogy minden visszatér a helyes útra,
és minden tanításom visszakapja eredeti
értelmét, akkor elhihetitek, hogy a szellemi
ragyogás ideje közel van ehhez a világhoz, bár
nem szabad elfelejtenetek, hogy mielőtt ez
bekövetkezik, mindent megítélnek és
megtisztítanak. (121, 9 - 16)
70. Amikor Isten kinyilatkoztatása készül
megvilágosítani az embereket, útkeresőket
vagy prófétákat küldtem hozzájuk, hogy
előkészítsék őket, hogy a világosságot
megismerhessék. De ne gondoljátok, hogy
csak azok az Én hírnökeim, akik üzeneteket
hoznak a szellem számára. Nem, tanítványok,
mindenki, aki jót vet az emberek között, annak
bármelyik formájában, az Én küldöttem.
71. Ezekkel a hírnökökkel életetek minden
útján találkozhattok, mind a vallási
közösségekben, mind a tudományokban - a
kormányzó emberek között vagy azok között,
akik jó tanításokat adnak.
72 A jó szolgám soha nem tér le az útról,
amelyen járnia kell; inkább meghal útközben,
minthogy visszavonuljon. Példája a fény
magva a felebarátai életében, és művei példát
mutatnak másoknak. Ó, bárcsak megértené az
emberiség azokat az üzeneteket, amelyeket
rajtuk keresztül küldök neki! De ez nem így

van, mert sokan vannak, akiknek kényes
küldetésük van a világban, de elkalandozik a
tekintetük e nagy példákról, hogy a számukra
kellemesebb utat válasszák. (105, 13 – 15)
73 de mit tettetek azokkal az emberekkel, az
emberiséggel, akiket azért küldtem hozzátok,
hogy emlékeztessenek benneteket az Én
Utamra, a Hit Útjára, amely a Bölcsesség, a
Szeretet és a Béke Útja?
74. Semmit sem akartatok tudni a
feladataikról, és a képmutató hitetekkel
harcoltatok ellenük, amit az elméleteitek és
felekezeteitek miatt gyakoroltatok.
75. A szemetek nem akarta látni a fényt,
amelyet minden egyes küldöttem a szeretet
üzeneteként hozott el nektek, akár
prófétáknak, látnokoknak, megvilágosodott
embereknek, orvosoknak, filozófusoknak,
tudósoknak vagy pásztoroknak nevezitek őket.
76. Ezeknek az embereknek volt karizmájuk,
de nem akartad felismerni a fényüket. Ők
megelőztek téged, de te nem akartad követni
a lépteiket.
77. Ők az áldozatos, fájdalmas és
szeretetteljes élet példáját hagyták rátok, de ti
féltetek utánozni őket, mert nem tudtátok,
hogy az Engem követők fájdalma öröm a lélek
számára, virágokkal teli út és ígéretekkel teli
horizont.
78 Nem azért jöttek, hogy a föld virágainak
illatát szívják, és nem azért, hogy a világ
múlandó gyönyöreitől megrészegüljenek, mert
elméjük vágya már nem a tisztátalan, hanem a
magasabbrendű után volt.
79. Szenvedtek, de nem keresték a
vigasztalást, mert tudták, hogy azért jöttek,
hogy megvigasztalják magukat. Semmit sem
vártak a világtól, mert az élet küzdelme után
azt az örömöt várták, hogy tanúi lehetnek a
szellemi lények hitre és életre való
feltámadásának - mindazoké, akik
megtagadták az igazságot.
80. Kik azok az emberek, akikről beszélek
neked? Mondom nektek, ők mindazok, akik a
fény, a szeretet, a remény, az egészség, a hit
és az üdvösség üzeneteit hozták nektek. Nem
fontos, hogy milyen nevük volt, sem az
életmód, amelyen láttátok őket megjelenni,
sem a cím, amelyet a földön viseltek. (263, 1824)
81. Még egyszer el kell mondanom nektek,
hogy ez a megnyilvánulásaim körül kialakult
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nép nem olyan nép, amelyet az Atya az Ő
szeretetében a föld többi népe fölé helyez. Az
Úr csak azért vetette rá tekintetét, mert
szellemi lényekből formálta, akik mindig is a
világban voltak, amikor egy új isteni
kinyilatkoztatás szállt le. Ők Izrael nemzetének
szellemi gyermekei, a próféták, hírnökök,
látnokok és pátriárkák népe.
82 Ki tudna náluk jobban befogadni Engem
ebben az időben, megérteni
kinyilatkoztatásom új formáját, és tanúja lenni
ígéreteim beteljesedésének? (159, 51 – 52)
83. 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 a
bölcsesség nagy kincsét adom át a világnak.
(269,2 u.)
...ez Mexikót jelenti.
84. Szeretett gyermekeim, ti, akik kis számban
jöttetek, valóban mondom nektek: átható
tekintetem mindenütt felfedezi
választottjaimat, akik lelkükben érzik, hogy
most van jelenlétem ideje. Ők nem hallották
az Én szavamat, mint ti, de a lelkükben
hallanak egy hangot, amely azt mondja nekik,
hogy ismét az emberiség között vagyok, hogy
szellemileg "a felhőn" jöttem. Egyeseknek
megadom, hogy a szellem szemével lássanak
Engem, másoknak az intuíció képessége révén,
a többieknek pedig erősen érzékelhetővé
teszem szeretetemet, hogy érezzék szellemem
jelenlétét. (346, 13)
85. Hamarosan az intuitívak, az ihletettek, a
szellemileg érzékenyek felemelkednek és
tanúságot tesznek a nemzetekben arról, amit
a szellemmel látnak, amit éreznek, amit
hallanak és kapnak. Ismét elmondom nektek,
hogy népem nem korlátozódik azokra, akik
hallottak Engem ezeken a hanghordozókon
keresztül, hanem szolgáimat a föld különböző
pontjaira küldtem, hogy előkészítsék az utakat
és megtisztítsák a mezőket, ahová később a
vetőknek kell eljönniük.
86 Megerősítem őket és megáldom őket, mert
napi munkájuk szomorú, útjuk tövisekkel van
szegélyezve. Gúny, gúny, rágalmazás és

aljasság követi őket mindenhová. De ők előérzetesen és ihletetten - tudják, hogy Én
küldtem őket, és készek arra, hogy küldetésük
teljesítése érdekében az út végére érjenek.
(284,50 - 51)
87. Meghívlak benneteket, hogy lépjetek be
Királyságomba. A föld minden népét előítélet
nélkül hívom, de tudom, hogy nem mindenki
hallgat rám.
88. Az emberiség eloltotta lámpását, és
sötétségben jár. De ahol a tévedés érezhetővé
válik, ott egy megvilágosodott jelenik meg
tőlem, aki fényt terjeszt a környezetében - egy
szellemi őr, aki figyel és várja a jelemet, hogy
megszólaljon a vészjelzés, amely felébreszt és
felráz.
89. E hírnökök szeretete legyen gyümölcsöt
hozó mag a szívetekben. Ne utasítsátok el
őket, amikor külső szegénységben
mutatkoznak előttetek. Hallgassatok rájuk,
mert azért jönnek az én nevemben, hogy
olyan képességet közvetítsenek nektek,
amelyet jelenleg még nem ismertek.
Megtanítanak a tökéletes imádságra,
megszabadítanak az anyagiasság kötelékeitől,
amelyekkel megkötöznek benneteket,
segítenek elnyerni a lelki szabadságot, amely
felemel benneteket Hozzám. (281,33)
90. Ha valaki megjelenik, és azt állítja, hogy ő
az újjászületett Krisztus, ne higgyetek neki.
Mert amikor bejelentettem nektek, hogy
vissza fogok térni, tudattam veletek, hogy ez
lélekben fog történni. Ha valaki azt mondaná
nektek, hogy én vagyok Isten küldötte, ne
bízzatok benne, mert az igazi küldöttek nem
dicsekszenek, és nem hirdetik a rájuk bízott
küldetést. Csak a műveik alapján azonosítják
magukat. Az embereknek kell megmondaniuk,
hogy az illető az Úr küldötte-e. Emlékeztek,
hogy azt mondtam nektek, hogy a fát a
gyümölcséről fogják megismerni?
91. Nem tiltom meg nektek, hogy
megkóstoljátok a "fák gyümölcseit", de fel kell
szerelkeznetek, hogy meg tudjátok
különböztetni a jó gyümölcsöt a rossztól.
92. Azokat, akik szeretik az igazságot,
lámpatartóként állítom fel, hogy megvilágítsák
embertársaik útját. (131, 5 - 7).
93. 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
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Törvényem, és nem lesz más útmutatója, mint
a saját lelkiismerete.
94 Mindazonáltal mindig lesznek nagy fényű
és szellemi erejű férfiak és nők, akik
példájukkal és inspirációjukkal segíteni fogják
a tömegeket.
95. 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.
96. Ki látja őket?: Senki. De ha felvértezitek
magatokat, érezni fogjátok magatok felett a
nagy szellemek jelenlétét, akik mindig is
kapcsolatban álltak az emberiséggel, és
akiknek nagy küldetéseket kellett teljesíteniük
benne. (255,40–41)

rendelkezett ahhoz, hogy különbséget tegyen
jó és rossz között, és így felelőssé vált
tetteiért, akkor kezdte el aratni tetteinek
gyümölcsét. (150,42)
4 Tudjátok, hogy Isten azt mondta a népnek:
"Nőjjetek, sokasodjatok és töltsétek be a
földet". Ez volt az eredeti törvény, amelyet
nektek adtak, ó, emberek. Később az Atya
nemcsak azt írta elő az embereknek, hogy
szaporodjanak és az emberi faj tovább
növekedjen, hanem azt is, hogy érzelmeik
egyre magasztosabbá váljanak, és elméjük
akadálytalanul kibontakozzon és fejlődjön. De
ha az első törvény célja az emberi faj
szaporítása volt - hogyan gondolhatod, hogy
ugyanaz az Atya megbüntetne téged azért,
mert engedelmeskedsz és teljesíted az Ő
parancsolatát? Emberek, lehetséges, hogy
ilyen ellentmondás létezik a ti Istenetekben?
5. Nézd meg, milyen anyagi értelmezést adtak
az emberek egy olyan példázatnak, amely
neked csak a szellemnek az emberben való
felébredéséről szólt. Ezért értsétek meg
tanításomat, és ne mondjátok többé, hogy azt
az adósságot fizetitek, amelyet a föld első
lakói az Atyjukkal szembeni engedetlenségük
miatt vállaltak. Az isteni igazságosság
magasabb rendű felfogása. (150,45-46)
6. Most van itt az ideje, hogy megértsétek
szavaimat: "Növekedjetek és sokasodjatok",
nevezetesen, hogy ezt szellemileg is meg kell
tennetek, és hogy jó cselekedeteitekkel és
világos gondolataitokkal meg kell töltenetek a
világegyetemet. Üdvözlök mindenkit, aki
közelebb akar jönni hozzám - mindenkit, aki a
tökéletességre törekszik. (150, 48-49)

II Az első és a második
kinyilatkoztatás idejének
áttekintése
9. fejezet - Izrael népének
történetei és alakjai
A bűnbeesés története
1 A földet benépesítő első emberi lények
történelmi hagyománya nemzedékről
nemzedékre öröklődött, amíg le nem írták az
"Első idők" könyvében. Ez egy élő példázat
azokról az első emberi lényekről, akik a földön
éltek. Tisztaságuk és ártatlanságuk lehetővé
tette számukra, hogy érezzék az
anyatermészet simogatását. Minden lény
között baráti kapcsolat volt, és minden
teremtmény között minősíthetetlen
testvériség. (105,42)
2 Egy isteni példabeszédben inspiráltam az
első embereket, hogy először ismerjék meg
sorsukat, de kinyilatkoztatásaim értelmét
félreértelmezték.
3 Amikor az élet fájáról, amelyről az ember
evett, a jó és a rossz tudásáról szólt nektek,
csak azért tettem, hogy megértessem veletek,
hogy amikor az ember elegendő tudással

Szabad akarat és eredendő bűn
7. Azt mondjátok Nekem, hogy szabad
akaratotok miatt hibákba és tévedésekbe
estetek. Erre azt válaszolom nektek, hogy ezen
ajándék révén végtelenül túl tudtok emelkedni
azon a ponton, ahonnan evolúciótok kezdetén
elindultatok.
8 az akarat szabadságától eltekintve, minden
léleknek adtam világosságomat a
lelkiismeretében, hogy senki se tévedjen el; de
azok, akik nem akarták meghallani hangomat,
vagy nem akartak a lelki világosság utáni
vágyakozással a belsőjükbe hatolni,
hamarosan elcsábultak az emberi élet
számtalan szépségétől, elvesztették
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törvényem támaszát a lelkük számára, és
kénytelenek voltak megbotlani és elbukni.
9. Egyetlen vétség sok fájdalmas
következménnyel járt, mégpedig azért, mert a
tökéletlenség nincs összhangban az isteni
szeretettel.
10 Akik odaadóan és bűnbánóan azonnal
visszatértek az Atyához, és szelíden kérték,
hogy tisztítsa meg őket és mentse fel őket az
éppen elkövetett rossz alól, az Úr végtelen
szeretettel és irgalommal fogadta őket,
megvigasztalta lelküket, elküldte őket, hogy
jóvá tegyék hibáikat, és megerősítette őket
feladatukban.
11 Ne gondoljátok, hogy az első
engedetlenségük után mindenki szelíden és
bűnbánóan tért vissza. Nem, sokan
arroganciával és sértődöttséggel telve jöttek.
Mások szégyennel telve, hibájuk tudatában,
igazolni akarták előttem a vétkeiket, és
ahelyett, hogy megtisztították volna magukat
a bűnbánat és a javítás által, ami az
alázatosság bizonyítéka, úgy döntöttek, hogy
saját maguk számára saját útjuk szerint
alakítják ki az életüket, kívül a törvényeken,
amelyeket szeretetem ír elő.
12 Erre az én igazságosságom életbe lépett de nem azért, hogy megbüntessem őket,
hanem hogy jobbá tegyem őket - nem azért,
hogy elpusztítsam őket, hanem hogy örökre
megőrizzem őket, és teljes lehetőséget adjak
nekik, hogy tökéletesítsék magukat.
13 Hány első bűnösnek nem sikerült még
mindig megszabadulnia a foltjaitól, mert egyik
bukásról a másikra egyre mélyebbre és
mélyebbre zuhantak a szakadékba, ahonnan
egyedül törvényem gyakorlása képes
megmenteni őket. (20, 40-46)

16 Azt mondtam Noénak: "Meg fogom
tisztítani az emberiség lelkét minden bűnüktől;
ezért nagy özönvizet küldök. Építsetek egy
bárkát, és engedjétek bele a gyermekeiteket, a
feleségeiket, a gyermekeitek gyermekeit és
minden állatfajtából egy párat."
17 Noé engedelmeskedett parancsomnak, és a
katasztrófa az én szavam teljesülése miatt
következett be. A rossz magot kitéptem, a jó
magot pedig magtáramban tartottam,
amelyből új emberiséget teremtettem, amely
igazságosságom fényét hordozza, és tudja,
hogyan kell betölteni Törvényemet, és a jó
erkölcsök betartásával élni.
18. Gondolod, hogy azok az emberek, akik
ilyen fájdalmas halált haltak, testileg és lelkileg
is elpusztultak? Bizony mondom nektek: nem,
gyermekeim. Lelküket Én megőriztem, és
felébredtek saját lelkiismeretük bírája előtt, és
készek voltak visszatérni ismét az élet útjára,
hogy szellemi fejlődést érjenek el benne. (302,
14 - 16)
Ábrahám áldozatkészsége
19 Nem lesz szükség arra, hogy mindig
kiürítsétek a szenvedés poharát. Mert elég
nekem, ha látom a hitedet, az
engedelmességedet, az elhatározásodat és a
szándékodat, hogy engedelmeskedj a
parancsomnak, hogy megkíméljelek a
megpróbáltatásod legnehezebb pillanatától.
20. Emlékezzetek arra, hogy Ábrahámnak fel
kellett áldoznia fia, Izsák életét, akit nagyon
szeretett, és akit a pátriárka, fájdalmát és fia
iránti szeretetét legyőzve, fel akart áldozni az
engedelmesség, a hit, a szeretet és az alázat
olyan próbájaként, amelyet még nem tudtok
felfogni. De nem engedték meg neki, hogy
befejezze a Fiúnak való áldozatot, mert szíve
mélyén már bebizonyította az isteni akaratnak
való engedelmességét, és ez elég volt. Milyen
nagy volt Ábrahám belső öröme, amikor egy
felsőbb hatalom megállította a kezét,
megakadályozva, hogy feláldozza Izsákot!
Hogy áldotta Urának nevét és csodálkozott
bölcsességén! (308,11)
21 Ábrahámban és fiában, Izsákban példázatot
adtam nektek arról, hogy mit jelent majd a
Megváltó áldozati halála, amikor próbára
tettem az Ábrahám irántam érzett szeretetét
azzal, hogy megkértem, áldozza fel fiát, az ő
drága szeretett Izsákját; példázatot adtam

Az árvíz
14 Az emberiség első idejében ártatlanság és
egyszerűség uralkodott az emberek között; de
ahogyan az emberek száma növekedett,
fejlődésük és akaratuk szabadsága miatt, úgy
lettek a bűneik is egyre nagyobb számban és
fejlődtek gyorsabban - nem úgy az erényeik,
hanem a törvényem elleni vétkeik.
15 akkor készítettem elő Noét, akinek lélekről
lélekre megismertettem magamat, erre a
közösségre, amelyet az emberiség kezdete óta
az emberekkel tartok.
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nektek arról, hogy mit jelent majd a Megváltó
áldozati halála, amikor próbára tettem az
Ábrahám irántam érzett szeretetét azzal, hogy
megkértem, áldozza fel fiát, az ő drága
szeretett Izsákját.
22 Ha jól megnézzük, akkor ebben a
cselekedetben hasonlóságot fogunk látni
azzal, ami később az "Egyszülött Fiú" áldozatát
jelentette a Istennek a világ üdvösségéért.
Ez a bibliai kifejezés azt jelenti: Isten Fia
megszületett (vagy megtestesült) a világra.
23 Ábrahám itt Isten megtestesítője volt, Izsák
pedig Jézus képmása. Abban a pillanatban a
pátriárka úgy gondolta, hogy az Úr ezért
követeli tőle fia életét, hogy az ártatlan vére
lemossa a nép bűneit, és bár mélységesen
szerette azt, aki az ő testéből való testet
öltött, az Isten iránti engedelmesség, valamint
a népe iránti irgalom és szeretet fájdalmasabb
volt számára, mint szeretett fia élete.
24 Az engedelmes Ábrahám közel volt ahhoz,
hogy végzetes csapást mérjen fiára. Abban a
pillanatban, amikor a fájdalomtól legyőzve
felemelte a karját, hogy feláldozza őt, az én
hatalmam megállította őt, és megparancsolta
neki, hogy a fia helyett egy bárányt áldozzon
fel, hogy ez a jelkép a szeretet és az
engedelmesség bizonyságaként megmaradjon.
(119, 18 - 19)

állandó jövés-menését a fény utáni
vágyakozásban, vagy azzal a feladattal, hogy
vezekeljenek és megtisztuljanak, hogy a
szellemi világba való visszatérésükkor egy
kicsit magasabbra emelkedjenek. Ez a lelki
fejlődés útja, amely a tökéletességhez vezet.
29 Ezért Jákob a létra tetején Jehova jelképes
alakját látta, jelezve, hogy Isten a
tökéletességed, a törekvésed célja és a
végtelen boldogságok legfőbb jutalma - a
kemény küzdelmek, a hosszú szenvedések és a
kitartás jutalma, hogy elérd az Atya kebelét.
30. A szellem a sorscsapásokban és a
megpróbáltatásokban mindig megtalálta a
lehetőséget arra, hogy érdemeket szerezzen a
felemelkedés érdekében. Minden
próbatételben mindig Jákob létráját
szimbolizálták, amely arra szólított, hogy
másszatok fel egy újabb lépcsőfokot.
31 Nagy kinyilatkoztatás volt ez, ó tanítványok,
mert a Szellemi Életről szólt nektek, amikor a
szellemnek az Isteni, a Magas, a Tiszta, a Jó és
az Igaz imádatára való ébredése még alig
kezdődött el.
32 Ezt az üzenetet nem lehetett csak egy
családnak, de még csak nem is egy népnek
szánni; lényege szellemi volt, és ezért
egyetemes jelentőséggel bírt. Éppen ezért az
Atya hangja így szólt Jákobhoz: "Én vagyok
Jehova, Ábrahám Istene és Izsák Istene. Azt a
földet, amelyen te vagy, neked adom és a te
magodnak, és az a mag sok lesz, mint a föld
pora. Elterjedsz nyugatra és keletre, északra és
délre, és a föld minden családja áldott lesz
benned és a te magodban"." (315, 45-50)

Jákob álomképe a mennybe vezető létráról
25. Tudod, mit jelentett a létra, amelyet Jákob
álmában látott? Ez a létra a szellemek életét
és fejlődését jelképezi.
26 Jákob teste aludt a kinyilatkoztatás idején,
de a lelke ébren volt. Az Atyához intézett ima
által támadt fel, és amikor szelleme elérte a
fény tartományait, mennyei üzenet fogadta,
amely szellemi kinyilatkoztatások és igazságok
bizonyságaként megmaradt népének, az egész
emberiségnek; mert az "Izrael" nem földi,
hanem szellemi név.
27. Jákob látta, hogy az a létra a földön állt, és
a teteje az eget érintette. Ez a szellemi
felemelkedés útját jelzi, amely a földön a
húsvér testtel kezdődik, és akkor ér véget,
amikor a szellem egyesíti fényét és lényegét
Atyja fényével és lényegével, távol minden
anyagi befolyástól.
28 A pátriárka látta, hogy azon a létrán
angyalok szállnak fel és le. Ez jelképezte a
szüntelen születést és halált, a szellemek

József és testvérei
33 Józsefet, Jákób fiát, a saját testvérei eladták
néhány kereskedőnek, akik Egyiptomba
tartottak. József még kicsi volt, de máris
tanúbizonyságot tett a prófétálás nagyszerű
ajándékáról. Az irigység eluralkodott a
testvérein, akik megszabadultak tőle, mert azt
hitték, hogy nem látják többé. De az Úr, aki
vigyázott szolgájára, megvédte őt, és naggyá
tette az egyiptomi fáraónál.
34 Sok évvel később, amikor a világot aszály és
éhínség sújtotta, Egyiptom, József tanácsai és
sugallatai által vezérelve, elegendő élelmiszert
halmozott fel, hogy ellenálljon a csapásoknak.
35 Akkor történt, hogy Jákob fiai Egyiptomba
mentek élelmet keresni. Nagy volt a
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megdöbbenésük, amikor rájöttek, hogy a
testvérük, József a fáraó minisztere és
tanácsadója lett. Amikor meglátták őt, térdre
estek a lábai előtt, tele bűnbánattal a vétkük
miatt, és rájöttek, hogy testvérük jóslatai
valóra váltak. Akit halottnak hittek, itt volt
előttük, tele erővel, erénnyel és bölcsességgel.
A próféta, akit eladtak, bebizonyította nekik
annak a próféciának az igazságát, amelyet az
Úr adott ajkára, amikor még gyermek volt. A
testvér, akit kínoztak és eladtak, megbocsátott
nekik. Megértették, emberek? Most már
tudjátok, miért mondtam el nektek ezt a
napot: Mikor fogtok megismerni engem,
ahogyan Józsefet megismerték a
testvérei?(90:2).

kommunikáljanak az Örökkévalóval. (29,32 +
34)
39 Erősítsd meg lelkedet az élet nagy
harcaiban, ahogyan az a nép, Izrael is
megerősödött a pusztában. Tudjátok, milyen
hatalmas a sivatag, amelynek látszólag nincs
vége, irgalmatlan nap és perzselő homok?
Tudjátok, milyen a magány, a csend és az
éjszakai éberség szükségessége, mert az
ellenség lesben áll? Bizony mondom nektek, a
sivatagban volt az, ahol az emberek felfogták
azt a nagyságot, ami az Istenben való hitet
jelentette, és ahol megtanulták szeretni Őt.
Mit várhatott ez a nép a sivatagtól? Pedig
mindenük megvolt: kenyér, víz, egy otthon,
ahol megpihenhettek, egy oázis és egy
szentély, ahol hálát adhattak Atyjuknak és
Teremtőjüknek. (107,28)

Izrael népének sivatagi vándorlása Mózes
alatt
36 Az "első alkalommal" Mózes állt Izrael élén,
hogy negyven éven át vezesse őket a
sivatagon keresztül Kánaán földjére. De
engedetlenségből, hitetlenségből és
materializmusból egyesek káromolták, mások
hitehagyottak lettek, és megint mások
fellázadtak. Mózes mégis bölcsen és
türelemmel szólt hozzájuk ebben a
helyzetben, hogy ne szegjék meg a Legfelsőbb
Akaratot, hanem alázatosak és engedelmesek
legyenek annak az Atyának, aki - anélkül, hogy
engedetlenségükre tekintettel lett volna - az
égből manna hullását és a sziklából víz
fakadását okozta. (343,53)
37 Mózes elegendő bizonyítékot adott arra,
hogy az igaz Isten vele van; de a nép még több
bizonyságot akart, és amikor a küldött a Sínaihegy lábához vezette a sokaságot, Jehova
hatalmára hivatkozott, és az Úr megtisztelte
őt, és nagy bizonyítékokat és csodákat adott
neki.
38. Az emberek hallani és látni akarták Őt, akit
Mózes hallott és látott a hite által, ezért
kinyilatkoztattam magamat az embereknek a
felhőben, és órákon át hallgatták a hangomat.
De olyan erős volt, hogy az emberek azt hitték,
meghalnak a félelemtől; testük remegett, és
lelkük reszketett az igazság hangjától. Ekkor a
nép arra kérte Mózest, hogy kérje meg
Jehovát, hogy ne szóljon többé népéhez, mert
nem hallják többé őt. Rájöttek, hogy
túlságosan éretlenek ahhoz, hogy közvetlenül

Illés harca az igaz Istenért
40 Az "első korszakban" Illés eljött a földre,
közeledett az emberek szívéhez, és a
pogányság és a bálványimádás rabságában
találta őket. A világot királyok és papok
irányították, és mindketten elfordultak az
isteni törvények teljesítésétől, és a népeket a
tévedés és a hamisság útjára vezették.
Különböző isteneknek oltárokat emeltek, és
imádták őket.
41 Illés felállt azokban a napokban, és
igazságos szavakkal szólt hozzájuk: "Nyissátok
ki a szemeteket, és vegyétek észre, hogy
megszegtétek az Úr törvényét. Elfelejtettétek
az Ő küldötteinek példáját, és az élő és
hatalmas Istenhez méltatlan szektákba
estetek. Szükséges, hogy felébredjetek,
ránézzetek Őrá, és elismerjétek Őt.
Távolítsátok el bálványimádásotokat, és
emeljétek fel szemeteket minden kép fölé,
amellyel Őt ábrázoltátok."
42 Illés meghallotta a hangomat, amely ezt
mondta neki: "Menj el ettől a gonosz néptől.
Mondd meg neki, hogy hosszú ideig nem fog
esni több eső, amíg nem parancsolod meg a
nevemben."
43 És Illés így szólt: "Nem fog többé esni, amíg
az én Uram meg nem jelzi az órát, és az én
szavam meg nem parancsolja", és ezt
mondván, elment.
44 Attól a naptól fogva a föld kiszáradt, és az
esőre rendelt időszakok elmaradtak, anélkül,
hogy az eljött volna. Az égen nem látszott az
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eső jele, a földeken érezték a szárazságot, a
jószág fokozatosan elszáradt, az emberek a
földben ástak víz után, hogy szomjukat oltsák,
de nem találtak; a folyók kiszáradtak, a fű
elszáradt, mert a tűző nap sugarainak
engedett, és az emberek isteneikhez fordultak,
kérve őket, hogy az az elem térjen vissza
hozzájuk, hogy vetni és aratni tudják a magot,
amely táplálja őket.
45 Illés isteni parancsra visszavonult,
imádkozott és várta az Úr akaratát. A férfiak és
nők elkezdték elhagyni otthonaikat, hogy új
földeket keressenek, ahol nem lesz vízhiány.
Mindenütt karavánokat láttak, és mindenütt
kiszáradt a föld.
46 Teltek-múltak az évek, és egy napon,
amikor Illés felemelte lelkét az Atyához,
hallotta az Atya hangját, aki ezt mondta neki:
"Keresd meg a királyt, és ha megadom neked a
jelet, újra leszáll az eső erre a földre." Ezután a
király megint eljött.
47 Illés alázatosan és engedelmességgel telve
elment annak a népnek a királyához, és
megmutatta erejét a hamis isten imádói előtt.
Ezután az Atyáról és az ő hatalmáról beszélt,
és jelek jelentek meg: Villámlás, mennydörgés
és tűz volt látható az égen, majd az életet adó
eső zuhogott le szakadatlanul. A mezők ismét
zöldbe borultak, a fák tele voltak gyümölccsel,
és virágzás volt.
48 A nép felébredt erre a bizonyítékra, és
emlékezett Atyjára, aki Illésen keresztül hívta
és intette őket. Illésnek abban az időben
számos és nagyon nagy csodája volt az
emberiség felébresztésére. (53, 34 - 40)

bízták Isten lelki imádatát, és így a népet
alkotó tizenkét törzs mindegyike más-más
feladatot látott el, amelyek együttesen példát
mutattak a harmóniára. De bizony mondom
nektek, hogy a szellemi képességek,
amelyekkel azokban a korábbi időkben
rendelkeztetek, még mindig megvannak.
(135,15 - 16)
Izrael prófétái és első királyai
52 A próféták nagy igazságtartalommal
szóltak, és szinte mindig zűrzavaros és
tévelygő időkben jöttek a földre.
Figyelmeztették a nemzeteket, bűnbánatra és
megtérésre szólították fel őket, és nagy
igazságszolgáltatást jelentettek be, ha nem
térnek a jó útra. Más alkalmakkor áldást
jósoltak az isteni törvény betartásáért és
betartatásáért.
53. Amit azonban ezek a próféták mondtak, az
a jóság, az igazságosság és a kölcsönös
tisztelet gyakorlására való buzdítás volt. Nem
fedték fel a szellem életét, sorsát és
fejlődését. Még Mózes sem beszélt nektek a
Szellemi Életről, akit kiválasztottam, hogy
helyettesem legyen, és akinek közvetítésével
adtam a Törvényt minden időkre.
54. Az Atya törvénye bölcsességet és
igazságosságot tartalmaz. Megtanítja a
férfiakat arra, hogy békében éljenek,
szeressék és tiszteljék egymást, és bizonyítsák,
hogy méltók a szememben férfiként. De
Mózes nem mutatta meg az emberiségnek,
hogy mi van a fizikai halál küszöbén túl, sem
azt, hogy mi az engedetlen lelkek visszatérése,
sem azt, hogy mi a jutalma a bölcseknek és az
életfeladatukban szorgalmasaknak.
55 Később Dávid lelki ajándékokkal és
sugallatokkal telve uralkodott, és a magasztos
pillanatokban, elragadtatásában himnuszokat
és lelki énekeket hallott, amelyekből
megalkotta a zsoltárokat. Velük együtt
meghívta Izrael népét, hogy imádkozzanak és
ajánlják fel Uruknak szívük legjobb áldozatát.
De Dávid minden szeretete és ihletettsége
ellenére sem tudta feltárni az embereknek a
szellemlények csodálatos létezését,
fejlődésüket és céljukat.
56. És Salamon, aki őt követte az
uralkodásban, és ugyanúgy megmutatta a
bölcsesség és a hatalom nagy ajándékait,
amelyeket neki adományoztak, amelyekért

Izrael tizenkét törzse
49. Ne gondoljátok, hogy csak Izrael népének
kebelében voltak próféták, úttörők és a fény
szellemei. Néhányukat elküldtem más
népekhez is; de az emberek isteneknek és
nem hírnököknek tekintették őket, és
vallásokat és kultuszokat teremtettek
tanításaik köré.
50 Izrael népe nem értette meg, hogy milyen
küldetése van más népek felé, és az áldások és
kényelem táborában szunnyadt.
51 Az Atya tökéletes családként alakította ki,
amelyben az egyik törzs feladata a nép
védelme és a béke fenntartása volt, egy másik
a földet művelte, egy másik törzs pedig
halászokból és tengerészekből állt. Másra
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szerették és csodálták, és amelynek
tanácsaira, ítéleteire és közmondásaira ma is
emlékeznek - ha népe hozzá fordult volna, és
megkérdezte volna tőle: Uram, milyen a lelki
élet? Mi van a halálon túl? Mi a Lélek?" Salamon minden bölcsességében sem tudott
volna erre válaszolni. (339,12 – 15)

Prófétai próféciák
1 Atyátok mindent előkészített, hogy Isten
"Igéje" az emberek között lakjon, és
szeretetének magasztos példáján keresztül
mutassa meg nekik a jóvátétel útját.
2 Először is inspirálta a prófétákat, akiknek
meg kellett hirdetniük, hogy a Messiás milyen
formában fog a világra jönni, milyen lesz a
munkája, a szenvedései és az emberként való
halála, hogy amikor Krisztus megjelent a
földön, azok, akik ismerték a próféciákat,
azonnal felismerjék Őt.
3 Évszázadokkal a Jézusban való jelenlétem
előtt Ézsaiás próféta azt mondta: "Ezért az Úr
ezt a jelet adja nektek: Íme, egy szűz fogan és
fiút szül, és Imanuelnek fogják hívni." Ez a jel a
következő.
(Ez azt jelenti, hogy Isten velünk van).
Többek között ezzel a próféciával jelentette be
az eljövetelemet.
4 Dávid, sok évszázaddal az én érkezésem
előtt, fájdalommal és prófétai érzékkel teli
zsoltárokban énekelte meg a Messiás
szenvedéseit a keresztre feszítés alatt.
Ezekben a zsoltárokban az Én hét szavam
egyikéről beszél a kereszten, jelezve a
megvetést, amellyel a tömegek a keresztre
feszítéshez vezetnének Engem, az emberek
gúnyos kifejezéseit, amikor azt hallják, hogy
azt mondom, hogy bennem van az Atya; az
elhagyatottságot, amelyet testem az emberi
hálátlansággal szemben érezne, mindazokat a
kínzásokat, amelyeknek ki lennék téve, és még
azt is, ahogyan sorsot vetnének ruhámra.
5 Prófétáim mindegyike bejelentette
eljövetelemet, előkészítette az utakat és
pontos jellemzőket adott, hogy amikor eljön a
nap, senki se tévedjen. (40, 1-5)

6. A világ a jelen időben nem állt készen arra,
hogy úgy várjon Engem, ahogy Izrael népe várt
Engem abban a "Második Korszakban". Nagy
prófétáim Messiást, Megváltót, Isten Fiát
hirdettek, aki eljön, hogy felszabadítsa az
elnyomottakat és megvilágosítsa a világot az
Ige világosságával. Minél többet szenvedtek az
emberek, annál jobban vágytak az Ígéretes
eljövetelére; minél többet ittak a megaláztatás
és az elnyomás poharából, annál jobban
vágytak a Messiás jelenlétére, és mindenütt
olyan jeleket és jeleket kerestek, amelyek a
Megváltó eljövetelének közelségéről beszéltek
nekik.
7 Nemzedékről nemzedékre és szülőről
gyermekre szállt az isteni ígéret, ami miatt az
Úr választott népe sokáig figyelt és
imádkozott.
8 Végre eljöttem népemhez, de nem
mindegyikük volt képes felismerni Engem, bár
mindannyian vártak Engem: egyesek spirituális
módon, mások materialista értelmezésben.
9. De elegendő volt számomra azok
őszintesége és szeretete, akik érezték
jelenlétemet, és látták a mennyek országát
szavaim fényében, és hittek
megnyilvánulásomban. Elég volt nekem
azokból, akik hűségesen követtek engem, és
bennem látták szellemi megváltójukat, mert
ők voltak azok, akik tanúságot tettek
igazságomról, miután eltávoztam ebből a
világból.
10 Bár üzenetem a föld minden népének szólt,
hívásom a kiválasztott nép szívéhez jutott el,
így ők lettek azután szavam szócsövei.
Mindazonáltal - nemcsak az emberek érezték
jelenlétemet, hanem más nemzeteknél is
képesek voltak felfedezni eljövetelem jeleit, és
megtippelték földi jelenlétem idejét. (315, 17 19)
11 Minden korban és minden isteni
kinyilatkoztatáskor Illés megjelenik az
embereknek.
12 A Messiás még nem jött el a földre, nem
sokkal azelőtt, hogy emberként megszületett
volna, és máris a próféta szelleme testesült
meg Jánosban, akit később Keresztelőnek
hívtak, hogy hirdesse a mennyek országának
közelségét, amely az "Ige" jelenléte lesz az
emberek között. (31, 61-62)

A Messiás várása a zsidó nép körében

Mária, Jézus anyja

10. fejezet - Amikor az idő
beteljesedett
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13 A pátriárkák és a próféták már az "első
korszakban" beszélni kezdtek a Messiás
eljöveteléről. De a Messiás nem csak lélekben
jött - azért jött, hogy asszonytól szülessen,
hogy emberré váljon, hogy testet kapjon egy
asszonytól.
14 Isten anyai Lelkének is emberré kellett
válnia, nővé kellett válnia, mint a tisztaság
virágának, hogy virágkoronájából áradjon
Isten "Igéjének", azaz Jézusnak az illata.
(360,26)
15 Názáretben élt a tisztaság és a gyengédség
virága, egy Mária nevű jegyes szűz, akiről
Ézsaiás próféta jövendölte, hogy az ő méhéből
az igazi élet gyümölcse fog születni.
16 Eljött hozzá az Úr szellemi küldötte, hogy
bejelentse a küldetést, amelyet ő hozott a
földre, és ezt mondta: "Üdvözlégy, te magasan
kegyelt, az Úr van veled, áldott vagy az
asszonyok között." Ezután az Úr eljött hozzá.
17. Eljött az óra, amikor az isteni Titok
kinyilatkoztatására sor került, és mindaz, amit
a Messiás, a Megváltó, a Megváltó jelenlétéről
mondtak, most azonnal beteljesedett. De
milyen kevesen voltak azok a szívek, amelyek
érezték jelenlétemet, milyen kevesen voltak
azok a lelkek, amelyek felkészültek arra, hogy
igazságom fényében megismerjék a mennyek
országát. (40,6-7)

A Jézus és Mária közötti szeretet köteléke
21. Jézus gyermek- és ifjúkorát Mária mellett
töltötte, és az ő keblén és oldalán élvezte az
anyai szeretetet. Az asszonnyá lett isteni
gyöngédség megédesítette a Megváltó első
éveit a világban, hiszen amikor eljött az óra,
olyan nagy keserűséget kellett innia.
22 Hogyan lehetséges, hogy bárki is azt
gondolná, hogy Mária, akinek méhében Jézus
teste megformálódott, és akinek oldalán a
Mester élt, nélkülözte volna a szellemi
emelkedettséget, tisztaságot és szentséget?
23 Aki engem szeret, annak először is
szeretnie kell mindazt, ami az enyém mindazt, amit én szeretek. (39,52-54)
Jézus tudása és bölcsessége
24. Az emberek azt állítják könyveikben, hogy
Jézus az esszénusokkal volt, hogy elsajátítsa a
tudását. Neki azonban, aki mindent tudott, és
aki a világok keletkezése előtt élt, nem volt mit
tanulnia az emberektől. Az Isteni semmit sem
tanulhatott az embertől. Bárhol is voltam,
mindig tanítani kellett. Létezik-e valaki a
földön, aki bölcsebb Istennél? Krisztus azért
jött az Atyától, hogy elhozza az isteni
bölcsességet az embereknek. Nem adott-e
erre bizonyítékot a Mesteretek, amikor
tizenkét éves korában ámulatba ejtette az
akkori teológusokat, filozófusokat és
törvénytanítókat?
25. Egyesek Jézusnak tulajdonítják minden
ember gyengeségét, és örömüket lelik abban,
hogy a szívükben hordott szennyet arra az
Emberre vetik, aki isteni és hibátlan. Ezek nem
ismernek Engem.
26. Ha a természet minden csodája, amelyet
szemléltek, nem más, mint az isteni
gondolatok anyagi megtestesülése, nem
gondoljátok-e, hogy Krisztus teste az Atyátok
szeretetének magasztos gondolatának
materializációja volt? Ezért Krisztus csak
lélekkel szeretett titeket, nem pedig testtel. Az
én igazságomat soha nem lehet
meghamisítani, mert abszolút fényt és
korlátlan hatalmat hordoz. (146,35 - 36)
27 A "Második alkalommal" példát adtam
nektek arra, hogy várnotok kell a megfelelő
órára, hogy elvégezzétek azt a feladatot,
amely a földre hozott benneteket.
28 Megvártam, amíg testem - az a Jézus, akit
az emberek a szemük előtt tartottak - elérte

A gyermek Jézus imádása
18. Az emberiség ma arra a napra emlékezik,
amikor néhány bölcs keletről eljött a
betlehemi jászolhoz, hogy imádják az isteni
gyermeket. Ma néhány szív megkérdezi
Tőlem: "Uram, igaz, hogy azok a hatalmas és
bölcs urak meghajoltak előtted és elismerték
istenségedet?".
19 Igen, gyermekeim, a tudomány, a hatalom
és a gazdagság volt az, amely előttem térdelt.
20 Ott voltak a pásztorok, feleségeik és
gyermekeik is, alázatos, egészséges és
egyszerű ajándékaikkal, amelyekkel fogadták
és üdvözölték a világ Megváltóját, valamint
Mária, mint a mennyei gyengédség
megtestesítője. Alázatot, ártatlanságot,
egyszerűséget képviseltek. Azok azonban,
akiknek pergamentekercseikben voltak a
Messiásról szóló próféciák és ígéretek,
nyugodtan aludtak, és még csak nem is
sejtették, hogy ki jött a világra. (146,9 - 11)
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legjobb korát, hogy általa betöltsem az isteni
küldetést, hogy szeretetre tanítsalak
benneteket.
29 Amikor ez a test - a szív és az elme - elérte
teljes kifejlődését, Lelkem az ajkán keresztül
szólt, Bölcsességem elárasztotta elméjét,
Szeretetem megtelepedett szívében, és a
harmónia e test és az azt megvilágító Isteni
Fény között olyan tökéletes volt, hogy gyakran
mondtam a sokaságnak: "Aki ismeri a Fiút, az
ismeri az Atyát." Aki ismeri a Fiút, az ismeri az
Atyát.
30 Krisztus az Istenben lévő igazságot
használta fel az emberek tanítására. Nem a
világból merítette. Sem a görögöktől, sem a
káldeusoktól, sem az esszénusoktól, sem a
föníciaiaktól, sem senki mástól nem merítette
a fényt. Ők még nem ismerték a
mennyországba vezető utat, és én azt
tanítottam, ami a földön még ismeretlen volt.
31 Jézus gyermek- és ifjúkorát a tevékeny
szeretetnek és az imádságnak szentelte, amíg
el nem jött az óra, hogy hirdesse a mennyek
országát, a szeretet és az igazságosság
törvényét, a világosság és az élet tanítását.
32 Keressétek meg az akkoriban hirdetett
szavam jelentését, és mondjátok meg, hogy
származhatott-e az bármilyen emberi
tanításból vagy az akkor ismert tudományból.
33 Mondom nektek, ha valóban igényt
tartottam volna azoknak az embereknek a
műveltségére, akkor közöttük kerestem volna
tanítványaimat, nem pedig a műveletlen és
tudatlan emberek között, akikből apostoli
csapatot alkottam. (169,62 -68)

37 Amikor tehát eljött a prédikálás órája,
Názáretből távozva ezt kellett mondanom:
"Bizony mondom nektek, egyetlen próféta
sem talál hitet a hazájában. El kell hagynia,
hogy szava meghallgatásra találjon." (299, 70 72)

11. fejezet - Jézus földi szolgálata
Keresztelés a Jordánban; felkészülési idő a
pusztában
1 Jézus, a szerető és alázatos názáreti, aki
várta az órát, amikor az isteni Ige elhangzik a
szájából, felkereste Jánost a Jordán partján,
hogy a keresztség vizét átvegye. Vajon Jézus
megtisztulásra vágyva ment oda? Nem,
embereim. Azért ment, hogy elvégezzen egy
szertartást? Egyik sem. Jézus tudta, hogy eljött
az óra, amikor ő maga megszűnik, amikor az
ember eltűnik, hogy a Lélek beszélhessen, és
ezt az órát egy olyan cselekedettel kívánta
megjelölni, amely bevésődik az emberek
emlékezetébe.
2 A jelképes víznek nem volt semmilyen foltja,
amit lemoshatott volna, de ezt a testet - az
emberiség példájaként - megszabadította a
világhoz való minden kötődéstől, hogy
lehetővé tegye, hogy a Lélekkel egy akarattá
váljon. Ez akkor történt, amikor a jelenlévők
meghallották az Isteni Hangot, amely emberi
szavakkal szólt: "Ez az én szeretett Fiam,
akiben kedvem telik. Hallgass rá."
3 Ettől a pillanattól fogva Jézus ajkán az Isten
igéje az örök élet igéjévé vált, mert Krisztus
rajta keresztül tette magát teljességében
ismertté. Az emberek rabbinak, Mesternek,
Küldöttnek, Messiásnak és Isten Fiának
nevezték. (308,25-27)
4 Ezután visszavonultam a sivatagba, hogy
elmélkedjek és megtanítsalak benneteket
arra, hogy párbeszédet folytassatok a
Teremtővel, és hogy a sivatag csendjében
elmélkedjek a rám váró munkáról, megtanítva
benneteket arra, hogy először meg kell
tisztulnotok, mielőtt nekiláttok a rátok bízott
munka beteljesítésének. Ezután lényed
csendjében keresd a közvetlen közösséget
Atyáddal, és így felkészülve - hangosabban,
megerősödve és elszántan - indulj el nehéz
küldetésed rendületlen teljesítésére. (113,9)

Az emberi környezet megértésének hiánya
Názáretben
34. Egy olyan nép kebelét kellett keresnem,
mint Egyiptom, mivel az a nép, amelyhez
jöttem, nem volt képes menedéket adni
Nekem. De nem ez volt az egyetlen fájdalom,
amit a szívemnek el kellett szenvednie.
35 Amikor visszatértem Egyiptomból, és
azután Názáretben éltem, állandóan
gúnyolódtak rajtam és bántottak a hitetlenség
és a rosszindulat megnyilvánulásai.
36 Csodákat tettem ott, megmutattam
szeretetemet és hatalmamat - és
félreismertek. Azok közül, akik közelről
ismerték az életemet és a munkáimat, senki
sem hitt bennem.
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Jézus és Isten egysége
5. Három éven át Jézus száján keresztül
beszéltem a világhoz, anélkül, hogy bármelyik
szavamat vagy gondolatomat eltorzította
volna ez az elme, anélkül, hogy bármelyik
cselekedete nem felelt volna meg az én
akaratomnak. Ennek oka az volt, hogy Jézus és
Krisztus, ember és szellem egy volt, ahogy
Krisztus is egy az Atyával. (308,28)
6 ismerjétek meg bennem az Atyát; mert
bizony mondom néktek, Krisztus egy az
Atyával az örökkévalóságtól fogva, még
mielőtt a világok voltak.
7 A "második korszakban" ez a Krisztus, aki
egy Istennel, Jézus áldott testében emberré
lett a földön, és így lett Isten Fia, de csak az
emberségét tekintve. Mert ismét mondom
nektek, hogy csak egy Isten van. (9,48)
8 Amikor emberré lettem Jézusban, nem azért
tettem, hogy megértessem veletek, hogy Isten
emberi alakban van, hanem hogy láthatóvá és
hallhatóvá tegyek Engem azok számára, akik
vakok és süketek voltak mindarra, ami isteni;
azért lettem emberré Jézusban, hogy
megértessem veletek, hogy Isten emberi
alakban van.
9. Bizony mondom nektek, ha Jézus teste
Jehova alakja lett volna, nem vérzett volna, és
nem halt volna meg. Tökéletes test volt, mégis
emberi és finom, hogy az emberek láthassák
és hallhassák rajta keresztül Mennyei Atyjuk
hangját. (3,82)
10. Jézusban két természet volt: az egyik
anyagi, emberi, amelyet az Én Akaratom
teremtett Mária szűzi méhében, és amelyet
Emberfiának neveztem, a másik pedig isteni, a
Lélek, amelyet Isten Fiának neveztem. Ebben
az egyikben az Atya "Isteni Igéje" szólt
Jézusban; a másik csak anyagi és látható volt.
(21,29)
11 Krisztus, Isten "Igéje" volt az, aki Jézus, a
tiszta és igaz ember száján keresztül szólt.
12 Az ember Jézus megszületett, élt és
meghalt, de ami Krisztust illeti, Ő nem
született, nem nőtt fel a világban, és nem is
halt meg, mert Ő a Szeretet Hangja, a Szeretet
Lelke, az Isteni Ige, a Teremtő bölcsességének
kifejeződése, aki mindig is az Atyában volt.
(91,28-29)

13. A Második Korszakban nem mindenki
ismert el engem. Amikor megjelentem a zsidó
nép kebelében, akik már vártak Engem, mert
látták beteljesedni a próféták által adott
előjeleket, jelenlétem zavart okozott
sokakban, akik nem értették, hogyan kell
helyesen értelmezni a prófétákat, és akik azt
várták, hogy Messiásukat hatalmas
fejedelemként látják, aki le fogja győzni
ellenségeit, aki megalázza a királyokat, az
elnyomókat, és birtokokat és földi javakat ad
azoknak, akik őt várják.
14 Amikor azok az emberek meglátták Jézust szegényt, akinek nem volt ruha a lábán, testét
csak egy egyszerű ruha fedte, aki egy
istállóban született, és később egyszerű
kézművesként dolgozott -, nem tudták elhinni,
hogy ő az Atya küldötte, az Ígéretes. A
Mesternek látható csodákat és cselekedeteket
kellett tennie ahhoz, hogy higgyenek neki és
megértsék isteni üzenetét. (227,12-13)
15 Mindig is az alázatosak és a szegények
voltak azok, akik felfedezték jelenlétemet,
mert elméjüket nem foglalkoztatják emberi
elméletek, amelyek elhomályosítják tiszta
ítélőképességüket.
16 A "második korszakban" az is megtörtént,
hogy bár a Messiás eljövetelét bejelentették,
csak az egyszerű lelkületű, alázatos szellemű
és tehermentes értelmű emberek ismerték fel
őt érzelmileg, amikor eljött.
17. A teológusok kezében volt a próféták
könyve, és naponta ismételték a szavakat,
amelyek a Messiás eljövetelének jeleit, idejét
és módját hirdették, és mégis - láttak Engem,
de nem ismertek fel, hallgattak Engem, és
tagadták, hogy Én vagyok a megígért
Megváltó. Látták műveimet, mégis az egyetlen
dolog, amit tudtak tenni, hogy felháborodtak
rajtuk, bár valójában mindezek meg voltak
jövendölve. (150, 21 - 23)
18. Ma már nem kételkednek Jézusban, de
sokan vitatkoznak, sőt tagadják az
Istenségemet. Egyesek nagy szellemi
emelkedettséget tulajdonítanak Nekem;
mások azt állítják, hogy én is a szellem
evolúciós útját járom, hogy elérhessem az
Atyát. De ha így lenne, nem mondtam volna
nektek: "Én vagyok az Út, az Igazság és az
Élet". (170,7)

Jézusnak a várt Messiásként való el nem
ismerése
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Jézus mint az üdvösség vendége az egyszerű
emberek között
19 A ti feladatotok az, hogy Isteni Mesteretek
földi példájára éljetek. Ne feledje:
Valahányszor megmutattam magam az
otthonokban, mindegyikben a béke üzenetét
hagytam, meggyógyítottam a betegeket,
megvigasztaltam a szenvedőket azzal az Isteni
Erővel, amellyel a Szeretet rendelkezik.
20 Soha nem tartózkodtam attól, hogy
belépjek egy házba, mert nem akartam, hogy
higgyenek nekem benne; tudtam, hogy amikor
elhagyom ezt a helyet, a lakók szíve tele lesz
túláradó örömmel, mert anélkül, hogy tudták
volna, a lelkük az Én tanításom által a
Mennyek Országába tekintett.
21 Néha én kerestem a szíveket, néha ők
kerestek engem; de minden esetben az én
szeretetem volt az örök élet kenyere, amelyet
szavam értelmében adtam nekik. (28,3-5)

követtek Engem az ösvényeken, sírva, a
szavam által meghatódva, anélkül, hogy még
csak megszólítani is mertek volna Engem, hogy
bocsánatot kérjenek a sértésekért, amelyeket
korábban okoztak Nekem. Odahívtam őket,
megsimogattam őket az Igémmel, és
kegyelmet adtam nekik. (28,6-7)
25 Figyeljen: Amikor veletek voltam a földön,
az emberek tömegesen jöttek hozzám - magas
pozícióban lévő, hiúsággal teli emberek,
uralkodók, akik titokban kerestek fel Engem,
hogy meghallgassanak. Néhányan csodáltak
Engem, de félelemből nem vallották meg
nyíltan; mások elutasítottak Engem.
26. Emberek tömegei jöttek hozzám,
férfiakból, nőkből és gyermekekből, akik
reggel, délután és este hallgattak Engem, és
mindig készen találták a Mestert, hogy átadja
nekik Isten Igéjét. Látták, hogy a Mester
megfeledkezett magáról, és nem tudta
megmagyarázni, hogy melyik órában vett
magához ételt, nehogy a teste elgyengüljön,
és a hangja eltompuljon. Ennek oka az volt,
hogy nem tudták, hogy Jézus a saját
szelleméből merített erőt, és önmagában
talált táplálékot. (241,23)

A fáradhatatlan prédikátor Jézus
22. Néhány alkalommal, amikor valamelyik
völgy magányába vonultam vissza, csak
pillanatokra maradtam egyedül, mert a tömeg,
amely buzgón akart Engem hallani,
Mesteréhez közeledett, vágyakozva az Ő
végtelen jóságos tekintetére. Fogadtam őket,
és végtelen irgalmasságom gyengédségével
árasztottam el ezeket a férfiakat, nőket és
gyermekeket, tudván, hogy minden
teremtményben ott van egy Lélek, akinek a
kedvéért jöttem a világra. Ezután a Mennyei
Királyságról beszéltem nekik, amely a szellem
igazi otthona, hogy szavam által lecsillapítsák
belső nyugtalanságukat, és megerősödjenek
az Örök Élet elérésének reményében.
23. Történt, hogy a tömegben elrejtőzve volt
valaki, aki meg akarta tagadni az igazságomat,
és azt állította, hogy hamis próféta vagyok; de
az Én szavam megelőzte őt, mielőtt még ideje
lett volna kinyitni a száját. Más alkalmakkor
hagytam, hogy néhány káromló gyalázzon
Engem, hogy bebizonyítsam a tömeg előtt,
hogy a Mester nem háborodott fel a sértések
láttán, így adva nekik példát az alázatból és a
szeretetből.
24. Voltak néhányan, akik szelídségemet
megszégyenítve azonnal távoztak, megbánva,
hogy kételyeikkel megbántották azt, aki
műveivel az igazságot hirdette. Amint
lehetőségük adódott, eljöttek Hozzám,

A gyermekek szeretete és Jézus természete
27 Néha, amikor egyedül voltam, gyerekek
fedeztek fel, akik odajöttek hozzám, hogy kis
virágokat kínáljanak nekem, elmondjanak
nekem egy kis bánatot és megcsókoljanak.
28 Az anyák aggodalmasan aggódtak, amikor a
karjaimban találták a kicsinyeiket, akik
hallgatták a szavaimat. A tanítványok azt
gondolták, hogy ez a Mester iránti tisztelet
hiányát jelenti, és megpróbálták elűzni őket a
közelségemből. 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".
29. Örültem ennek az ártatlanságnak és
pártatlanságnak, ahogyan az ember örül az
éppen nyíló virágbimbó látványának. (262,6264)
30 Milyen gyakran találták Jézust tanítványai a
világegyetem különböző teremtményeivel
beszélgetni. Hányszor meglepődött a Mester a
madarakkal, a folyosóval, a tengerrel
folytatott beszélgetéseiben! De tudták, hogy a
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Mesterüket nem ragadták el, tudták, hogy a
Mesterükben az Atya Alkotó Szelleme él, aki
minden lénynek nyelvet adott, aki minden
"gyermekét" megértette, aki dicséretet és
szeretetet kapott minden általa teremtett
lénytől.
31 Hányszor látták a tanítványok és a nép,
hogy Jézus megsimogat egy madarat vagy egy
virágot, és mindent megáld, és a szemében
minden teremtmény iránti végtelen szeretet
tekintetét fedezték fel! A tanítványok
megpillantották az Úr isteni örömét, amikor
látta magát körülvéve oly sok dicsőséggel, oly
sok bölcsességéből fakadó csodával, és
gyakran látták a Mester szemében a
könnyeket is, amikor látta az emberek
közömbösségét az ilyen dicsőséggel szemben,
az emberi teremtmények tompaságát és
vakságát oly sok ragyogás iránt. Gyakran látták
a Mestert sírni, amikor meglátott egy leprást,
aki könnyeket hullatott a leprája miatt, vagy
férfiakat és nőket, akik sorsukat siratták, noha
a tökéletes szeretet szférája vette őket körül!
(332,25 -26)

hanem szavakkal és cselekedetekkel
teljesítettem azt.
35. Természetesen felülbíráltam annak a
népnek sok hagyományát, mert már eljött az
idő, hogy eltűnjenek, hogy egy új idő
kezdődhessen magasabb tanításokkal. (149,42
- 43)
36. Emlékezzetek, hogy a törvény első
parancsolatában, amelyet Mózes által adtam
az emberiségnek, azt mondtam: "Ne
készítsetek magatoknak képet vagy
hasonlatosságot mennyei dolgokról, hogy
letérdeljetek előttük és imádjátok őket". Azóta
világosan ki van jelölve az ember és a szellem
útja.
37 Mózes nem korlátozta magát arra, hogy a
Tízparancsolatot továbbadja az emberiségnek;
másodlagos törvényeket is hozott az emberi
életre vonatkozóan, és hagyományokat,
rítusokat és szimbólumokat hozott létre az
Isten szellemi imádatán belül, mindezt az
emberi szellem akkori evolúciós lépéseivel
összhangban.
38. 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 nekik, hogy
nem ellenzem a törvényt, hanem azért jöttem,
hogy beteljesítsem azt. Ha tanításaim
megszüntetnék a hagyományokat, az azért
lenne, mert az emberek, hogy teljesítsék
azokat, elfelejtették betartani a Törvényt.
(254, 17 - 18)
39. A jelenben adott szavam nem fogja
eltörölni azokat a szavakat, amelyeket a
"Második Korszakban" adtam nektek. A
korszakok, évszázadok és korok elmúlnak, de
Jézus szavai nem múlnak el. Ma
elmagyarázom és feltárom nektek annak a
jelentését, amit akkor mondtam nektek, és
amit nem értettetek meg. (114, 47)

Jézus tanításai
32 Jézus irgalmasságra, szelídségre, szeretetre
tanított benneteket. Megtanított benneteket,
hogy szívből bocsássatok meg
ellenségeiteknek, azt mondta, hogy
utasítsátok el a hazugságot és szeressétek az
igazságot. Azt hirdette nektek, hogy a rosszat
és a jót, amit kaptok, mindig jóval kell
viszonoznotok. Megtanított benneteket arra,
hogy tiszteljétek minden egyes
felebarátotokat, és megmutatta nektek az
utat, hogy megtaláljátok a testi és lelki
egészséget; hogyan tiszteljétek életetekkel
szüleitek nevét, hogy ugyanakkor
gyermekeitek is tiszteljenek benneteket.
33 Ezek azok a parancsolatok, amelyeket
mindenkinek be kell tartania, aki valóban
keresztény akar lenni. (151,35-36)
34 Amikor az írástudók és a farizeusok
megfigyelték Jézus cselekedeteit, és
felfedezték, hogy azok eltérnek az övéktől, azt
állították, hogy az általa hirdetett tanítás a
mózesi törvény ellen való. Ennek oka az volt,
hogy összekeverték a törvényt a
hagyományokkal. Én pedig bebizonyítottam
nekik, hogy nem szegtem meg a törvényt,
amelyet az Atya kinyilatkoztatott Mózesnek,

Jézus "csodái"
40 hogy ez a tanítás hitet ébresszen a
szívekben, ugyanakkor csodákat is tettem,
hogy szeressék; és hogy ezek a "csodák" minél
kézzelfoghatóbbak legyenek, a betegek testén
tettem őket, meggyógyítva a vakokat,
süketeket, némákat, bénákat, megszállottakat,
leprásokat, és a halottakat is életre keltettem;
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és hogy szeressenek, a betegek testén tettem
őket, meggyógyítva a vakokat, süketeket,
némákat, bénákat, megszállottakat,
leprásokat, és a halottakat is életre keltettem.
41 A szeretetnek mennyi csodáját tette
Krisztus az emberek között! Nevüket a
történelem megőrizte példaként a jövő
nemzedékek számára. (151,37 - 38)
42. Az Isteni Mű szolgálatában álló Fénylények
és mások, akik lázadóak és tudatlanok voltak,
mindenütt éreztették magukat, és ezen
emberiség körében megjelentek a
megszállottak, akiket a Tudomány nem tudott
felszabadítani, és akiket az emberek kiűztek.
Sem a törvény tanítói, sem a tudósok nem
voltak képesek helyreállítani a betegek
egészségét.
43. Pedig mindezt azért szántam nektek, hogy
megtanítsalak benneteket, és bizonyítékot
adjak nektek a szeretetről. Jézus által
megadtam nektek teremtményeinek
gyógyulását, sokak csodálkozására.
44. A hitetlenek, akik hallották Jézust a
hatalmáról beszélni, és akik tudtak a csodáiról,
a legnehezebb bizonyítékokat kérték, hogy egy
pillanatra elbizonytalanítsák, és bebizonyítsák,
hogy nem tévedhetetlen. De a
megszállottaknak ez a felszabadítása, az a
tény, hogy visszavittem őket a normális
emberi lények állapotába, csupán azzal, hogy
megérintettem őket, vagy rájuk néztem, vagy
egy parancsszót intéztem hozzájuk, hogy azok
a szellemek elhagyják az elméjüket, és
mindketten megszabadulnak a súlyos tehertől,
összezavarta azokat.
45 E hatalommal szemben a farizeusok, a
tudósok, az írástudók és a vámszedők
különböző reakciókat mutattak. Egyesek
elismerték Jézus tekintélyét, mások ismeretlen
hatásoknak tulajdonították hatalmát, megint
mások nem tudtak róla semmit sem mondani.
A meggyógyult betegek pedig áldották a
nevét.
46 Némelyeket egyetlen szellem szállt meg,
másokat hét, mint Magdalai Máriát, és
némelyeket olyan nagy számban, hogy ők
maguk is azt mondták, hogy légió.
47 A Mester életében egyik szellemi
megnyilvánulás követte a másikat. Voltak,
amelyekről a tizenkét tanítvány tett
tanúbizonyságot, másokról pedig a nép - a

szabadban és az otthonokban. Ez a csodák, a
"csodák" ideje volt. (339, 20 -22)
48 A csoda, ahogyan ti értelmezitek, nem
létezik; nincs ellentmondás az isteni és az
anyagi között.
49. Sok csodát tulajdonítotok Jézusnak, de
valóban, mondom nektek, az ő tettei a
szeretet természetes következményei voltak,
annak az isteni erőnek, amelyet ti még nem
tudtok használni, bár minden szellemben jelen
van, felhasználatlanul. Mert ti nem akartátok
megismerni a szeretet erejét.
50. Mi volt hatékony minden csodában, amit
Jézus tett, kivéve a szeretetet?
51. Figyeljetek, tanítványok: Ahhoz, hogy Isten
szeretete megismertesse magát az
emberiséggel, szükséges volt az eszköz
alázatossága, és Jézus mindig alázatos volt; és
példát adva erre az embereknek, egy
alkalommal azt mondta nektek, hogy semmit
sem tud tenni a Mennyei Atya akarata nélkül.
Azok, akik nem veszik át e szavak
alázatosságát, azt fogják gondolni, hogy Jézus
olyan ember volt, mint bárki más; de az
igazság az, hogy az alázatosság leckéjét akarta
adni nektek.
52 Tudta, hogy ez az alázat, ez az Atyával való
egység teszi őt mindenhatóvá az emberiséggel
szemben.
53 Ó, rendkívül nagy és gyönyörűséges
átváltoztatás, amely szeretetet, alázatot és
bölcsességet ad!
54 Most már tudjátok, hogy Jézus, bár azt
mondta, hogy semmit sem tud tenni, hacsak
nem az Atyja akarata szerint, valójában
mindent meg tudott tenni; mert engedelmes
volt, mert alázatos volt, mert a törvény és az
emberek szolgájává tette magát, és tudta,
hogyan kell szeretni.
55 Ismerjétek fel tehát, hogy bár ti magatok is
ismeritek a szellemi szeretet néhány
képességét, nem érzitek őket, és ezért nem
érthetitek meg mindannak az okát, amit
csodának vagy misztériumnak neveztek,
amelyek az isteni szeretet művei.
56. Milyen tanításokat adott neked Jézus,
amelyek nem a szeretetről szóltak? Milyen
tudományt, milyen gyakorlatokat vagy
titokzatos tudást használt, hogy példát adjon
nektek a hatalomról és a bölcsességről?..: Csak
az áldott szeretet, amellyel az ember
mindenre képes.
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57. Nincs semmi ellentmondás az Atya
törvényeiben, amelyek egyszerűek, mert
bölcsek, és bölcsek, mert szeretet hatja át
őket.
58 Értsd meg a Mestert, ő a te tankönyved.
(17,11 - 21)
59. A Lélek, aki megelevenítette Jézust, az Én,
a ti Istenetek volt, aki emberré lett, hogy
köztetek lakjon és hogy rátok nézzen, mert
erre volt szükség. Én, mint ember, átéreztem
minden emberi szenvedést. A tudósok, akik a
természet természetét tanulmányozták,
eljöttek hozzám, és felfedezték, hogy semmit
sem tudnak a Tanításomról. Kicsik és nagyok,
erényesek és bűnösök, ártatlanok és bűnösök,
megkapták szavam lényegét, és
mindannyiukat megtiszteltem jelenlétemmel.
De bár sokan voltak elhívva, csak néhány
kiválasztott volt, és még kevesebben voltak
azok, akik körülöttem voltak. (44, 10)

és nem vétkeztek többé. Én mondom nektek,
könnyebb megtéríteni egy bűnöst szeretettel,
mint szigorúsággal. (44, 11)
Mária Magdolna
62 Mária Magdolna - a bűnös, ahogy a világ
nevezte - kiérdemelte a gyengédségemet és a
megbocsátásomat.
63. Hamarosan elnyerte az üdvösségét, ami
nem történik meg másokkal, akik csak gyenge
hittel kérnek bocsánatot bűneikért. Míg ő
hamar megtalálta, amit keresett, mások nem.
64 Magdolnának megbocsátottak anélkül,
hogy a bűnbánatával dicsekedett volna.
Vétkezett, ahogy ti is vétkeztek; de nagyon
szeretett.
65. Aki szeret, mutathat aberrációkat emberi
viselkedésében; de a szeretet a szívből áradó
gyengédség. Ha bocsánatot akartok - ahogyan
ti is vagytok - szegezzétek tekinteteket Rám,
tele szeretettel és bizalommal, és minden
vétketektől feloldozást kaptok.
66 Az az asszony nem vétkezett többé; a
szívéből áradó szeretetet a Mester tanításának
szentelte.
67. Megbocsátottak neki, annak ellenére, hogy
hibákat követett el. De az ő szívében égett a
tűz, amely megtisztít, és a bűnösnek adott
megbocsátás miatt egy pillanatra sem szakadt
el Jézustól; tanítványaim viszont a legvéresebb
órákban is magamra hagytak Engem. De az a
Mária, akit megvetettek, nem szakadt el
Tőlem, nem tagadott meg, nem félt, nem
szégyenkezett.
68. Ezért adatott meg neki, hogy könnyeket
ejtsen keresztem lábánál és sírom felett. Lelke
hamarosan megváltást talált, mert sokat
szeretett.
69. A szívében is apostoli lélek lakozott. A
megtérése úgy ragyog, mint az igazság fénye.
Leborult a lábaim elé, hogy azt mondja
Nekem: "Uram, ha Te akarod, megszabadulok
a bűntől."
70 Ti viszont - milyen gyakran akartok
meggyőzni Engem ártatlanságotokról azzal,
hogy hosszú imákkal feditek el vétkeiteket.
71 Nem, tanítványok, tanuljatok tőle,
szeressétek igazán az Uratokat minden
embertársatokban. Szeress sokat, és bűneid
megbocsátatnak. Nagyszerűek lesztek, ha ezt
az igazságot kivirágoztatjátok a szívetekben.
(212, 68 – 75)

A házasságtörőnő
60 Védtem a bűnösöket. Nem emlékszel a
házasságtörőre? Amikor elhozták hozzám,
üldözve és elítélve a tömeg által, a farizeusok
odajöttek és megkérdezték tőlem: "Mit
tegyünk vele?". - A papok azt várták, hogy azt
mondjam: "Legyen igazság", de csak azt
válaszolták: "Hogy lehet az, hogy szeretetet
prédikálsz, és megengeded, hogy ezt a bűnöst
megbüntessék?". És ha azt mondtam volna:
"Engedjétek szabadon", akkor azt válaszolták
volna: "Mózes törvényeiben, amelyeket ti
megerősítetek, mint mondjátok, van egy
rendelkezés, amely azt mondja: "Minden
házasságtörésen kapott nőt meg kell
kövezni"." Ez a válasz a következő volt:
"Minden nőt, akit házasságtörésen kapnak,
meg kell kövezni".
61 Mivel ismertem szándékukat, nem
válaszoltam szavaikra, hanem leborultam, és a
föld porába írtam azoknak a bűneit, akiket
elítéltek. Ismét megkérdeztek Engem, hogy
mit tegyenek azzal az asszonnyal, és Én azt
válaszoltam nekik: "Aki mentes a bűntől, az
vesse rá az első követ". Ekkor felismerték
vétkeiket, és arcukat eltakarva távoztak.
Egyikük sem volt tiszta, és mivel érezték, hogy
a szívük mélyére láttam, nem vádolták többé
azt az asszonyt, mert mindannyian vétkeztek.
De az asszony, és vele együtt mások is, akik
szintén felbontották a házasságot, megbánták
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Magamat, hogy lehetővé tegyem számotokra,
hogy abban az emberi formában lássatok
Engem, amelyben az emberiség megismerte
Jézust, és mégsem borultatok le az új
átváltoztatás előtt. (29,15 - 18)
Ezt a jelenséget a parapszichológiában
"transzfigurációnak" is nevezik, mint egy
megnyilvánuló szellem lény növekvő
láthatóságát.

Nikodémus és a reinkarnáció kérdése
72. Abban az időben azt mondtam
Nikodémusnak, aki jó szellemben keresett fel
Engem, hogy beszélgessen Velem: "Ami
testből születik, az test, és ami szellemből
születik, az szellem. Ne lepődjetek meg,
amikor azt mondom nektek, hogy újjá kell
születni." Ki értette meg ezeket a szavakat?
73. Velük együtt akartam elmondani nektek,
hogy egyetlen emberi élet nem elég ahhoz,
hogy egyetlen tanításomat is megértsétek, és
hogy ahhoz, hogy megértsétek azt a
tankönyvet, amit ez az élet magában hordoz,
sok földi életre van szükségetek. Ezért a
testnek csak az a feladata, hogy a szellem
számára támaszul szolgáljon a földön való
járás során. (151, 59)

A bátorság hiánya a vallomáshoz
78. Amikor közöttetek éltem, megtestesülve,
gyakran megtörtént, hogy éjszaka, amikor
mindenki pihent, az emberek eljöttek hozzám,
és titokban kerestek Engem, mert féltek, hogy
felfedeznek. Azért kerestek fel Engem, mert
bűntudatot éreztek, amiért rám kiabáltak és
megbántottak Engem, miközben a tömeghez
beszéltem. Bűntudatuk még erősebb volt,
amikor rájöttek, hogy szavam a béke és a fény
ajándékát hagyta a szívükben, és gyógyító
balzsamot öntöttem a testükbe.
79. Lehajtott fejjel jelentek meg előttem, és
ezt mondták: "Mester, bocsáss meg nekünk,
felfedeztük, hogy a te szavad igazságot
tartalmaz". Azt válaszoltam nekik: "Ha
rájöttetek, hogy én csak az igazságot mondom,
miért rejtőzködtök? Nem mentek ki a
szabadba, hogy fogadjátok a nap sugarait,
amikor megjelenik - de mikor szégyelltétek
ezt? Aki szereti az igazságot, az soha nem
titkolja, nem tagadja és nem szégyelli azt."
80. Azért mondom ezt nektek, mert látom,
hogy sokan csak titokban hallgatnak Engem,
letagadva, hogy hová mentek, elrejtve, amit
hallottak, és néha letagadva, hogy Velem
voltak. Akkor mit szégyellsz? (133,23 - 26)

Jézus átlényegülése
74 A második korszakban egy alkalommal
Jézus sétált, néhány tanítványa követte.
Megmásztak egy hegyet, és miközben a
Mester szavai csodálattal töltötték el ezeket az
embereket, hirtelen látták, hogy Uruk teste
átváltoztatva lebeg a térben, jobbján Mózes,
balján Illés szellemével.
75 E természetfeletti látványra a tanítványok a
földre vetették magukat, elvakítva az isteni
Fénytől. De azonnal megnyugodtak, és azt
javasolták a Mesterüknek, hogy tegye a vállára
a királyok bíborszínű köpenyét, akárcsak
Mózes és Illés vállára. Ekkor hallottak egy
hangot, amely a Végtelenből szállt alá, és így
szólt: "Ez az én drága Fiam, akiben kedvemre
való, hallgassátok Őt!".
76 Nagy félelem fogta el a tanítványokat,
amikor meghallották azt a hangot, és amikor
felnéztek, csak a Mestert látták, aki így szólt
hozzájuk: "Ne féljetek, és ezt az arcot ne
mondjátok el senkinek, amíg fel nem támadok
a halálból". Akkor megkérdezték Urukat:
"Miért mondják az írástudók, hogy Illésnek
előbb kell eljönnie?". És Jézus így válaszolt
nekik: "Valóban Illés fog eljönni, és mindent
helyre fog állítani. De én mondom nektek,
hogy Illés már eljött, és ők nem ismerték fel
őt, hanem azt tették vele, amit akartak." Ekkor
a tanítványok megértették, hogy Keresztelő
Jánosról beszélt nekik.
77. Hányszor tettem láthatatlanná a szemetek
előtt a testet, amelyen keresztül közlöm

Ellenségeskedés Jézus ellen
81. Amikor a Második Korszakban az emberek
sokaságához szóltam, a jelentésében és
formájában tökéletes Szavamat mindenki
meghallotta. A szívekbe hatoló tekintetem
felfedezte mindazt, amit mindegyikük
magában hordozott. Egyesekben kétely,
másokban hit, megint másokban félelemmel
teli hang szólt hozzám: a betegek voltak azok,
akik fájdalmuk miatt csodát reméltek tőlem.
Voltak olyanok, akik megpróbálták elrejteni
gúnyolódásukat, amikor hallották, hogy azt
mondom, azért jöttem az Atyától, hogy
elhozzam a Mennyek Országát az
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embereknek, és voltak olyan szívek is,
amelyekben felfedeztem az ellenem irányuló
gyűlöletet és a szándékot, hogy
elhallgattassanak vagy eltöröljenek Engem.
82. A gőgösök, a farizeusok voltak azok, akiket
megütött az igazságom. Mert bár szavam oly
világos, szeretettel teli és vigasztaló volt - bár
mindig hatalmas tettek erősítették meg -,
sokan továbbra is úgy akarták felfedezni
Jelenlétem igazságát, hogy az ember Jézus
szerint ítéltek meg Engem, az életemet
vizsgálták, és figyelmüket ruháim
szerénységére és az anyagi javak abszolút
szegénységére összpontosították.
83. De nem elégedtek meg azzal, hogy
elítéltek Engem, hanem tanítványaimat is
elítélték, és közelről figyelték őket, hogy
beszélnek-e, követnek-e Engem az utakon,
vagy leülnek-e az asztalhoz. Mennyire
felháborodtak a farizeusok, amikor egy
bizonyos alkalommal látták, hogy
tanítványaim nem mostak kezet, mielőtt
asztalhoz ültek!: szegény fejek, akik
összekeverték a test tisztaságát a lélek
tisztaságával! Nem voltak tudatában annak,
hogy amikor a templomban megérintették a
szent kenyeret, a kezük tiszta volt, de a szívük
tele volt rothadással. (356,37 - 38)
84. Minden egyes fordulóban nyomoztak
utánam. Minden cselekedetemet és szavamat
gonosz szándékkal ítélték meg, többnyire
összezavarodtak cselekedeteim és
bizonyítékaim láttán, mert elméjük nem volt
képes megérteni azt, amit csak a szellem
képes felfogni.
85 Amikor imádkoztam, azt mondták: "Miért
imádkozik, hiszen azt mondja, hogy tele van
erővel és bölcsességgel? Mire lehet szüksége,
vagy mit kérhet?" És amikor nem imádkoztam,
azt mondták, hogy nem teljesítettem a vallási
előírásaikat.
86. Amikor látták, hogy nem táplálkoztam,
miközben tanítványaim ettek, úgy ítélték meg,
hogy kívül állok az Isten által felállított
törvényeken; és amikor látták, hogy
táplálkozom, azt kérdezték maguktól: "Miért
kell neki ennie ahhoz, hogy éljen - annak, aki
azt állította, hogy ő az Élet?" Nem értették
meg, hogy azért jöttem a világra, hogy
felfedjem az embereknek, hogyan fog élni az
emberiség a megtisztulás hosszú időszaka
után, hogy belőle egy szellemivé lett

nemzedék származzon, amely az emberi
nyomorúság, a test szükségszerű szükségletei
és a testi érzékek szenvedélyei felett áll.
(40,11 - 13)
Búcsú bejelentés
87. Jézus három évig élt a tanítványaival. Nagy
tömegek vették körül, akik mélyen szerették
őt. A tanítványoknak nem volt más dolguk,
mint hallgatni a Mesterüket, amint az isteni
tanítását hirdette. Az ő nyomdokain haladva
nem éreztek sem éhséget, sem szomjúságot,
nem volt semmiféle botlás vagy akadály,
minden békesség és boldogság volt abban a
légkörben, amely körülvette azt a csoportot,
és mégis - egy alkalommal, amikor különösen
elragadta őket szeretett Jézusuk szemlélése,
azt mondta nekik: "Most eljön egy másik idő,
én elmegyek tőletek, és úgy maradtok, mint
bárányok a farkasok között. Közeledik ez az
óra, és vissza kell térnem oda, ahonnan
jöttem. Egy ideig egyedül leszel, és a látottak
és hallottak tanúságtételét elviszed azoknak,
akik éheznek és szomjaznak a szeretetre és az
igazságosságra. Dolgozzatok az én nevemben,
és utána magamhoz veszlek benneteket az
Örök Otthonba".
88 E szavak elszomorították a tanítványokat,
és ahogy közeledett az óra, Jézus még
nagyobb nyomatékkal ismételte meg ezt a
bejelentést, amikor a távozásáról beszélt.
Ugyanakkor azonban azzal vigasztalta azok
szívét, akik hallgatták őt, hogy elmondta nekik,
hogy szelleme nem távozik el, és továbbra is
őrködik a világ felett. Ha felkészülnének arra,
hogy vigaszt és reményt hozó üzenetet
vigyenek az akkori embereknek, akkor az ő
szájukon keresztül szólna és csodákat tenne.
(354,26 - 27)
Jézus bevonulása Jeruzsálembe
89. A tömeg örömmel fogadott Engem, amikor
Jeruzsálem városába léptem. A falvakból és a
sikátorokból tömegesen jöttek - férfiak, nők és
gyermekek -, hogy tanúi legyenek a Mester
városba való bevonulásának. Ők voltak azok,
akik megkapták a csodát és az Isten Fia
hatalmának bizonyítékát - a vakok, akik most
már láttak, a némák, akik most már tudtak
Hozsannát énekelni, a sánták, akik elhagyták
az ágyukat, és sietve jöttek, hogy lássák a
Mestert a páskaünnepen.
58

90. Tudtam, hogy ez a diadal múlandó, már
előre megjósoltam tanítványaimnak, hogy mi
fog történni utána. 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 végleges
győzelmem még nem jött el.
91 Hogyan hihetitek, hogy az a jeruzsálemi
bevonulás az Ügyem győzelme volt, amikor
csak kevesen tértek meg, és sokan nem
ismerték fel, hogy ki vagyok?
92 És még ha ezek az emberek mind
megtértek volna is az én szavamra, nem
kellene-e még sok nemzedéknek követnie?
93 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 meg vagytok
hívva.
94. Tudjátok meg, hogy ha egyetlen
gyermekem is az Új Jeruzsálemen kívül lenne
akkor, nem lenne ünnep, mert Isten akkor
nem beszélhetne diadalról, nem ünnepelhetné
a győzelmet, ha az Ő hatalma nem lett volna
képes megmenteni még az utolsó gyermekét
is. (268, 17 - 21)
95. Ugyanolyanok vagytok, mint azok, akik a
második korszakban Hozsannát énekeltek,
amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe. Ma,
amikor lélekben megismertetem magam
veletek, már nem terítitek ki köpenyeiteket az
utamba, hanem a szíveteket ajánljátok fel
lakhelyül Uratoknak. Ma már nem a
torkotokból jön a hoszannátok, ez a
hoszannátok a szellemetekből fakad, mint az
alázat, az Atya szeretetének és ismeretének
himnusza, mint a hit himnusza ebben a
megnyilvánulásban, amelyet az Uratok hozott
nektek a Harmadik Korszakban.
96. Egykor, mint ma, követtetek Engem a
Jeruzsálembe való bevonulásomban. A nagy
tömegek körülvettek Engem, akiket rabul
ejtettek szeretetszavaim. Férfiak és nők,
öregek és gyermekek megrázták a várost
örömkiáltásaikkal, és még a papok és a
farizeusok is, attól félve, hogy a nép fellázad,
így szóltak hozzám: "Mester, ha Te békét
tanítasz - miért engeded, hogy követőid ilyen
felfordulást okozzanak?". De én azt

válaszoltam nekik: "Bizony mondom nektek,
ha ezek hallgatnának, a kövek beszélnének."
Mert ezek voltak az örvendezés pillanatai, ez
volt a Messiás betetőzése és megdicsőülése
azok között, akik éheztek és szomjaztak az
igazságra - azok között, akik már régóta várták
az Úr eljövetelét a próféciák beteljesedésével.
97. Ezzel az örvendezéssel és örömmel
ünnepelte népem is az Egyiptomból való
szabadulást. Azt akartam, hogy a páskaünnepség felejthetetlenné váljon népem
számára. De valóban, mondom nektek, nem
pusztán egy hagyományt követtem azzal, hogy
feláldoztam egy bárányt - nem, Magamat
ajánlottam fel Jézusban, az áldozati
bárányban, mint az utat, amelyen keresztül
minden gyermekem üdvösséget találhat.
(318,57 - 59)
Az utolsó vacsora
98 Amikor Jézus a tanítványaival együtt
megünnepelte azt a húsvéti vacsorát, annak a
népnek a hagyománya szerint, így szólt
hozzájuk: "Most valami újat árulok el nektek:
vegyetek ebből a borból és egyetek ebből a
kenyérből, amely az én véremet és testemet
jelképezi, és tegyétek ezt az én
emlékezetemre.
99 A Mester halála után a tanítványok úgy
emlékeztek meg Uruk áldozatáról, hogy bort
ittak és kenyeret ettek, ami annak jelképe volt,
aki az emberiség szeretetéért mindent
feladott.
100 Az évszázadok során a felekezetekre
osztott népek különbözőképpen értelmezték
szavaimat.
101. Ma azt akarom elmondani nektek, amit
abban az órában, azon az Utolsó Vacsorán
éreztem, ahol Jézus minden szava és
cselekedete egy mély bölcsességű és végtelen
szeretetű könyv leckéje volt. Amikor kenyeret
és bort használtam, az azért volt, hogy
megértessem veletek, hogy ezek olyanok,
mint a szeretet, amely a lélek tápláléka és
élete; és amikor azt mondtam nektek:
"Tegyétek ezt az Én emlékezetemre", a Mester
azt akarta mondani, hogy Jézuséhoz hasonló
szeretettel szeressétek felebarátaitokat, és
adjátok magatokat az embereknek, mint igazi
táplálékot.
102. Bármilyen szertartás, amit e tanításokból
csináltok, nem lesz gyümölcsöző, ha nem
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alkalmazzátok tanításaimat és példáimat az
életetekben. Pontosan ez az, ami nehéz az Ön
számára, de ebben rejlik az érdeme. (151, 29 32, 34)
103. Ahogy most körülöttem vagytok, úgy volt
ez a Második Korszak utolsó estéjén is. A nap
éppen lenyugodott, amikor Jézus ebben a
szobában utoljára tanácskozott a
tanítványaival. Egy haldokló apa szavai voltak
ezek, amelyeket szeretett gyermekeihez
intézett. Szomorúság volt Jézusban és a
tanítványokban is, akik még nem tudták, mi
vár néhány órával később arra, aki annyira
tanította és szerette őket. Uruk hamarosan
távozni készült, de ők még nem tudták,
hogyan. Péter sírt, a kehelyt a szívéhez
szorítva; János könnyei nedvesítették a Mester
mellét; Máté és Bartholomaiosz a szavaimtól
magánkívül volt. Fülöp és Tamás evés közben
elrejtették szívfájdalmukat. Jakab, az ifjabb és
az idősebb Jakab, Tádé, András és Simon
némák voltak a bánattól; mégis sok mindent
elmondtak Nekem szívükből. Iskarióti Júdás is
fájdalmat hordozott a szívében, de félelmet és
bűntudatot is. De nem tudott visszamenni,
mert a sötétség hatalmába kerítette.
104. Amikor Jézus elmondta utolsó szavait és
buzdításait, azok a tanítványok sírva fakadtak.
De az egyik már nem volt ott, a lelke nem
tudott ennyi szeretetet befogadni, és nem
tudott ennyi fényt látni, ezért elment, mert ez
a szó megperzselte a szívét. (94, 56-58)
105 Jézus isteni vágya az volt, hogy tanítványai
az Ő megváltó tanításának vetői legyenek.
106 A tanítványokhoz intézett utolsó
beszédének csúcspontján, amely egyúttal az
apa és a gyermekek közötti utolsó beszélgetés
is volt, ezért szeretetteljes hangon így szólt
hozzájuk: "Most új parancsolatot adok nektek:
szeressétek egymást".
107 E legfőbb parancsolat fényével
meggyújtotta az emberiség legnagyobb
reményét. (254, 59)

szenvedést, a kísértéseket és a küzdelmeket, a
szegénységet, a munkát és az üldözéseket.
Megtapasztaltam a rokonok elutasítását, a
hálátlanságot és az árulást; a hosszú napi
munkát, az éhséget és a szomjúságot, a gúnyt,
a magányt és a halált. Hagytam, hogy az
ember bűnének egész terhe rám nehezedjen.
Megengedtem az embereknek, hogy
szavaimban és átlyuggatott testemben, ahol
még az utolsó bordáim is láthatóak voltak,
megvizsgálják elmémet. Bár Isten, engem
gúnyolódó királlyá tettek, kiszolgáltatottá, és
nekem is cipelnem kellett a szégyen keresztjét,
és fel kellett másznom vele a hegyre, ahol a
rablók meghaltak. Ott ért véget az emberi
életem, mint bizonyíték arra, hogy nemcsak a
szavak Istene vagyok, hanem a tettek Istene is.
(217, 11)
2 Amikor az óra közeledett, és a vacsora véget
ért, Jézus utolsó utasításokat adott a
tanítványainak. Elindult az olajkertbe, ahol
imádkozni szokott, és így szólt az Atyához:
"Uram, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a
poharat. De ne az én akaratom, hanem a Te
akaratod legyen meg." Ekkor közeledett az
egyik tanítványom, aki át akart adni Engem,
egy sokaság kíséretében, akik elfogtak volna
Engem. Amikor megkérdezték: "Ki az a Jézus, a
názáreti?" Júdás odament a Mesteréhez és
megcsókolta. Az emberek szívében félelem és
megdöbbenés volt, amikor meglátták Jézus
nyugodt nyugalmát, és újra megkérdezték: "Ki
az a Jézus?". Aztán odamentem hozzájuk, és
azt mondtam nekik: "Itt vagyok, én vagyok az".
Ekkor kezdődött a szenvedélyem.
3 Papok, bírák és fejedelmek elé vezettek
engem. Kihallgattak, elítéltek és azzal
vádoltak, hogy megszegtem Mózes törvényét,
és hogy olyan birodalmat akarok létrehozni,
amely elpusztítja a császárét. (152,6 - 7)
Júdás árulása
4 Nem emlékeztek-e arra, hogy hányszor
kinyilatkoztattam szeretetemet, nemcsak
azoknak, akik hittek bennem, hanem annak is,
aki elárult engem, és azoknak is, akik üldöztek
és elítéltek engem? Most megkérdezhetitek,
hogy mi volt az az ok, ami arra késztetett
Engem, hogy megengedjem ezeket a
gúnyolódásokat. És én azt válaszolom nektek:
Szükséges volt, hogy teljes gondolati és
cselekvési szabadságot hagyjak nekik, hogy

12. fejezet - Szenvedés, halál és
feltámadás
Jézus élethosszig tartó szenvedése és
szenvedése
1 Emberek között éltem, és életemet példává,
tankönyvvé tettem. Megtanultam az összes
60

megfelelő lehetőségeket teremtsek arra, hogy
kinyilatkoztassam magamat, és hogy mindenki
megtapasztalhassa azt az irgalmat és
szeretetet, amelyet a világnak tanítottam.
5 Nem én mozdítottam meg Júdás szívét, hogy
eláruljon Engem; ő egy gonosz gondolat
eszköze volt, amikor a szíve sötétséggel volt
tele. Mégis, annak a tanítványnak a
hűtlensége ellenére is megmutattam neki a
megbocsátásomat.
6. Nem lett volna szükség arra, hogy egyik
társam eláruljon Engem, hogy az
alázatosságnak ezt a példáját adjam nektek. A
Mester minden alkalommal, amikor az
emberek felajánlották neki, megmutatta
volna. Erre a tanítványra hárult az a feladat,
hogy legyen az az eszköz, amelyen keresztül a
Mester megmutatta isteni alázatát a világnak.
Még ha azt is gondoltátok, hogy annak az
embernek a gyengesége okozta Jézus halálát,
mondom nektek, hogy tévedtek, mert azért
jöttem, hogy teljesen átadjam magam nektek,
és ha nem így történt volna, biztosak lehettek
benne, hogy másképp történt volna. Ezért
nincs jogod átkozni vagy elítélni azt, aki a
testvéred, aki a sötétség pillanatában nem
tanúsított szeretetet és hűséget, amellyel a
Mesterének tartozott. Ha őt hibáztatjátok
halálomért, miért nem áldjátok meg, tudván,
hogy Vérem minden ember üdvösségéért
kiontatott? Jobb lenne, ha imádkoznátok és
kérnétek, hogy egyikőtök se essen kísértésbe,
mert az írástudók és farizeusok képmutatása
még mindig létezik ebben a világban. (90,37 39)

türelmesen kiürítettem a poharat, amelyet te
adtál nekem inni. Lépésről lépésre
teljesítettem be az emberek közötti szeretetre
szánt sorsomat, és teljesen átadtam magam
gyermekeimnek.
10 Boldogok, akik hittek Istenükben, bár látták
őt vérrel borítva és lihegve.
11 De valami sokkal nehezebb várt rám: két
rabló között egy fára szögezve meghalni. De
meg volt írva, és ezért valóra kellett válnia,
hogy felismerjenek engem az igazi
Messiásként. (152, 8 -11)
12 Erre a tanításra, amit nektek adok, már a
második korszakban példát adtam nektek.
Jézus a kereszten függött, a Megváltó a
halállal küzdött a sokasággal szemben, akiket
annyira szeretett. Minden szív egy-egy ajtó
volt, amelyen kopogtatott. A nézők
tömegében ott volt a sokaságot uraló ember,
a gyülekezet fejedelme, a vámos, a farizeus, a
gazdag, a szegény, a megátalkodott és az
egyszerű lelkületű. De míg egyesek tudták,
hogy ki volt Ő, aki abban az órában meghalt,
miután látták tetteit és részesültek
jótéteményeiben, mások ártatlan vérre
szomjazva és bosszúra mohón siettették
annak halálát, akit gúnyosan "a zsidók
királyának" neveztek, nem tudván, hogy Ő
nemcsak egy nép királya, hanem a föld összes
népének és a világegyetem összes világának
királya volt. Miközben Jézus az utolsó
pillantásai egyikét vetette a tömegre, irgalmas
szeretettel és könyörületességgel telve az
Atyához emelte kérését, mondván: "Atyám,
bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit
cselekszenek." Ez volt az utolsó pillantása.
13 Ez a tekintet mindazokra kiterjedt, akik
sírtak érte, mind azokra, akik kárörvendtek a
gyötrelmén, mert a Mester szeretete, amely
az Atya szeretete volt, mindenkinek
egyformán szólt. (103, 26 - 27)
14 Amikor eljött a nap, amikor a Jézus
jelenléte által felbuzdított tömeg
megsebesítette és megostorozta őt, és az
ütések következtében látták, hogy úgy vérzik,
mint egy közönséges halandó, majd később a
halállal viaskodik és meghal, mint bármely más
ember, a farizeusok, a nép elöljárói és a papok
elégedetten kiáltották: "Nézzétek azt, aki Isten
Fiának nevezi magát, aki királynak képzelte
magát, és azt állította magáról, hogy ő a
Messiás!".

Jézus szenvedése
7 Amikor Kajafás főpap kihallgatott engem, és
azt mondta nekem: "Kérlek, mondd meg
nekem, hogy te vagy-e a Krisztus, a Messiás, az
Isten Fia", azt válaszoltam neki: "Te mondtad".
(21, 30)
8. Hány szív, amely néhány nappal korábban
csodálta és áldotta műveimet, elfelejtette
azokat, hálátlannak mutatkozott, és
csatlakozott azokhoz, akik szidalmaztak
Engem. De szükséges volt, hogy ez az áldozat
nagyon nagy legyen, hogy soha ne törlődjön ki
az emberek emlékezetéből.
9 A világ, és ti, mint annak részei, láttátok,
hogy káromoltak, kigúnyoltak és megaláztak
Engem, ahogyan senki sem lehetett. Mégis
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15 Jézus értük kérte Atyját, hogy bocsásson
meg nekik - azoknak, akik bár ismerték az
Írásokat, most mégis megtagadták Őt, és a
tömeg előtt megtévesztőnek állították be. Ők
voltak azok, akik annak ellenére, hogy a
törvény tanítóinak vallották magukat,
valójában nem tudták, hogy mit tesznek Jézus
elítélésekor, miközben a tömegben ott voltak
olyan szívek, amelyeket a fájdalom tépett meg
az igazságtalanság miatt, amelynek tanúi
voltak, és olyan arcok, amelyek könnyektől
áradtak az igaz ember áldozatos halála miatt.
Ők voltak az egyszerű elméjű, alázatos és
nagylelkű férfiak és nők, akik tudták, hogy Ki
volt az emberekkel a világban, és akik
megértették, mit veszítettek a Mester
elmúlásával. (150,24 - 25)
16 Hozzátok szól az, aki a kereszten, a halállal
birkózva, a hóhérok által bántalmazva és
kínozva, a végtelenbe emelte tekintetét, és ezt
mondta: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert
nem tudják, mit cselekszenek".
17. Ebbe az Isteni Megbocsátásba minden idők
minden emberét belevontam, mert láttam az
emberiség múltját, jelenét és jövőjét.
Igazsággal és lélekben mondhatom nektek,
hogy én is láttalak benneteket abban az áldott
órában, amikor az új Igémet halljátok ebben az
időben. (268, 38 -39)
18 Amikor a kereszt magasságából lenéztem
az emberek sokaságára, megláttam Máriát, és
Jánosra utalva így szóltam hozzá: "Asszony, ez
a te fiad", és Jánoshoz: "Fiam, ez a te anyád".
19 János volt az egyetlen abban az órában, aki
megértette a következő mondat értelmét,
mert a tömeg annyira vak volt, hogy amikor
azt mondtam: "Szomjazom", azt hitték, hogy
fizikai szomjúságról van szó, és epét és ecetet
adtak Nekem, holott az Én Lelkem a szeretet
szomjúságát érezte.
20 a két gonosztevő is a halállal viaskodott
Mellettem; de míg az egyik káromkodott és a
kárhozatba merült, a másik hagyta magát
megvilágosítani a hit fényétől; és bár látta
Istenét a kereszt gyalázatos gerendájára
szegezve és közel a halálhoz, hitt az Ő
istenségében és azt mondta Neki: "Ha a
mennyek országában vagy, emlékezz meg
Rólam", mire Én, akit annyi hit mozgatott, így
válaszoltam: "Bizony mondom neked, még ma
Velem leszel a Paradicsomban."

21. Senki sem tudja, milyen viharok tomboltak
Jézus szívében abban az órában. A természet
elszabadult erői csak halvány tükörképe voltak
annak, ami annak az embernek a magányában
zajlott, és az isteni Lélek fájdalma olyan nagy
és valóságos volt, hogy a test egy pillanatra
elgyengülve kiáltott fel: "Istenem, Istenem,
miért hagytál el engem?".
22 Ahogyan én tanítottam az embereket élni,
úgy tanítottam őket meghalni is, megbocsátva
és megáldva még azokat is, akik gyaláztak és
mártírrá tettek engem, amikor azt mondtam
az Atyának: "Bocsáss meg nekik, mert nem
tudják, mit cselekszenek".
23 És amikor a Lélek elhagyta ezt a világot, így
szólt: "Atyám, a te kezedbe ajánlom a
Lelkemet." A tökéletes tanítói példa
megvalósult, mint Isten és mint ember
beszéltem. (152, 12 - 17)
24. Dimasnak egyetlen pillanat elég volt
ahhoz, hogy megtalálja az üdvösséget, és ez
volt élete utolsó pillanata. A keresztről beszélt
hozzám, és bár látta, hogy Jézus, akit Isten
Fiának hívnak, gyötrődik, érezte, hogy Ő a
Messiás, a Megváltó; és szívének teljes
bűnbánatával és lelkének teljes alázatával
átadta magát Neki. Ezért még aznap
megígértem neki a Paradicsomot.
25 Mondom nektek, hogy mindenkit, aki
tudtán kívül vétkezik, de élete végén alázattal
és hittel teli szívvel szól hozzám,
megéreztetem irgalmas szeretetem
gyengédségét, amely felemeli őt a földi
megpróbáltatások közül, hogy megismerje a
nemes és emelkedett élet boldogságát. (94, 71
- 72)
26. Igen, kedves Dimas, Velem voltál a fény és
a lelki béke paradicsomában, ahová a lelkedet
vittem a hited jutalmaként. Ki tudta volna
megmondani azoknak, akik kételkedtek
abban, hogy a haldokló és vérző Jézusban
Isten lakozik, hogy a rablóban, aki a halál
torkában a jobbján feküdt, a világosság
szelleme rejtőzik?
27. Telt-múlt az idő, és amikor a lelki béke
visszatért, sokan azok közül, akik elutasítottak
és kigúnyoltak Engem, áthatoltak igazságom
fényén, amiért nagy volt a bűnbánatuk, és
elpusztíthatatlan volt a szeretetük abban,
hogy Engem követtek. (320, 67)
28 Amikor a testem, amely a Második
Korszakban burokként szolgált nekem,
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belépett a kínok közé, és a keresztről
kimondtam az utolsó szavakat, az utolsó
mondataim között volt egy, amelyet sem
azokban a pillanatokban, sem sokáig nem
értettek: "Istenem, Istenem, miért hagytál el
engem?".
29 E szavak miatt sokan kételkedtek; mások
megzavarodtak, és azt gondolták, hogy ez
kicsinyhitűség, megingás, a gyengeség
pillanata. De nem vették figyelembe, hogy
nem ez volt az utolsó mondat, hanem hogy
utána mondtam másokat, amelyek teljes erőt
és tisztaságot mutattak: "Atyám, a te kezeidbe
ajánlom lelkemet"; és: "Minden
beteljesedett".
30 Most, hogy visszatértem, hogy
megvilágítsam tévedéseiteket, és
megvilágítsam azt, amit ti titoknak neveztek,
elmondom nektek: amikor a kereszten
függött, a kínszenvedés hosszú volt, véres, és
Jézus teste, amely végtelenül érzékenyebb,
mint minden más emberé, hosszú kínokat
viselt el, és a halál nem jött el. Jézus
beteljesítette küldetését a világban, már
kimondta az utolsó szót és elmondta az utolsó
tanítást. Akkor az a mártír test, az a
szétszaggatott test, amely érezte a Lélektől
való elszakadást, gyötrődve kérdezte az Urat:
"Atyám, Atyám, miért hagytál el engem?". - Ez
volt a megsebzett bárány szelíd és szenvedő
siránkozása a Pásztoráért. Ez volt a bizonyíték
arra, hogy Krisztus, az "Ige" valóban emberré
lett Jézusban, és hogy szenvedése valóságos
volt.
31. Tudjátok-e ezeket a szavakat Krisztusnak
tulajdonítani, aki örökké egy az Atyával? Most már tudjátok, hogy ez Jézus testének
nyöszörgése volt, amelyet az emberek vaksága
szennyezett be. De amint az Úr simogatása
leereszkedett arra a mártírhalált halt testre,
Jézus folytatta a beszédet, és az Ő szavai így
hangzottak: "Atyám, a Te kezeidbe ajánlom a
lelkemet." - "Mindennek vége". (34, 27 -30)
32. Amikor Jézus a kereszten függött, nem volt
olyan lélek, aki ne remegett volna meg a
szeretet és igazságosság hangjára, amelyet Ő,
aki meghalt, meztelenül, mint maga az
igazság, amelyet az Ő szavával hozott. Akik
tanulmányozták Jézus életét, felismerték,
hogy sem előtte, sem utána nem volt senki,
aki olyan művet végzett volna, mint Ő, mert ez

egy isteni mű volt, amely az Ő példáján
keresztül megmenti az emberiséget.
33. Szelíden jöttem az áldozathoz, mert
tudtam, hogy Vérem átváltoztat és megment
titeket. az utolsó pillanatig szeretettel
beszéltem, és megbocsátottam nektek, mert
azért jöttem, hogy egy magasztos Tanítást
hozzak nektek, és tökéletes példákkal
mutassam meg nektek az örökkévalóságba
vezető utat.
34. Az emberiség el akart téríteni Engem a
szándékomtól azzal, hogy a test gyengeségét
kereste, de Én nem álltam le. Az emberek
káromlásra akartak csábítani Engem, de Én
nem káromoltam. Minél jobban megbántott
Engem a sokaság, annál több könyörületet és
szeretetet éreztem irántuk, és minél jobban
meggyalázták testemet, annál több vér folyt ki
belőle, hogy életet adjon azoknak, akik
halottak voltak a hit számára.
35. Ez a vér annak a szeretetnek a jelképe,
amellyel utat mutattam az emberi szellemnek.
A hit és a remény szavát az igazságosságra
éhezőknek, kinyilatkoztatásaim kincsét pedig a
lelki szegényeknek hagytam.
36 Az emberiség csak ezután tudatosult
benne, hogy Ki volt a világban. Ezután Jézus
munkáját tökéletesnek és isteninek,
emberfelettinek ismerték fel - mennyi
bűnbánati könnyet hullatott! Mennyi
lelkiismeret-furdalás a szellemi lényekben
(29,37-41)
37 Ha Jézus, aki "az Út, az Igazság és az Élet"
volt, küldetését azzal a hét szavas imával
fejezte be, amikor végül azt mondta Atyjának:
"A te kezeidbe ajánlom lelkemet", akkor
gondoljátok meg, hogy ti, akik tanítványai és
követői vagytok ennek a Mesternek,
elhagyhatjátok-e ezt az életet anélkül, hogy
azt az Atyának ajánljátok fel az engedelmesség
és alázat adományaként; és hogy
lehunyhatjátok-e szemeteket e világ előtt
anélkül, hogy az Úr oltalmát kérnétek, hiszen
csak más vidékeken fogjátok majd újra kinyitni
őket.
38 Jézus egész élete az Atya iránti szeretet
áldozata volt. A kereszten töltött
kínszenvedésének órái a szeretet, a
közbenjárás és a megbocsátás imája volt.
39. Ezt az utat mutattam neked, emberiség.
Éljetek Mesteretek nyomán, és ígérem, hogy
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elvezetlek benneteket keblemhez, amely
minden boldogság forrása. (94, 78 - 80)
40. Én, Krisztus, az ember Jézus által
kinyilatkoztattam az Atya dicsőségét,
bölcsességét és hatalmát. Az erőt arra
használták, hogy csodákat tegyenek azok
javára, akiknek szükségük volt hitre a
lelkükben, világosságra az elméjükben és
békére a szívükben. Ezt az erőt, amely maga a
szeretet ereje, kiöntöttem a rászorulókra,
hogy egész Magamat nekik adjam, olyannyira,
hogy nem használtam fel a saját testemre,
amelynek szintén szüksége volt rá a halál
órájában.
41. Nem akartam kihasználni az erőmet, hogy
elkerüljem a testemet átütő fájdalmat. Mert
amikor emberré lettem, azzal a szándékkal
tettem, hogy szenvedjek értetek, és hogy
kézzelfogható isteni és emberi bizonyítékát
adjam végtelen szeretetemnek és
könyörületemnek az éretlenek, a rászorulók, a
bűnösök iránt.
42. Mindazt a hatalmat, amelyet másokban
kinyilatkoztattam, akár leprást gyógyítottam
meg, akár vakoknak adtam vissza a látást,
bénáknak a mozgást, vagy bűnösöket
térítettem meg és halottakat támasztottam
fel, mindazt a hatalmat, amelyet a tömegek
előtt kinyilatkoztattam, hogy bizonyítékot
adjak nekik igazságomról, bizonyítva nekik a
természet országai feletti hatalmamat és az
élet és halál feletti hatalmamat, nem akartam
magamnak használni, megengedve, hogy
testem átmenjen ezen a szenvedésen és
elszenvedje ezt a fájdalmat.
43. Igaz, hogy a hatalmam megkímélhette
volna a testemet a fájdalomtól, de akkor
milyen érdemem lett volna a szemedben?
Milyen, az ember számára érthető példát
hagytam volna hátra, ha arra használtam
volna az erőmet, hogy megkíméljem magam a
fájdalomtól? Szükség volt arra, hogy azokban a
pillanatokban lemondjak hatalmamról, hogy
elutasítsam az isteni erőt, hogy érezzem és
megtapasztaljam a test fájdalmát, a
hálátlanság miatti bánatot, a magányt, a
gyötrelmet és a halált.
44 Ezért Jézus ajkai a halál órájában
segítségért könyörögtek, mert fájdalma valódi
volt. De nemcsak a fizikai fájdalom volt az, ami
Jézus lázas és kimerült testét elborította hanem egy olyan Isten lelki érzése is, akit e

testén keresztül bántalmaztak és gúnyoltak
vak, hálátlan és gőgös gyermekei, akikért ezt a
vért ontotta.
45 Jézus erős volt az őt éltető Lélek által,
amely az isteni Lélek volt, és áthatolhatatlan
lehetett volna a fájdalomtól, és legyőzhetetlen
üldözőinek támadásaival szemben; de szükség
volt arra, hogy könnyeket hullatjon, hogy úgy
érezze, hogy a sokaság szeme láttára
folyamatosan a földre zuhan, hogy testének
ereje kimerüljön, és hogy meghaljon, miután a
teste az utolsó csepp vérét is elvesztette.
46 Így teljesült be földi küldetésem; így ért
véget annak földi létezése, akit a nép néhány
nappal korábban, amikor bevonult
Jeruzsálembe, királlyá kiáltott ki. (320,56 - 61)
Jézus megváltó cselekedete a túlvilági
világokban
47. Az emberiség első korszakaiban szellemi
fejlettségük olyan alacsony volt, hogy a testi
halál utáni szellemi életről való belső tudás
(hiánya) és a végső sorsukról való tudás
(hiánya) azt eredményezte, hogy a szellem
mély álomba merült, amikor elhagyta a
húsburok burkát, amiből csak lassan ébredt
fel. Amikor azonban Krisztus Jézusban
emberré lett, hogy tanítását átadja minden
szellemi lénynek, amint elvégezte feladatát az
emberek között, elküldte fényét a lények nagy
tömegeinek, akik a világ kezdete óta várták
érkezését, hogy megszabaduljanak
zavarodottságuktól, és képesek legyenek
felemelkedni a Teremtőhöz.
48. Csak Krisztus tudta megvilágítani azt a
sötétséget, csak az Ő hangja tudta
felébreszteni azokat a szellemeket, akik
aludtak a fejlődésükre. Amikor Krisztus
emberként meghalt, az Isteni Szellem fényt
hozott a szellemi világokba, sőt a sírokba is,
amelyekből előjöttek a szellemi lények, akik a
testükkel együtt voltak a halál álmában. Ezek a
lények azon az éjszakán átvonultak a világon,
láthatóvá téve magukat az emberi tekintetek
számára, annak bizonyságául, hogy a Megváltó
minden lény számára élet volt, és hogy a Lélek
halhatatlan. (41,5 - 6)
49. Férfiak és nők kaptak jeleket és hívásokat a
Túlvilágról. Az ősök és a gyermekek szintén
tanúi voltak e megnyilvánulásoknak, és a
Megváltó kereszthalálát megelőző napokban a
Mennyei Fény behatolt az emberek szívébe; a
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Szellemi Völgy lényei az emberek szívét hívták;
és azon a napon, amikor a Mester emberként
kilehelte az utolsó leheletét, és fénye behatolt
minden barlangba és minden zugba, az anyagi
és szellemi otthonokba, vágyakozva a lények
után, akik már régóta várták őt - materializált,
zavarodott és beteg lények, akik letértek az
útról, a bűntudat láncaival megkötözve, a
vétek terhét magukkal cipelve, és más
szellemek, akik halottnak hitték magukat, és
testükhöz voltak kötve -, akkor mind
felébredtek mély álmukból és életre keltek.
50. De mielőtt elhagyták volna ezt a földet,
tanúságot tettek feltámadásukról és
létezésükről azoknak, akik a szeretteik voltak.
Mindezek által a világ tanúja volt ezeknek a
megnyilvánulásoknak azon a szomorú és
gyászos éjszakán.
51. Az emberek szíve reszketett, és a
gyermekek sírtak azok előtt, akik már régóta
halottak voltak, és akik ezen a napon csak egy
pillanatra tértek vissza, hogy tanúságot
tegyenek arról a Mesterről, aki azért jött le a
földre, hogy szétszórja a szeretet magját, és
aki ugyanakkor megművelte a szellemi
mezőket, amelyeket végtelen számú szellemi
lény lakott, akik szintén az ő gyermekei voltak,
és akiket meggyógyított és megszabadított
tudatlanságuktól. (339, 22)
52. Amikor elhagytam testemet, Lelkem
belépett a szellemek világába, hogy az igazság
szavával szóljon hozzájuk. Ahogy veletek, úgy
velük is az isteni szeretetről beszéltem, mert
ez az élet igazi tudása.
53. Bizony mondom nektek, Jézus Lelke egy
pillanatig sem volt a sírban; sok jótéteményt
kellett elvégeznie más világokban. Végtelen
Szellememnek sok kinyilatkoztatást kellett
bejelentenie nekik, ahogyan korábban nektek
is.
54. Vannak olyan világok is, ahol a szellemek
nem tudják, hogyan kell szeretni; sötétségben
élnek és fényre vágynak. Ma az emberek
tudják, hogy ahol a szeretetlenség és az önzés
uralkodik, ott sötétség uralkodik, hogy a
háború és a szenvedélyek azok a kulcsok,
amelyek bezárják az ajtót az Isten országába
vezető útra.
55 A szeretet viszont az a kulcs, amely kinyitja
a fény országát, amely az igazság.
56. Itt (a földön) anyagi eszközökkel tettem
Magamat ismertté, a Túlvilágon közvetlenül

közöltem Magamat a magas szellemi
lényekkel, hogy ők tanítsák azokat, akik nem
képesek közvetlenül befogadni az
inspirációmat. Ezek a magas, fénylő lények mint itt számotokra - a hanghordozók. (213, 6
- 11)
Jézus megjelenése feltámadása után
57. Néhány nappal keresztre feszítésem után,
amikor tanítványaim Mária köré gyűltek,
éreztettem velük Jelenlétemet, amelyet egy
galamb lelki látomása jelképezett. Abban az
áldott órában senki sem mert megmozdulni,
és senki sem mert egy szót sem szólni. E
szellemi kép szemlélése valóságos
elragadtatással töltötte el őket, és a szívük
erőtől és bizalomtól dobogott, mert tudták,
hogy a Mester, aki látszólag eltávozott tőlük,
szellemben mindig jelen lesz velük. (8, 15)
58. Miért gondoljátok, hogy a lélekben való
eljövetelemnek nincs jelentősége?
Emlékezzetek arra, hogy emberként való
halálom után továbbra is beszéltem
tanítványaimhoz, és szellemben mutattam
meg magam nekik.
59. Mi lett volna belőlük azok nélkül a
megnyilvánulások nélkül, amelyeket
megadtam nekik, amelyek megerősítették
hitüket és új bátorságot adtak nekik missziós
feladatukhoz?
60. Szomorú képet mutattak távozásom után:
arcukon szüntelenül folytak a könnyek,
mellkasukból minden pillanatban zokogás tört
elő, sokat imádkoztak, félelem és bűntudat
nyomasztotta őket. Tudták, hogy az egyik
eladott Engem, a másik megtagadott Engem,
és majdnem mindenki elhagyott Engem a halál
óráján.
61. Hogyan lehetnének tanúi ennek a minden
tökéletességgel rendelkező Mesternek?
Hogyan volt bátorságuk és erejük
szembenézni az ilyen különböző hitű,
gondolkodású és életmódú emberekkel?
62 Éppen ekkor jelent meg közöttük a Lelkem,
hogy enyhítse fájdalmukat, meggyújtsa
hitüket, és felgyújtsa szívüket tanításom
eszményével.
63. Emberi formát adtam a Szellememnek,
hogy láthatóvá és kézzelfoghatóvá tegyem a
tanítványok között, de jelenlétem mégis
szellemi volt, és nézzétek meg, milyen hatással
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és jelentőséggel bírt ez a megjelenés az
apostolaim között. (279, 47 - 52)
64. Áldozatom beteljesedett, de mivel tudtam,
hogy ezeknek a szíveknek nagyobb szükségük
van Rám, mint valaha, mert kétségek,
szenvedések, zavarodottság és félelmek vihara
támadt bennük, azonnal odamentem
hozzájuk, hogy újabb bizonyítékot adjak nekik
végtelen irgalmasságomról. Az Igém e
gyermekei iránti szeretetemben és
könyörületemben emberszámba vettem
Magamat azáltal, hogy felvettem annak a
testnek a formáját vagy hasonlatosságát,
amelyet a világban viseltem, és láthatóvá
tettem és hallhatóvá tettem Magamat, és
szavaimmal újra felébresztettem a hitet
azokban a levert lelkekben. Ez egy új lecke
volt, egy új módja annak, hogy közöljem
Engem azokkal, akik elkísértek Engem a
földön; és ők megerősödtek, inspirálódtak,
átalakultak a hit és az igazságom ismerete
által.
65. E bizonyítékok ellenére, amelyeknek
mindannyian tanúi voltak, volt egy, aki
makacsul tagadta azokat a
megnyilvánulásokat és bizonyítékokat,
amelyeket szellemileg adtam
tanítványaimnak, és ezért szükséges volt
megengedni neki, hogy fizikai érzékszervével is
megérintse szellemi Jelenlétemet, hogy
higgyen.
66. De nemcsak a hozzám közelebb álló
tanítványok között merült fel ez a kétség nem, a követők tömegében is, a városokban, a
városokban és a falvakban, azok között, akik
bizonyítékokat kaptak hatalmamról, és e
művek miatt követtek engem, zűrzavar
támadt, nyugtalan kérdezősködés,
megdöbbenés; nem lehetett megmagyarázni,
miért végződött minden így.
67. Mindenki iránt szánalmat éreztem, és
ezért, ahogyan legközelebbi tanítványaimnak
is bizonyítékot adtam arra, hogy nem
távolodtam el tőlük, még akkor sem, ha már
nem segítettem nekik földi emberként.
Minden otthonban, minden családban és
minden nemzetben kinyilvánítottam magam a
Bennem hívő szíveknek azáltal, hogy szellemi
jelenlétemet sokféleképpen éreztettem
számukra. Ekkor kezdődött annak a keresztény
népnek a küzdelme, amelynek el kellett
veszítenie Mesterét a földön, hogy

felemelkedjen és hirdesse az igazságot,
amelyet Ő kinyilatkoztatott nekik.
Mindannyian ismeritek a nagyszerű
munkáikat. (333,38-41)
68. Amikor a második korszakban utoljára a
felhők között láthatóvá tettem magam
tanítványaim számára, szomorúság töltötte el
őket, amikor eltűntem a szemük elől, mert
abban a pillanatban elhagyatottnak érezték
magukat; de azután hallották az Úr angyali
küldöttjének hangját, aki ezt mondta nekik: "Ti
galileai emberek, mit kerestek? Ezt a Jézust,
akit ma láttatok felemelkedni a mennybe,
ugyanígy fogjátok látni leszállni."
69 Akkor megértették, hogy a Mester, amikor
visszatér az emberekhez, azt szellemileg fogja
megtenni. (8, l3 - 14)

13. fejezet - Jézus és apostolai
küldetése és jelentősége
A régi istenkép és a hagyományok korrekciója
1 Jézus, a Krisztus volt a legvilágosabb tanító
példa, amelyet a földön adtam nektek, hogy
megmutassam, milyen nagy az Atya Szeretet
és Bölcsesség. Jézus volt az élő üzenet,
amelyet a Teremtő küldött a földre, hogy
felismerjétek annak magasrendű
tulajdonságait, aki teremtett benneteket. Az
emberek Jehovában haragos és
megbocsáthatatlan Istent láttak, egy szörnyű
és bosszúálló bírót, de Jézus által
megszabadított tévedésükből.
2 Lásd a Mesterben az emberré lett isteni
Szeretetet. Minden cselekedetedet megítélte
az alázatos, áldozatos és irgalmas életén
keresztül. De ahelyett, hogy halállal büntetett
volna benneteket, a vérét ajánlotta fel nektek,
hogy megmutassa nektek az igazi életet, a
szeretet életét. Ez az isteni üzenet
megvilágította az emberiség életét, és az a
szó, amelyet az isteni Mester adott az
embereknek, lett az egyházak és szekták
eredete, amelyek segítségével Engem kerestek
és keresnek. De tényleg, mondom nektek,
még nem értették meg az üzenet tartalmát.
3. Az emberiség igenis hiszi, hogy Isten
szeretete gyermekei iránt határtalan, hiszen
Jézusban az emberiség iránti szeretetből halt
meg. Még Jézusnak a bírái és hóhérai előtti
szenvedései is belsőleg megindítják,
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fokozatosan felismerve a Fiúban az Atyát is, de
mindannak az értelmét, hatókörét, amit az Úr
az embereknek akart mondani azon a
kinyilatkoztatáson keresztül, amely egy
szűzben kezdődött és a betániai "felhőben"
végződött, mind a mai napig nem sikerült
megfelelően értelmezni.
4 Ugyanazon a "felhőn" kellett visszajönnöm,
amelyen az "Ige" az Atyához emelkedett, hogy
magyarázatot adjak nektek, és megmutassam
mindannak az értelmét, ami Jézus
születésével, életével, cselekedeteivel és
halálával tárult elétek.
5 Az Igazság Lelke, akit Krisztus annak idején
megígért, ez (Mexikóban, 1866-1950) Isteni
megnyilvánulás, amely azért jött, hogy
megvilágítsa a sötétségeket és
megmagyarázza azokat a titkokat, amelyekbe
az emberek elméje vagy szíve nem volt képes
behatolni. ( 81, 46 - 49)
6. A Második Korszakban emberként
hirdettem igazságomat példámon keresztül.
Megszüntettem az ártatlan és öntudatlan
lények haszontalan feláldozását azzal, hogy
felajánlottam Magamat a tökéletes szeretettan érdekében. "Isten Bárányának" neveztetek
Engem, mert az emberek feláldoztak Engem a
hagyományos ünnepeiken.
7 Valójában az Én Vérem azért kiontatott,
hogy megmutassa az emberiségnek az
üdvösséghez vezető utat (a résznek balra kell
mennie). 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. (276, 15)

szeretetért, hogy elérjétek az Atyát. Ígéretem
mindenkinek, aki felveszi a keresztjét és követ
Engem, az örök béke volt, a legfőbb áldás,
amelynek nincs vége a Lélekben. (240, 23 -24)
10 Krisztus a ti példaképetek, és annak kell
lennie; ezért lettem én akkor emberré. Mi volt
az a kinyilatkoztatás, amelyet Jézus hozott az
emberiségnek? Az Ő végtelen szeretete, isteni
bölcsessége, határtalan irgalma és hatalma.
11. Megmondtam nektek: vegyetek példát
rólam, és ugyanazokat a cselekedeteket
fogjátok cselekedni, mint én. Mivel
Mesterként jöttem, meg kell értenetek, hogy
ez nem azért történt, hogy megvalósíthatatlan
tanításokat adjak nektek, vagy olyanokat,
amelyek meghaladják az emberi
felfogóképességet.
12 Értsétek meg tehát, hogy ha olyan
cselekedeteket tesztek, mint amilyeneket
Jézus tanított nektek, akkor elnyertétek az élet
teljességét, amelyről korábban beszéltem
nektek. (156, 25 - 27)

Jézus példája
8 Szükséges volt, hogy Jézus megmutassa
nektek azokat az elveket, amelyek szerint
irányítanotok kell, és amelyekből eltértetek.
9 Tanúságot tettem nektek mind
Szelídségemről, Szeretetemről,
Bölcsességemről és Irgalmasságomról, és
megittam veletek a szenvedés poharát, hogy
szívetek meghatódjon, és elmétek felébredjen.
A szíveknek meg kellett születniük a jóságra,
és az a fájdalom, hogy láttak Engem keresztre
feszítve az irántuk való szeretetért, olyan volt,
mint egy szúrás, amely arra emlékeztette őket,
hogy mindannyiótoknak szenvednie kell a

Jézus tanítványainak elhívása, tanonckodása
és megpróbáltatásai
14. Emlékeztek ebben az időben prédikálásom
éveire - arra a három évre, amelyben
felkészítettem tanítványaimat, amelyben
velük éltem. Látták minden művemet, és a
felkészülésük során képesek voltak behatolni a
szívembe, és látták a tisztaságot, az összes
fenséget és a bölcsességet, ami a Mesterben
volt.
15 Az akkori cselekedeteim nem a feltűnés
kedvéért történtek, földi járásom szerény volt;
de aki felkészült, annak volt fogalma

Jézus tanításainak fontossága
13. Jézus tanítása, amelyet útmutatóként,
nyitott könyvként adtak az emberiségnek
tanulmányozásra, nem hasonlítható semmi
máshoz a Föld egyetlen más népénél, egyetlen
nemzedéknél, egyetlen fajnál sem. Mert
azokat, akik az igazságosság parancsainak vagy
a szeretet tanításainak átadására indultak, Én
küldtem a földre, mint útkeresőket, mint
hírnököket, de nem mint Istenséget. Egyedül
Krisztus jött el hozzátok Istenségként. Ő hozta
nektek a legtisztább és legnagyobb
útmutatást, amit az emberi szív valaha is
kapott. (219, 33)
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jelenlétem nagyságáról és arról az időről,
amelyben élt.
16 Kiválasztottam tehát tanítványaimat, akik
közül néhányat a folyó partján találtam, és
akiket így szólítottam: "Kövessetek engem".
Amikor tekintetüket Rám szegezték,
megértették, hogy ki az, aki hozzájuk szólt, és
így egyenként kiválasztottam őket. (342, 21)
17. Amíg prédikáltam a világban, soha nem
mondtam, hogy a tanítványaim már urak, vagy
hogy hallgatni kellene rájuk. Ők még mindig
tanítványok voltak, akiket megragadott az
Igém fénye, és akik készségesen követtek
Engem, de még mindig követtek el hibákat,
mert időbe telt, amíg megváltoztak, és aztán
példát mutattak az embereknek. Ők sziklák
voltak, amelyeket még mindig az Isteni
Szeretet vésője csiszol, hogy később ők is
gyémánttá váljanak. (356,39)
18 Mindig próbára tettem tanítványaimat.
Hányszor tettem próbára Pétert, és csak egy
alkalommal tántorodott meg. Mégis ne
ítéljétek meg őt rosszul ezért a cselekedetért,
mert amikor meggyulladt a hite, olyan volt,
mint egy fáklya az emberek között, amikor
prédikált és tanúságot tett az igazságról.
19 Ne ítéljétek el Tamást; gondoljatok arra,
hogy hányszor meg tudtátok fogni kezeitekkel
a műveimet, és még akkor is kételkedtetek. Ne
nézzetek megvetéssel Iskarióti Júdásra, arra a
szeretett tanítványra, aki harminc
ezüstpénzért eladta a Mesterét; mert soha
nem volt nagyobb bűnbánat, mint az övé.
20. Mindegyiküket arra használtam, hogy
olyan tanításokat hagyjak rátok, amelyek
példaként szolgálnak és örökre megmaradnak
az emberiség emlékezetében. Kishitűségük
után megbánták, megváltoztak, és fenntartás
nélkül elkötelezték magukat küldetésük
teljesítésének. Igazi apostolok voltak, és
példát hagytak minden nemzedék számára.
(9,22 - 23)

felgyulladjon, és megerősödjön szavaim
ismerete.
22. Most már elmondhatom nektek, hogy azok
között a tanítványok között volt egy, aki soha
nem kételkedett Bennem, aki soha nem ingott
meg a megpróbáltatások előtt, és aki soha egy
pillanatra sem hagyott el Engem. János volt az,
a hűséges, bátor, tüzes és legszeretőbb
tanítvány.
23 E szeretetért bíztam rá Máriát, amikor a
kereszt lábánál álltak, hogy továbbra is
hibátlan szívben találja meg a szeretetet, és
mellette még inkább megerősödjön a rá váró
harcra.
24 Míg testvérei, a többi tanítvány egymás
után estek el a hóhér halálos csapása alatt,
vérükkel és életükkel pecsételve meg az
általuk hirdetett igazságot és Mesterük nevét,
addig János legyőzte a halált és megmenekült
a mártírhaláltól.
25 Mivel a pusztaságba száműzték, üldözői
nem gondolták, hogy ott, azon a szigeten,
ahová elűzték, az égből leszáll az emberhez a
korok nagy kinyilatkoztatása, amelyet most
élsz - a prófécia, amely az embereknek szól
mindarról, ami meg fog történni és be fog
teljesedni.
26 Miután János sok szeretetet adott
testvéreinek, és arra szentelte életét, hogy
Mestere nevében szolgálja őket, külön kellett
élnie tőlük, egyedül; de mindig imádkozott az
emberekért, mindig azokra gondolt, akikért
Jézus kiontotta a vérét.
27 Az ima, a csend, az önvizsgálat, létezésének
őszintesége és gondolatainak jósága vitte
véghez azt a csodát, hogy ez az ember, ez a
szellem rövid idő alatt kifejlesztette azt,
amihez más szellemi lényeknek évezredekre
van szükségük. (309,41 - 44)
28 Amikor e világ lakóira nézek, látom, hogy
minden nemzet ismeri Nevemet, hogy
emberek milliói ismétlik Szavaimat; de bizony
mondom nektek, mégsem látom az emberek
egymás iránti szeretetét!
29 mindaz, amit ebben az időben tanítok
nektek, és ami a világban történik, annak a
kinyilatkoztatásnak a magyarázata és
beteljesedése, amelyet János apostolomon
keresztül adtam az emberiségnek, amikor,
amikor abban az időben, amikor ő Patmosz
szigetén élt, lélekben a mennyei
magasságokba, az isteni síkba, a

János apostol
21. Emlékezzetek arra, hogy amikor testemet
levették a keresztről, majd eltemették, a
tanítványok megdöbbenve és képtelenek
voltak megérteni a történteket, azt hitték,
hogy a Mester halálával mindennek vége.
Szükséges volt, hogy szemük újra lásson
Engem, és fülük újra halljon Engem, hogy hitük
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Végtelenségbe vittem, hogy allegóriákon
keresztül megmutassam neki az Eredetet és a
Célt, az Alfát és az Omegát; és ő látta a
megtörtént eseményeket - azokat, amelyek
megtörténtek, és azokat, amelyek még el
fognak jönni.
30 Akkor még semmit sem értett belőle, de a
hangom azt mondta neki: "Írd le, amit látni és
hallani fogsz", és így írt.
31 Jánosnak voltak tanítványai, akik hajókon
átkeltek a tengeren, hogy felkeressék őt a
menedékhelyén. Azok az emberek buzgón
kérdezgették őt, aki Jézus tanítványa volt,
hogy milyen volt a Mester, milyen volt a szava
és a csodái; és János, aki szeretetben és
bölcsességben utánozta a Mesterét,
lenyűgözte őket a szavaival. Még idős kora
közeledtével is, amikor testét már
meghajlította az idő, még mindig volt elég
ereje ahhoz, hogy tanúságot tegyen a
Mesteréről, és azt mondja a tanítványainak:
"Szeressétek egymást".
32 Amikor azok, akik felkeresték őt, látták,
hogy közeledik János halálának napja, arra
vágytak, hogy birtokba vegyék mindazt a
bölcsességet, amelyet az apostol felhalmozott,
és kérték, hogy tárja fel nekik mindazt, amit a
Mesterétől tanult; de válasz helyett mindig
csak ezt a mondatot hallották: "Szeressétek
egymást".
33 Azok, akik oly nagy buzgalommal és
érdeklődéssel kérdezősködtek, megtévesztve
érezték magukat, és azt gondolták, hogy az
öregség kitörölte Krisztus szavait az
emlékezetéből.
34 Mondom nektek, hogy János egyetlen
szavamat sem felejtette el, hanem minden
tanításomból egyetlen kvintesszenciaként azt
a tanítást adta, amely az egész törvényt
összefoglalja: szeressétek egymást.
35 Hogyan halványulhatott el a Mester
tanítása, akit annyira szeretett, a szeretett
tanítvány emlékezetéből? (167, 32 - 37)
36. A "Második Időben", távozásom után,
Mennyei Édesanyátok továbbra is erősítette
tanítványaimat és mellettük állt. A fájdalom és
a megpróbáltatás után menedéket találtak
Mária szerető Szívében, és az ő szava táplálta
őket nap mint nap. Mária bátorításával, aki
továbbra is tanította őket az isteni Mester
nevében, folytatták útjukat. Amikor a nő
elhunyt, megkezdődött a harcuk, és

mindegyikük követte azt az utat, amelyet
mutattak neki. (183, 15)
Péter és Pál apostolok
37. Ne feledkezzetek meg Péterről, az én
tanítványomról, amikor Saul haláláig üldözte.
Bebizonyítottam a hűséges apostolnak, hogy
nincs egyedül a próbatételben, és ha bízik az
én hatalmamban, megvédem őt üldözőitől.
38. Sault meglepte az én Isteni Fényem,
amikor Pétert kereste, hogy letartóztassa.
Fényem eljutott Saul szívének mélyére, aki a
földre vetve Jelenlétem előtt, szeretetemtől
legyőzve, képtelen volt befejezni a
tanítványom ellen tervezett feladatát,
legmélyebb bensőjében érezte egész lényének
átalakulását; és most, hogy megtért a
Krisztusba vetett hitre, sietett Pétert keresni;
de már nem azért, hogy megölje, hanem hogy
megkérje, tanítsa őt az Úr szavára, és vegyen
részt a munkájában.
39 Ettől kezdve Saul Pál volt, és ez a
névváltoztatás jelezte az ember teljes szellemi
átalakulását, teljes megtérését. (308, 46 - 47)
40. Pál nem volt a tizenkét apostol között,
nem evett az asztalomnál, és nem követett
Engem az utakon, hogy hallja tanításaimat.
Inkább nem hitt bennem, és nem nézett jó
szemmel azokra, akik engem követtek.
Szívében az a gondolat élt, hogy elpusztítja a
magot, amelyet tanítványaimra bíztam, és
amely éppen csak elkezdett terjedni. De Pál
nem tudta, hogy az enyémek közé tartozik.
Tudta, hogy a Messiásnak el kell jönnie, és hitt
benne. De nem tudta elképzelni, hogy az
alázatos Jézus lenne a megígért Megváltó. A
szíve tele volt a világ büszkeségével, és ezért
nem érezte meg az Úr jelenlétét.
41 Saul fellázadt Megváltója ellen. Üldözte
tanítványaimat, valamint azokat az
embereket, akik hozzájuk fordultak, hogy
meghallgassák üzenetemet az apostolok
ajkáról. És így megleptem őt, amikor éppen az
enyéimet akarta üldözni. Megérintettem őt a
szíve legérzékenyebb helyén, és azonnal
felismert Engem, mert a lelke várt Engem.
Ezért hallotta meg a hangomat.
42 Az volt az akaratom, hogy ez a széles
körben ismert ember ilyen módon térjen meg,
hogy a világ tanúja lehessen minden útjának
azon meglepő cselekedeteinek, amelyek a
hitre és a megértésre ösztönzőleg hatnak.
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43 Miért kell belemenni ennek az embernek az
életének részleteibe, aki ettől kezdve a Mester
szeretetétől és isteni tanításaitól ihletve a
felebaráti szeretetnek szentelte életét?
44. Pál az Igém egyik legnagyobb apostola
volt, bizonyságtételét mindig áthatotta a
szeretet, az őszinteség, az igazmondás és a
világosság. Korábbi materializmusa nagyon
magas lelkiséggé, keménysége végtelen
gyengédséggé változott; és így lett apostolaim
üldözőjéből az Igém legbuzgóbb vetése, a
fáradhatatlan vándorprédikátor, aki különböző
nemzetekhez, tartományokba és falvakba vitte
Urának isteni üzenetét, akiért élt és akinek
életét szentelte.
45 Itt van nektek, szeretett népem, a
megtérés gyönyörű példája, és annak
bizonyítéka, hogy az emberek, még ha még
nem is hallottak Engem, nagy apostolaimmá
válhatnak. (157, 42 - 47)

megtapasztalták a békémet az igaz
kereszténység azon napjaiban.
50. Az emberek közötti spiritualitásnak ez a
korszaka nem tartott sokáig, de Én, aki
mindent tudok, bejelentettem és megígértem
nektek a visszatérésemet, tudván, hogy újra
szükségetek lesz Rám. (279, 56 -60)
A kereszténység elterjedése
51. Tanításom tanítványaim ajkán és
műveiben a szeretet és a fény kardja volt,
amely a tudatlanság, a bálványimádás és az
anyagiasítás ellen harcolt. Felháborodott
kiáltás tört ki azokból, akik látták mítoszaik és
hagyományaik közelgő pusztulását,
ugyanakkor más szívekből az ujjongás
himnusza hangzott fel a fényes út láttán,
amely az igazságra szomjazó és a bűntől
terhelt emberek reménye és hite előtt nyílt
meg.
52. Azok, akik tagadták a Szellemi Életet,
felbőszültek, amikor meghallották a
mennyországról szóló kinyilatkoztatásokat,
míg azok, akik megsejtették ennek a létezését,
és igazságot és üdvösséget reméltek tőle,
hálát adtak az Atyának, amiért elküldte
Egyszülött Fiát a világba.
53. Azok az emberek, akik szívükben
megőrizték az áldott vágyat, hogy őszintén
szolgálják Istenüket és szeressék Őt, látták,
hogy útjuk világossá válik és elméjük kitisztul,
amikor elmerültek az Én Igémben, és érezték,
hogy lelkükben és szívükben újjáéledés
támadt. Krisztus tanítása, mint igazi szellemi
kenyér, betöltötte a bennük lévő mérhetetlen
űrt, és tökéletességével és értelmével
bőségesen kielégítette szellemük minden
vágyát.
54 Egy új korszak keletkezett, egy fényesebb
út nyílt meg, amely az örökkévalóságba
vezetett.
55. A lelki emelkedettség, a szeretet és a
gyengédség milyen gyönyörű érzései ébredtek
azokban, akiket a hit megvilágosított, hogy
befogadják szavamat! Micsoda bátorság és
állhatatosság kísérte azokat a szíveket,
amelyek tudták, hogyan kell szenvedni és
mindent legyőzni anélkül, hogy egy pillanatra
is kétségbeestek volna!
56 Mert a Mester vére még friss volt? Nem,
emberek: annak a vérnek a szellemi lényege,
amely az Isteni Szeretet anyagi

Az apostolok példamutató jellege
46. Ki más bátorította a tanítványokat abban a
"második korszakban", amikor akkor a
Mesterük nélkül járták a világot? Nem tűnik
számodra mindegyikük munkája csodálatra
méltónak? De mondom nektek, hogy nekik is
voltak gyengeségeik, mint minden más
embernek. Később szeretet és hit töltötte el
őket, nem csüggedtek el attól, hogy a világban
bárányként a farkasok között, az emberek
üldöztetése és gúnyolódása közepette
folytatták útjukat.
47 Volt hatalmuk csodákat tenni, tudták,
hogyan használják fel ezt a kegyelmet, hogy a
szíveket az igazság felé fordítsák.
48. Boldogok mindazok, akik hallották Jézus
szavát apostolaim szájából, mert náluk
tanításom nem szenvedett semmilyen
változást, hanem teljes tisztaságában és
igazságában adatott. Ezért amikor az emberek
hallgatták őket, lelkükben érezték az Úr
jelenlétét, és a hatalom, a bölcsesség és a
fenség ismeretlen érzését érezték lényükben.
49. Azokban a szegény és alázatos galileai
halászokban méltó példát találtok: a szeretet
által szellemi halászokká átalakulva, a Jézustól
tanult igével népeket és királyságokat
rengettek meg, és kitartásukkal és
áldozatvállalásukkal előkészítették a nemzetek
megtérését és a szellemi béke eljövetelét. A
királyoktól a koldusokig mindannyian
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megtestesülése volt, nem szárad ki, és nem is
fogy el soha; most is ugyanúgy jelen van, mint
akkor, élénken és melegen.
57 Ennek oka az, hogy ezekben a szívekben ott
volt az igazság iránti szeretet is, amelynek
életüket szentelték, és amelyért még a
vérüket is adták, bizonyítva ezzel, hogy
megtanulták Mesterük leckéjét.
58 Ez a nagylelkűen adott vér legyőzte az
akadályokat és a megpróbáltatásokat.
59 Micsoda kontraszt mutatkozott az Igém
tanítványainak lelkisége és az ősi
hagyományok fanatikusainak vagy a pogányok
bálványimádása, materializmusa, önzése és
tudatlansága között, akik csak a test
örömeinek hódoltak! (316, 34 - 42)
60. Az élet ösvényét jó példamutató
cselekedetekkel bevetve, ne hamisítsátok meg
tanításaimat. Ebben vegyétek példának a
Második Korszak apostolaimat, akik soha nem
estek érzéki szektákba, hogy tanítsanak és
magyarázzák Tanításomat. Nem őket lehet
hibáztatni a bálványimádásért, amelybe az
emberiség később belebukott. Kezeik soha
nem emeltek oltárokat, és nem építettek
palotákat Isten lelki imádatára. De Krisztus
tanítását vitték az emberiségnek, egészséget a
betegeknek, reményt és vigasztalást a
szegényeknek és a szenvedőknek, és
Mesterükhöz hasonlóan megmutatták az
elveszetteknek az üdvösség útját.
61 A keresztény vallás, amelyet ma ismertek,
még csak nem is tükrözi azt a tanítást, amelyet
az apostolaim gyakoroltak és tanítottak!
62. Ismét elmondom nektek, hogy ezekben a
tanítványokban az alázat, a szeretet, az
irgalmasság és a felemelkedés tökéletes
modelljeit találjátok. Vérükkel pecsételték
meg az igazságot, amelyet szájuk kimondott.
63 Az emberiség nem fog több vért követelni
tőled, hogy elhiggye a tanúságtételedet; de az
igazmondást fogja követelni tőled. (256,30-33)

fejezet - Kereszténység, egyházak
és szekták
A kereszténység fejlődése
1 A "második korszakban" történt távozásom
után apostolaim folytatták munkámat, és
azok, akik követték apostolaimat, folytatták
munkájukat. Ők voltak az új munkások, az Úr
által előkészített mező művelői, amelyet az ő
vére, könnyei és szava tett termékennyé,
amelyet az első tizenkettő munkája és az őket
követők készítettek elő. De az idők folyamán
és nemzedékről nemzedékre az emberek
egyre inkább misztifikálták vagy
meghamisították munkámat és tanításomat.
2 Ki mondta az embernek, hogy képet
készíthet rólam? Ki mondta neki, hogy Engem
ábrázoljon a kereszten lógva? Ki mondta neki,
hogy elkészítheti Mária képmását, az angyalok
hasonlatosságát vagy az Atya Arcát? Ó, ti
kishitű emberek, akiknek a lelket anyagilag
láthatóvá kellett tenniük, hogy érezzék
jelenlétemet!
3 Az Atya képmása Jézus volt, a Mester
képmása pedig a tanítványai. A Második
Korszakban azt mondtam: "Aki ismeri a Fiút, az
ismeri az Atyát". Ez azt jelentette, hogy
Krisztus, aki Jézusban szólt, maga az Atya.
Egyedül az Atya tudta megteremteni a saját
képmását.
4. Emberként való halálom után
kinyilatkoztattam magam apostolaimnak, mint
az Élő, hogy tudják, hogy én vagyok az Élet és
az Örökkévalóság, és hogy akár a testben, akár
azon kívül, jelen vagyok közöttetek. Ezt nem
minden ember értette meg, és ezért
bálványimádásba és fanatizmusba esett. (113,
13 - 17)
5 Mondtam a samáriai asszonynak: "Aki ebből
a vízből iszik, amelyet én adok, soha többé
meg nem szomjazik". És ma elmondom
nektek: Ha az emberiség ivott volna ebből az
élő vízből, nem lenne ilyen nagy nyomorúság
benne.
6. Az emberek nem ragaszkodtak
rendíthetetlenül tanításomhoz, és inkább arra
használták nevemet, hogy egyházakat
alapítsanak saját értelmezésük és kényelmük
szerint. Elutasítottam a hagyományokat, és a
Szeretet Tanában oktattam őket, de ma azért
jöttök hozzám, hogy tartalmatlan rítusokat és
szertartásokat ajánljatok fel Nekem, amelyek a
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legkevésbé sem használnak a szellemeteknek.
Ha nincs szellemiség a műveidben, akkor nem
lehet bennük igazság, és amiben nincs igazság,
az nem jut el Atyádhoz.
7 Amikor az a samáriai asszony érezte, hogy
szemeim fénye a szíve legmélyére hatolt, így
szólt hozzám: "Uram, ti, zsidók azt mondjátok,
hogy Jeruzsálem az a hely, ahol a mi
Istenünket imádni kell." Ez az asszony így szólt
hozzám. Akkor azt mondtam neki: "Asszony,
bizony mondom neked, eljön az idő, amikor
nem fogod úgy imádni az Atyát ezen a hegyen
vagy Jeruzsálemben, ahogyan most teszed.
Közeledik az idő, amikor 'lélekben és
igazságban' fogjátok imádni az Atyát; mert
Isten lélek."
8 Ez az én tanításom minden időkre. Látod, az
igazság a szemed előtt volt, és te nem akartad
látni. Hogyan fogod megélni, ha nem ismered?
(151, 2 - 5)

13 Aki ismeri az én tanításomat, de elrejti,
vagy csak ajkával teszi közzé, de szívével nem,
az nem az én tanítványom.
14 Nem azért jöttem el ebben az időben, hogy
kőtemplomokat keressek, és azokban tegyem
magam ismertté. A lelkedet, a szívedet
keresem, nem az anyagi pompát. (72, 47 - 50)
15. Amíg a vallási közösségek mély álomba
merülnek, és nem hagyják el megszokott
útjaikat, addig nem lesz szellemi ébredés, sem
a szellemi eszmények megvalósítása; és ezért
nem lesz béke az emberek között, és nem lesz
helye a tevékeny szeretetnek. A súlyos emberi
konfliktusokat feloldó fény nem fog tudni
felragyogni.(100, 38)
A papság
16 Mivel nem tudjátok, mi az igazi béke,
megelégedtek azzal, hogy vágyakoztok utána,
és minden lehetséges eszközzel és módon
megpróbáltok egy kis békét szerezni,
kényelem és kielégülés, de soha nem az, ami
valóban a lélek békéje. Azt mondom nektek,
hogy csak a gyermeknek az Úr akarata iránti
engedelmessége hozza el azt.
17 Hiány van a világban az én igém jó
tolmácsolóiból, az én tanításaim jó
tolmácsolóiból. Ezért él az emberiség, még ha
kereszténynek is nevezi magát, szellemileg
visszamaradottan, mert nincs, aki felrázza igaz
Tanításommal, nincs, aki táplálja a szíveket
azzal a szeretettel, amellyel tanítottam az
embereket.
18. Nap mint nap, plébániákon,
templomokban és katedrálisokban kimondják
nevemet, és ismételgetik szavaimat, de senkit
sem hat meg bensőleg, senkit sem mozgat
meg a fényük, és ez azért van, mert az
emberek félreértették értelmüket. A
legtöbben azt hiszik, hogy Krisztus szavának
hatékonysága azon alapul, hogy mechanikusan
újra és újra elismételjük azt, anélkül, hogy
megértenénk, hogy nem ismételgetni kell,
hanem tanulmányozni, elmélkedni róla,
gyakorolni és élni.
19 Ha az emberek Krisztus szavának értelmét
keresnék, az mindig új lenne számukra, friss,
élő és élethű. De csak felületesen ismerik, és
így nem tudnak belőle táplálkozni, és nem is
fognak tudni soha.
20. Szegény emberiség - vándorol a
sötétségben, bár a Fény oly közel van hozzá,

Szekták
9 Ha szeretsz, nem lesz szükséged érzéki
rítusokra vagy szertartásokra, mert megvan a
belső templomodat megvilágító fény, amelyen
megtörnek minden vihar hullámai, amelyek
esetleg ostoroznak, és amely feloszlatja az
emberiség sötét ködeit.
10 Ne szentségtelenítsétek többé az isteni
dolgokat, mert bizony mondom nektek, nagy a
hálátlanság, amellyel Isten előtt mutatkoztok,
amikor az istentiszteletnek ezeket a
külsődleges cselekedeteit végzitek, amelyeket
őseinktől örököltetek, és amelyekben
fanatikusak lettetek. (21, 13 - 14)
11. Tekintsük a félrevezetett emberiséget félrevezetett, mert a magukat kereszténynek
nevező nagy egyházak nagyobb jelentőséget
tulajdonítanak a szertartásnak és a
külsőségeknek, mint magának az Én
Tanításomnak. Az Életnek az az Igéje, amelyet
a szeretet cselekedeteivel és a kereszten a
Vérrel pecsételtem meg, már nem él az
emberek szívében; el van zárva és elnémult a
régi és poros könyvekben. És így van egy
"keresztény" emberiség, amely nem érti és
nem is tudja, hogyan kövesse Krisztust.
12 Ezért van kevés tanítványom ebben az
időben - akik szeretik szenvedő testvéreiket,
akik enyhítik a fájdalmat - akik erényben élnek
és példájukkal azt hirdetik: ők Krisztus
tanítványai.
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félelmesen siránkozik, bár a béke elérhető
közelségben van! Az emberek mégsem
láthatják ezt az Isteni Fényt, mert voltak, akik
szánalom nélkül bekötötték a szemüket. Én,
aki igazán szeretlek benneteket,
segítségetekre sietek, megszabadítalak
benneteket a sötétségtől, és bebizonyítom
nektek, hogy mindaz, amit akkor mondtam
nektek, minden időkre szólt, és hogy nem
szabad azt az Isteni Igét egy letűnt korszak ősi
tanításának tekintenetek. Mert a szeretet,
amely minden tanításom lényege volt,
örökkévaló, és ebben rejlik üdvösségetek titka
a tévelygések, a mérhetetlen szenvedés és a
féktelen szenvedélyek idején. (307, 4 - 8)
21 Megdorgálom azokat, akik vak hitet,
ismeret nélküli hitet, félelmek és babonák által
szerzett hitet hirdetnek.
22 Ne hallgassatok azoknak a szavaira, akik az
emberiséget gyötrő összes gonoszságot,
minden csapást, éhínséget és dögvészeket
Istennek tulajdonítanak, büntetésnek vagy
Isten haragjának nevezve azokat. Ezek a hamis
próféták.
23 Forduljatok el tőlük, mert nem ismernek
engem, és mégis arra akarják tanítani az
embereket, hogy milyen az Isten.
24. Ez annak a rossz értelmezésnek a
gyümölcse, amelyet az elmúlt idők
Szentírásainak adtak, amelyek isteni nyelvét
még nem fedezték fel annak az emberi
nyelvnek a magjában, amellyel a
kinyilatkoztatásokat és próféciákat leírták.
Sokan beszélnek a világ végéről, az utolsó
ítéletről, a halálról és a pokolról anélkül, hogy
a legcsekélyebb ismerete is lenne az
igazságról. (290, 16 - 19)
25. Már a "Harmadik Korszakban" éltek, és az
emberiség még mindig szellemileg
visszamaradott. Lelkipásztoraik, teológusaik és
lelki pásztoraik elég keveset, sőt néha semmit
sem árulnak el nekik az örök életről. Nekik is
feltárom Bölcsességem Könyvének titkait, és
ezért kérlek titeket: Miért hallgatnak? Miért
félnek felébreszteni az ember álmos
szellemét? (245, 5)
26. Tanításom az Atya tökéletes, szellemi és
tiszta imádatára tanít benneteket, mert az
emberiség szelleme - anélkül, hogy
észrevenné - megérkezett az Úr templomának
küszöbére, ahová belép, hogy megérezze
jelenlétemet, hogy meghallja hangomat a

lelkiismerete felett, és hogy lásson Engem az
elméjére boruló fényben.
27. Az üresség, amelyet az emberek ilyenkor a
különböző vallási közösségeiken belül éreznek,
annak köszönhető, hogy a szellem éhezik és
szomjazik a spiritualizációra. A rítusok és a
hagyományok már nem elegendőek számára;
vágyik arra, hogy megismerje az igazságomat.
(138, 43 - 44)
Áldozás és mise
28. Soha nem jöttem titokzatosságba
burkolózva az emberekhez. Ha képletesen
beszéltem hozzátok, hogy felfedjem nektek az
Istenit, vagy hogy az Örökkévalót valamilyen
anyagi formában ábrázoljam, az azért volt,
hogy megértsetek Engem. De ha az emberek
kitartanak a formák, tárgyak vagy
szimbólumok imádata mellett, ahelyett, hogy
e tanítások értelmét keresnék, akkor
természetes, hogy évszázados stagnálást
szenvednek el, és mindenben misztériumot
látnak.
29 Izrael egyiptomi tartózkodása óta, amikor
az én Véremet egy bárány vére jelképezte,
voltak emberek, akik csak hagyományok és
szertartások szerint éltek, anélkül, hogy
megértették volna, hogy az az áldozat annak a
Vérnek a képe volt, amelyet Krisztusnak kellett
kiontania, hogy lelki életet adjon nektek.
Mások, akik azt hiszik, hogy testemből
táplálkoznak, anyagi kenyeret esznek, anélkül,
hogy meg akarnák érteni, hogy amikor az
Utolsó Vacsorán kenyeret adtam
tanítványaimnak, az azért volt, hogy
megértessem velük, hogy aki szavam értelmét
ételként veszi, az Velem táplálja magát.
30. Milyen kevesen vannak azok, akik az
igazságban képesek megérteni Isteni
tanításaimat, és milyen kevesen azok, akik
lélekkel értelmezik azokat. Ne feledjétek
azonban, hogy nem egyszerre adtam nektek
az Isteni Kinyilatkoztatást, hanem minden
egyes tanításomban apránként magyarázom el
nektek. (36, 7 - 9)
31 Öröm van e sokaság szívében, mert tudják,
hogy előttük van a mennyei lakoma, amelyre a
Mester várja őket, hogy megadja nekik, hogy
egyék és igyák az igaz élet kenyerét és borát.
32. Az asztal, amely körül Jézus akkoriban
apostolaival összegyűlt, a mennyek
országának jelképe volt. Ott az Atyát
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gyermekei vették körül, ott volt az étel, amely
az életet és a szeretetet jelképezte; az isteni
hang felhangzott, és lényege a világot átfogó
harmónia volt, és az ott uralkodó béke az a
béke volt, amely az Isten Országában létezik.
33. Megpróbáltátok megtisztítani magatokat
ezekben a reggeli órákban, azt gondolván,
hogy a Mester új testamentumot hoz nektek a
szavaiban, és így is van: Ma megengedem
nektek, hogy emlékezzetek a kenyérre és a
borra, amelyekkel testemet és véremet
képviseltem. De hasonlóképpen azt mondom
nektek, hogy ebben az új időben csak az Én
szavam isteni értelmében fogjátok megtalálni
ezt a táplálékot. Ha Testemet és Véremet
keresitek, akkor a Teremtés Istenében kell
keresnetek őket, mert Én csak Lélek vagyok.
Egyetek abból a kenyérből és igyatok abból a
borból, de töltsétek meg az én poharamat is,
veletek akarok inni: Szomjazom a
szeretetedre.
34. Vigyétek ezt az üzenetet testvéreiteknek,
és tanuljátok meg, hogy a vér, mivel élet, csak
az örök élet jelképe, amely az igaz szeretet. Rajtatok keresztül (vagyis az első mexikói
hallgatókon) kezdem megvilágítani az
emberiséget új kinyilatkoztatásaimmal.
35. Békét és új tanítást hozok nektek. Ha a
Második Korszakban hozott áldozatom
eltörölte az ártatlan állatok áldozatát, amelyet
Jehova oltárán ajánlottatok fel, akkor ma
Isteni Igém tápláléka miatt nem
szimbolizáljátok többé testemet és véremet e
világ kenyere és bora által.
36. Minden szellemnek, amely élni akar, az
Isteni Lélekkel kell táplálkoznia. Aki hallja az én
szavamat és érzi azt a szívében, az igazságban
táplálkozik. Ez nemcsak a testemet ette meg
és a véremet itta meg, hanem a lelkemet is
elvette, hogy táplálkozzon.
37 Ki az, aki, miután megízlelte ezt a mennyei
eledelt, újra emberi kéz által készített
formákban és alakzatokban fog Engem
keresni?
38. Időről időre eljövök, és eltörlöm a
hagyományokat, rítusokat és szokásokat, és
csak a Törvényt és tanításaim szellemi magját
hagyom meg az elmétekben. (68,27)

meg azokat, akik hittek a próféciájában. Ez a
cselekedet az eredendő bűntől való
megtisztulást jelképezte. Azt mondta a
sokaságnak, akik a Jordánhoz jöttek, hogy
meghallgassák az úttörő szavait:
"Íme, én vízzel keresztellek titeket, de már
úton van Ő, aki megkeresztel titeket a
Szentlélek tüzével."
40. Ebből az Isteni Tűzből született minden
szellem, tisztán és tisztán jöttek elő. De ha
útjuk során bemocskolták magukat a bűnnel,
amelyet az engedetlenség hozott magával,
Lelkem tüze újra rájuk árad, hogy eltörölje
bűneiket, eltörölje foltjaikat, és visszaadja
eredeti tisztaságukat.
41. Ha ahelyett, hogy ezt a Lelki Keresztséget
olyan megtisztulásként értelmeznétek,
amelyet az ember a Teremtője iránti őszinte
bűnbánat cselekedete által nyer el, rítussá
változtatjátok, és megelégedtek egy
cselekedet szimbolikájával - bizony, mondom
nektek, a szellemetek semmit sem nyer.
42 Aki így cselekszik, az még mindig a
Keresztelő idejében él, és olyan, mintha nem
hitt volna az ő próféciáiban és szavaiban,
amelyek a Szellemi Keresztségről, az Isteni
Tűzről szóltak,
amely által Isten megtisztítja gyermekeit, és
halhatatlanná teszi őket a fényben.
43. János felnőttként hívta magához az
embereket, hogy a megtisztulás jelképeként
öntse rájuk ezt a vizet. Akkor jöttek hozzá,
amikor már tudatában voltak tetteiknek, és
már meg tudtak lenni a szilárd akarattal, hogy
a jóság, az igazságosság és az igazságosság
útján maradjanak. Nézzétek meg, hogy az
emberiség mennyire előnyben részesítette a
vízzel való megtisztulás szimbolikus aktusát,
ahelyett, hogy a bűnbánat és az Isten iránti
szeretetből fakadó szilárd elhatározás általi
valódi megújulást végezte volna el. A rituális
cselekedet nem jár semmilyen erőfeszítéssel;
a szív megtisztítása és a tisztaságért való
küzdelem azonban erőfeszítést, lemondást,
sőt, az ember számára még áldozatot is jelent.
Ezért az emberek inkább külsőleg fedik el
bűneiket, megelégedve a szertartások,
bizonyos cselekedetek és rítusok betartásával,
amelyek a legkevésbé sem javítják erkölcsi
vagy szellemi állapotukat, ha a lelkiismeret
nem vesz részt bennük.

Keresztelés
39 A nép, az ő idejében János, akit
Keresztelőnek is neveznek, vízzel keresztelte
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44. Tanítványok, ezért nem akarom, hogy
rituális cselekmények történjenek köztetek,
hogy azok elvégzésével ne feledkezzetek meg
arról, ami valójában a szellemre hat. (99,56 61)
45. Én vagyok az, aki elküldöm a szellemeket,
hogy az Evolúció Törvényének megfelelően
inkarnálódjanak, és őszintén mondom nektek,
hogy e világ hatásai nem fogják megváltoztatni
Isteni terveimet. Mert minden ambiciózus
hatalmi törekvés felett az Én Akaratom legyen
meg.
46. Minden ember küldetést hoz a földre,
sorsát az Atya jelölte ki, és szellemét az Atya
iránti szeretetem keni fel. Hiába tartanak az
emberek szertartásokat és áldják meg a
kicsinyeket. Bizony mondom nektek, egyetlen
anyagi korban sem fogja víz megtisztítani a
lelket a Törvényem elleni vétkeitől. És ha én
minden bűntől tiszta lelket küldök, a
felekezetek papsága milyen szennyeződéstől
tisztítja meg a keresztséggel?
47. Itt az ideje, hogy megértsétek, hogy az
ember eredete nem a bűn, hanem hogy
születése a természet egy törvényének
beteljesülése, egy olyan törvénynek az
eredménye, amelyet nemcsak az ember
teljesít, hanem a természetet alkotó összes
teremtmény. Figyeljétek meg, hogy azt
mondtam, hogy "ember", és nem azt, hogy "a
szelleme". Az embernek megvan a hatalmam,
hogy hozzá hasonló lényeket teremtsen; de a
szellemi lények csakis Tőlem származnak.
48. Növekedni és szaporodni egyetemes
törvény. A csillagok is más, nagyobb
csillagokból jöttek létre, ahogy a mag
szaporodott, és soha nem mondtam, hogy
ezzel a ténnyel vétkeztek vagy megsértették a
Teremtőt. Miért kellene akkor, ennek az isteni
parancsolatnak a teljesítésében bűnösöknek
tekinteni titeket? Értsd meg, hogy a törvény
teljesítése soha nem tudja megfertőzni az
embert.
49 Ami beszennyezi az embert, és eltávolítja a
szellemet a fejlődés útjáról, azok az
alacsonyabb rendű szenvedélyek: a
kicsapongás, a bujaság, a paráznaság, mert
ezek mind a törvény ellen valóak.
50. Tanulmányozzátok és kutassátok, amíg
meg nem találjátok az igazságot. Akkor többé
nem fogjátok az élet Teremtőjének parancsait
bűnnek nevezni, és jócselekedeteitek

példájával megszentelitek gyermekeitek létét.
(37, 18 -23)
Halottak emlékezete
51 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 ez a test, amikor feloldódik...
Atomról atomra visszatér a természet azon
birodalmaiba, amelyekből kialakult, és az élet
tovább bontakozik.
52. De az ember a szellemi tanulmányozás
hiánya miatt mindenkor fanatikus kultuszok
láncolatát hozta létre a test számára.
Megpróbálja az anyagi életet mulandóvá
tenni, és megfeledkezik a szellemről, amely
valójában az örök életet birtokolja. Milyen
messze vannak a szellemi élet megértésétől!
53. 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
életformáknak.
54. Ha ezeket a tanításokat megértjük, az
emberiség tudni fogja, hogyan adjon helyet az
anyagiaknak és a sajátját az Isteninek. Akkor
az elődök bálványimádása meg fog szűnni.
55 Az embernek lélektől lélekig meg kell
ismernie és szeretnie kell Teremtőjét.
56. Az oltárok a gyász zászlói, a sírok pedig a
tudatlanság és a bálványimádás bizonyítékai.
Megbocsátom minden vétkedet, de fel kell
ráznom téged. Tanításomat meg fogják érteni,
és eljön az idő, amikor az emberek az anyagi
ajándékokat magas gondolatokkal fogják
felváltani. (245, 16 - 21)

Anyagi szimbólumok, keresztek és ereklyék.
57. Az "első korszakban" ismertétek a
szimbólumokat: a sátor vagy szentély, amely a
szövetség ládáját őrizte, amelyben a törvény
tábláit őrizték. Amikor e szimbólumok
betöltötték céljukat, az Én Akaratom
eltávolította őket a földről, elvonva őket az
emberek szeme elől, hogy a világ ne essen
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bálványimádásba; de e tanulságos
szimbólumok jelentését vagy lényegét
megírtan hagytam szolgáim szellemében.
58. A Második Korszakban, miután Krisztus
áldozata beteljesedett, eltüntettem a
kereszténység legfőbb szimbólumát, a
keresztet, a töviskoronával, a kehellyel és
mindazzal együtt, ami az emberiség
elragadtatott tiszteletének tárgyává válhatott.
(138, 36)
59. Az emberiség látta Jézust szenvedni, és az
Ő tanítását és tanúságtételét elhiszitek. Miért
feszítitek Őt továbbra is keresztre a
szobraitokban? Nem elég neked az az
évszázad, amit azzal töltöttél, hogy Őt
gonoszságod áldozataként mutogattad?
60 Ahelyett, hogy Jézus kínszenvedéseiben és
halálharcában emlékeznétek rám, miért nem
emlékeztek meg fényességgel és dicsőséggel
teljes feltámadásomról?
61 Vannak, akik, amikor a ti képeiteket nézik
rólam Jézus alakjában a kereszten, néha azt
gondolják, hogy egy gyenge, gyáva vagy
félelmetes ember volt, anélkül, hogy arra
gondolnának, hogy Én Lélek vagyok, és hogy
az egész emberiség példájaként szenvedtem el
azt, amit ti áldozatnak neveztek, és amit Én
szeretetből fakadó kötelességnek nevezek.
62 Amikor arra gondolsz, hogy egy voltam az
Atyával, emlékezz arra, hogy nem voltak
fegyverek, sem hatalmak, sem kínzások,
amelyek meghajlíthattak volna Engem; de
amikor emberként szenvedtem, véreztem és
haltam meg, azért tettem, hogy az alázat
magasztos példáját adjam nektek.
63 Az emberek nem értették meg ennek a
leckének a nagyságát, és mindenütt
felállították a Megfeszített képét, ami
szégyent hoz erre az emberiségre, amely
szeretet és tisztelet nélkül Őt, akit állítólag
szeret, továbbra is keresztre feszíti, és
naponta megsebzi Őt, ahogy az emberek
megsebzik embertársaik szívét, akikért a
Mester az életét adta.
(21, l5 - 19)
64 Nem ítélnélek el benneteket, ha
eltüntetnétek magából a földből az utolsó
keresztet, amellyel a keresztény hiteteket
szimbolizáljátok, és kárpótlásul ez a
szimbólum is eltűnne.
azáltal, hogy igazán szeretitek egymást, mert
akkor a hitetek és Isten külső imádata a

szellem imádatává és hitévé válik, amit elvárok
tőletek.
65. Bárcsak istentiszteleteteknek és
szimbólumaitoknak meglenne az ereje, hogy
megakadályozzák háborúitokat, hogy
megóvjanak benneteket a bűnbe süllyedéstől,
hogy békében tartsanak benneteket. De
nézzétek, hogyan gázoljátok át mindazt, ami
szavaitok szerint szent; nézzétek, hogyan
tapossátok el azt, amit isteni dolognak
tartottatok.
66 Még egyszer mondom nektek, jobb lenne
nektek, ha nem lenne egyetlen templomotok,
egyetlen oltártok, egyetlen szimbólumotok
vagy képetek sem az egész földön, hanem
tudnátok lélekkel imádkozni, szeretni
Atyátokat és hinni benne, anélkül, hogy
szükségetek lenne a szentségekre.
helyettesítőkért, és hogy úgy szeressétek
egymást, ahogyan tanításomban tanítottalak
benneteket. Akkor megmenekülnétek, a
vérfoltjaim által megjelölt úton járva - foltok,
amelyekkel azért jöttem, hogy
megpecsételjem tanításaim igazságát. (280, 69
- 70)
A szentek imádata
67. Azért adom nektek ezeket a tanításokat,
mert sok igaznak a szellemét szentnek
nyilvánítottátok, akiket kérdeztek és imádtok,
mintha istenek lennének. Mennyi tudatlanság,
emberiség! Hogyan ítélhetik meg az emberek
egy szellemi lény szentségét és tökéletességét,
ha csak
emberi cselekedeteik miatt?
68 Én vagyok az első, aki azt mondom nektek,
hogy vegyétek példaképül azokat a jó
példákat, amelyeket a ti testvéreitek mutattak
nektek cselekedeteikkel, életükkel,
erényeikkel.
Azt is mondom nektek, hogy amikor rájuk
gondoltok, remélhetitek a lelki segítségüket és
befolyásukat. De miért emeltek nekik
oltárokat, amelyek csak arra szolgálnak, hogy
megsértsék e szellemi lények alázatát? Miért
teremtetek kultuszokat az emlékük köré,
mintha ők lennének az Istenség, és miért
helyezitek őket az Atya helyére, akit a saját
testvéreitek imádata fölött elfelejtetek?
Milyen fájdalmas volt számukra a dicsőség,
amellyel itt megajándékoztátok őket!
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69. Mit tudnak az emberek az én ítéletemről
azokról, akiket szenteknek neveznek? Mit
tudnak ezeknek az entitásoknak a lelki
életéről, vagy arról a helyről, amelyet
mindegyikük az Úrnál szerzett?
70. Senki ne gondolja, hogy ezekkel a
kinyilatkoztatásokkal ki akarom törölni a
szívetekből azokat az érdemeket, amelyeket
szolgáim tettek az emberek között;
ellenkezőleg, azt akarom, hogy tudjátok, hogy
nagy a kegyelem, amelyet nálam találtak, és
hogy imáik által sok mindent megadok nektek;
de meg kell szüntetni a tudatlanságotokat,
amelyből a vallási fanatizmus, a
bálványimádás és a babona ered.
71. Ha úgy érzed, hogy azoknak az
entitásoknak a szelleme uralkodik az
élővilágod felett, bízz bennük, akik a szellemi
világ részei, hogy te és ők, az Úr útján
egyesülve, véghezvigyétek a szellemi
testvériség művét - azt a művet, amelyet
minden tanításom eredményeként várok.
(115, 52 - 56)

költözzön be szívetekbe, és jelenjetek meg egy
egységes és boldog családként.
77. Tudom, hogy nem minden szív érez őszinte
örömöt, amikor arra emlékezik, hogy annak
idején én jöttem a világra. Nagyon kevesen
vannak, akik időt szánnak arra, hogy
elgondolkodjanak és összegyűljenek, és
hagyják, hogy az öröm belső legyen, az
emlékezés ünnepe pedig lélekben történjen.
78 Ma is, mint minden időkben, az emberek
profán és értelmetlen ünnepeket csinálnak az
emléknapokból, hogy az érzékek örömeit
keressék, távol attól, aminek a lélek
örömeinek kellene lennie.
79. Ha az emberek arra használnák ezt a
napot, hogy a szellemnek szenteljék,
elmélkedve az isteni szeretetről, amelynek
megdönthetetlen bizonyítéka az a tény, hogy
emberré lettem, hogy veletek éljek, bizony
mondom nektek, hitetek a legmagasabb rendű
lényetekben ragyogna, és ez lenne az a csillag,
amely megmutatná nektek a hozzám vezető
utat. Lelkedet annyira áthatná a jóság, hogy
életutadon jótéteményekkel, vigasztalással és
gyengédséggel árasztanád el a rászorulókat.
Jobban éreznétek magatokat testvéreknek,
szívből megbocsátanátok az elkövetőknek.
Gyengédséggel töltene el a kitaszítottak, a
szülők, fedél és szeretet nélküli gyermekek
látványa.
A béke nélküli népekre gondolnátok, ahol a
háború elpusztított mindent, ami jó, nemes és
szent az emberi életben. Akkor az imátok
tisztán felemelkedne Hozzám, és így szólna:
"Uram, milyen jogunk van a békéhez,
miközben annyi testvérünk van, akik szörnyen
szenvednek?
80 Az én válaszom erre a következő lenne:
Mivel éreztétek embertársaitok fájdalmát,
imádkoztatok és együtt éreztetek, gyűljetek
össze otthonotokban, üljetek asztalhoz, és
örüljetek annak az áldott órának, mert én ott
leszek jelen. Ne habozzatok örülni, bár
tudjátok, hogy abban a pillanatban sokan
szenvednek; mert bizony mondom nektek, ha
örömötök őszinte, abból a béke és a remény
lehelete fog áradni, amely a szeretet
fuvallataként fogja megérinteni a rászorulókat.
81. Senki sem azt jelenti, hogy ki akarom
törölni a szívetekből a legtisztább ünnepet,
amelyet az év folyamán ünnepeltek, amikor
Jézus születéséről emlékeztek meg. Én csak

Egyházi fesztiválok
72. Ezen a napon, amikor a tömegek nagy
lármával rohannak a templomaikba, hogy
megünnepeljék azt a pillanatot, amikor a
Mennyország megnyílt, hogy befogadjon
Engem, azt mondom nektek, hogy mindez csak
hagyomány, hogy lenyűgözzék az emberek
szívét. Ezek csak szertartások, amelyek ma
Isteni Szenvedélyemet materializálják.
73. Ne kövessétek ezt a tendenciát oltárok és
képek felállításával. Ne ábrázoljon szent
eseményeket, és ne használjon különleges
ruhadarabokat, hogy felhívja magára a
figyelmet,
mert mindez bálványimádás.
74. Hívjatok Engem a szívetekkel, idézzétek fel
tanításomat és kövessétek példámat.
Ajánljátok fel Nekem a javításotok adományát,
és érezni fogjátok, hogy a Mennyország kapui
megnyílnak, hogy fogadjanak benneteket.
75. Kerüljétek a hamis és profán
ábrázolásokat, amelyeket rólam és
Szenvedélyemről készítenek, mert senki sem
testesíthet meg Engem. Éljétek példámat és
tanításomat. Aki így tesz, az megtestesítette a
Mesterét a földön. (131, 11 - 13, 16)
76. Emberiség: Ezekben a napokban, amikor
Jézus születésére emlékeztek, a béke
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arra akarlak tanítani benneteket, hogy adjátok
meg a világnak, ami jár neki, és a Léleknek,
ami jár neki; mert ha annyi ünnepet
ünnepeltek, hogy emberi eseményeket
ünnepeljetek, miért nem hagyjátok ezt az
ünnepet a Léleknek, hogy gyermekké válva
eljöjjön, hogy felajánlja nekem a szeretet
ajándékát, hogy elérje a pásztorok
egyszerűségét, hogy imádjon Engem, és a
bölcsek alázatát, hogy meghajoljon és
felajánlja tudását az igazi bölcsesség Ura előtt?
82. Nem akarom elhalványítani azt az örömöt,
amely ezekben a napokban az emberek életét
körülveszi. Ez nem csak a hagyomány ereje ez azért van, mert az én irgalmam megérint
téged, az én fényem megvilágít téged, az én
szeretetem beburkol téged, mint egy köpeny.
Akkor érzed, hogy a szíved tele van
reménnyel, örömmel és gyengédséggel, tele
van az adás, a tapasztalás és a szeretet
igényével. Csakhogy nem mindig engeditek
meg, hogy ezek az érzések és inspirációk
valódi nagylelkűségükben és őszinteségükben
fejeződjenek ki, mert ezt az örömöt a világ
örömeire pazaroljátok, anélkül, hogy
megengednétek a szellemnek, akinek kedvéért
a Megváltó a világra jött, hogy megélje azt a
pillanatot, hogy belépjen abba a fénybe, hogy
megtisztuljon és üdvözüljön. Mert az az Isteni
Szeretet, aki emberré lett, örökké jelen van
minden ember életútján, hogy benne találja
meg az életet. (299,43 - 48)

84 Mit vonjak le belőle?: Csak a szándék. Mi
jut el hozzám mindebből?: Gyermekeim lelki
vagy fizikai szükséglete, kis szeretetük, fény
utáni vágyuk. Ez az, ami elér Engem, és Én
mindenkivel együtt vagyok. Nem nézem a
templomokat, sem a formákat, sem a
rítusokat. Minden gyermekemhez egyformán
jövök. Imában fogadom a lelküket. Keblemhez
vonom, hogy átöleljem, hogy érezze
melegségemet, és hogy ez a melegség
ösztönző és ösztönző legyen a látogatások és
megpróbáltatások útján. De mivel elfogadom
az emberiség jó szándékát, nem kell hagynom,
hogy örökre sötétségben maradjon,
bálványimádásba és fanatizmusba burkolózva.
85. Azt akarom, hogy az ember felébredjen,
hogy a szellem felemelkedjen Hozzám, és
emelkedettségében meglássa Atyja igazi
dicsőségét, elfeledve a liturgiák és
szertartások hamis ragyogását. Azt akarom,
hogy amikor eléri az igazi felemelkedését,
megújuljon, megszabaduljon a
Meg kell szabadulnia az emberi
szükségletektől, le kell győznie az érzékiséget,
a szenvedélyeket és a vétkeket, és meg kell
találnia önmagát, hogy soha ne mondhassa az
Atyának, hogy ő egy földigiliszta;
hogy megtudja, hogy az Atya az ő képére és
hasonlatosságára teremtette őt. (360, 14 - 16)
86. Sok vallási közösség létezik a földön, és
többségükben a Krisztusba vetett hitre
épülnek. Mégsem szeretik egymást, és nem
ismerik el egymást az isteni Mester
tanítványainak.
87. Nem gondolod, hogy ha mindannyian
megértették volna a tanításomat, akkor azt a
gyakorlatba is átültették volna, és a
felekezeteket a megbékélés és a béke felé
vezették volna? De ez nem így volt.
Mindannyian eltávolodtak egymástól, ezáltal
szellemileg elválasztva és megosztva az
embereket, akik aztán ellenségnek vagy
idegennek tekintik magukat. Mindegyikük
eszközöket és érveket keres, hogy
bebizonyítsa a többieknek, hogy ő az igazság
birtokosa, és hogy a többiek tévednek. De
senkinek sincs elég ereje és bátorsága ahhoz,
hogy harcoljon mindenki egyesüléséért, és
senkinek sincs elég jóakarata ahhoz, hogy
felfedezze, hogy minden hitben és minden
istentiszteletben van némi igazság. (326, 19 20)

Isten jelenléte a hamis istentiszteleti formák
ellenére is.
83. Mivel az ember materializálódott,
értelmes imádat által kell Engem keresnie, és
mivel szellemének szemei nem nyitottak, meg
kell teremtenie képmásomat, hogy láthasson
Engem. Mivel nem tette magát spirituálisan
érzővé, mindig anyagi csodákat és
bizonyítékokat követel, hogy higgyen az Én
létezésemben, és feltételeket támaszt Velem
szemben, hogy szolgáljon Engem, hogy
kövessen Engem, hogy szeressen Engem, és
hogy adjon vissza Nekem valamit azért, amit
Én adok neki. Így látom az összes egyházat, az
összes vallási közösséget, az összes szektát,
amelyeket az emberek hoztak létre szerte a
földön. Átitatódnak az anyagiasítással, a
fanatizmussal és a bálványimádással, a
titkolózással, a csalással és a gyalázkodással.
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bosszú uralkodik? (67, 28)
7. A különböző hitvallások és vallások minden
emberének azt mondom, hogy nem tudták,
hogyan kell az anyagi gazdagságot a helyére
tenni, és aztán a lélek gazdagságát az őt
megillető helyre tenni. Ha az emberek
betartanák a törvényeimet,
már innen látnák az Ígéret Földjének
tükörképét, és hallanák lakói hangját.
8. Azt állítod, hogy hiszel a létezésemben és
hiszel az istenségemben; azt is mondod, hogy
legyen meg az akaratom. De bizony, mondom
nektek: Milyen csekély a hitetek és az
alávetettségetek annak, amit elrendelek! De
én felébresztem bennetek az igaz hitet, hogy
erősek legyetek.
járjatok azon az úton, amelyet én készítettem
nektek. (70, 12 - 13)
9. Ma nem követelem a véredet, hogy
feláldozd az életedet. Amit kérek tőletek, az a
szeretet, az őszinteség, az igazmondás, az
önzetlenség.
10 Így tanítalak titeket, és így oktatlak
benneteket, és így nevelem Isteniségem
tanítványait ebben a Harmadik Korszakban;
mert látom, hogy közömbösen nézitek a világ
folyását,
és ez azért van, mert nem tudjátok, hogyan
helyezzétek magatokat az emberek szívébe,
ahol annyi nyomorúság és fájdalom van.
11. Nagy az egyenlőtlenség, mert látok olyan
urakat, akiknek csak a korona hiányzik ahhoz,
hogy királyoknak nevezhessék magukat, és
látok olyan alattvalókat, akik igazi rabszolgák.
Ebből harc tört ki. Azok között az urak között,
akik meggazdagodtak a világban, sokan
vannak, akik keresztényeknek nevezik
magukat, de mondom nektek, hogy alig
ismerik a nevemet.
12 Akik nem látják felebarátjukat
embertársukban, akik gazdagságot halmoznak
fel, és elveszik, ami másoké, azok nem
keresztények, mert nincs bennük könyörület.
13. Eljön a spirituális és az anyagi közötti
csata, az emberiséget ez az összecsapás fogja
elragadni. De mennyi szenvedést kell majd
elviselnie, hogy az igazság győzelme eljöjjön!
(222, 43 - 45)

15. fejezet - Álkeresztények,
egyházi eretnekségek és
visszaélések.
Keresztények neve
1 Az emberiség nagyobbik része
kereszténynek nevezi magát; de a Mester azt
mondja nektek: Ha valóban keresztény lenne,
akkor már legyőzte volna az emberiség többi
részét a szeretetével, az alázatával és a
békéjével. De az enyém már a "második
korszakban" hagyott végrendeletként.
A tanítás nem az emberiség szívében van, nem
az emberek műveiben él és virágzik. Poros
könyvekben őrzik, és én nem azért jöttem,
hogy könyveken keresztül szóljak az
emberekhez.
2 Könyv helyett az életemet, az igémet és a
cselekedeteimet, a szenvedésemet és a
halálomat hoztam nektek, mint ember. Az ok,
amiért az emberiség nagy része, amely
kereszténynek nevezi magát, nem rendelkezik
Krisztus békéjével és kegyelmével, ez: mert az
emberek nem Őt tekintik példaképüknek.
mert nem az ő tanításai szerint élnek. (316, 5)
3 Hallgassatok rám, tanítványok, hogy ki
tudjátok irtani elmétekből a régi hiedelmeket.
A kereszténység olyan hitekre oszlik, amelyek
nem szeretik egymást, amelyek megalázzák,
megvetik és hamis ítéletekkel fenyegetik
testvéreiket. Én mondom nektek, ők
keresztények szeretet nélkül, ezért nem
keresztények, mert Krisztus a szeretet.
4 Egyesek úgy ábrázolják Jehovát, mint egy
emberi hibákkal teli, bosszúálló, kegyetlen és a
legrosszabb földi bíráitoknál is szörnyűbb
öregembert.
5 Nem azért mondom ezt nektek, hogy bárkit
is kigúnyoljak, hanem hogy megtisztítsam az
Isteni Szeretetről alkotott elképzeléseteket.
Most nem tudjátok, hogy a múltban milyen
módon imádtatok Engem. (22, 33 - 35)
6 Hogyan lehetséges, hogy a magukat
keresztényeknek nevező nemzetek háborúval
pusztítják magukat, és még imádkoznak is,
mielőtt testvéreik megölésére indulnak, kérve
Engem, hogy adjak nekik győzelmet
ellenségeik felett? Létezhet-e az Én magvam
ott, ahol a szeretet helyett gyűlölet van, és a
megbocsátás helyett megbocsátás van.

Hitetlenek és fanatikus hitűek
14 Azt mondom nektek, hogy jobb nektek, ha
tele vagytok bizonytalansággal és tagadással,
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mint ha tele vagytok hamis hiedelmekkel vagy
hazugságokkal, amelyeket igazságnak hisztek.
Az őszinte tagadás,
ami kétségből vagy tudatlanságból fakad,
kevésbé árt neked, mint az őszinte
beleegyezés valami hamisba. A megértésre
éhes őszinte kétely jobb, mint a mítoszokba
vetett szilárd hit. A kétségbeesett
bizonytalanság, amely fényért kiált.
jobb, mint a fanatikus vagy bálványimádó
bizonyosság.
15 Ma mindenütt a hitetlenek, a kiábrándultak
és az elkeseredettek uralkodnak. Ők lázadók,
akik gyakran tisztábban látnak, mint a többiek,
akik nem érzékelik a rituális viselkedést mint
olyat. Nem győzik meg őket azok a
biztosítékok sem, amelyeket azoktól hallottak,
akik szellemileg vezetik az embereket. Mert
mindezek a bonyolult elméletek nem elégítik
ki a szívüket, amely tiszta vízre szomjazik,
amely csillapítja a félelmüket.
16. Azok, akiket lázadóknak tartotok, gyakran
a tudás nagyobb fényét mutatják a
kérdéseikben, mint azok, akik a tanult és
nagyszerű véleményük szerint válaszolnak. Ők
tisztábban éreznek, látnak, érzékelnek,
hallanak és felfognak, mint sokan, akik
magukat az Isteni Tanítások mestereinek
nevezik. (248, 12)
17 Milyen világos és egyszerű az igazság!
Milyen tiszta és egyszerű a spiritualitás! És
mégis - milyen nehéz felfognia annak, aki
makacsul megmarad "fanatizmusa" és
hagyományai sötétségében. Az elméje nem
képes felfogni, hogy van valami több annál,
amit megért; a szíve ellenáll annak
elutasításának, ami számára az ő Istene és
törvénye volt: a hagyomány és a rítus.
18 Azt hiszitek, hogy megvetem azokat, akik
egyáltalán nem akarják megismerni az
Igazságomat? Nem, gyermekeim,
irgalmasságom végtelen, és éppen hozzájuk
fordulok, hogy segítsek nekik elhagyni
börtönüket, hogy részt vehessenek a
bölcsesség szemlélésében.
Ők azok, akiknek a hit próbatételei fenntartva
vannak. Számukra vannak fenntartva a hitre
ébredésükhöz szükséges megpróbáltatások.
Ezek nem erőn felüli próbatételek lesznek,
hanem minden lélekhez, minden élethez,
minden emberhez bölcsen igazított leckék.

19 onnan, azok között a sötét agyak között, a
vallási fanatizmustól és tudatlanságtól beteg
szívek között meglátjátok majd megjelenni az
Igazság nagy és szenvedélyes katonáit. Mert
azon a napon, amikor megszabadulnak
láncaiktól, a sötétségtől, és meglátják a fényt,
nem fogják tudni visszatartani ujjongásukat, és
teli torokból kiáltani fogják, hogy visszatértem,
hogy megmentsem a világot, felemelve azt a
spiritualizáció létráján az igazi Királyságba.
(318, 48 - 50)
Jézus tanításainak elferdítései és
következményei
20 Ugyanazzal a szellemi tartalommal adom
nektek az Igémet, amellyel a Második
Korszakban beszéltem hozzátok, és
emlékeztettelek benneteket sok olyan
tanításomra, amelyeket elfelejtettetek, vagy
amelyekről elfordultatok őseitek téves
értelmezései miatt.
21. Annyira megsértettétek a Tanításomat,
hogy azt mondhatom nektek: Létrehoztál egy
olyan utat, amely teljesen különbözik az
enyémtől, de amelynek ugyanazt a nevet
adtad. Senki más nem tudna téged
megszabadítani tévedésedtől - az élet, a
szeretet és az igazság szavaival.
22. Ezért most, ahogyan Engem hallgattok,
mérjétek fel és értsétek meg szavamat, és
világosság lesz bennetek. Ez az az idő, amikor
teljes világossággal elmondom nektek, hogy a
szellem reinkarnációja tény, hogy az isteni
igazságosság és szeretet fényeként az
emberiség kezdete óta létezik, amely nélkül
nem tudnátok haladni a szellem
tökéletességének hosszú útján.
(66, 63 - 65)
23. Elég kevés az, amit az egyházak a
szellemről feltártak az embereknek. De most
felébrednek letargiájukból, és áldottak lesznek
azok, akiknek kételyeik vannak a Lélekkel
kapcsolatban.
és félelmeiket, és feltárják az emberiség előtt
az általuk elrejtett igazságot. Betöltöm őket
megbocsátásom, kegyelmem és bölcsességem
fényével.
megvilágítani.
24 Amikor az emberiség felismeri, hogy az
egyházak nemcsak azért vannak, hogy az
emberek erkölcsösen éljenek a földön, hanem
az a feladatuk, hogy a szellemet az örök
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hazába vezessék, az emberiség egy lépést tett
előre a szellemi fejlődés útján. (109, 15 - 16)
25. Miután Jézusként léteztem az emberek
között, mindig elküldtem azokat, akik
"katonákként" vagy apostolokként jöttek,
hogy műveikkel megerősítsék Tanításomat, és
megakadályozzák, hogy az emberiség
elferdítse tanításaimat. De sok "süket" és
"vak", akik tökéletlenül értelmezték szavamat,
megosztottak, és így hozták létre a szekták
sokféleségét. De ha az emberek akkor
szellemileg megosztottak lennének - hogyan
tudnák egymást szeretni az én Törvényem
legfőbb parancsa szerint?
26. Ezért mondom nektek, hogy ez a civilizáció
csak látszat, mert az emberek maguk
pusztítják el. Amíg az emberiség nem az
igazságosság és a szeretet Törvényem
alapjaira építi világát, addig nem lesz képes a
szellem békéjére és fényére, amelynek
erényeire támaszkodva megteremtené és
alakítaná a felfelé ívelő fejlődés igazi világát mind a szellemi, mind a tudományos és
erkölcsi téren. (192, 17)
27 Csak a megújulás és a tökéletesség
eszménye fog visszavezetni benneteket az
igazság útjára.
28. Azok, akik az isteni törvény értelmezőinek
tartják magukat, azt mondják nektek, hogy a
pokol kínjai várnak rátok romlottságotok és
zabolátlanságotok miatt, és hogy csak akkor
bocsát meg nektek, ha kinyilvánítjátok
bűnbánatotokat, megmorzsolgatjátok és
megsebzitek a testeteket, és anyagi
áldozatokat ajánlotok fel Istennek, Ő
megbocsát nektek, és bevisz benneteket az Ő
országába - bizony, mondom nektek,
tévedésben vannak.
29. Hová fogtok jutni, emberek, azok
vezetésével, akiket a szent kinyilatkoztatások
nagy mestereiként csodáltok, és akiket én
tévelygőknek tartok? Ezért jöttem, hogy
megmentselek benneteket e Tan fényével,
amely előrevisz benneteket Szeretetem útján.
(24,46 - 47)
30 Az emberek elrejtették tanításom valódi
értelmét, hogy helyette egy olyan Krisztust
mutassanak nektek, aki még csak nem is
tükörképe annak, aki azért halt meg, hogy
életet adjon nektek.
31. Ma tapasztaljátok annak következményeit,
hogy elhagytátok a Mestert, aki tanított

benneteket. Fájdalom vesz körül, nyomaszt a
szegénységed, gyötör a tudatlanság. De eljött
az idő, amikor az emberben szunnyadó
képességek és adottságok felébrednek és mint
Hírmondók jelentik be, hogy új idő köszöntött
be.
32. Az egyházak, a tudomány és az emberi
igazságosság igyekszik majd megakadályozni
annak előretörését, ami számukra idegen és
káros hatás. De nem lesz olyan hatalom, amely
megállíthatja a szellem ébredését és
fejlődését. A felszabadulás napja
közel. (114, 5 - 8)
33 Gyengén képviseltek Engem a földön azok,
akik azt állítják, hogy ismernek Engem, és ez az
oka annak, hogy sokan elfordultak Tőlem.
34 Nem azokat vonom felelősségre, akik
ateistáknak nevezik magukat, mert száműztek
Engem a szívükből, hanem azokat, akik az
Igazságot elferdítve olyan Istent mutattak be,
amelyet sokan nem tudtak elfogadni.
35. Minden, ami igazságos, egészséges és jó,
igazságot tartalmaz, amelyet mindenkor
hirdettem.
36. Eljött az óra, amikor újra szeretni fogjátok
az igazságot, vagyis amikor újra tudni fogjátok,
mi az igazságos és jó. Mivel tőlem születtetek,
el kell jönnötök, hogy a magasságot, az
örökkévalót és a tisztát keressétek. (125, 22 25)
37. Igen, Izrael, az ember szíve mindig is az
anyagi dolgok imádatára törekedett, a fül
pedig a tetszetős igét élvezte. Ezért az ember
megváltoztatta azt, amit én keresztény
tanításként hoztam a "második korszakban",
amikor "vallássá" változtatta.
38 Az önzés, a kapzsiság és a hiúság mindig is
felébredt az emberi szívekben, és királyokká és
urakká tették magukat, hogy az emberek
meghajoljanak előttük, és hogy hűbéreseimé,
rabszolgáimmá tegyék őket, hogy a bűnhöz
láncolják őket, és sötétségbe, zavarba és
zűrzavarba vezessék őket. (363, 36)
39 E korszak teológusai kutatni fogják az Én
Igémet és az új Írásokat, és megkérdezik majd:
"Kik vagytok ti, akik így beszéltek?". Ahogyan a
régi idők írástudói és farizeusai is fellázadtak,
és azt mondták Nekem: "Ki vagy te, hogy nem
engedelmeskedsz és helyettesíted Mózes
törvényét?". Akkor megértetem velük, hogy a
három kinyilatkoztatás...
81

az egyetlen törvény, amelyet mindig is
tanítottam és betartottam.
40. Sokan azok közül, akik ebben a Korszakban
elítélnek Engem, azok közül valók, akik
kételkedtek a Második Korszakban, de
megőriztem őket, és újra elküldtem őket a
földre, hogy tanúi legyenek Törvényem
győzelmének, és hogy felnyissák szemüket a
Fényre. (234, 46 - 47)

hogy többé ne legyenek tévedésben, és ne
tévedjenek tudatlanságból, mert rosszul
értelmezik törvényemet. (154, 15 -20)
47. Az én és apostolaim példáját nem
mindenki vette példának, aki megpróbált
Engem követni. Sokan ahelyett, hogy szolgák
lettek volna, urakká váltak; a felsőbbrendűség
és a gőg érzésével töltötték meg a szívüket, és
csak a gazdagság, a pompa és a kitüntetések
után kutattak. Elfelejtkezve a szegények
szükségleteiről, közömbössé és érzéketlenné
váltak mások nyomorúsága és szenvedése
iránt. Ezért mennek az emberek egyik
felekezetből a másikba az igazságot keresve,
ezért van spirituális szükségük arra, hogy új
szektákat hozzanak létre, hogy szabadon
keressenek Engem.
48 Azokat, akiket egykor szenteknek és
félisteneknek tekintettek, ma a kiábrándult
emberiség elutasítja.
49. Az emberek már nem keresik a gyóntatót,
hogy feloldozza őket a vétkeik alól, mert
méltatlannak tartják. És az örök pokol tüzének
fenyegetése többé nem hatja meg és nem
ijeszti meg a bűnös szívét.
50 A farkas kihasználva ezt a szellemi zavart, a
sövény mögött leselkedik.
51. Istenségem minden szolgájának és minden
képviselőmnek az a feladata, hogy békét
teremtsen az emberek között, de ez éppen az
ellenkezője annak, amit jelenleg tesznek.
Mindenki azt hiszi, hogy ő az első, mindenki a
legerősebb akar lenni, elfelejtve, hogy az
egyetlen erős, aki Én vagyok, mindenkiben ott
van.
52. Most már meg tudjátok magyarázni
magatoknak, hogy miért ígértem meg nektek,
hogy újra eljövök a "Második Korszakban";
most már értitek, miért tanítalak benneteket
újra. Mert csak az Én szavam képes eltávolítani
a lélek sötét kötését, egyedül az Én
szeretetem képes megváltani benneteket a
bűnöktől. (230, 23 - 28)
53. A súlyos vétkekre és a törvényem ellen
elkövetett vétkekre ítéletem fog jönni. Nem
lesz egyetlen olyan vétség sem, amelyet a
tökéletes Mester ne javítana ki. Nem szabad
összezavarodnotok: javítsátok ki a hibáitokat,
és ne ítélkezzetek. Értsétek meg, hogy én soha
nem büntetlek titeket - ti magatokat
büntetitek.

A kereszténység elmaradottságai és sérelmei
41 "Kereszténynek" nevezi magát az
emberiség nagy része, anélkül, hogy tudná,
mit jelent a "Krisztus" szó, vagy annak
tanítása.
42 Mit csináltatok az én igémből, az én
példámból, az én tanításomból, a melyet
egykor néktek adtam?
43. Valóban fejlettebbek vagytok, mint a
korabeliak? Miért nem bizonyítod ezt az
elméd cselekedeteivel? Azt gondoljátok, hogy
ez az élet örökkévaló, vagy talán azt
gondoljátok, hogy csak az emberi tudományok
révén kell fejlődni?
44 Megtanítottalak benneteket a Törvény igazi
beteljesítésére, hogy e világot nagy
templommá alakítsátok át, ahol az igaz Istent
imádják, ahol az ember élete a szeretet
állandó felajánlása lesz az Atyának, akit
minden egyes felebarátjában szeretnie kell, és
ily módon hódoljon Teremtőjének és
Mesterének.
45. De ma, amikor visszatértem az
emberekhez, mit találok? A hazugság és az
önzés az igazság és a szeretet helyébe lépett; a
büszkeség és a hiúság a szelídség és az alázat
helyébe lépett; a bálványimádás, a fanatizmus
és a tudatlanság a fény, a felemelkedés és a
szellemiség helyébe lépett;
A nyerészkedés és a gyalázkodás uralkodik ott,
ahol csak a kötelesség és az igazságosság iránti
buzgalomnak kellene lennie; a testvérek
közötti gyűlölet és elszabadult viszály a
testvériség, a béke és a szeretet helyébe
lépett.
46. De el fogok jönni a Templomomba, hogy
kiűzzem onnan a kereskedőket, ahogyan a
"Második Korszakban" tettem a jeruzsálemi
Templomban, és még egyszer megmondom
nekik: "Ne csináljatok az Imádság Házából
fűszerest". Tanítani fogom az embereket, hogy
mindenki az igaz oltár előtt szolgálhasson,
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54. Világosságra hozom azt, aki tudatlanságból
vétkezett, és megbánásra késztetem azt, aki
tudatosan vétkezett, hogy mindketten, bízva
megbocsátásomban, elkezdjék jóvátenni a
hibát, amit elkövettek. Ez az egyetlen módja
annak, hogy elérjetek Engem.
55. Gondoljátok meg mindezt, ti lelkészek,
akik az embereket a felekezet különböző
útjain vezetitek. Imádkozzatok és hozzátok a
tiédet a spiritualizációhoz. Itt az idő,
hogy bánjátok meg tévedéseiteket, és
kezdjetek harcot az emberi materializmus
ellen, amely a szellem számára halált és
sötétséget jelent. Ehhez az én igazságomat kell
használnotok, az én szavamat kell fegyvernek
vennetek, és az én Tanításomban kell élnetek.
56. Nem preferálom egyik vagy másik
felekezetet sem. Én nem leszek a te oldaladon,
de neked az Én oldalamon kell lenned. Mert
ha ezt megteszitek, akkor eléritek, hogy
mindannyian egyesüljetek szellemileg. (162,
27 - 30)
57. Az Én Tanításom, amely tele van
spiritualitással, csírázni fog ennek a népnek a
szívében, hogy a jövőben az igazság és az élet
gyümölcseit adhassa. Szavam szétterjed a
földön, és nem hagy olyan helyet, ahol ne
tisztítana, ne világítana és ne ítélne.
 a mexikói népnek, ha az emberek nem
jóakaratúak és nem szeretik egymást?
58. Akkor a népek elkezdenek majd ráébredni
a Szellemi Életre, az igaz és örökkévaló Életre,
és megszüntetik az imádat különböző
formáinak külső és materialista részét, hogy a
Törvényem lényege felé való odafordulásra
szorítkozzanak.
59 Az emberiség fel fogja fedezni a
spiritualitás adta erőt, és el fogja fordítani
tekintetét mindattól, ami oly sok évszázadon
át visszatartotta.
60 Mi haszna van annak, hogy a kereszténység
szimbóluma, a kereszt, milliószor megtalálható
a földön,
61. A külsőnek már nincs hatalma az emberek
felett, nincs többé tisztelet, nincs többé
hiszékenység, nincs többé megbánás, hogy
megsértettük őket. Ezért mondom nektek,
hogy az imádat szimbólumai és formái el
fognak tűnni, mert az idejük lejárt, és a belső
imádat lesz az, ami az embert a fény felé viszi,
felemeli és hozzám vezeti. (280, 63 - 67)

IV. A törvény - Isten- és
felebaráti szeretet
16. fejezet - Az isteni törvény
Az isteni törvény ereje
1 Sokan vannak, akik tanításaimat az időn
kívülinek tartják; de ennek az az oka, hogy
materializációjuk nem teszi lehetővé
számukra, hogy megértsék tanításaim örök
értelmét.
fedezze fel a
2 Törvényem megváltoztathatatlan. Az
emberek, kultúráikkal, civilizációikkal és
törvényeikkel együtt mulandóak, és
mindebből csak az marad meg, amit a Lélek a
szeretet és irgalom műveivel épített. Ő az, aki
minden napi munka után, minden
megpróbáltatás után, amikor az isteni
bölcsesség forrását kutatja, meglátja
törvényem mozdíthatatlan szikláját és az
örökké nyitott könyvet, amely a Lélek
tanítását tartalmazza. (104, 31 -32)
3 Én minden embert felülmúltam Fényemmel,
kinyilatkoztatva nekik az egyetlen létező
Igazságot; de látjátok, hogy minden ember és
minden nép másképp érez, gondolkodik, hisz
és értelmez.
4 Az emberek között ezek a különböző
gondolkodásmódok okozták a
megosztottságot, mert minden nép és faj másmás utat követ, és más-más eszményeket vall.
5. A többség letért a fényes és igaz útról, azt
gondolván, hogy az isteni törvény teljesítése
emberfeletti áldozatokat, lemondásokat és
erőfeszítéseket feltételez, és inkább vallási
közösségeket és szektákat alapítottak
maguknak, amelyeknek a törvény teljesítése
és a szertartások követése számukra
könnyebben követhető. Az emberek azt hiszik,
hogy így csillapíthatják a lelkükben érzett fény
és emelkedettség iránti vágyat.
6 Sok évszázad és sok korszak telt el anélkül,
hogy az emberek felismerték volna, hogy
törvényem teljesítése nem emberáldozat, és
hogy éppen ellenkezőleg, nagyon is
feláldozhatják testüket és lelküket a világnak,
amikor nem engedelmeskednek
parancsolataimnak. Van
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nem értette meg, nem akarta megérteni, hogy
aki az én szavam szerint él, az megtalálja az
igazi boldogságot, békét, bölcsességet és
dicsőséget, amit a materializálódott
Az emberek nagyon különböző módon
képzelik el.
7 az erkölcsi és tudományos világ, amely
körülvesz benneteket, materialista eszméket
valló emberek munkája - olyan embereké, akik
csak az emberiség anyagi javulását keresték,
és én megengedtem nekik, hogy elvégezzék a
munkájukat, hogy a végsőkig végrehajtsák azt,
hogy megismerjék a következményeit és
learassák a gyümölcseit, hogy a tapasztalat
fényét meríthessék belőle. Ebben a fényben
fog megnyilvánulni az én igazságosságom, és
ebben az igazságosságban jelen lesz az én
törvényem, amely a szeretet. (313, 60 - 64)
8 Ha hagynám, hogy a Tanításomat a te
akaratod szerint alkalmazd az életedben, és
nem az enyém szerint, akkor őszintén
mondom neked, soha nem jutnál ki a szellemi
stagnálásból, és soha nem engednéd, hogy a
szellemed fejlődjön, fejlődjön és
tökéletesedjen.
9 Ott olyan embereket láttok, akik vallásukban
ellustultak, akik már egy lépést sem tesznek a
Világosság felé, mert nem engedelmeskedtek
annak, amit az isteni törvény parancsol,
hanem megpróbálták a törvényt a saját
akaratuknak alávetni, mítoszokkal és
eretnekségekkel megtöltve azt.
10 Sok embernek ebben a korban szükséges
volt megszabadulnia minden vallástól, hogy
képes legyen Engem lélekkel keresni, és
kifejleszteni mindazokat a tulajdonságokat,
ajándékokat és képességeket, amelyeket
lényük legbensőbb részében éreznek. (205, 6 8)

12. Jézus által tökéletes útmutatást adtam
nektek. Tekintsd az Én életmódomat emberi
lényként a születéstől a halálig, akkor a
szeretet megmutatkozik neked az életben és a
halálban.
tökéletes módon.
13. Nem azt kérem tőletek, hogy olyanok
legyetek, mint Jézus, mert benne volt valami,
amit nem tudtok elérni: hogy emberként
tökéletesek legyetek, hiszen aki benne volt,
maga Isten volt korlátozott formában. De én
mégis azt mondom nektek, hogy utánoznotok
kellene őt.
14 Örökkévaló Törvényem mindig is erről a
szeretetről beszélt nektek. Az első időkben azt
mondtam nektek: "Szeressétek Istent teljes
szívvel és teljes elmével", és "Szeresd
felebarátodat, mint önmagadat".
15 Később ezeket a buzdító szavakat adtam
nektek: "Szeressétek testvéreiteket, ahogyan
az Atya szeretett titeket"; "Szeressétek
egymást".
16. Ebben az időben kinyilatkoztattam nektek,
hogy Istent jobban kell szeretnetek minden
teremtett dolognál, hogy Istent kell
szeretnetek mindenben, ami létezik, és
mindenben, ami Istenben létezik. Hogy
irgalmasságot mutassatok embertársaitoknak,
és ismét irgalmasságot, hogy meglássátok az
Atyát az ő teljes dicsőségében; mert az
irgalmasság szeretet. (167, 15 - 19)
17. Még csak azt sem mondom nektek, hogy a
Léleknek ez a Tanítása lesz a világ vallása, mert
én soha nem hoztam vallást, hanem törvényt.
Arra szorítkozom, hogy elmondjam nektek,
hogy a Törvény, amely győzedelmeskedni fog
és tartósan érvényes lesz a földön, hogy
megvilágítsa az emberek létét, a szeretet
Törvénye lesz, amelyet elmagyaráztam nektek
a Tanításomban, hogy teljes mértékben
megismerjétek.
18 Az emberiség még mindig sok hamis
szeretet- és jótékonysági cselekedetet fog
végezni, amíg meg nem tanul szeretni és nem
gyakorolja az igazi szeretetteljes
tevékenységet, és sokaknak még mindig
felekezetről felekezetre kell vándorolniuk,
amíg szellemük magasabb tudásra nem
emelkedik, és végül meg nem értik,
hogy az egyetlen törvény, a Lélek egyetemes
és örökkévaló tanítása a szeretet törvénye,
amelyhez mindenki el fog jutni.

Isten szeretettörvénye a Szellemi Műben
11 A ti Istenetek az, aki szól hozzátok: Az én
szavam a törvény. Ma újból halljátok, anélkül,
hogy kőbe kellene vésnem, vagy hogy szükség
lenne arra, hogy megtestesült Igémet közétek
küldjem. Ez az én isteni hangom, amely eljut a
lelketekhez, és egy új élet kezdetét jelenti be
neki.
Kinyilatkoztatott korszak, amelyben az ember
megigazul, kibékül Teremtőjével és megtisztul,
amint meg van írva. (15, 8)
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19 Minden vallás el fog tűnni, és csak Isten
templomának fénye marad meg, amely
ragyogni fog az emberben és az emberen kívül
- a templom, amelyben mindannyian az
engedelmesség, a szeretet, a hit és a jóakarat
egyetlen imádatát fogjátok felajánlani. (12,63 65)

törvény viszontagságainak, mert benne
nyilvánul meg az én szeretetem. (41, 55 -56)
25 Újra felemelem templomomat - falak és
tornyok nélküli templomot, mert az emberek
szívében van.
26 A bábeli torony még mindig megosztja az
emberiséget, de alapjai lerombolódnak az
emberek szívében.
27 A bálványimádás és a vallási fanatizmus is
magas tornyokat épített, de ezek törékenyek,
és le kell dőlniük.
28 Bizony mondom nektek, az én törvényeim,
mind az isteni, mind az emberi, szentek, és ők
maguk fogják megítélni a világot.
29. Az emberiség nem tartja magát
bálványimádónak, de bizony mondom nektek,
még mindig az Aranyborjút imádja! (122, 57)
30 A káosz visszatért, mert nincs erény, és
ahol nincs erény, ott nem lehet igazság. Ennek
nem az az oka, hogy az Atya által Mózesnek
átadott törvény nem érvényes, sem az, hogy
Jézus tanítása csak a múlt időkre vonatkozik.
Mindkettő szellemi tartalmát tekintve örök
érvényű törvény. De vegyétek észre, hogy
olyanok, mint egy kút, amelynek vizét senki
sem kénytelen inni, hanem mindenki, aki a
szeretet e forrásához közeledik, önszántából
teszi ezt. (144, 56)
31. Értelmezzétek helyesen tanításomat; ne
gondoljátok, hogy Lelkem örömét lelné abban,
hogy szenvedéseiteket a földön látja, vagy
hogy azért jövök, hogy megfosszalak
benneteket mindattól, ami örömet okoz
nektek, hogy gyönyörködhessetek benne.
Azért jöttem, hogy felismerjétek és
tiszteletben tartsátok törvényeimet,
mert megérdemlik a tiszteletet és a figyelmet,
mert boldogságot hoznak nektek, ha
engedelmeskedtek nekik.
32. Azt tanítottam nektek, hogy adjátok
Istennek, ami Istené, és a "császárnak", ami a
"császáré"; de a mai emberek számára csak a
"császár" létezik, és nincs mit felajánlaniuk
Uruknak. Ha legalább csak azt adnátok a
világnak, ami szükséges, kevesebb lenne a
szenvedésetek. De a császár, akinek
hagytátok, hogy cselekedeteiteket irányítsa,
perverz törvényeket diktált nektek,
rabszolgává tett benneteket, és elveszi az
életeteket anélkül, hogy bármit is adna
nektek.
hogy adjon érte.

Az isteni törvények figyelmen kívül hagyása
és következményei
20 Az ünnepélyes megemlékezés e reggelén
kérlek titeket: Mit csináltatok a törvényből,
amelyet Mózes által küldtem az
emberiségnek? Vajon ezek a parancsolatok
csak az akkori embereknek szóltak?
21 Bizony mondom néktek, hogy az áldott
mag nincs az emberek szívében, mert nem
szeretnek Engem, sem egymást; nem tisztelik
szüleiket, sem mások tulajdonát; hanem
inkább elveszik egymás életét, felbontják a
házasságot, és szégyent hoznak magukra.
22 Nem halljátok-é a hazugságot minden
szájból? Nem tudatosult bennetek, hogy az
egyik nép hogyan fosztja meg a másikat a
békétől? És mégis, az emberiség azt mondja,
hogy ismeri a Törvényemet. Mi lesz az
emberiséggel, ha teljesen elfelejtik
parancsolataimat? (15, 1 - 3)
23 A "második korszakban", amikor Jézus
belépett Jeruzsálembe, azt találta, hogy a
templomot, az imádságra és az Isten
imádására szentelt helyet piaccá változtatták,
és a Mester, tele buzgalommal, kidobta
azokat, akik így meggyalázták azt, mondván
nekik: "Az én Atyám háza nem piactér". Ezek
kevésbé voltak bűnösök, mint azok, akiket arra
rendeltek ki, hogy az emberek elméjét Isten
törvényének teljesítésére vezessék. A papok a
templomot olyan hellyé változtatták, ahol a
becsületkeresés és a pompakedvelés
uralkodott, és ez az uralom megsemmisült.
24. Ma nem használtam ostort, hogy
megbüntessem azokat, akik meggyalázták
törvényemet. Azonban megengedtem, hogy a
saját vétkeik következményeit érezzék az
emberek, hogy tudják, hogyan értelmezzék
jelentésüket, és hogy megértsék, hogy
Törvényem hajlíthatatlan és
megváltoztathatatlan. Megmutattam az
embernek az utat, az egyenes ösvényt, és ha
letér róla, akkor kiteszi magát az igazságos
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33. Gondoljátok meg, mennyire más az én
Törvényem, amely nem köti meg sem a testet,
sem a szellemet. Csak szeretettel győz meg és
jósággal vezet. Mindent önérdek és önzés
nélkül ad neked, és az idő múlásával
megjutalmaz és visszafizet. (155, 14 - 16)

eljövendő időkben az Én Törvényem volt, van
és lesz a ti szellemetek útja és útmutatója.
41 Boldogok, akik az én törvényemre
építenek, mert soha nem tévednek el a
keresztutakon. Eljutnak az Ígéret Földjére, és
eléneklik a győzelmi éneket. (225,31 - 32)
42 Tudom, hogy minél nagyobb lesz a
tudásotok, annál nagyobb lesz az irántam való
szeretetetek.
43 Amikor azt mondom nektek: "Szeressetek
engem", tudjátok, hogy mit mondok nektek:
szeressétek az igazságot, szeressétek a jót,
szeressétek a fényt, szeressétek egymást,
szeressétek az Igaz Életet. (297, 57 - 58)
44. Azt akarom, hogy úgy szeressétek
egymást, ahogy én szeretlek titeket, és
szeressétek magatokat is. Mert nemcsak egy
bizonyos számú ember vezetését és
irányítását bíztam rátok, hanem az első
kötelességetek Velem szemben az, hogy
gondoskodjatok magatokról. Szeretnetek kell
magatokat, tudva, hogy Teremtőtök élő
képmása vagytok. (133, 72)
45. A küldetés, amelyet népemre bíztam a
földön, nagy és nagyon kényes. Ezért kerestem
fel minden korban, hogy szavammal
inspiráljam, és felfedjem előtte a Törvény
tartalmát.
46. A szeretet, a jóság és az igazságosság
törvénye volt az a szellemi örökség, amelyet
az idők folyamán hoztam neki. Leckéről
leckére vezettem az emberiséget ahhoz a
megértéshez, hogy a Törvény egyetlen
parancsolatban foglalható össze: a
Szerelem. Szeressétek az Atyát, aki az élet
szerzője, szeressétek embertársaitokat, akik az
Atya részei, szeressetek mindent, amit az Úr
teremtett és rendelt.
47. A szeretet a bölcsesség, a nagyság, az erő,
az emelkedettség és az élet oka, eredete és
magva. Ez az igazi út, amelyet a Teremtő jelölt
ki a lélek számára, hogy lépésről lépésre,
otthonról otthonra egyre nagyobb közelséget
érezzen hozzám.
48 Ha az ember az idők kezdetétől fogva a lelki
szeretetből Isten szolgálatát tette volna,
ahelyett, hogy bálványimádó rítusokba és
vallási fanatizmusba esett volna, akkor ez a
világ, amely ma az emberek félelme és
nyomorúsága miatt a könnyek völgyévé vált, a
könnyek völgye lett volna.

A legfelsőbb törvény beteljesülése
34 Ha a Mester azt mondta nektek: "Szeresd
Istent teljes szívedből és teljes elmédből, és
felebarátodat, mint önmagadat", és ha a
Mester a szeretet tanítását hirdette nektek,
akkor ez a szellemi hang, amely ugyanabból a
forrásból származik, azt mondja nektek, hogy
tartsátok be a szeretet törvényét.
ragaszkodik, mert olyan erővel rendelkezik,
amellyel még a világ legnagyobb hadseregei
sem rendelkeznek, és hogy hódításai biztosak
és tartósak lesznek, mert mindannak, amit a
szeretet alapjaira építesz, örök élete lesz.
(293, 67)
35 Megmutatom nektek a Lélek igaz életét,
hogy ne éljetek igazságtalan fenyegetések
alatt, és ne csak a büntetéstől való félelem
miatt teljesítsétek törvényemet, amelyről azok
beszéltek nektek, akik a Lélekkel beszéltek.
akik nem tudták, hogyan kell értelmezni a
szavamat.
36 Értsd meg a törvényemet; nem bonyolult
és nem nehéz megérteni. Aki ismeri és követi
azt, az nem fog szégyenkezni, és nem ad teret
hamis szavaknak vagy jóslatoknak, tévhiteknek
vagy rossz értelmezéseknek.
37. Az Én Törvényem egyszerű, mindig
megmutatja az utat, amelyet követhetsz.
Bízzatok bennem, én vagyok az út, amely
elvezet benneteket a fehéren ragyogó
városba, az Ígéret Földjére, amely nyitva tartja
kapuit, várva az érkezéseteket. (32, 9)
38 Mikor győződsz meg végre arról, hogy csak
törvényem teljesítésében találhatsz
egészséget, boldogságot és életet?
39. Felismeritek, hogy az anyagi életben
vannak olyan elvek, amelyekhez igazodnotok
kell a túlélés érdekében. De elfelejtettétek,
hogy a szellemiben is vannak olyan elvek,
amelyeket tiszteletben kell tartani ahhoz, hogy
az ember részesülhessen az örök élet
forrásából, amely az Isteniben létezik. (188,
62)
40 Emlékezzetek, hogy egyedül én vagyok a ti
üdvösségetek. A múltban, a jelenben és az
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béke, amelyben a szellemi lények érdemeket
szereznek, hogy ezen élet után elérjék azokat
a szellemi otthonokat, ahová a szellem a
felfelé vezető fejlődés útján eljuthat.
be kell lépnie. (184, 35 –38)

közeledjen Hozzám, hogy beszéljen Velem, és
hogy kérését Előttem terjessze; de lelkiség
híján, az a felajánlás, hogy csak a gondolatait
emeli fel, olyan szegényesnek tűnik számára,
hogy azonnal valami anyagi felajánlást keres
Nekem, azt gondolva, hogy így jobban
hódolhat Nekem.
8 Így az emberek bálványimádásba,
fanatizmusba, rítusokba és külső kultuszokba
estek, megfojtva ezzel a lelküket, és
megfosztva azt attól az áldott szabadságtól,
hogy közvetlenül az Atyához imádkozhasson.
Csak amikor a fájdalom nagyon erős, amikor a
gyötrelem eléri az emberi erő határait, akkor
szabadul fel a lélek, feledkezik meg a
formaságokról, és megdönti bálványait, hogy
felemelje magát, és szíve legmélyéről kiáltsa:
"Atyám, Istenem!".
9. Látjátok, hogy ebben az anyagias időben a
nemzetek azzal vannak elfoglalva, hogy
háborút folytassanak egymás ellen? De
mondom nektek, hogy ott, e háborúk
közepette sokan felfedezték az ima titkát - azt
az imát, amely a szívből fakad, és sürgős
segélykiáltásként, panaszként, könyörgésként
érkezik Hozzám.
10 Amikor aztán útközben megtapasztalták a
csodát, amit kértek, tudták, hogy Istennel csak
a Lélek nyelvén lehet beszélni. (261, 22 - 24,
27)

17. fejezet - Isten imádatának új
módja
Az istentiszteleti formák fejlődése
1 Milyen lassan halad az emberiség Isten
imádásának tökéletessége felé!
2. Valahányszor egy új leckével jövök hozzád,
úgy tűnik, hogy az túlságosan is megelőzi a
fejlettségi szintedet. De értsétek meg, hogy
azért adok nektek egy kort, hogy amíg tart,
megragadjátok és beépítsétek az életetekbe.
(99, 30 - 31)
3. Az állatáldozatokat, amelyeket Jehova
oltárán felajánlottatok, elfogadta Ő. Mégsem
ez volt a legjobb forma arra, hogy lelkét az
Úrhoz emelje. Akkor Jézusként jöttem
hozzátok, hogy megtanítsalak benneteket az
isteni parancsolatra, amely azt mondja nektek:
Szeressétek egymást.
4 Most elmondom nektek, hogy a tanításokat,
amelyeket a második korszakban adtam
nektek Jézus művein keresztül, néha
megváltoztatták, és néha rosszul értelmezték.
Ezért jöttem, ahogyan azt nektek is
bejelentettem, hogy megvilágítsam az
igazságomat. Az én áldozatom akkor sok
állatáldozatot megelőzött, és megtanítottalak
benneteket az Isten tökéletesebb imádatára.
5 Új kinyilatkoztatásom ebben az időben arra
fogja késztetni az emberiséget, hogy
megértse, nem szabad az istentisztelet
szimbolikus formáit anélkül használni, hogy
előbb értelmeznétek a jelentésüket, mivel
ezek csak tanításaim allegorikus ábrázolásai.
(74, 28)
6 Az ima az a szellemi eszköz, amelyet az
embereknek adtam, hogy Istenségemmel
kommunikálhassanak. Ezért kezdettől fogva
vágyakozásként, a lélek szükségleteként,
menedékként nyilvánult meg bennetek a
Látogatás óráiban.
7 Aki nem ismeri az igaz imát, az nem ismeri az
áldásokat, amelyeket az ima hoz, nem ismeri
az egészség és a benne rejlő jótétemények
forrását. Valóban érzi a késztetést, hogy

Álimádságok áhítat és hit nélkül
11 Ó, minden hitvallású gyermekeim, ne
öljétek meg a szellem legnemesebb érzelmeit,
és ne próbáljátok meg külső szokásokkal és
kultuszokkal rendezni azt.
12 Íme, amikor egy anya nem tud semmi
anyagiat nyújtani szeretett kisgyermekének,
akkor a szívéhez szorítja, minden szeretetével
megáldja, csókokkal borítja, szeretettel nézi,
könnyeivel füröszti; de soha nem próbálja
becsapni őt üres szeretetgesztusokkal.
13 Miből gondoljátok, hogy Én, az Isteni
Mester, helyeslem, hogy megelégedjetek
minden szellemi értéket, igazságot és
szeretetet nélkülöző kultikus cselekedetekkel,
amelyekkel megpróbáljátok megtéveszteni a
szellemeteket, elhitetve vele, hogy táplálkozik,
miközben a valóságban egyre inkább
tudatlanságba kerül az Igazsággal szemben?
(21, 20 -21)
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14 Az imádság Isten kegyelme, amelyet az
embernek adott, hogy létraként szolgáljon
neki, hogy (spirituálisan) feljusson,
fegyverként, hogy megvédje magát,
könyvként, hogy tanítsa magát, és
balzsamként, hogy meggyógyuljon és
meggyógyuljon minden betegségből.
15. Az igazi ima eltűnt a földről; az emberek
már nem imádkoznak, és ha megpróbálják,
akkor azt ajkukkal teszik, ahelyett, hogy
lélekkel szólnának Hozzám, üres szavakat,
rítusokat és látszatokat használva. Hogyan
fognak az emberek csodákat látni, ha olyan
formákat és gyakorlatokat használnak,
amelyeket Jézus nem tanított?
16 Szükséges, hogy az igaz imádság
visszatérjen az emberek közé, és én vagyok az,
aki újból megtanítom nektek. (39, 12 -14)
17 tanítsd meg imádkozni, értesd meg
embertársaiddal, hogy a lelkük az, akinek a
Teremtőjével kell kommunikálnia, hogy
felismerjék, hogy imáik szinte mindig a test
kiáltása, a félelem kifejezése, a hit hiányának,
a lázadásuknak vagy az ellenem való
bizalmatlanságuknak a bizonyítéka.
18. Értesítsétek meg embertársaitokat, hogy
nem kell megalázniuk a testüket vagy
széttépniük ahhoz, hogy megmozgassák
Lelkemet, hogy felébresszék könyörületemet
vagy irgalmamat. Azok, akik testi
szenvedéseket és vezekléseket rónak ki
magukra, azért teszik ezt, mert a
legcsekélyebb ismeretük sincs arról, hogy mik
a számomra legkedvesebb felajánlások, és
fogalmuk sincs szeretetemről és Atyátok
irgalmasságáról.
19 Azt hiszitek, hogy ahhoz, hogy irgalmazzak
nektek, könnyek kell a szemetekbe és
fájdalom a szívetekbe? Ez azt jelentené, hogy
keménységet, érzéketlenséget,
közömbösséget és önzést tulajdonítanál
Nekem. El tudod képzelni ezeket a hibákat az
Istenben, akit szeretsz?
20. Milyen kevéssé igyekeztél megismerni
Engem! Ennek az az oka, hogy nem képeztétek
az elméteket arra, hogy a Lélekkel
összhangban gondolkodjatok. (278, 17 - 20)
21 Hagyjátok ma néhány pillanatra magatok
mögött a földet, és jöjjetek hozzám lélekben.
22. Sok évszázadon keresztül az emberek nem
tudtak helyesen imádkozni, amiért nem
erősítették meg magukat, és nem

világosították meg életútjukat az én
szeretetemmel, mivel az érzékeik segítségével
imádkoztak, nem pedig a szellemükkel.
23 A bálványimádás, amelyre az ember
annyira hajlamos, olyan volt, mint a méreg,
amely nem tette őt a belső ima lelki
örömeinek élvezetére.
24. Mennyi nyomorúságot hurcoltak magukkal
az emberek csak azért, mert nem tudtak
imádkozni! És ez természetes, tanítványok.
Mert milyen lelki erővel rendelkezhet egy
emberi lény, hogy szembenézzen az élet
kísértéseivel, ha nincs semmi, amivel
megközelíthetné az Élet Forrását, amely az Én
Lelkemben létezik? Engem keres a
mélységekben, az árnyékban, holott
felemelkedhetne, hogy megtaláljon Engem a
csúcsokon, a fényben.
25 Ó, bárcsak megértenék a mai emberek az
imádság erejét - mennyi emberfeletti tettet
vihetnének véghez! De ők a materializmus
korszakát élik, amelyben ők maguk is
megpróbálják materializálni az Istenit, hogy
képesek legyenek megérinteni és látni azt.
(282, 61 - 64)
Az igazi ima
26. Megáldom azokat, akik imádkoznak. Minél
spirituálisabb az imájuk, annál nagyobb békét
adok nekik.
27 Ezt könnyen megmagyarázhatjátok
magatoknak; mert aki imádkozás közben arra
szorul, hogy az isteni jelenlét érzése
érdekében képek vagy tárgyak előtt térdeljen
le, az nem lesz képes megtapasztalni az Atya
jelenlétének lelki érzését a szívében.
28 "Boldogok, akik látás nélkül hisznek" mondtam egyszer, és most újra mondom;
mert aki becsukja szemét a világ dolgai előtt,
az kinyitja szemét a szellemi előtt, és aki hisz
szellemi Jelenlétemben, annak éreznie és
élveznie kell azt.
29. Mikor hagyják abba a földi emberek, hogy
megtagadják a szellemüktől azt az örömöt,
hogy közvetlen imán keresztül, vagy ami
ugyanaz, a szellemtől szellemnek szóló imán
keresztül a szívükben érezzenek Engem...?
Akkor, amikor az Én fényem megvilágítja az
emberek életét, és ők megismerik az
igazságot, és megértik tévedéseiket.
30 Most van itt az ideje az imádságnak és az
elmélkedésnek; de fanatizmustól és
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bálványimádástól mentes imákkal, és nyugodt
és mély elmélkedéssel az én Isteni Igémről.
31 Minden óra és minden hely alkalmas lehet
az imára és a meditációra. Tanításaimban soha
nem mondtam nektek, hogy vannak olyan
helyek vagy pillanatok, amelyek különösen
erre vannak rendeltetve. Miért keressetek a
világ bizonyos helyeit, hogy imádkozzatok,
amikor a lelketek nagyobb, mint a világ,
amelyben éltek? Miért korlátoznám magam
olyan korlátozott képekre és helyekre, amikor
végtelen vagyok?
32. Az emberek szellemi szegénységének és
földi sorsuknak legsúlyosabb oka az imádkozás
tökéletlen módja, ezért mondom nektek, hogy
ennek a tudásnak el kell jutnia az egész
emberiséghez. (279, 2 -7)
33 Nem mindig ugyanazzal a belső
összejövetellel imádkoztok, ezért nem mindig
ugyanazt a békét vagy ihletet tapasztaljátok.
34. Vannak alkalmak, amikor megihletődsz és
felemeled a gondolataidat; és vannak olyanok,
amikor teljesen közömbös maradsz. Hogyan
fogod mindig ugyanúgy megkapni az
üzeneteimet? Arra kell nevelned az elmédet,
sőt a testedet is, hogy az imádság
pillanataiban együttműködj a szellemmel.
35 A szellem mindig készen áll arra, hogy
egyesüljön velem; de szüksége van a test jó
állapotára, hogy képes legyen felemelkedni
ezekben a pillanatokban, és megszabadulni
mindattól, ami földi életében körülveszi.
36 Tegyetek meg minden erőfeszítést az igazi
imádság elérésére, mert aki tudja, hogyan kell
imádkozni, az magában hordozza a béke, az
egészség, a remény, a lelki erő és az örök élet
kulcsát.
37 Törvényem láthatatlan pajzsa megvédi őt
az újrajátszásoktól és a veszélyektől. Szájában
egy láthatatlan kardot fog hordozni, hogy
lesújtson minden ellenségre, aki az útjába áll.
Egy világítótorony megvilágítja az útját a
viharok közepette. Folyamatosan kéznél lesz a
csoda, amikor csak szüksége van rá, akár saját
maga, akár embertársai javára.
38 Imádkozzatok, gyakoroljátok a Léleknek ezt
a magasrendű ajándékát, mert ez az erő lesz
az, ami meg fogja mozgatni a jövő embereinek
életét - azoknak az embereknek, akik (már) a
testben elérik a léleknek (az én) Lelkemmel
való egyesülését.

39 A családapáknak az ima által adott
inspirációval fogják vezetni gyermekeiket.
40. A betegek az ima által egészséget kapnak.
Az uralkodók úgy oldják meg nagy
problémáikat, hogy ima által keresik a fényt,
és a tudósok is az ima ajándékán keresztül
kapnak kinyilatkoztatásokat. (40, 40 -47)
41 Tanítványok: A "Második Korszakban"
apostolaim megkérdeztek Engem, hogyan
imádkozzanak, és Én megtanítottam nekik a
tökéletes imát, amit ti "Miatyánk"-nak
neveztek.
42. Most pedig azt mondom nektek:
Lelkesítsétek magatokat ebben az imában,
annak jelentésében, alázatában és hitében,
hogy szellemetek közösséget vállalhasson az
enyémmel. Mert akkor már nem a testi ajkak
fogják kimondani ezeket az áldott szavakat,
hanem a szellem, amely a neki megfelelő
nyelven szól hozzám. (136, 64)
43. Vigyázzatok, hogy ne csak a szátokkal
szólítsatok Engem "Atyámnak", mert sokan
közületek ezt mechanikusan szokták tenni. Azt
akarom, hogy amikor azt mondjátok: "Mi
Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék
meg a te neved", ez az ima a szívetek mélyéről
fakadjon, és minden egyes mondatról
elmélkedjetek, hogy utána ihletetté váljatok,
és tökéletes közösségben legyetek Velem.
44. Megtanítottam nektek az erőteljes,
beteljesedett imát, amely valóban közelebb
hozza a gyermeket az Atyához. Amikor
buzgósággal és tisztelettel, emelkedettséggel
és szeretettel, hittel és reménnyel ejtitek ki az
"Atya" szót, a távolságok eltűnnek, a tér
eltűnik, mert a szellemtől a szellemnek
folytatott párbeszéd e pillanatában sem Isten
nincs távol tőletek, sem ti nem vagytok távol
tőle. Imádkozzatok így, és teljes kézzel
fogadjátok majd szívetekben szeretetem
jótéteményeit. (166, 52 -53)
A tökéletes ima négy aspektusa
45. Birkózzatok, birkózzatok a lelki
tökéletesség eléréséért. Megmutattam nektek
az utat, hogy elérjétek ezt a célt. Az imát
bíztam rátok, mint minden anyagi fegyvernél
jobb "fegyvert", hogy megvédjétek magatokat
az árulással szemben az élet útján. De a
legjobb fegyvert akkor kapjátok, ha teljesítitek
törvényemet.
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46 Miből áll az imádság? Az imádság kérés,
közbenjárás, imádás és lelki elmélkedés.
Minden része szükséges, és egyik a másikból
következik. Mert az igazat mondom nektek: A
könyörgés abból áll, hogy az ember arra kér
Engem, hogy teljesítsem vágyait, elégítsem ki
vágyait - azt, amit a legfontosabbnak és
legmegváltóbbnak tart az életében. És
valóban, mondom nektek, gyermekeim, az
Atya meghallgatja a kérést, és mindenkinek
megadja, amire a legnagyobb szüksége van,
amikor az a javát szolgálja. De óvakodjatok
attól, hogy olyasmit kérjetek, ami ellentétes a
lelketek gyógyulásával. Mert azok, akik csak
anyagi javakat, testi örömöket és múlandó
hatalmat kérnek, azt kérik, hogy láncolják le a
szellemüket.
47. A fizikai élvezetek csak szenvedést hoznak,
nemcsak ebben a világban, hanem a szellemi
világba való átmenet után is; mert még oda is
elérhet ezeknek a fizikai vágyaknak a hatása;
és mivel a szellem nem tud szabadulni tőlük,
továbbra is gyötrik ezek a vágyak, és újra és
újra vissza akar térni a földre, hogy
reinkarnálódjon és folytassa anyagi életét.
Ezért, gyermekeim, csak azt kérjétek, amire
valóban szükségetek van a lelketek javára.
48. Az ima második típusa, a közbenjárás, a
felebarátotok iránti szeretetből fakad, abból a
szeretetből, amelyet Mesterként tanítottam
nektek, amikor e világra jöttem. Imádkozzatok
a közeli és távoli testvéreitekért, azokért, akik
a háború következményeit szenvedik el a
különböző nemzetekben, akik elviselik e világ
mulandó uralkodóinak zsarnokságát.
49 Készüljetek fel, gyermekeim, imádkozzatok
embertársaitokért, de még ebben a
közbenjárásban is tudnotok kell, hogyan kell
kérni, mert a lélek a fontos. Ha egy testvéred,
a szüleid vagy a gyermekeid betegek,
imádkozz értük, de ne ragaszkodj ahhoz, hogy
ebben az életben maradjanak, ha a léleknek
nem erre van szüksége. Inkább azt kérjétek,
hogy ez a szellem szabaduljon fel, hogy
szenvedéseiben megtisztuljon, hogy a
fájdalom elősegítse a szellemi felemelkedést.
Ezért tanított meg a Mester már a "Második
alkalommal" arra, hogy azt mondjátok:
"Atyám, legyen meg a Te akaratod". Az Atya
ugyanis minden gyermekénél jobban tudja,
mire van szüksége a léleknek.

50. A harmadik imatípus, az Isteni Lélek
imádata, imádatot jelent mindazért, ami
tökéletes; mert az ima e típusán keresztül
egyesülhettek a tökéletességgel, az egész
világegyetemet átölelő szeretettel. Az
imádatban megtalálhatjátok a tökéletesség
állapotát, amelyet mindannyiótoknak el kell
érnie, és az imádat tovább vezet benneteket a
lelki szemlélődéshez, amely az imádattal
együtt az Isteni Lélekkel, az Örök Élet
Forrásával való egyesüléshez vezet - a
Forráshoz, amely napról napra erőt ad nektek,
hogy elérjétek az Atya Országát.
51. Így kell imádkoznotok: könyörgéssel
kezdjétek és lelki elmélkedéssel fejezzétek be.
Ez erőt ad nektek.
52. Akkor, amikor már jól felszereltek vagytok,
ne csak magatokért küzdjetek, hanem
segítsetek embertársaitoknak is ezen az úton
járni. Mert nem tudjátok egyedül magatoknak
elérni a lelkesítéseteket, hanem az egész
emberiség üdvösségéért kell küzdenetek.
(358, 10 - 17)
A spontán szív ima szavak nélkül
53 Emberek, itt van a Szentlélek hangja, Isten
szellemi megnyilvánulása a ti értelmeteken
keresztül, amely nem egy új törvényt vagy egy
új tanítást tár elétek, hanem az Atyával való
közösség, az Ő befogadásának és imádatának
egy új, fejlettebb, szellemi és tökéletesebb
módját. (293, 66)
54. Hányan vannak, akik hallják az Igémet, akik
nagy tolmácsolói lettek annak, és mégsem a
legjobb tett-tanítványai Tanításomnak, nem
teljesítik az isteni parancsolatot, amely azt
mondja nektek: "Szeressétek egymást".
55. Másrészt, nézzétek meg, milyen könnyen
átalakul az, aki gyakorlatilag alkalmazza
tanításom akár csak egy atomját is. Akarsz
erre példát?
56. Volt valaki, aki egész életében azt mondta
Nekem, hogy szeret Engem, mások által
megfogalmazott szavakkal-imákkal, amelyeket
nem is értett, mert olyan szavakból álltak,
amelyeknek a jelentését nem ismerte. De
hamarosan megértette az imádkozás igazi
módját, és félretéve régi szokásait, lelkének
legbelsőbb részére koncentrált, gondolatait
Istenhez küldte, és először érezte az Ő
jelenlétét.
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57 Nem tudta, mit mondjon urának; keble
zokogni kezdett, és szemei könnyeket
hullatott. Csak egy mondat formálódott a
fejében, ez volt: "Apám, mit mondhatnék
neked, amikor nem tudom, hogyan beszéljek
hozzád?".
58 De azok a könnyek, azok a zokogások, az a
belső öröm, sőt még a zavarodottsága is olyan
gyönyörű nyelven szólt az Atyához, amilyet
soha nem fogtok találni sem emberi
nyelveiteken, sem könyvetekben.
59 Annak az embernek a dadogása, aki elkezd
lelkileg imádkozni az Urával, hasonlít a
csecsemők első szavaihoz, amelyek örömet és
gyönyört jelentenek szüleik számára, mert egy
életre kelő lény első szavait hallják. (281, 22 24)
60. A felsőbbrendű szellem tudja, hogy az
emberi szó elszegényíti és lekicsinyíti a
szellemi gondolat kifejezését. Ezért hagyja el
az anyagi ajkakat, hogy felemelkedjen és
kifejezze azon a nyelven, amelyet egyedül
Isten ismer, azt a titkot, amelyet lénye
legbensőbb részében rejtve hordoz. (11, 69)
61. Mennyi örömet adtok Lelkemnek, amikor
látom, hogy gondolataitokat Atyátok
keresésére emeltétek. Éreztetem veled
Jelenlétemet, és elárasztalak békével.
62. Keress Engem, beszélj Hozzám, ne törődj
azzal, hogy gondolataid túl ügyetlenek ahhoz,
hogy kifejezd kérésedet; Én tudni fogom,
hogyan kell megérteni őket. beszéljetek
hozzám azzal a bizalommal, amellyel az ember
az Atyjához beszél. Bízd rám panaszaidat,
mintha a legjobb barátodnak mondanád el.
Kérdezz meg Engem arról, amit nem tudsz,
mindenről, ami ismeretlen számodra, és én a
Mester szavával fogok beszélni hozzád. De
imádkozzatok azért, hogy abban az áldott
pillanatban, amikor lelketek felemelkedik
Hozzám, megkapjátok a fényt, az erőt, az
áldást és a békét, amelyet Atyátok ad nektek.
(36, 15)
63. Csendben mondjátok el nekem
szenvedéseiteket, bízzátok rám vágyaitokat.
Bár én mindent tudok, azt akarom, hogy
apránként tanuljátok meg megfogalmazni a
saját imátokat, amíg készen nem álltok arra,
hogy gyakoroljátok szellemetek tökéletes
közösségét az Atyával. (110, 31)
64. Az ima lehet hosszú vagy rövid, a
szükségletnek megfelelően. Ha úgy kívánod,

egész órákat tölthetsz ezzel a lelki gyönyörrel,
amikor a tested nem fáradt el, vagy amikor
nincs más kötelesség, ami a figyelmedet
igényelné. És lehet olyan rövid, hogy csak egy
másodpercre korlátozódik, amikor valamilyen
próbatételnek van kitéve, amely hirtelen
meglepte Önt.
65. Nem a szavak, amelyekkel elmétek
megpróbálja megformálni az imát, jutnak el
Hozzám, hanem a szeretet, a hit vagy a
szükség, amellyel megmutatjátok magatokat
Előttem. Ezért mondom nektek, hogy lesznek
olyan esetek, amikor az imátok csak egy
másodpercig fog tartani, mert nem lesz idő
gondolatokat, mondatokat vagy ötleteket
megfogalmazni, ahogyan azt megszoktátok.
66. Bárhol hívhattok Engem, mert számomra a
hely közömbös, mivel amit keresek, az a ti
szellemetek. (40, 36 - 38)
67 A második korszakban, amikor egy asszony
megkérdezte Jézustól, hogy Jeruzsálem-e az a
hely, ahol Istent imádni kell, a Mester így
válaszolt neki: "Eljön az idő, amikor sem
Jeruzsálem, sem más hely nem lesz megfelelő
hely Isten imádására, mert Őt lélekben és
igazságban fogják imádni", vagyis lélektől
lélekig.
68. Amikor tanítványaim megkértek, hogy
tanítsam meg őket imádkozni, példaként
adtam nekik az általatok Miatyánknak
nevezett imát, amivel megértettem velük,
hogy az igazi és tökéletes ima az, amely
Jézuséhoz hasonlóan spontán módon a szívből
jön és eljut az Atyához. Tartalmaznia kell az
engedelmességet, az alázatot, a bűnösség
megvallását, a hálát, a hitet, a reményt és az
imádatot. (162, 23 - 24)
A napi ima
69 Szeretett tanítványok: Gyakoroljátok
naponta a lelki imádságot, és minden
jóakaratotokat arra fordítsátok, hogy
tökéletesítsétek magatokat.
70. Ne feledjétek, hogy amellett, hogy
bensőséges közösségbe léphettek
Mesteretekkel, és ezekben a pillanatokban
végtelen békét tapasztalhattok, ez a legjobb
lehetőség számotokra, hogy megkapjátok
Isteni sugallataimat. Bennük megtaláljátok a
magyarázatot mindarra, amit nem értettetek
meg vagy félreértettetek. Megtalálod a
módját annak, hogyan előzhetsz meg egy
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veszélyt, hogyan oldhatsz meg egy problémát,
hogyan szüntethetsz meg egy
kétértelműséget. Az áldott spirituális
párbeszéd eme órájában minden érzéketek
megvilágosodik, és készségesebbnek és
hajlamosabbnak érzitek majd magatokat a
jótettre. (308, 1)
71 Ne mulasszátok el az imádságot, még ha
olyan rövid is, hogy az nem tart tovább öt
percnél; de közben vessétek magatokat alapos
vizsgálat alá lelkiismeretetek fényével, hogy
szem előtt tartsátok cselekedeteiteket, és
tudjátok, miben kell javulnotok.
72 Ha az imádságban való
emelkedettségedben elveszíted az idő
fogalmát, az a spiritualizáció jele lesz, hiszen
képes voltál, ha csak néhány pillanatra is,
kilépni az időből - abból az időből, amelyet az
anyagiasság rabszolgái csak az élvezetekért
vagy a pénzük gyarapításáért kívánnak.
73 Aki naponta vizsgálja magát, az javítani fog
gondolkodásmódján, életmódján, beszédén és
érzésein. (12, 30 - 32)
74. Megtanítottam nektek, hogy a
bölcsességet az ima által nyerhetitek el, de
ezért nem akarom, hogy elhúzódjanak az
imáitok. Ötperces imát kértem tőletek, és ez
alatt azt értem, hogy röviden imádkozzatok,
hogy ezekben a pillanatokban valóban
Atyátoknak szentelhessétek magatokat; a
fennmaradó időtöket pedig szenteljétek
embertársaitok iránti szellemi és anyagi
kötelességeiteknek. (78, 52)
75. Most egy bizonyos módot tanítok nektek
arra, hogyan szereljétek fel magatokat, hogy
mindennapi cselekedeteiteket mind nemes
érzelmek ihletik, és hogy a megpróbáltatások
és nehézségek ne állítsanak meg benneteket,
és ne késztessenek 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 szegüljetek szembe az
engedelmességgel és a hittel.
76. Bizony mondom nektek, hamarosan
állhatatosságotok és cselekedeteitek
eredménye meg fog lepni benneteket. (262, 7
- 8)

A pihenőnap mint az önvizsgálat napja
77. Már az első időkben is arra tanítottalak
benneteket, hogy a hetedik napot szenteljétek
Nekem. Mivel az ember hat napon át világi
kötelességei teljesítésének szentelte magát,
helyénvaló volt, hogy legalább egyet az Úr
szolgálatára szenteljen. Nem azt kértem tőle,
hogy az első napot szentelje Nekem, hanem az
utolsót, hogy aznap pihenhessen a
munkájától, és szentelje magát a lelki
elmélkedésnek, hogy alkalmat adjon a
lelkének arra, hogy Atyjához közeledjen, és
imádságban beszélgessen Vele.
78 A pihenőnap azért lett bevezetve, hogy az
ember, ha csak rövid időre is, de
megfeledkezve az élet kemény földi
küzdelméről, lehetőséget adjon
lelkiismeretének, hogy megszólítsa,
emlékeztesse a törvényre, és hogy
megvizsgálja magát, megbánja vétkeit, és
szívében nemes bűnbánati elhatározásokat
hozzon.
79 A szombat volt az a nap, amelyet korábban
a pihenésnek, az imádságnak és a törvény
tanulmányozásának szenteltek. De az emberek
a hagyományt követve megfeledkeztek a
felebarátaik iránti testvéri érzésekről és a
felebarátaikkal szembeni lelki kötelességekről.
80. Az idők teltek, az emberiség szellemileg
fejlődött, és Krisztus azért jött, hogy
megtanítson benneteket arra, hogy még a
pihenőnapokon is aktív szeretetet kell
gyakorolnotok és minden jó cselekedetet meg
kell tennetek.
81 Jézus szándéka az volt, hogy elmondja
nektek, hogy bár egy nap az elmélkedésre és a
fizikai pihenésre van szánva, meg kell
értenetek, hogy sem a nap, sem az óra nem
lehet előre megszabott a Lélek küldetésének
beteljesedésére.
82. Bár a Mester a legnagyobb világossággal
szólt hozzátok, az emberek eltértek tőle, és
mindenki a számára legmegfelelőbb napot
választotta. Ezért, míg egyesek továbbra is
megtartották a szombatot, mint a pihenésre
szentelt napot, mások a vasárnapot
választották az istentiszteletek megtartására.
83. Ma ismét szólok hozzátok, és tanításaim új
tudást hoznak nektek. Sok tapasztalatot
éltetek át és fejlődtetek. Ma nem az a fontos,
hogy melyik napot szenteljétek a földi
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munkától való pihenésre, hanem hogy
tudjátok, hogy minden nap azon az úton kell
járnotok, amelyet én jelöltem ki számotokra.
Értsétek meg, hogy nincs kijelölt óra az
imádságotokra, mert a nap minden időpontja
alkalmas az imádságra és arra, hogy
gyakoroljátok tanításomat embertársaitok
javára. (166, 31 - 35)

remélhetsz, és ez az egyszerű mondat, ez a
gondolat még jobban leegyszerűsíti azt a
"Miatyánkot", amit egy másik alkalommal
kértél tőlem.
89. Ezzel megvan az az ima, amely mindent
kér, és amely a legjobban szól hozzád. De ne
az ajkad mondja ki, hanem a szíved érezze;
mert kimondani nem jelenti azt, hogy érzed,
és ha érzed, akkor nem kell elmondanod
nekem. Tudom, hogyan halljam a Lélek
hangját, és hogyan értsem a nyelvét. Van-e
nagyobb öröm számodra, mint ezt tudni? Vagy
azt hiszed, hogy tőled függ, hogy megmondd,
mit kell tennem? (247, 52 - 54)
90. Megtanítottalak titeket imádkozni és kérni
másokért; de akkor is meghallgatlak
benneteket, amikor magatokért kéritek.
Elfogadom ezt az imát. De mondom nektek,
hogy az az idő, amikor a kéréseteknek
megfelelően adtam nektek, mert még
éretlenek voltatok, elmúlt. Most az az
akaratom, hogy tanítványokként viselkedjetek,
felajánlva Nekem elméteket és szíveteket,
amikor imádkoztok, de megengedve Nekem,
hogy olvassak bennük és megtegyem
akaratomat. (296, 69)
91. Amikor kérdeztek Engem, vagy kérdeztek
Engem, ne fáradjatok azzal, hogy
megpróbáljátok világosan elmagyarázni
Nekem a problémátokat, és ne is igyekezzetek
az elmétekben a legjobb kifejezéseket keresni.
Nekem elég, ha ebben a pillanatban szellemed
elszakad a világtól, és szíved és elméd tiszta
lesz, hogy befogadhassa inspirációmat. Mit
érsz azzal, hogy csodálatos szavakat mondasz
Nekem, ha nem vagy képes érezni a
jelenlétemet magadban? Én mindent tudok,
és nem kell semmit sem megmagyaráznod
nekem, hogy megértselek. (286, 9 - 10)
92. Ha képesek vagytok megérteni a
Tanításomat, az sok elégedettséget, sok
lehetőséget fog adni nektek, hogy képesek
legyetek felfelé fejlődni. Tanulj meg
imádkozni, mielőtt bármilyen döntést hozol,
mert az ima a tökéletes módja annak, hogy
Atyádat kérdezd, hiszen tőle kérsz
világosságot és erőt, hogy szembenézz az élet
küzdelmeivel.
93. Imádkozás közben hamarosan eljut
megértésetekhez az a megvilágosodás, amely
által világosan meg tudjátok majd
különböztetni, hogy mi a jó és mi a rossz, mi a

Kérjetek és megkapjátok
84. Mindannyian sebet hordoztok a
szívetekben. Ki tudna úgy behatolni a
belsődbe, mint én? Ismerem a
szenvedéseteket, a szomorúságotokat és a
csüggedtségeteket a sok igazságtalanság és
hálátlanság láttán, ami a világotokban
uralkodik. Ismerem azoknak a kimerültségét,
akik sokáig éltek és dolgoztak a földön, és
akiknek a létezésük olyan, mint egy nehéz
teher. Ismerem azoknak a
beteljesületlenségét, 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. (262, 72)
85. Ne féljetek a nyomorúságtól, az csak
átmeneti, és imádkozzatok benne, Jób
türelmét véve példának. Visszatér a bőség, és
akkor nem lesznek elég szavaitok, hogy
megköszönjétek Nekem.
86. Ha egyszer betegség nyomaszt titeket, ó,
áldott betegek, ne essetek kétségbe, a lelketek
nem beteg. Emeljétek magatokat Hozzám
imában, és hitetek és lelkiségetek visszaadja
nektek a test egészségét. Imádkozzatok abban
a formában, ahogyan én tanítottalak titeket:
lelkileg. (81, 43 - 44)
87. A megpróbáltatások pillanataiban
imádkozzatok egy rövid, de őszinte imát, és
megnyugvást fogtok érezni; és amikor eléritek,
hogy harmóniában legyetek Uratokkal,
elmondhatom nektek, hogy az Én akaratom a
tiétek, és a tiétek az enyém. (35, 7)
88. Imádkozzatok, de az imátokat a napi
projektetek és munkáitok határozzák meg; ez
lesz a legjobb imátok. De ha egy gondolatot
szeretnél 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
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tanácsos és mi az, amit nem szabad tennetek,
és ez lesz a legnyilvánvalóbb bizonyítéka
annak, hogy tudtátok, hogyan kell belsőleg
felkészülni arra, hogy meghalljátok a
lelkiismeret hangját.
94. Türelemmel viseljétek a
megpróbáltatásaitokat, és ha nem vagytok
képesek megérteni a megpróbáltatásaitok
értelmét, imádkozzatok, és én
kinyilatkoztatom nektek az értelmüket, hogy
belsőleg megerősítsétek őket. (333,61 - 62,
75)
95. Minden alkalommal, amikor ajkaid vagy
gondolataid azt mondják Hozzám: "Uram,
könyörülj rajtam, könyörülj fájdalmamon Uram, ne tagadd meg tőlem a Te
bocsánatodat", bizonyítod tudatlanságodat,
zavarodottságodat, és azt, hogy milyen
kevéssé ismersz Engem.
96. Mondd, hogy érezzek együtt a
fájdalmaddal? Kérjetek engem, hogy
könyörüljek gyermekeimnek? Könyörögjetek,
hogy bocsássam meg bűneiteket - Én, aki a
Szeretet, a Kegyelem, az Irgalom, a
Megbocsátás és a Könyörület vagyok?
97. Jó, hogy igyekeztek meghatni azokat,
akiknek kemény a szívük a földön, és hogy
könnyekkel és könyörgésekkel igyekeztek
szánalmat ébreszteni azokban, akikben nyoma
sincs a felebarátaik iránti szánalomnak; de ne
használjátok ezeket a mondatokat vagy
gondolatokat arra, hogy meghatjátok Őt, aki
szeretetből teremtett benneteket, és örökké
szeretni fog benneteket. (336, 41 - 43)
98. Legyetek elégedettek azokkal a nagyszerű
előnyökkel, amelyeket az Atya adományozott
nektek mindazzal kapcsolatban, ami a földi
emberi élethez tartozik. Ne kérjetek olyat, ami
romlásba döntheti a szellemeteket és a
testeteket [anyagotokat]. Többet tudok adni
nektek, mint amennyit kérhettek tőlem. Mégis
én vagyok az, aki tudom, mi hiányzik nektek
igazán az élet útján. Azt mondtam nektek,
hogy ha tudjátok, hogyan kell betölteni a
törvényemet, akkor meg fogtok látni Engem
teljes dicsőségemben. (337, 21)

embertársaitoknak, ne kérjetek semmit
magatoknak; ne feledjétek: Aki azzal
foglalkozik, ami az enyém, annak mindig Én
leszek az őrzője.
100 A szeretettel elvetett magot
sokféleképpen kapjátok vissza. (21, 3 - 4)
101. Ne csak akkor imádkozzatok, amikor
fájdalmas megpróbáltatáson mentek
keresztül, imádkozzatok akkor is, amikor
békében vagytok, mert akkor a szívetek és a
gondolataitok másokkal tudnak majd
foglalkozni. Ne imádkozzatok csak azokért,
akik jót tettek veletek, vagy azokért, akik nem
ártottak nektek; mert bár ez is érdem, de nem
olyan nagyszerű, mint amikor azokért
esedeztek, akik valamilyen módon ártottak
nektek. (35, 8)
102. Mit tanítok nektek ezúttal: Mindent és
mindenkit szívvel és lélekkel megáldani, mert
aki így áld, az olyan, mint az Atyja, amikor
melegségét adja mindenkinek. Ezért mondom
nektek: Tanuljatok meg áldani lélekkel,
gondolatokkal, szívvel, és békétek, erőtök és
szívmelegségetek eléri azt, akinek külditek,
bármennyire is messze hiszitek őt.
103 Mi történne, ha minden ember
megáldaná egymást, anélkül, hogy ismerné
egymást, és anélkül, hogy valaha is látta volna
egymást: tökéletes béke uralkodna a földön,
elképzelhetetlen lenne a háború!
104. Ahhoz, hogy ez a csoda valósággá váljon,
az erényben való kitartás által kell
felemelnetek a szellemeteket. Ön szerint ez
lehetetlen? (142, 31 m.)
105 Kérjetek, és megadatik nektek. Mindent,
amit embertársaid javára kívánsz - kérj tőlem.
Kérj, egyesítsd kérésedet a rászorulókéval, és
én megadom neked, amit kérsz. (137, 54)
Az ima szükségessége
106 "Figyeljetek és imádkozzatok", mondom
nektek újra és újra; de nem azt akarom, hogy
megszokjátok ezt a kedves tanácsot, hanem
hogy gondolkodjatok rajta és cselekedjetek
aszerint.
107. Azért hívlak benneteket imádkozni, mert
aki nem imádkozik, az átadja magát a
felesleges, anyagi és néha értelmetlen
gondolatoknak, ami - anélkül, hogy tudatában
lenne - kedvez a testvérháborúknak és táplálja
azokat. De amikor imádkozol, gondolkodásod,
mintha a fény kardja lenne, szétszakítja a

A közbenjárás áldása
99. Ne szokjatok hozzá, hogy csak szavakkal
imádkozzatok, imádkozzatok lélekkel. Én is azt
mondom nektek: Áldjatok imával, küldjetek
világosságot sugárzó gondolatokat
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sötétség fátylait és a kísértés csapdáit,
amelyek ma sok lényt fogva tartanak; szellemi
erővel telíti környezetedet, és ellensúlyozza a
gonosz hatalmát. (9, 25 - 26)
108. Az emberek mindig is túlságosan el voltak
foglalva a földi dicsőséggel ahhoz, hogy
elgondolkodjanak az imádság és a szellemi
szemlélődés fontosságán, ami ezen az életen
túl van, hogy felfedezhessék saját lényegüket.
Aki imádkozik, az beszél az Atyával, és amikor
kérdez, azonnal választ kap. Az emberek
tudatlansága a szellemi dolgokkal
kapcsolatban az imádság hiányának
eredménye. (106, 33)
109. Közeledsz ahhoz az időhöz, amikor tudni
fogod, hogyan adhatod meg a szellemednek,
ami jár, és a világnak, ami jár, igazságos
módon. Ez az igazi ima, az Isten iránti,
fanatizmustól mentes odaadás ideje lesz,
amelyben minden vállalkozás előtt imádkozni
fogtok, amelyben tudni fogjátok, hogyan kell
megőrizni azt, amit rátok bíztak.
110. Hogyan hibázhatna az ember, ha
akaratának teljesítése helyett először
imádságban kérné Atyját? Aki imádkozik,
közösségben él Istennel, ismeri az Atyjától
kapott jótétemények értékét, és ugyanakkor
megérti az őt érő megpróbáltatások értelmét
vagy célját. (174, 2 - 3)

benneteket a Mesterhez, és ez a Mester Én
vagyok.
114. Az imádságban vigasztalást, ihletet és
erőt találsz, azt a finom elégedettséget
nyújtja, hogy tanúk és közvetítők nélkül,
bizalmasan beszélhetsz Istennel. Isten és a ti
szellemetek egyesül a bizalmak, a lelki
párbeszéd és az áldások eme édes
pillanatában. (166, 43 - 44)
115. Ha valaha is 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
keresett megoldásra.
116. Ha a lelkedet terhek nyomják, az azért
van, mert vétkeztél. Befogadlak, és kedves
leszek az ítéletemben, megerősítem a javításra
való elhatározásodat, és visszaadom az
elvesztett erődet.
117. Csak tanításaim követése tart meg
benneteket a kegyelemben, és őrzi meg lelki
és testi egészségeteket. A tapasztalat, amit
szerzel, fény lesz, amit apránként halmozol fel
a lelkedben. (262, 20 - 21)
118. Az a szellem, aki tudja, hogyan kell
éberen élni, soha nem tér le arról az útról,
amelyet az ő Ura jelölt ki számára, és képes
arra, hogy örökségét és ajándékait addig
kamatoztassa, amíg el nem éri a magasabb
fejlettségi szintet.
119. E lénynek azért kell előrehaladnia a
próbákban, mert éberen él, és soha nem
engedi, hogy az anyag uralkodjon rajta. Aki
figyel és imádkozik, az mindig győztesen kerül
ki az élet válságaiból, és szilárd léptekkel járja
végig az élet útját.
120. Mennyire más a viselkedése annak, aki
elfelejt imádkozni és vigyázni! Önként lemond
arról, hogy megvédje magát a legjobb
fegyverekkel, amelyeket az emberbe
helyeztem, vagyis a hittel, a szeretettel és a
tudás fényével. Ő az, aki nem hallja meg a
belső hangot, amely az intuíció, a lelkiismeret
és az álmok által szól hozzá. De a szíve és az
elméje nem érti ezt a nyelvet, és nem hisz
saját szellemének üzenetének. (278, 2 - 3)
121 Az ima az az eszköz, amely a szellemed
számára kinyilatkoztatott, hogy elérj hozzám
kérdéseiddel, aggodalmaiddal és a világosság
utáni vágyaddal. E párbeszéd révén

Az imaélet gyógyító hatása
111. Mindig azt mondtam nektek:
Imádkozzatok. Ma azt mondom nektek, hogy
az ima által bölcsességet nyerhettek. Ha
minden ember imádkozna, soha nem térne le
a fény útjáról, amelyet Én jelöltem ki. Az ima
által a betegek meggyógyulnak, nem lesznek
többé hitetlenek, és a lelkekbe visszatér a
béke.
112. Hogyan lehet boldog az ember, ha
elutasította kegyelmemet? Azt gondolja, hogy
a szeretet, az irgalom és a szelídség nem az
emberi élet tulajdonságai? (69, 7 - 8)
113. Tudjátok meg, hogy annak a szónak,
amelyben nincs szeretet, nincs sem élete, sem
ereje. Azt kérdezitek tőlem, hogyan
kezdhettek el szeretni, és mit kell tennetek
ahhoz, hogy ez az érzés felébredjen a
szívetekben, és én azt mondom nektek: azzal
kell kezdenetek, hogy képesek legyetek
helyesen imádkozni. Ez közelebb visz
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eloszlathatod a kételyeidet, és leránthatod a
leplet, amely titokzatosságot rejt.
122 Az ima a Lélek és a Lélek közötti
párbeszéd kezdete, amely az elkövetkező
időkben virágozni és gyümölcsöt teremni fog
az emberiség körében.
123. Ma mindezt kinyilatkoztattam ennek a
népnek, akik hallgatnak rám, hogy ők legyenek
a spiritualizáció idejének előfutárai. (276, 18 19)

összezavarja az anyagelvűség, és a szellemi
lényeket sötétségbe burkolja.
130 Csak az, aki az ima segítségével megtanult
szellemileg és lelkileg a fény régióiba, a béke
szféráiba emelkedni, lesz képes úgy belépni a
küzdelmek világába, amelyben minden emberi
szenvedély tükröződik, hogy nem szenved
vereséget, hanem éppen ellenkezőleg, hagy
valami hasznosat azok számára, akiknek
szükségük van a szellem fényére. (288, 18 - 22)
131 Tanuljatok meg imádkozni, mert
imádsággal is sok jót tehetsz, ahogyan az
árulással szemben is megvédheted magad. Az
ima pajzs és fegyver; ha ellenségeitek vannak,
védjétek meg magatokat imával. De tudnotok
kell, hogy ez a fegyver nem sebezhet meg és
nem árthat senkinek, mert egyetlen célja,
hogy fényt vigyen a sötétségbe. (280, 56)
132. A természet erői elszabadulnak az ember
ellen. Ne féljetek, 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.
133. Imádkozzatok őszintén, teremtsetek
közösséget Lelkemmel, ne keressetek hozzá
egy bizonyos helyet. Imádkozz egy fa alatt, az
úton, egy hegy tetején vagy az alvóhelyed
sarkában, és én leszállok, hogy beszéljek
veled, hogy megvilágosítsalak és erőt adjak
neked. (250, 24 - 25)
134. Bizony mondom nektek, ha már most is
egységesek lennétek lélekben, gondolatban és
akaratban, akkor az imátok önmagában elég
lenne ahhoz, hogy megállítsa a nemzeteket,
amelyek az Órára készülve élnek, amikor
egymásnak akarnak majd esni. Megszüntetnéd
az ellenségeskedéseket, akadálya lennél
embertársaid minden gonosz tervének, olyan
lennél, mint egy láthatatlan kard, amely
legyőzi az erőseket, és mint egy erős pajzs,
amely megvédi a gyengéket.
135 Az emberiség egy magasabb hatalom e
nyilvánvaló bizonyítékai láttán egy pillanatra
megállna, hogy elgondolkodjon, és ez az
elmélkedés sok olyan súlyos
megrázkódtatástól és látogatástól kímélné
meg, amelyeket egyébként a természet és
annak elemei részéről kapna. (288, 27)

Az ima ereje
124. Amikor valaki közületek imádkozik, nincs
tudatában annak, hogy mit ér el a
gondolataival a spirituálisban. Ezért meg kell
tanulnotok, hogy amikor imádkoztok
embertársaitokért - azokért a népekért, akik
háborúban pusztítják magukat -, a
szellemetek, a maga részéről, mentális harcot
vív azokban a pillanatokban a gonosz ellen, és
hogy a kardotok, amely a béke, az értelem, az
igazságosság és a jóra való törekvés, a
gyűlölet, a bosszú, az arrogancia fegyvereivel
áll szemben.
125. Eljött az idő, amikor az emberek tudatára
ébrednek az ima erejének. Ahhoz, hogy az
imának valóban ereje és fénye legyen,
szükséges, hogy szeretettel küldjétek fel
Hozzám. (139, 7 - 8)
126 A gondolat és a szellem az imában
egyesülve olyan erőt teremt az emberben,
amely minden emberi erőt felülmúl.
127 Az imában a gyenge megerősödik, a gyáva
bátorsággal telik meg, a tudatlan
megvilágosodik, a félénk öntudatlanná válik.
128 Amikor a szellem képes harmonikusan
együttműködni az elmével az igazi ima
érdekében, láthatatlan katonává válik, aki
átmenetileg eltávolodik attól, ami a lényét
érinti, máshová helyezi át magát, megszabadul
a test befolyásától, és a jó cselekedetekért
folytatott küzdelemnek szenteli magát, hogy
elűzze a gonoszságot és a veszélyeket, hogy a
fény egy szikráját, egy csepp balzsamot vagy a
béke egy leheletét vigye a rászorulóknak.
129. Mindabból, amit mondok nektek,
értsétek meg, hogy mennyi mindent meg
tudtok tenni a szellem és az elme segítségével,
az emberiséget eluralkodó káosz közepette.
Ellentétes gondolatok és eszmék világában
vagytok, ahol a szenvedélyek tombolnak és a
gyűlölet érzései ütköznek, ahol a gondolatokat
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136. Ha nagy hited lenne, és jobban ismernéd
az imádság erejét - mennyi irgalmassági
cselekedetet végeznél a gondolkodási
képességeddel. De nem adtátok meg neki az
összes erőt, amivel rendelkezik, és ezért
gyakran nem veszitek észre, hogy mit
hárítotok el a valóban átérzett és igaz ima
pillanatában.
137. Nem veszitek észre, hogy valami
magasabb rendű dolog megakadályozza, hogy
a legembertelenebb háborútok kitörjön a
világotokban? Nem értitek, hogy ezt a csodát
férfiak, nők és gyermekek imáinak milliói
befolyásolják, akik lelkükkel harcolnak a sötét
erők ellen és ellensúlyozzák a háborút?
Folytassátok az imádkozást, folytassátok a
figyelést, de tegyetek bele ebbe a
tevékenységbe minden hitet, amire csak
képesek vagytok.
138. Imádkozzatok, emberek, és terítsétek a
háború, a fájdalom és a nyomorúság fölé
gondolataitok békéjének köpenyét, amellyel
olyan pajzsot képeztek, amelynek védelme
alatt embertársaitok megvilágosodást és
menedéket találnak. (323,24 - 26)

hozzáférést adhassatok a fényhez és a
spiritualizációhoz. (49, 32 - 33)
141. "Szomjazom" - mondtam annak a
tömegnek, amely nem értette szavaimat, és
halálos kínjaimból lakmározott. Mit
mondhatnék ma, amikor látom, hogy nem
csak egy tömeg, hanem az egész világ
megsebzi Lelkemet, anélkül, hogy tudatában
lenne fájdalmamnak?
142. Szomjúságom végtelen, felfoghatatlanul
nagy, és csak a te szereteted lesz képes azt
oltani. Miért kínálsz Nekem külső kultuszt a
szeretet helyett? Nem tudjátok, hogy
miközben én vizet kérek tőletek, ti epét és
ecetet kínáltok nekem? (94, 74 - 75)
143. Bizony mondom nektek, éppen azok, akik
sokat szenvedtek és gyakran megsebeztek
Engem, azok fognak Engem a legbuzgóbban
szeretni, szívükből állandóan áldozat fog
áradni Istenségemnek. Nem lesznek anyagi
ajándékok, sem zsoltárok, sem földi oltárok.
Tudják, hogy a számomra legkedvesebb
felajánlás és imádat a szeretet cselekedetei,
amelyeket a testvéreikért tesznek. (82, 5)
144. Napról napra eljut hozzám lelki imád,
amelynek nyelvét földi természeted nem
ismeri, mert ezek nem ajkad által kimondott
szavak, és nem elméd által alkotott
gondolatok. A szellem imája olyan mély, hogy
meghaladja az emberi képességeket és
érzékeket.
145. 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 neki. (256, 63 - 64)
146. Emberek: Eljött az idő, hogy tudjátok,
hogyan kell imádkozni. Ma nem azt mondom
nektek, hogy boruljatok le a földre, nem arra
tanítalak benneteket, hogy ajkatokkal
imádkozzatok, vagy hogy kiválasztott
szavakkal, szép imákban szólítsatok meg
Engem. Ma elmondom nektek: Forduljatok
hozzám lelkileg, emeljétek fel a lelketek, és én
mindig le fogok jönni, hogy érezzétek
jelenlétemet. Ha nem tudjátok, hogyan
beszéljetek Istenetekkel, a bűnbánatotok, a
gondolataitok, a fájdalmatok elég lesz Nekem,
a szeretetetek elég lesz Nekem.
147. Ezt a nyelvet hallom, ezt a nyelvet értem,
a szavak nélküli nyelvet, az igazmondás és az

Isten és a felebarát szeretete mint Isten
imádata
139. Tudjátok meg, új tanítványaim, hogy az
Úrnak való hódolatotok és hódolatotok
állandó kell, hogy legyen, anélkül, hogy
meghatározott időpontokra vagy napokra
várnátok, hogy felajánljátok, ahogyan Atyátok
irántatok való szeretete is állandó. De ha tudni
akarjátok, hogyan emlékezzetek meg naponta
szeretetem cselekedeteiről anélkül, hogy
fanatizmusba esnétek, akkor elmondom
nektek: Életeteknek állandó hódolat kell
legyen annak, aki mindent úgy teremtett, hogy
egymást szeretitek.
140. Így cselekedj, és megadom neked, amit
alázatosan kérsz Tőlem: hogy bocsánatot nyerj
bűneidért. Megvigasztallak és
megkönnyebbülést adok neked; de
megmondom neked: Amikor felfedezitek
hibáitokat, és lelkiismeretetek megítél
benneteket, imádkozzatok, javítsátok ki
hibáitokat, fegyverkezzetek fel erővel, hogy ne
kövessétek el újra ugyanazt a bűnt, és ne
kelljen ismételten kérnetek Engem, hogy
bocsássak meg nektek. Az Én Igém tanít
benneteket, hogy felemelkedhessetek, és
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őszinteség nyelvét. Ezt az imát tanítottam
nektek ebben a Harmadik Korszakban.
148. Valahányszor jó munkát végeztél, érezted
békémet, megnyugvásomat és
reménységemet, mert akkor az Atya nagyon
közel van hozzád. (358, 53 - 55)
149. Elutasítok mindent, ami emberi hiúság és
emberi pompa, mert csak az éri el Lelkemet,
ami szellemi, ami nemes és nagylelkű, ami
tiszta és örökkévaló. Emlékezzetek arra, amit a
samáriai asszonynak mondtam: "Isten Lélek,
és akik imádják Őt, azoknak lélekben és
igazságban kell imádniuk Őt". Keress Engem a
Végtelenben, a Tisztaben, és ott megtalálsz
Engem.
150. Miért ajánlod fel Nekem azt, amit én
teremtettem neked? Miért kínálsz Nekem
virágot, ha az nem a te munkád? Ha
ellenkezőleg, a szeretet, az irgalmasság, a
megbocsátás, az igazságosság, a felebarátotok
megsegítésének cselekedeteit ajánljátok fel
Nekem, akkor ez a hódolat bizonyára lelki lesz,
és az Atyához emelkedik, mint egy simogatás,
mint egy csók, amelyet a gyermekek küldenek
Uruknak a földről. (36, 26 + 29)
151 Azt sem akarom, hogy Isten imádatát
anyagi találkozóhelyekre korlátozzátok, mert
akkor bebörtönöznétek a szellemeteket, és
nem hagynátok, hogy szárnyaitokat kitárva az
örökkévalóságot megnyerjétek.
152. Az oltár, amelyet rátok bízok, hogy rajta
ünnepeljétek az imádatot, amelyet várok,
maga az élet, minden korlátozás nélkül,
minden valláson, minden egyházon és szektán
túl, mert a szellemiben, az örökkévalóban, az
isteniben alapszik. (194,27 - 28)

bebizonyítsam nekik, hogy közelebb vagyok
hozzájuk, mint a szempilláik a szemükhöz.
155 Mechanikusan imádkoznak, és amikor
nem látják azonnal megvalósulni mindazt,
amit sürgősen kértek, csüggedten kiáltják:
"Isten nem hallgatott meg minket".
156. Ha tudnák, hogyan kell imádkozni, ha
egyesítenék szívüket és elméjüket a
szellemükkel, akkor képesek lennének
lelkükben meghallani az Úr isteni hangját, és
éreznék, hogy az Ő Jelenléte nagyon közel van
hozzájuk. De hogyan fogják érezni
Jelenlétemet, ha külsődleges kultuszok
segítségével kérnek Engem? Hogyan érnék el,
hogy a lelkük érzékennyé váljon, ha még a
kezük által készített képekben is imádják
Urukat?
157. Szeretném, ha megértenétek, hogy
nagyon közel vagyok hozzátok, hogy könnyen
kapcsolatba tudtok lépni Velem, érezni tudtok
Engem, és megkapjátok az inspirációimat.
(162, 17 - 20)
158 Gyakoroljátok a csendet, ami segít a
léleknek, hogy képes legyen megtalálni az
Istenét. Ez a csend olyan, mint a tudás kútja,
és mindazok, akik belépnek belé, megtelnek
bölcsességem tisztaságával. A csend olyan,
mint egy elpusztíthatatlan falakkal körülzárt
hely, ahová csak a szellemnek van bejárása. Az
ember állandóan magában hordozza annak a
titkos helynek a tudását, ahol egyesülhet
Istennel.
159. A hely nem számít, hogy hol vagy, bárhol
kapcsolatba léphetsz Uraddal, akár egy hegy
tetején vagy egy völgy mélyén, egy város
forgatagában, az otthon békéjében vagy egy
csata közepén. Amikor a szentélyetekben, a
magasztosságotok mély csendjében kerestek
Engem, az egyetemes és láthatatlan templom
kapui azonnal megnyílnak, hogy valóban úgy
érezhessétek, hogy Atyátok otthonában
vagytok, amely minden lélekben jelen van.
160. Amikor a megpróbáltatások fájdalma
nyomaszt, és az élet szenvedései tönkreteszik
érzelmeidet, amikor forró vágyat érzel, hogy
egy kis nyugalmat szerezz, vonulj vissza
hálószobádba, vagy keresd a csendet, a mezők
magányát; ott emeld fel lelkedet, a
Lelkiismeret által vezetve, és merülj el. A
csend a szellem birodalma, a fizikai szem
számára láthatatlan birodalom.

Az Isten és az ember közötti párbeszéd
153. Ma egy olyan Tanítással jövök hozzátok,
amelyet, ha egyszer megértettetek, a
legkönnyebb teljesíteni, még akkor is, ha a
világ számára úgy tűnik, hogy lehetetlen
megvalósítani. Az Isten iránti szeretet
imádatát tanítom nektek az életeteken, a
cselekedeteiteken és a lelki imán keresztül,
amelyet nem az ajkak mondanak ki egy
bizonyos helyen, és nincs szükség kultikus
cselekedetekre vagy képekre ahhoz, hogy
ihletett legyen. (72, 21)
154. Míg az emberek egy távoli,
megközelíthetetlen Istent akartak Bennem
felismerni, addig Én arra indultam, hogy
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161 A szellemi elragadtatásba való belépés
pillanatában az ember eléri, hogy a magasabb
érzékek felébrednek, az intuíció beindul, az
ihlet felragyog, a jövőbe lehet pillantani, és a
szellemi élet világosan felismeri a távoliakat,
és lehetővé teszi azt, ami korábban
elérhetetlennek tűnt.
162. Ha be akartok lépni e szentély csendjébe,
e kincseskamrába, akkor magatoknak kell
előkészítenetek az utat, mert csak igazi
tisztasággal tudtok majd belépni oda. (22, 36 40)
163. Szükséges, hogy prófétáim újból
felemelkedjenek, hogy figyelmeztessék az
emberiséget. Mert míg vannak népek,
amelyek a becsvágytól és az erőszaktól
elvakítva pusztítják magukat, addig azok, akik
megkapták az én világosságomat, és akik
elfogulatlanul ítélik meg az emberiséget, félve
vállalják feladatukat és terjesztik az örömhírt.
164. Ha az emberek tudnák, hogyan kell
imádkozni a szellemmel, akkor hallanák a
hangomat, és megkapnák az ihletésemet. De
minden alkalommal, amikor imádkoznak,
fátyol borítja lelki szemüket, amely elrejti
előlük Jelenlétem fényét. El kell jönnöm az
emberekhez azokban a pillanatokban, amikor
a testük nyugalomban van, hogy felébresszem
a szellemüket, hogy hívjam őt és beszéljek
vele. Krisztus az, aki úgy hatol be a szívedbe,
mint tolvaj a mély éjszakában, hogy elvetesse
benne a szeretet magját. (67, 29)
165 Tanuljatok meg egyszerre imádkozni és
elmélkedni, hogy a tudás és a megértés
mindannyiótokban világosságra jusson. (333,
7)
166. A spiritualitás szabadság. Ezért azok, akik
ebben az időben hallanak Engem, és akik
megértették e felszabadító tanítás értelmét,
egy széles völgyet látnak megnyílni maguk
előtt, amelyben küzdeni fognak, és tanúságot
tesznek arról, hogy eljött az idő, amikor Isten,
a Mindenható Teremtő eljött, hogy
párbeszédet létesítsen közte és az ember
között. (239, 8)
167 Krisztus tanítása szellemi volt, de az
ember szertartásokkal és formákkal vette
körül, hogy az alacsonyan fejlett szellemi
lények számára elérhetővé tegye.
168. Beléptetek a nagy kinyilatkoztatások
Szellemének idejébe, amelyben az
anyagiasítás, a csalás és a tökéletlenség

eltűnik minden kultuszból, amelyben minden
ember a szellemén keresztül felismeri az ő
Istenét, aki csupa szellem. Így fogja felfedezni
a tökéletes közösség formáját. (195, 77 - 78)
169 Ha az emberek megtanulnak beszélgetni a
szellememmel, nem kell többé könyveket
nézegetniük vagy kérdéseket feltenniük.
170. Ma is kérdezik azokat, akikben hisznek,
hogy többet tudjanak, vagy szentírásokat és
könyveket keresnek - az igazság
megtalálásának vágyában. (118, 37)
171 Ha megtanulnál rövid ideig naponta
meditálni, és ha a meditációd a szellemi életre
vonatkozna, végtelen magyarázatokat
fedeznél fel, és olyan kinyilatkoztatásokat
kapnál, amelyeket más módon nem kaphatnál
meg.
172. A lelked már rendelkezik elegendő
fénnyel ahhoz, hogy kérdezzen Engem, és
ahhoz is, hogy megkapja a válaszomat. Az
ember szelleme már elérte a fejlődés
nagyszerű magasságát. Figyeljétek meg
szerény körülmények között élő
embertársaitokat, akik tudásuk hiánya
ellenére meglepnek benneteket mélyreható
megfigyeléseikkel, valamint azzal a világos
móddal, ahogyan megmagyarázzák maguknak
azt, ami sokak számára megmagyarázhatatlan.
Ezt könyvekből vagy iskolákból tanulják?:
Nem, de ösztönösen vagy szükségszerűen
felfedezték a meditáció ajándékát, amely a
spirituális ima része. Elvonultságukban, a
hatásoktól és előítéletektől védve, felfedezték
az Örökkévalóval, a Szellemmel, az Igazzal való
közösség útját; és egyesek több, mások
kevesebb, mindazok, akik az élet valódi
lényegéről elmélkedtek, szellemi fényt kaptak
elméjükben. (340, 43 - 44)
173. Megkérdezed tőlem, hogy miből áll az
imádság, és én válaszolok neked: Engedjétek,
hogy szellemetek szabadon emelkedjen az
Atyához; teljes bizalommal és hittel adjátok át
magatokat ennek a cselekedetnek; fogadjátok
be a szívetekben és az elmétekben a Lélek
által kapott benyomásokat; igaz alázattal
erősítsétek meg az Atya akaratát. Aki így
imádkozik, az élete minden pillanatában élvezi
jelenlétemet, és soha nem érzi magát
szűkölködőnek. (286,11)
174 A legtisztább lényében, a lélekben írom le
törvényemet ebben az időben, hallatni fogom
szavamat, felépítem templomomat; mert ami
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nincs az ember belsejében, ami nincs a
lelkében, az olyan, mintha nem is létezne.
175. Akár hatalmas anyagi templomokat épít
valaki az Én tiszteletemre, akár pompával teli
ünnepségeket és szertartásokat kínál Nekem ez a felajánlás nem fog eljutni Hozzám, mert
nem lelki. Minden külső kultusz mindig
hiúságot és hivalkodást hordoz magában; de a
titkos felajánlás - amit a világ nem lát, és amit
lélektől lélekig ajánlotok Nekem - szerénysége,
őszintesége, igazmondása miatt jut el Hozzám,
egyszóval: mert a lélekből fakad.
176. Idézzétek fel azt a példázatomat, amelyet
a Második Korszakban adtam nektek, és amely
a farizeus és a vámos példázataként ismert, és
látni fogjátok, hogy tanításom minden
korszakban ugyanaz volt. (280, 68)
177. Tudod, hogy vannak, akiket úgy
szeretnek, hogy nem érdemlik meg? Így
szeretlek én téged. Add nekem a keresztedet,
add nekem a megpróbáltatásaidat, add nekem
a meghiúsult reményeidet, add nekem a
nehéz terhet, amit hordozol. Minden
fájdalommal megbirkózom. Érezzétek
magatokat szabadnak terheitektől, hogy
boldogok lehessetek; lépjetek be Szeretetem
szentélyébe, és csendesedjetek el a
világegyetem oltára előtt, hogy szellemetek a
legszebb nyelven, a szeretet nyelvén
beszélgethessen az Atyával. (228,73)

ezen erény által lesz léted legnagyobb
kielégülése és boldogsága, és egyúttal el fogod
érni mindazt a bölcsességet, erőt és
emelkedettséget, amelyre minden nemes
elme vágyik.
4. Azzal, hogy irgalmat mutatsz
embertársaidnak, megtisztítod a lelkedet, és
ily módon régi adósságaidat törleszted.
Emberi életeteket megnemesítitek és szellemi
életeteket felemelitek.
5. Akkor, amikor egy nap megérkeztek a
kapuhoz, amelyen mindannyian kopogtattok,
áldásotok nagyon nagy lesz, mert meghalljátok
majd a szellemi világ üdvözlő hívását, amely
megáld és a megújulás és a spiritualizáció
munkájára hív benneteket. (308,55 - 56)
6 Azt mondom nektek: Boldogok azok a
munkásaim közül, akik szívükben együtt
tudnak érezni azok szenvedésével, akik
elvesztették szabadságukat vagy
egészségüket, és akik meglátogatják és
megvigasztalják őket. Mert egy napon újra
találkoznak majd, ebben az életben vagy egy
másikban, és nem tudhatod, hogy nem lesz-e
több egészségük, több szabadságuk és több
fényük, mint azoknak, akik a börtönben vagy a
kórházban vitték nekik a szeretet üzenetét.
Aztán hálát adnak, és egy másik alkalommal
kinyújtják a kezüket annak, aki adta nekik.
7 azt a pillanatot, amikor közel hoztad
Szavamat a szívükhöz - azt a pillanatot, amikor
kezed megsimogatta homlokukat, és rávetted
őket, hogy Rám gondoljanak és Érezzék Engem
- soha nem fogják kitörölni az elméjükből,
ahogyan az elméjükben az arcod és a testvéri
hangod sem fog feledésbe merülni, ezért
fognak felismerni téged, bárhol is vagy. (149,
54 - 55)
8 Amint a szél és a nap lehelete simogat
téged, úgy simogasd meg, népem,
felebarátodat. Ez az az időszak, amikor a
rászorulók és a bajbajutottak bőven vannak.
Értsétek meg, hogy aki szívességet kér tőletek,
az megadja nektek a kegyelmet, hogy
hasznosak legyetek mások számára és
dolgozzatok az üdvösségetekért. Lehetőséget
ad arra, hogy irgalmasok legyetek, és ezáltal
olyanok legyetek, mint Atyátok. Mert az
ember azért született, hogy a jóság magvát
szétszórja a világban. Értsd meg tehát, hogy
bárki is kérdez téged, szívességet tesz neked.
(27, 62)

18. fejezet - Az irgalmasság
cselekedetei és a szeretet központi
szerepe
A jó cselekedetek visszamenőleges áldása
1. Figyeld meg az emberi nyomorúság, a
fájdalom, a szükség minden fajtáját, és hagyd,
hogy a szíved egyre együttérzőbbé váljon a
fájdalom láttán, amely mindenütt körülvesz
téged.
2 Ha lényed legbensőbb részében nagylelkű és
nemes késztetést érzel arra, hogy jót tegyél,
hagyd, hogy ez az ösztönzés átvegye az
irányítást és megnyilvánuljon. A szellem az,
amely közli az üzenetét, mert a testét (lelkét)
hajlandónak és készségesnek találta. (334, 3 4)
3. Vigyázz arra, hogy a szeretet tevékenysége
legyen az első helyen a törekvéseid között, és
soha ne bánd meg, hogy jótékonykodtál; mert
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15. A látszólagos szeretet sok kielégülést
adhat nektek a földön, ami az általatok
kiváltott csodálatból és a kapott hízelgésből
származik; de a látszólagos nem jut be az én
országomba, csak az igazmondó megy oda.
Mindannyian oda fogtok menni, anélkül, hogy
a legkisebb szennyet vagy becstelenséget is el
tudnátok rejteni. Mielőtt ugyanis
megjelenhettek Isten előtt, félre kell tennetek
a díszes köpenyeket, koronákat, jelvényeket,
címeket és mindent, ami a világhoz tartozik,
hogy egyszerű szellemi lényekként jelenjetek
meg a Legfelsőbb Bíró előtt, akik a Teremtő
előtt adnak számot a rájuk bízott feladatról.
(75, 22 - 24)
16. Aki szeretetből a felebarátja hasznára akar
lenni, az a jónak szenteli magát az élet kínálta
sokféle út bármelyikén. Tudja, hogy ő egy
emberi lény, aki készen áll arra, hogy az Isteni
Akarat nagyon magas célok érdekében
használja fel. Azt akarom, ó tanítványok, hogy
tudásra tegyetek szert, hogy
megszabadíthassátok tévedéseiktől azokat,
akik elvesztették a felfelé vezető utat.
17 Az igazi szeretet, amely túlmutat a szív
emberi érzelmein, a bölcsesség gyümölcse.
Nézzétek, hogy szavamban hogyan vetem el a
bölcsességet képzeletvilágotokba, és utána
várom szeretetetek gyümölcsét.
18 Sokféleképpen lehet jót tenni,
sokféleképpen lehet vigasztalni és szolgálni.
Mind a szeretet kifejeződései, amely egy - a
szeretet, amely a szellem bölcsessége.
19 Lehet, hogy egyesek a tudomány útján
járnak, mások a szellem útján, megint mások
az érzelmek által vezérelt úton, de mindezek
összessége szellemi harmóniát eredményez.
(282, 23 - 26)

Valódi és hamis jótékonyság
9 Ó tanítványok, legfőbb feladatotok a
szeretet tevékenysége lesz! Gyakran titokban,
dicsekvés nélkül, anélkül, hogy a bal kéz
megtudná, mit tett a jobb kéz. De lesznek
alkalmak, amikor a szeretet tevékenységét
látniuk kell embertársaitoknak, hogy
megtanuljanak részt venni benne.
10 Ne aggódjatok a jutalom miatt. Én vagyok
az Atya, aki igazságosan jutalmazza gyermekei
cselekedeteit, anélkül, hogy egyről is
megfeledkezne.
11 Megmondtam nektek, hogy ha igaz
szeretettel adtok egy pohár vizet, az nem
marad jutalom nélkül.
12 Boldogok azok, akik azt mondják Nekem,
amikor hozzám érkeznek: "Uram, nem várok
semmit jutalomként a cselekedeteimért; elég
nekem, hogy létezem és tudom, hogy a
gyermeked vagyok, és máris boldogsággal telik
meg a lelkem.". (4, 78 - 81)
13 Ne dédelgessetek önző vágyakat, és ne
gondoljatok csak a spiritualizációra és a
jutalmatokra; mert a csalódásotok nagyon
fájdalmas lesz, amikor belépsz a spirituálisba,
mert rá fogsz jönni, hogy a valóságban nem
érdemeltél jutalmat.
14. Hogy jobban megértsétek, mit akarok
nektek mondani, a következő példát hozom fel
nektek: Vannak és mindig is voltak olyan
férfiak és nők, akiknek fontos volt, hogy
jótékonykodjanak embertársaik között, és
mégis, amikor hozzám jöttek, nem tudtak
semmilyen érdemet felmutatni nekem a lelki
boldogságukért. Mi volt ennek az oka? El
tudod képzelni, hogy az apjuk részéről
elkövetett igazságtalanság áldozatai voltak? A
válasz egyszerű, tanítványok: nem tudtak
semmi jót aratni maguknak, mert a
cselekedeteik nem voltak őszinték. Mert
amikor kinyújtották a kezüket, hogy adjanak
valamit, soha nem a szenvedő iránti valódi
irgalmasságból tették, hanem önmagukra, az
üdvösségükre, a jutalmukra gondolva.
Egyeseket az önérdek, másokat a hiúság
késztetett erre, és ez nem igazi irgalom, mert
nem volt sem érző, sem önzetlen. Mondom
nektek, hogy akiben nincs őszinteség és
szeretet, az nem vet igazságot, és nem is
érdemel jutalmat.

A szeretet szellemi és anyagi tevékenysége
20. Ha anyagilag szegény vagy, és emiatt nem
tudsz segíteni felebarátaidon, ne bánkódj.
Imádkozzatok, és én világosságot fogok
ragyogni és békét fogok teremteni ott, ahol
semmi sincs.
21. Az igazi szeretet, amelyből az együttérzés
születik, a legjobb ajándék, amit a
rászorulóknak adhatsz. Ha, amikor egy érmét,
egy kenyeret vagy egy pohár vizet adtok, nem
érzitek a szeretet érzését embertársaitok iránt
- bizony mondom nektek, akkor semmit sem
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adtatok, jobb lenne, ha nem választanátok el
magatokat attól, amit adtok.
22 Mikor ismeritek meg, ó emberiség, a
szeretet erejét? Eddig még soha nem éltetek
azzal az erővel, amely az élet eredete. (306, 32
- 33)
23 Ne ellenséget lássatok, hanem testvéreket
mindazokban, akik körülvesznek benneteket.
Ne követeljetek büntetést senkitől; legyetek
elnézőek, hogy példát mutassatok a
megbocsátásból, és hogy ne legyen
lelkiismeretfurdalásotok. Csukd be ajkaidat, és
hagyd, hogy Én ítélkezzek ügyed felett.
24 Gyógyítsd meg a betegeket, állítsd helyre a
zavart emberek józan eszét. Űzze ki az elmét
elhomályosító szellemeket, és mindkettő
nyerje vissza az elvesztett fényt. (33, 58 - 59)
25. Tanítványok: Az az alapelv, amelyet a
Második Korszakban tanítottam nektek:
szeressétek egymást, életetek minden
cselekedetére alkalmazható.
26 Némelyek azt mondják Nekem: "Mester,
hogyan szerethetném felebarátomat, hiszen
jelentéktelen lény vagyok, akinek az élete
fizikai munkával telik?"
27 Ezeknek az én gyermek tanítványaimnak
azt mondom: még ebben a fizikai munkában
is, amely látszólag nem fontos, szerethetitek
felebarátotokat, ha a munkátokat azzal a
vággyal végzitek, hogy embertársaitokat
szolgáljátok.
28. Képzeljétek el, milyen szép lenne az
életetek, ha minden egyes ember azzal a
gondolattal dolgozna, hogy jót tegyen,
egyesítve kis erőfeszítéseit másokéval. Bizony
mondom nektek, nem lenne többé
nyomorúság. De az igazság az, hogy mindenki
magának dolgozik, és csak magára, legfeljebb
a sajátjára gondol.
29. Mindannyiótoknak tudnotok kell, hogy
senki sem lehet elég önmagának, és hogy
szüksége van másokra. Mindannyiótoknak
tudnotok kell, hogy mélyen köt benneteket
egy egyetemes küldetés, amelyet egységesen
kell teljesítenetek - azonban nem földi
kötelezettségek, hanem érzelmek, inspirációk
és eszmék, egyszóval: egymás iránti szeretet
által. A gyümölcs akkor mindenki javát
szolgálja majd. (334, 35 - 37)
30. Azt mondom nektek, tanítványok, a
szeretet Törvényében, hogy ha nem is tudtok
olyan tökéletes cselekedeteket tenni, mint

amilyeneket Én tettem Jézusban, legalább
életetekben törekedjetek arra, hogy közel
kerüljetek hozzájuk. Nekem elég egy kis
jóakarat, hogy utánozzatok Engem, és egy kis
szeretet a felebarátotok iránt, és Én veletek
leszek, kinyilatkoztatva kegyelmemet és
hatalmamat az utatokon.
31. Soha nem leszel egyedül a csatában. Mivel
nem hagylak magadra, amikor bűneid súlya
nyomaszt, azt hiszed, hogy elhagylak, amikor a
szeretet e küldetésének keresztjének súlya
alatt járod utadat? (103, 28 - 29)
A szeretet átfogó jelentése
32 Tanításom mindenkor világossá tette
számotokra, hogy legbensőbb lénye a
szeretet.
33 A szeretet Isten lényege. Ebből az erőből
merít minden lény, hogy élni tudjon; ebből
fakadt az élet és az egész teremtés. A szeretet
az Atya által teremtett mindennek az eredete
és a célja.
34 Azzal az erővel szemben, amely mindent
mozgat, megvilágít és megelevenít, a halál
eltűnik, a bűn elpárolog, a szenvedélyek
elmúlnak, a tisztátalanságok elmossák, és
minden tökéletlen tökéletessé válik. (295, 32)
35 Feltártam neked a létezésemet és a te
létezésed okát. Feltártam nektek, hogy a tűz,
amely életet ad és mindent megelevenít, a
szeretet. Ez az az eredet, amelyből az élet
minden formája kialakult.
36 Íme, szeretetből születtetek, szeretetből
léteztek, szeretetből találtok bocsánatot, és
szeretetből lesztek az örökkévalóságig. (135,
19 - 20)
37. A szeretet a ti létezésetek eredete és oka,
ó emberek. Hogyan tudnál e nélkül az ajándék
nélkül élni? Higgyétek el, sokan vannak,
akikben a halál lakozik, és mások, akik
egyszerűen azért betegek, mert nem
szeretnek senkit. A gyógyító balzsam, amely
sokakat megmentett, a szeretet volt, és az
isteni ajándék, amely az igazi életre emel,
amely megvált és felemel, szintén a szeretet.
(166, 41)
38 Szerelem! Aki nem szeret, az mély
szomorúságot hordoz: nem birtokolni, nem
érezni az élet legszebb és legmagasabb rendű
dolgát.
39 ezt tanította nektek Krisztus az életével és a
halálával, és ezt hagyta rátok isteni Igéjében,
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amely abban a mondatban foglalható össze:
"szeressétek egymást azzal a szeretettel,
amelyet én mutattam nektek".
40 eljön a nap, amikor azok, akik nem
szerettek, megszabadulva keserűségüktől és
előítéleteiktől, eljönnek és megpihennek
Velem, ahol visszatérnek az életbe, amikor
meghallják végtelen gyengédségű,
szeretetteljes Szavamat.
41. Bizony mondom nektek, a szeretetben van
az én erőm, bölcsességem és igazságom.
Olyan, mint egy mérhetetlenül hosszú,
lépcsőfokokból álló létra, amely különböző
formákban jelenik meg a legalacsonyabb
emberi lényektől a legmagasabb szellemekig,
akik elérték a tökéletességet.
42 Szeress, még ha útban is van, de szeress
mindig. Ne gyűlöljetek, mert a gyűlölet halálos
nyomot hagy maga után, míg a szeretet
megbocsátásra késztet benneteket, és minden
harag kialszik. (224,34 - 36)
43 Mondom néktek: Aki nem a legmagasabb
formában és abszolút őszinteséggel nyilvánítja
ki a szeretetét, az nem szeret. Nem lesz igazi
tudása, és nagyon keveset fog birtokolni.
Másrészt, aki teljes szellemével és a neki adott
összes erővel szeret, az magában hordozza a
bölcsesség fényét, és érezni fogja, hogy
valójában mindannak a tulajdonosa, ami
körülveszi; mert ami az Atya tulajdona, az a
gyermekeié is. (168, 11)
44 A Szeretet megadja neked a bölcsességet,
hogy megértsd az igazságot, amelyet mások
hiába keresnek a tudomány göröngyös
ösvényein.
45. Engedd, hogy a Mester vezessen téged
minden cselekedetedben, szavadban és
gondolatodban. Az ő kedves és szeretetteljes
példája szerint szereljétek fel magatokat, és
akkor az isteni szeretetet fogjátok
kinyilvánítani. Így közel fogjátok érezni
magatokat Istenhez, mert harmóniában
lesztek vele.
46 Ha szeretsz, akkor sikerül szelídnek lenned,
ahogy Jézus is az volt. (21, 10 - 12)
47 Aki szeret, az megérti; aki tanul, az
akarattal rendelkezik; akinek akarata van, az
sok mindenre képes. Mondom nektek, aki
nem szeret elméje minden erejével, annak
nem lesz szellemi emelkedettsége vagy
bölcsessége, és nem fog nagy tetteket
cselekedni. (24, 41)

48. Ne hagyd, hogy szíved elbizakodottá
váljon, mert az örökkévalóság tüzét jelképezi
annak, akiből minden dolog származik, és ahol
minden újjáéled.
49 A szellem a test segítségével használja a
szívet a szeretetre. Ha csak az anyag törvénye
szerint szeretsz, a szereteted múlandó lesz,
mert korlátozott. De ha szellemileg szeretsz,
akkor ez az érzés olyan lesz, mint az Atyáé, aki
örökkévaló, tökéletes és változatlan.
50. Minden élet és minden teremtett dolog a
Lélekhez kapcsolódik, mert Ő rendelkezik az
örök élettel. Ne korlátozzátok magatokat,
szeressetek Engem és szeressétek magatokat,
hiszen birtokában vagytok a "lét" azon isteni
szikrájának, amely nem ismer határokat a
szeretetben, ami maga Isten. (180, 24 - 26)
51. Másszatok felfelé az ösvényen, amely a
hegy csúcsára vezet, és minden egyes
lépésetekkel jobban megértitek majd
tanításaimat, és egyre jobban és jobban
tökéletesítitek magatokat az Isteni Üzenet
értelmezésében.
52. Mi a szellem nyelve?: A szeretet. A
szeretet minden szellem egyetemes nyelve.
Nem látjátok, hogy az emberi szeretet is
beszél? Gyakran nincs szükség szavakra,
jobban szól a tetteken, a gondolatokon
keresztül. Ha az emberi szeretet így fejezi ki
magát, milyen lesz a nyelvezete, amikor
törvényeimben tökéletesítitek magatokat?
(316, 59 - 60)
53. Amikor elgondolkodtok azon, hogy Én
vagyok a bölcsesség - hogy a bölcsesség a
szeretetből fakad. Amikor felismeritek, hogy
Én vagyok a Bíró - ez a bíráskodás a szereteten
alapul. Amikor hatalmasnak tartotok Engem az Én hatalmam a szereteten alapul. Amikor
tudjátok, hogy örökkévaló vagyok - az én
örökkévalóságom a szeretetből ered, mert az
élet, és az élet teszi halhatatlanná a szellemet.
54. A Szeretet a fény, az élet és a tudás. És ezt
a magot adtam nektek az idők kezdete óta - az
egyetlen magot, amelyet tökéletes
földtulajdonosként vetettem a mezőkre,
amelyek a szívetek. (222. 23)
A szeretet nagy ereje
55. Ó, világ férfiai és asszonyai, akik
tudományotokban elfelejtettétek az egyetlen
dolgot, ami bölccsé és boldoggá tehet
benneteket: elfelejtettétek a szeretetet, amely
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mindent inspirál - a szeretetet, amely
mindenre képes és mindent átalakít! Fájdalom
és sötétség közepette éltek, mert mivel nem
gyakoroljátok a szeretetet, amelyet tanítok
nektek, fizikai vagy lelki szenvedéseteket
okozjátok.
56. Ahhoz, hogy felfedezzétek és megértsétek
üzeneteimet, először is szívből kedvesnek és
szelídnek kell lennetek, olyan erényeknek,
amelyek minden lélekben jelen vannak a
teremtés pillanatától kezdve; de ahhoz, hogy a
szeretet igazi, magasrendű érzését érezzétek,
spiritualizálnotok kell magatokat jó érzéseitek
ápolásával; de ti mindent akartatok az
életben, kivéve a lelki szeretetet. (16,31 - 32)
57. Mindig voltak olyan vezetőitek, akik
megtanítottak benneteket a szeretet erejére.
Ők a ti fejlettebb testvéreitek voltak, akik
jobban ismerték a Törvényemet és tisztábbak
voltak a cselekedeteikben. Példát adtak
nektek az erő, a szeretet és az alázat
példájából, amikor a tévelygésekkel és
bűnökkel teli életüket a jónak, az
áldozathozatalnak és a tevékeny szeretetnek
szentelt életre cserélték.
58. Gyermekkorotoktól az öregkorig világos
példáitok vannak mindarra, amit a szeretettel
lehet elérni, és a szenvedésekre, amelyeket a
szeretet hiánya okoz; de ti - érzéketlenebbek,
mint a sziklák - nem tudtatok tanulni a
leckékből és példákból, amelyeket a
mindennapi élet ad nektek.
59. Megfigyelted már, hogy még a ragadozók
is gyengéden válaszolnak a szeretet hívására?
Ugyanígy tudnak válaszolni az elemek, a
természet erői is - minden, ami az anyagi és
szellemi világban létezik.
60 Ezért mondom nektek, hogy áldjatok meg
mindent szeretettel, a világmindenség
Atyjának és Teremtőjének nevében.
61 Áldani annyit jelent, mint telíteni. Áldani
annyit tesz, mint érezni a jót, kimondani és
továbbadni. Áldani annyit tesz, mint mindent
körülötted a szeretet gondolataival telíteni.
(14, 56 – 60)
62. Bizony mondom nektek, a szeretet az a
változatlan erő, amely mozgatja a
világegyetemet. A szeretet az élet eredete és
értelme.
63. Most a szellemi feltámadás idejét vezetem
be mindenki számára, egy olyan időt, amikor
virágba hozom a szeretetnek azt az áldott

magvát, amelyet a kereszt magasságából
szórtam a világra, hirdetve nektek, hogy ha az
emberek úgy szeretik egymást, ahogyan én
tanítottalak benneteket, akkor a "halál"
eltűnik a világból, és helyette az élet uralkodik
majd az emberek felett, és megnyilvánul
minden cselekedetükben. (282,13-14)

V. Isten kinyilatkoztatásának formái
19. fejezet - Isten Szentháromsága
Isten egysége Krisztussal és a Szentlélekkel
1 Szavam fénye egyesíti majd az embereket
ebben a Harmadik Korszakban. Igazságom
minden elmében fel fog ragyogni, eltüntetve a
hitvallások és szekták közötti különbségeket.
2 míg ma egyesek szeretnek Engem
Jehovában, és megtagadják Krisztust, mások
szeretnek Engem Krisztusban, és nem ismerik
Jehovát; míg egyesek elismerik létezésemet
Szentlélekként, mások veszekednek és
vitatkoznak Szentháromságomról.
3. És most megkérem ezt az emberiséget és
azokat, akik szellemileg vezetik: Miért
távolodtok el egymástól, amikor mindannyian
az igaz Istent valljátok? Ha szeretsz Engem
Jehovában, akkor az igazságban vagy. Ha
Krisztuson keresztül szeretsz Engem - Ő az út,
az igazság és az élet. Ha úgy szeretsz Engem,
mint a Szentlélek, akkor közeledsz a fényhez.
4. Csak egy Istenetek van, csak egy Atyátok.
Istenben nem három Isteni Személy létezik,
hanem egyetlen Isteni Szellem, aki a fejlődés
három különböző szakaszában nyilatkozott
meg az emberiségnek. Amikor gyermeki
mivoltukban ilyen mélyre hatoltak, azt hitték,
hogy három Személyt látnak, holott csak egy
Isteni Szellem létezik. Amikor tehát a Jehova
nevet halljátok, gondoljatok Istenre, mint
Atyára és Bíróra. Amikor Krisztusra gondolsz,
ismerd fel benne Istent mint Mestert, mint
Szeretetet; és amikor a Szentlélek eredetét
próbálod megfejteni, tudd, hogy Ő nem más,
mint Isten, amikor kinyilatkoztatja
mérhetetlen bölcsességét a fejlettebb
tanítványoknak.
5. Ha az első korszak emberiségét szellemileg
fejlettnek találtam volna, mint amilyen ma,
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akkor Atyaként, Mesterként és Szentlélekként
nyilatkoztattam volna ki magam neki; akkor az
emberek nem láttak volna három istenséget
ott, ahol csak egy van. De nem voltak képesek
helyesen értelmezni tanításaimat, és
összezavarodtak volna, és távol maradtak
volna az Én utamtól, hogy továbbra is elérhető
és kis isteneket teremtsenek elképzeléseik
szerint.
6 Amint az emberek meglátják és elfogadják
ezt az igazságot, meg fogják bánni, hogy
rosszul ítélték meg egymást egy olyan tévedés
miatt, amelyet egy kis szeretettel
elkerülhettek volna.
7 Ha Krisztus a Szeretet, akkor el tudjátok-e
hinni, hogy független Jehovától, hiszen én
vagyok a Szeretet?
8 Ha a Szentlélek a Bölcsesség, akkor azt
hiszed, hogy ez a Lélek Krisztustól függetlenül
létezik, hiszen én vagyok a Bölcsesség? Úgy
gondolod, hogy az Ige és a Szentlélek két
különböző dolog?
9. Elég, ha csak valamit tudunk abból az
igéből, amit Jézus tanított az emberiségnek,
hogy megértsük, hogy csak egy Isten létezett
és örökké csak egy lesz. Ezért mondtam rajta
keresztül: "Aki ismeri a Fiút, az ismeri az Atyát,
mert ő bennem van, és én benne vagyok."
Később, amikor bejelentette, hogy egy másik
időben visszajön az emberekhez, nemcsak azt
mondta, hogy "visszajövök", hanem
megígérte, hogy elküldi a Szentlelket, a
Vigasztaló Lelkét, az Igazság Lelkét.
10 Miért kellene Krisztusnak a Szentlélek
nélkül jönnie? Nem tudna-e igazságot,
világosságot és vigasztalást hozni magával a
Lelkében? (1, 66 - 70, 73 - 76)
11 Én vagyok a ti Mesteretek; de ne lássatok
engem az Atyától külön, mert én vagyok az
Atya.
12 Nincs különbség a Fiú és a Szentlélek
között, mert a Szentlélek és a Fiú egy Lélek, és
ez a Lélek Én vagyok.
13 Lássátok kinyilatkoztatásaimban az idők
során egy Istent, aki sokféle és sokféle leckén
keresztül tanított titeket: egy könyv, sok
oldalas. (256, 4)

megértitek az emberek tévedését is a
Szentháromság fogalmával kapcsolatban.
15 Ne próbáljatok többé fizikai formát adni
nekem a képzeletetekben, mert az Én
Lelkemben nincs forma, mint ahogy az
Intelligenciának, a Szeretetnek vagy a
Bölcsességnek sincs formája.
16 Azért mondom ezt nektek, mert sokan
öregember alakjában képzelnek el Engem,
amikor az Atyára gondolnak; de én nem
vagyok öregember, mert időn kívül vagyok,
Lelkemnek nincs kora.
17. Amikor Krisztusra gondolsz, azonnal Jézus
fizikai képe alakul ki a fejedben. De én azt
mondom nektek, hogy Krisztus, a testben
született Isteni Szeretet, az én emberré lett
Igém, amikor elhagyta a fizikai burkot,
egyesült az én Szellememmel, amelyből
kikerült.
18. Amikor azonban a Szentlélekről beszélsz, a
galamb szimbólumát használod, hogy
megpróbáld elképzelni őt valamilyen
formában. De mondom nektek, hogy a
szimbólumok ideje lejárt, és ezért, amikor a
Szentlélek hatása alatt érzitek magatokat, úgy
kapjátok, mint ihletet, mint fényt a
lelketekben, mint világosságot, amely feloldja
a bizonytalanságokat, a rejtélyeket és a
sötétséget. (39, 42, 44 – 47)
19. Az embereknek korról korra egyre
világosabb elképzelésük van rólam. Azok, akik
Krisztuson keresztül ismertek meg Engem,
közelebb állnak az igazsághoz, mint azok, akik
csak Mózes törvényein keresztül ismernek
Engem. Azt az Istent, akit az emberek
sokasága követett és engedelmeskedett neki
az Ő igazságosságától való félelem miatt,
később Atyaként és Mesterként keresték,
amikor Krisztus szeretetének magja kicsírázott
a szívükben. (112, 3)
20. Az idők felett állok, minden teremtett
felett, Isteni Lelkem nem függ a fejlődéstől. Én
örökkévaló és tökéletes vagyok - nem úgy,
mint ti, akiknek nagyon is van kezdetük, akik
abszolút alá vannak vetve a fejlődés
törvényeinek, és ráadásul érzik az idők
folyását a lényük felett.
21 Ne mondjátok tehát, hogy az Atya csak egy
korszakhoz tartozik, Krisztus egy másikhoz, és
a Szentlélek megint egy másikhoz. Mert az
Atya örökkévaló, és nem tartozik egyetlen
korszakhoz sem, hanem a korszakok az övéi,

Isten háromféleképpen mutatja meg magát
14 Most már tudjátok, hogy az Atya miért
nyilatkoztatta ki magát szakaszosan, és
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és Krisztus, amikor emberként eltávozott,
maga az Isten, ahogyan a Szentlélek is, aki
nem más, mint maga a ti Atyátok, aki az Ő
legmagasabb megnyilvánulási formáját készíti
elő közöttetek, vagyis minden földi közvetítő
segítsége nélkül. (66, 43)
22 Elmagyaráztam nektek, hogy akit ti Atyának
neveztek, az Isten abszolút hatalma, az
Egyetemes Teremtő, az egyetlen Teremtetlen;
hogy akit ti Fiúnak neveztek, az Krisztus, vagyis
az Atya teremtményei iránti tökéletes
szeretetének kinyilatkoztatása; és hogy akit ti
Szentléleknek neveztek, az a Bölcsesség,
amelyet Isten küld nektek világosságként
ebben az időben, amelyben a szellemetek
jobban megértheti kinyilatkoztatásaimat.
23 A Szentléleknek ez a fénye, Isten
bölcsessége hamarosan uralkodni fog ebben a
harmadik korszakban, amelyet most láttok
kialakulni, és megvilágítja majd a
szellemiségre szoruló, az igazságra szomjazó
és a szeretetre éhes emberiség elméjét.
24 Ugyanígy igaz az is, emberek, hogy egy
Isten nyilatkoztatta ki magát az embereknek,
bár három különböző aspektusban: ha az Atya
műveiben keresitek a szeretetet abban az első
korban, meg fogjátok találni; és ha a
bölcsesség fényét keresitek, azt is felfedezitek,
ahogyan Krisztus műveiben és szavaiban
nemcsak a szeretettel, hanem a hatalommal
és a bölcsességgel is találkoztok. Mi lenne
tehát furcsa abban, ha a Szentlélek műveiben
ebben az időben egyszerre fedeznétek fel
erőt, törvényt és hatalmat, valamint
szeretetet, gyengédséget és gyógyító
balzsamot? (293, 20 - 21, 25 - 26)
25. Törvény, szeretet, bölcsesség - ez a három
kinyilatkoztatási forma, amelyben
megmutattam magam az embernek, hogy
szilárd meggyőződése és teljes ismerete
legyen Teremtőjéről a fejlődés útján. A
kinyilatkoztatás e három fázisa különbözik
egymástól, de mindháromnak egy és ugyanaz
az eredete, és összességükben az abszolút
tökéletességet jelentik. (165, 56)
26 Bennem van a Bíró, az Atya és a Mester - a
kinyilatkoztatás három különböző fázisa egy
lényben, a hatalom három központja és a lét
egyetlen lényege: a szeretet. (109,40)
27 Én vagyok az Úr, aki mindenkor
megszabadítottalak titeket a haláltól. Én
vagyok az egyetlen Isten, aki mindig is beszélt

hozzátok. Krisztus az én "Igém", aki Jézuson
keresztül szólt hozzátok. Azt mondta nektek:
"Aki ismeri a Fiút, az ismeri az Atyát." És a
Szentlélek, aki ma szól hozzátok, az is én
vagyok, mert csak egy Szentlélek van, csak egy
Ige van, és ez az enyém.
28 Figyeljetek, tanítványaim: az "Első Korban"
adtam nektek a Törvényt, a Másodikban
megtanítottalak benneteket a Szeretetre,
amellyel értelmeznetek kell ezeket a
parancsolatokat, és most, ebben a Harmadik
Korban küldöm nektek a Fényt, hogy
behatolhassatok mindannak az értelmébe,
amit kinyilatkoztattak nektek; küldöm nektek
a Fényt, hogy behatolhassatok mindannak az
értelmébe, amit kinyilatkoztattak nektek;
küldöm nektek a Fényt, hogy behatolhassatok
mindannak az értelmébe, amit
kinyilatkoztattak nektek.
29 Miért akarsz tehát három istenséget
felfedezni, amikor csak egy Isteni Szellem van,
amely az enyém?
30 Én adtam a törvényt az első embereknek,
és mégis azt mondtam Mózesnek, hogy
elküldöm a Messiást. Krisztus, akiben átadtam
nektek az Én "Igémet", akkor mondta nektek,
amikor küldetése már véget ért: "Visszatérek
az Atyához, akitől jöttem". Azt is mondta
nektek: "Az Atya és én egy vagyok". De ezután
megígérte, hogy elküldi nektek az Igazság
Lelkét, aki az Én akaratomnak és a ti
fejlődéseteknek megfelelően megvilágítja
kinyilatkoztatásaim titkát.
31. De ki tud fényt deríteni a titkaimra és
megmagyarázni ezeket a rejtélyeket? Ki
oldhatja fel bölcsességem könyvének
pecsétjeit, ha nem én?
32. Bizony mondom nektek, a Szentlélek,
amelyet jelenleg valami másnak tartotok, mint
Jehovát és Krisztust, nem más, mint a
bölcsesség, amelyet a szellemetek tudomására
hozok, hogy megértessem, meglássátok és
megéreztessem veletek az igazságot. (32, 22 27)
33. Egyesítsd elmédben és szellemedben
Istenként való kinyilatkoztatásaimat, amelyek
a Törvényt hirdetik számodra; Atyaként való
kinyilatkoztatásaimat, amelyek végtelen
szeretetemet tárják eléd; és Mesterként való
tanításaimat, amelyek bölcsességemet tárják
eléd, akkor mindebből egy lényeget, egy Isteni
szándékot fogsz kapni: hogy a szellemi fény
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útján juss el Hozzám - valami több, mint egy
megnyilvánulás számodra. A saját
Királyságomba akarlak vezetni benneteket,
ahol örökké jelen vagyok nektek, örökké
bennetek. (324, 58)
34. Nem ez lesz az első alkalom, hogy az
emberek küzdenek egy isteni kinyilatkoztatás
értelmezéséért, vagy azért, hogy világosságot
szerezzenek egy olyan kérdésben, amely
rejtélyként tárul a szemük elé. Már a "második
korszakban", a világban végzett prédikációs
munkám után az emberek Jézus
személyiségéről vitatkoztak, tudni akarták,
hogy isteni volt-e vagy sem, hogy egy volt-e az
Atyával vagy tőle különálló személy.
Mindenféleképpen megítélték és vizsgálták a
tanításomat.
35 Most ismét értelmezések, viták, érvek és
vizsgálatok tárgya leszek.
36 Meg fogják vizsgálni, hogy Krisztus Lelke,
amikor kinyilatkoztatta magát, független volte az Atya Lelkétől; és lesznek, akik azt
mondják, hogy a Szentlélek volt az, aki beszélt,
és nem az Atya vagy a Fiú.
37. De amit ti "Szentléleknek" hívtok, az Isten
Fénye, és amit ti "Fiúnak" hívtok, az az Ő
"Igéje". Amikor tehát itt halljátok ezt a szót,
amikor a "Második Korszak" tanításomat
használjátok, vagy amikor az "Első Korszak"
törvényére és kinyilatkoztatásaira gondolsz,
legyetek tudatában annak, hogy az Egyetlen
Isten jelenlétében vagytok, halljátok az ő
szavát és kapjátok szellemének fényét. (216,
39 - 42)

40. Az Én szavamnak köszönhetően
megérzitek az Atya és minden teremtett dolog
között fennálló harmóniát, megértitek, hogy
Én vagyok az Esszencia, amely minden lényt
táplál, és hogy ti Önmagam részei vagytok.
(185, 26 - 28)
41. Az Atya Szelleme láthatatlan, de végtelen
formákban nyilvánul meg. Az egész
világegyetem nem más, mint az Istenség
anyagi megnyilvánulása. Minden teremtett
dolog az Igazság tükörképe.
42. Azoknak a szellemeknek a létét, akik az én
Istenségem gyermekei, aszerint, hogy hol
laknak, életformák sorával vettem körül,
amelyekbe bölcsességet, szépséget, életerőt
és értelmet helyeztem, hogy minden egyes
ilyen otthonban a leglátványosabb
bizonyítékát adjam létezésemnek és
elképzelést adjak hatalmamról. Rámutatok,
hogy az élet értelme a szeretetben, a
megismerésben, az igazság megismerésében
rejlik. (168, 9 -10)
43. Tanítványok, belőlem származik a három
természet: Az isteni, a spirituális és az anyagi.
Mint minden teremtett dolog Teremtője és
Tulajdonosa, isteni és ugyanakkor érthető
módon tudok hozzátok szólni. Mivel az anyagi
természet belőlem származik, hangomat és
szavamat fizikailag is hallhatóvá tehetem,
hogy megértessem magam az ember számára.
44. Én vagyok a tökéletes tudomány,
mindennek az eredete, minden oknak az oka,
és a fény, amely mindent megvilágít. Én
minden teremtett dolog, minden tanulás felett
állok. (161, 35 - 36)
45 Most van a megértés, a szellem és az elme
megvilágosodásának ideje, amikor az ember
végre szellemileg keresni fog Engem, mert fel
fogja ismerni, hogy Isten nem egy személy
vagy egy képzeletbeli fogalom, hanem
korlátlan és abszolút Egyetemes Szellem. (295,
29)

Isten mint Teremtő Szellem és Atya
38. Én vagyok a lényege mindannak, ami
teremtett. Minden az én végtelen hatalmam
által él. Minden testben és minden formában
jelen vagyok. Mindannyiótokban ott vagyok,
de fel kell készülnötök és érzékennyé kell
tennetek magatokat, hogy érezhessetek és
felfedezhessetek Engem.
39. Én vagyok az élet lehelete minden lény
számára, mert én vagyok az Élet. Ezért
megértettem veletek, hogy ha jelen vagyok
minden művetekben, nem szükséges agyagba
vagy márványba készíteni képmásomat ahhoz,
hogy imádjatok Engem, vagy hogy közel
érezzétek magatokhoz. A megértés hiánya
csak arra szolgált, hogy az emberiséget
bálványimádásra csábítsa.

Krisztus; Isten szeretete és igéje
46. Mielőtt az Atya Jézusban megismertette
magát az emberiséggel, anyagi formák és
események segítségével küldte el nektek
kinyilatkoztatásait. Krisztus neve alatt
ismertétek meg Őt, aki kinyilvánította Isten
szeretetét az emberek között, de amikor a
földre jött, már kinyilatkoztatta magát, mint az
Atya, ezért nem azt kell mondanotok, hogy
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Krisztus született a világban - Jézus volt az, aki
született, a test, amelyben Krisztus lakott.
47 Gondolkodjatok, és végre megértetek
Engem, és elismeritek, hogy Krisztus volt Jézus
előtt, mert Krisztus az Isten szeretete. (16, 6 7)
48. Itt vagyok veled, erőt adok neked, hogy
harcolj a lelked örök békéjéért. De őszintén
mondom nektek, még mielőtt az emberiség
megismert volna Engem, már a végtelenségből
megvilágosítottalak benneteket, és beszéltem
a szívetekhez. Mert mivel egy vagyok az
Atyával, mindig is benne voltam. Koroknak
kellett eltelniük az emberiség felett, amíg a
világ befogadott Engem Jézusban és
meghallotta Isten Igéjét, bár el kell mondanom
nektek, hogy nem mindenki, aki akkoriban
hallotta tanításomat, rendelkezett a szükséges
szellemi fejlődéssel ahhoz, hogy megérezze
Isten jelenlétét Krisztusban. (300, 3)
49. Jehovában egy kegyetlen, szörnyű és
bosszúálló Istent véltél felismerni. Akkor az Úr,
hogy megszabadítson benneteket
tévedéseitektől, elküldte nektek Krisztust, az ő
isteni Szeretetét, hogy "megismerve a Fiút,
megismerjétek az Atyát"; és mégis, a tudatlan
emberiség, újból belegabalyodva a bűnébe,
azt hiszi, hogy egy feldühödött és megsértett
Jézust lát, aki csak arra vár, hogy a "Szellemi
Völgyben" megérkezzenek azok, akik
megsértették őt, hogy azt mondja nekik:
"távozzatok tőlem, nem ismerlek titeket"; és
hogy azonnal a legkegyetlenebb kínokat
szenvedjék el az örökkévalóságban.
50. Itt az ideje, hogy megértsétek tanításaim
jelentését, hogy ne essetek tévedésbe. Az
isteni szeretet nem fog megakadályozni
abban, hogy hozzám jöjjetek; de ha nem
teszitek jóvá hibáitokat, akkor lelkiismeretetek
kérlelhetetlen bírája lesz az, aki megmondja
nektek, hogy nem vagytok méltók arra, hogy
belépjetek a Fény Országába. (16, 46 - 47)
51. Azt akarom, hogy olyanok legyetek, mint a
Mesteretek, hogy joggal nevezzétek
magatokat tanítványaimnak. Az én örökségem
a szeretet és a bölcsesség. Krisztus volt az, aki
eljött hozzátok, és Krisztus az, aki ebben a
pillanatban beszél hozzátok; de ne próbáljatok
meg elválasztani Engem Istentől, vagy kívüle
látni Engem, mert Én egy vagyok és mindig is
egy voltam az Atyával.

52. Elmondtam nektek, hogy Krisztus az Isteni
Szeretet; ezért ne próbáljatok meg
elválasztani Engem az Atyától. Azt hiszed,
hogy Ő olyan Atya, aki nem szereti a
gyermekeit? Honnan veszed ezt az ötletet? Itt
az ideje, hogy ezt felismerjétek.
53 Senki ne szégyellje Istent, a Teremtőt
Atyának nevezni, mert ez az ő igaz neve. (19,
57 - 58)
54 Jézusban a világ meglátta az emberré lett
Istent. Az emberek csak a szeretet leckéit, a
végtelen bölcsesség tanításait, a tökéletes
igazságosság bizonyítékait kapták tőle, de
soha egy erőszakos szót, a harag egyetlen
tettét vagy jelét sem. Nézd meg inkább,
mennyire megsértették és kigúnyolták. Olyan
tekintély és minden hatalom volt a kezében,
amilyennel az egész világ nem rendelkezik, de
szükséges volt, hogy a világ megismerje Atyját
az ő igazi természetében, az ő igazi
igazságosságában és irgalmasságában.
55 Jézusban a világ olyan Atyát látott, aki
mindent megad gyermekeiért anélkül, hogy
cserébe bármit is követelne magának; olyan
Atyát, aki végtelen szeretettel megbocsátja a
legsúlyosabb bűnöket is, anélkül, hogy valaha
is bosszút állna, és olyan Atyát, aki ahelyett,
hogy elvenné az életét az őt megsértő
gyermekeinek, megbocsát nekik, és vérével
megmutatja nekik a lelki megváltásukhoz
vezető utat. (160, 46 - 47)
56. Emberként Jézus volt az eszményképetek
és a tökéletesség megvalósulása; hogy benne
olyan példát kapjatok, amely méltó a
követésre, meg akartam tanítani nektek,
milyennek kell lennie az embernek ahhoz,
hogy hasonlóvá váljon az Istenéhez.
57 Egy Isten van, és Krisztus egy vele, mert Ő
az Istenség "Igéje", az egyetlen út, amelyen
keresztül elérheted minden teremtett dolog
Atyját. (21, 33 - 34)
58 Tanítványok, Krisztus az isteni Szeretet
legfőbb megnyilvánulása, a fény, amely életet
jelent a szellem régióiban; a fény, amely
áthatol a sötétségen és feltárja az igazságot
minden szellemi tekintet előtt, feloldja a
titkokat, megnyitja az ajtót és megmutatja az
utat a bölcsességhez, az örökkévalósághoz és
a szellem tökéletességéhez. (91, 32)
A Szentlélek - Isten igazsága és bölcsessége.
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59. A bölcsességben rejlik a gyógyító erő és a
vigasztalás, amelyre szíved vágyik. Ezért
ígértem nektek egyszer az igazság szellemét,
mint a vigasztalás szellemét.
60 De feltétlenül szükség van a hitre ahhoz,
hogy ne álljunk meg a fejlődés útján, és ne
érezzünk félelmet a megpróbáltatásoktól.
(263, 10 - 11)
61 Ez a Fény Korszaka, amelyben az Isteni
Bölcsesség, amely a Szentlélek fénye, még a
szív és az elme legtitkosabb zugaiba is be fog
világítani. (277, 38)

6 Ha időnként könnyeket hullatott, az az
emberi anya sírása volt, a testi természet
érezte a fájdalmat a fiában, a saját testében.
7 De vajon tanítványa volt-e a Mesternek, a
Fiának? Nem. Máriának semmit sem kellett
tanulnia Jézustól. Ő maga az Atyában volt, és
csak azért testesült meg, hogy betöltse ezt a
gyönyörű és nehéz feladatot.
8 Vajon az a kiváló Anyai Szív csak a
legkedvesebb Fiának szeretetére
korlátozódott? Természetesen nem; azon a kis
emberi szíven keresztül az anyai szív
megnyilvánult vigasztalásokban és magasztos
szavakban, tanácsokban és jótéteményekben,
csodákban, fényben és igazságban.
9 Soha nem mutogatta magát, soha nem
tévesztette meg a Mester szavát. De ahogyan
a bölcsőként szolgáló bölcső lábainál volt, úgy
volt a kereszt lábainál is, amelyen a Fiú, a
Mester, az egész teremtés Atyja meghalt, és
emberként lehelt utoljára levegőt.
10 Így teljesítette be emberi anyai sorsát, és
példát mutatott minden anya és minden
ember számára. (360, 28 - 31)

20. fejezet - Mária; Isten anyai
szeretete
Mária földi létezése az alázatban
1 Mária mennyei kertem virága, akinek
lényege mindig is a lelkemben volt.
2 Látjátok itt ezeket a virágokat, amelyek
alázatban rejtik el szépségüket?
Hasonlóképpen Mária is az volt és az is: a
szépség kimeríthetetlen forrása azok számára,
akik képesek tisztasággal és tisztelettel
szemlélni őt, és a jóság és gyengédség kincse
minden lény számára.
3 Mária végigjárta a világot, elrejtve isteni
természetét; tudta, hogy ki ő és ki a Fia, de
ahelyett, hogy ezzel a kegyelemmel
dicsekedett volna, csak a Magasságos
szolgájának, az Úr tanácsának eszközének
vallotta magát. (8, 42 - 43, 46)
4 Mária tudta, hogy olyan Királyt fog kapni, aki
hatalmasabb és nagyobb a föld minden
királyánál. De vajon ezért koronázta magát
királynővé a férfiak között? Hirdette-e ajkai
tereken, utcákon, egyszerű kunyhókban vagy
palotákban, hogy ő lesz a Messiás anyja, hogy
az ő méhéből fog megszületni az Atya
"Egyszülött Fia"?
5 Bizony nem, népem: a legnagyobb alázat,
szelídség és kegyelem volt benne, és az ígéret
valóra vált. Emberi anyai szíve boldoggá lett,
és már a szülés előtt - akkor és utána a Fiú
egész életében - a legszeretőbb anya volt, aki
lelkileg ismerte Jézus sorsát, küldetését,
amelyet az emberek között kellett betöltenie,
és azt, amiért jött. Soha nem ellenezte ezt a
sorsot, mert osztozott ugyanabban a
munkában.

Mária és Jézus
11 Gyakran kérdezik, hogy Jézus miért
engedte meg, hogy még a keresztre feszítése
után is lássa magát a bűnös Magdolna, majd
miért ment el a tanítványaihoz, de arról nem
tudunk semmit, hogy meglátogatta volna az
Anyját. Erre azt mondom nektek, hogy nem
volt szükség arra, hogy Máriának ugyanúgy
megismertessem magam, mint ahogyan azt
vele tettem. Krisztus és Mária egyesülése
ugyanis mindig is létezett, már a világ létezése
előtt is.
12. Jézuson keresztül kinyilatkoztattam
magam az emberiségnek, hogy megmentsem
a bűnösöket, és hagytam, hogy a keresztre
feszítés után megnézzenek Engem, hogy
újraéleszthessem azok hitét, akiknek
szükségük volt Rám. De valóban, mondom
nektek, Máriának, mint embernek, az Én
szerető Anyámnak, nem volt szüksége arra,
hogy lemosdjon magáról bármilyen foltot, és
nem lehetett hitbeli hiányossága sem, mert
már azelőtt tudta, hogy kicsoda Krisztus,
mielőtt felajánlotta volna Neki anyai méhét.
13. Nem volt szükség arra, hogy Lelkemet
emberszámba vegyem, hogy meglátogassam
azt, aki ugyanazzal a tisztasággal és
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szelídséggel, amellyel méhében fogadott
Engem, visszavitt Engem abba az Országba,
ahonnan jöttem. De ki tudhatná, hogyan
beszéltem hozzá magányában, és milyen isteni
simogatással vette körül Lelkem?
14 Így válaszolok azoknak, akik ezt a kérdést
feltették nekem, mert gyakran azt gondolták,
hogy Jézusnak először az anyjánál kellett volna
meglátogatnia.
15 mennyire más volt az a forma, amelyben
megismertettem magam Máriával, mint az,
amelyben Magdolna és a tanítványaim
számára érzékeltettem magam. (30, 17 - 21)

tényt, hogy egyszerre volt szűz és anya. Ennek
oka az, hogy az ember természeténél fogva
hitetlen, és nem tudja, hogyan ítélje meg az
Isteni Műveket felébredt lélekkel. Ha
tanulmányozná a szentírásokat, és feltárná
Mária megtestesülését és őseinek életét,
végül megtudná, hogy ki ő. (221, 3)
23 Istennek a teremtményei iránt való
gyengéd szeretetének nincs formája.
. Mindazonáltal a második korszakban Mária,
Jézus anyja személyében női alakot öltött.
A Szűz Mária jelenéseiből ismert Mária alakja
ezért csak egy rövid időre felvett szellemi
kinyilatkoztatási alaknak tekinthető.
24. Értsétek meg, hogy Mária mindig is
létezett, hiszen lényege, szeretete,
gyengédsége mindig is az Istenségben volt.
25 Mennyi elméletet és tévedést alkottak az
emberek Máriáról! Anyaságáról,
fogantatásáról és tisztaságáról. Mennyit
káromoltak közben!
26. Azon a napon, amikor valóban megértik
ezt a tisztaságot, azt fogják mondani
maguknak: "Jobb lenne nekünk, ha soha nem
születtünk volna meg". Tűzkönnyek fognak
égni a lelkükben. Akkor Mária beburkolja őket
kegyelmével, az Isteni Anya megvédi őket
köpenyével, az Atya pedig megbocsát nekik, és
végtelen szeretettel mondja: "Figyeljetek és
imádkozzatok, mert én megbocsátok nektek,
és bennetek megbocsátok és megáldom a
világot." Ezután az Atya meg fog bocsátani
nekik. (171, 69 - 72)

Mária szüzessége
16 A hegy csúcsán, ahol a Mester van, ott van
Mária is, az Egyetemes Anya - aki a "Második
Korszakban" asszonnyá lett, hogy az "Isteni
Ige" megtestesülésének csodája valósággá
váljon.
17 Az ember gyakran ítélkezett és kutatta
Máriát, és azt is, hogy Jézus milyen módon jött
a világra, és ezek az ítéletek elszakították az
anyai Lélek tisztaságának ruháját, akinek szíve
az ő vérét a világra eresztette.
18 Ebben az időben elhúztam az ismeretlen
fátylát, hogy eltávolítsam a hitetlenek
kételyeit, és hogy megismertessem velük a
szellemi tanításokat.
19 Az emberek az én igazságomból, mely
olyan, mint az út, sok mellékutat csináltak,
melyeken többnyire eltévednek. Míg egyesek
a Mennyei Édesanya közbenjárását keresik,
mások pedig félreértik őt, szeretetének és
gyengédségének köpenye mindenkit örökre
beburkol.
20. Az idők kezdetétől fogva kinyilatkoztattam
a Szellemi Anya létezését, akiről a próféták
beszéltek, még mielőtt megszületett volna.
(228, 1 - 5)
21 Máriát azért küldték, hogy kinyilatkoztassa
erényét, példáját és tökéletes istenségét. Ő
nem olyan nő volt, mint a többi férfi. Más
természetű nő volt, és a világ szemlélte az
életét, megismerte gondolkodásmódját és
érzéseit, tudott szellemének és testének
tisztaságáról és kegyelméről.
22 Ő az egyszerűség, az alázat, az önzetlenség
és a szeretet példaképe. De bár életét ismerte
az akkori világ és a következő nemzedékek,
sokan vannak, akik nem ismerik el erényét,
szüzességét. Nem tudják megmagyarázni azt a

Mária példája a nők számára
27 A ti Mesteretek élete példa minden ember
számára. De mivel az asszony nem
rendelkezett útmutatással az anyai feladatát
illetően, Mária az isteni finomság
megtestesítőjeként küldték hozzá, aki nőként
jelent meg az emberek között, hogy ugyanígy
az alázat isteni példáját adja nektek. (101, 58)
28 Áldott asszonyok, ti is az én
apostolságomhoz tartoztok. Nincs különbség
az ember lelke és a tiéd között, még akkor
sem, ha fizikailag különbözőek vagytok, és
még akkor sem, ha mindkettőtök feladata
más.
29 Vedd Jézust lelked urává, és kövesd őt a
szeretete által kijelölt úton. Tegyétek
magatokévá az ő szavát, és fogadjátok el a
keresztjét.
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30. Ugyanazokkal a szavakkal beszélek a
szellemetekhez, amelyekkel az emberekhez
beszélek, mert szellemileg egyenlőek vagytok.
Mindazonáltal, ha női szívetek példát keres,
hogy utánozhassátok, ha tökéletes példákra
van szükségetek, hogy támogassanak
benneteket abban, hogy tökéletesítsétek
magatokat az életben, emlékezzetek Máriára,
figyeljétek őt egész földi életében.
31 Az Atya akarata volt, hogy Mária alázatos
életét a tanítványaim írják le, akik ismerték őt
egész szolgálata alatt, és tanácskoztak vele.
32 Ez az élet - szerény azok számára, akik
ismerik - ragyogó volt születésétől a világ
végéig. Mária lelkének alázatosságával,
végtelen gyengédségével, szívének
tisztaságával, az emberiség iránti szeretetével,
amelyet inkább csendben, mint szavakkal
fejezett ki, tudván, hogy Ő, aki az emberekhez
szól, Krisztus.
33. Mária lelke maga az Anyai Szeretet volt,
amely az Atyából áradt ki, hogy az
emberiségnek az alázat, az engedelmesség és
a szelídség tökéletes példáját adja. Az ő útja a
világban a fény ösvénye volt, az élete
egyszerű, fenséges és tiszta. Benne teljesedtek
be azok a próféciák, amelyek azt hirdették,
hogy a Messiás szűztől fog születni.
34 Csak ő volt képes arra, hogy méhében
hordozza Isten magvát, csak ő volt méltó arra,
hogy Jézus küldetésének beteljesedése után is
az emberiség Szellemi Anyja maradjon.
35 Ezért, asszonyok, Mária a ti tökéletes
példaképetek. De forduljatok hozzá, és
vegyétek őt példaképetekül a csendjében, az
alázatosság cselekedeteiben, a végtelen
önmegtagadásban a rászorulók iránti
szeretetből, a csendes fájdalmában, a mindent
megbocsátó könyörületében és a
szeretetében, amely közbenjárás, vigasztalás
és édes segítség.
36. Szüzek, házastársak, anyák, szülő nélküli
lányok vagy özvegyek, magányos nők, ti,
akiknek fájdalommal átitatott szívetek van hívjátok Máriát szerető és gondoskodó
édesanyátoknak, hívjátok őt
gondolataitokban, fogadjátok őt lelketekben
és érezzétek őt szívetekben. (225, 46 - 54)

37. Mária csendben járt a világban, de békével
töltötte meg a szíveket, közbenjárt a
rászorulókért, imádkozott mindenkiért, és
végül az emberek tudatlansága és gonoszsága
miatt a megbocsátás és az együttérzés
könnyeit ontotta. Miért ne fordulhatnál
Máriához, ha az Úrhoz akarsz jönni, hiszen
általa kaptad meg Jézust? Nem egyesült-e
anya és fia a Megváltó halálának órájában?
Nem keveredett-e a Fiú vére az Anya
könnyeivel abban a pillanatban? (8, 47)
38. A keresztről a világra hagytam az élet és a
szellemi bölcsesség könyvét, egy olyan
könyvet, amelyet az emberek évszázadokon,
korokon és korszakokon át értelmeznek és
megértenek. Ezért mondtam a fájdalomtól
megrendült Máriának a kereszt lábánál:
"Asszony, ez a te Fiad", és tekintetemmel
Jánosra mutattam, aki abban a pillanatban
megtestesítette az emberséget, de a Krisztus
jó tanítványává változott emberséget, a
spiritualizált emberséget.
39 Jánoshoz is így szóltam: "Fiam, ez a te
anyád" - szavak, amelyeket most
megmagyarázok nektek.
40. Mária megtestesítette a tisztaságot, az
engedelmességet, a hitet, a gyengédséget és
az alázatot. Ezen erények mindegyike annak a
létrának egy-egy fokozata, amelyen a szent és
tiszta asszony méhében leszálltam a világra,
hogy emberré váljak.
41 A gyengédség, a tisztaság és a szeretet az
isteni méh, amelyben az élet magja
megtermékenyül.
42 az a létra, amelyen leereszkedtem
hozzátok, hogy emberré váljak és
gyermekeimmel lakjak, ugyanaz a létra,
amelyet felajánlok nektek, hogy
felemelkedjetek rajta Hozzám, emberi
lényekből fényszellemekké változtatva
magatokat.
43. Mária a létra, Mária az anyai méh.
Forduljatok hozzá, és találkozni fogtok Velem.
(320, 68 - 73)
44 Mária, a kereszt lábánál hagytalak téged,
azon a dombon, amely befogadta Véremet és
az Anya könnyeit. Ott maradt és várta
gyermekeit, mert ő lesz az, aki leveszi a
keresztet a vállukról, és megmutatja nekik a
mennybe vezető utat. (94, 73)
45 Mária üzenete a vigasztalás, a gyengédség,
az alázat és a remény üzenete volt. Azért

Mária, mint az emberiség szószólója,
vigasztalója és társmegváltója
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kellett a földre jönnie, hogy kinyilvánítsa anyai
természetét, és felajánlja szűz méhét, hogy
abban az "Ige" emberré válhasson.
46. De küldetése nem ért véget a földön. E
világon túl volt az ő igazi otthona, ahonnan az
együttérzés és gondoskodás köpenyét
terítheti minden gyermekére, ahonnan
nyomon követheti az elveszettek lépteit, és
kiáraszthatja mennyei vigasztalását a
szenvedőkre.
47. Sok évszázaddal azelőtt, hogy Mária a
világra jött volna, hogy beteljesítse isteni
sorsát - férfivá lett nőben -, Isten prófétája
bejelentette őt. Általa tudtátok meg, hogy egy
szűz fogantatni fog és Fiút szülni, akit
Immanuelnek fognak hívni, ami azt jelenti:
Isten velünk.
48 Máriában, a hibátlan asszonyban, akire a
Mennyei Anya szeretetének Lelke szállt le,
beteljesedett a próféta által meghirdetett
isteni ígéret.
49 Azóta ismeri őt a világ, és az emberek és
népek szeretettel emlegetik a nevét, és
fájdalmukban anyjukként vágyakoznak utána.
50 Fájdalmas Anyának nevezitek őt, mert
tudjátok, hogy a világ a fájdalom kardját döfte
a szívébe, és képzeletetekből nem tűnik el ez a
szomorú arc és a végtelen bánat kifejezése.
51 Ma azt akarom mondani nektek, hogy
távolítsátok el szívetekből a fájdalomnak ezt
az örökké tartó képét, és helyette gondoljatok
Máriára, mint egy kedves, mosolygós és
szerető anyára, aki lelkileg dolgozik, és segít
minden gyermekének, hogy felfelé fejlődjön a
Mester által kijelölt úton.
52. Rájöttetek már, hogy Mária küldetése nem
korlátozódott a földi anyaságra? Nem is a
"második korszakban" történt
megnyilvánulása volt az egyetlen, hanem egy
új korszak van fenntartva számára, amelyben
szellemtől szellemig fog szólni az emberekhez.
53 János tanítványom, a próféta és látnok,
elragadtatásában egy napba öltözött asszonyt
látott, egy szűzies, fénytől ragyogó nőt.
54 Ez az asszony, ez a szűz Mária, aki méhében
nem egy új Megváltót fog fogadni, hanem egy
egész világot, akik szeretettel, hittel és
alázattal táplálkoznak benne, hogy
Krisztusnak, minden tökéletesség Mesterének
isteni nyomdokaiba lépjenek.
55. A próféta látta, hogy az a nő úgy szenved,
mintha szülne, de ez a fájdalom az emberek

megtisztulásának, a szellemek
kiengesztelésének fájdalma volt. Amikor a
fájdalom véget ér, a lelkekben fény lesz, és
öröm fogja betölteni Egyetemes Anyátok
lelkét. (140, 44 - 52)
Mária isteni természete
56. Mennyei Édesanyátok köpenye
örökkévalóság óta árnyékot ad a világnak, és
szeretettel védi gyermekeimet, akik szintén a
tiétek. Mária, mint szellem, nem született a
világra; anyai lényege mindig is része volt
Nekem.
57. Ő az én tisztaságom, az én szentségem
házastársa. A lányom volt, amikor nővé vált, és
az anyám, amikor megkapta a megtestesült
Igét. (141, 63 - 64)
58. Mária lényében isteni, lelke egy az Atyával
és a Fiúval. Miért ítéljük őt emberként, amikor
ő volt a kiválasztott leány, akit az
emberiségnek már az idők kezdetétől fogva
bejelentettek, mint a tiszta teremtményt,
akiben az Isteni Ige megtestesül?
59. Miért káromolja hát az ember, és miért
kételkedik hatalmamban, és miért vizsgálja
tiszteletlenül műveimet? Ennek az az oka,
hogy nem merült el Isteni tanításaimban, nem
gondolkodott el azon, hogy mit mondanak a
szentírások, és nem vetette alá magát
akaratomnak.
60. Ma, a harmadik korszakban ő is kételkedik
abban, hogy Mária megismerteti magát az
emberekkel. De azt mondom nektek, hogy
minden cselekedetemben részt vesz, mert ő a
megtestesítője a leggyengédebb szeretetnek,
amely Isteni Lelkemben lakozik. (221, 4 - 6)
61. Mária a Szellem, aki annyira összeolvadt az
Istenséggel, hogy annak egyik aspektusát
alkotja, ahogyan azt a három megnyilvánulási
forma képviseli: Az Atya, az Ige és a Szentlélek
fénye. Ebben az értelemben Mária Isten Lelke,
aki kinyilatkoztatja és megtestesíti az Isteni
Gondviselést. (352, 76)
62. Hányan remélik, hogy a legmagasabb
mennyországba jutnak, hogy találkozhassanak
Máriával, akit mindig emberi alakban
képzelnek el, mint azt a nőt, aki a világban
volt, a megtestesült Krisztus anyját, és akit
trónon ülő királynőnek képzelnek el, szépnek
és hatalmasnak.
63. De én azt mondom nektek, hogy nem
szabad többé formát adnotok az Isteninek az
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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 szívekben,
de uralkodása az alázat, az irgalom és a
tisztaság uralma. De nincs trónja, ahogyan azt
a férfiak képzelik.
64. Gyönyörű, de olyan szépségű, amit még a
legszebb arccal sem lehet elképzelni. Szépsége
mennyei, és te soha nem leszel képes felfogni
a mennyei. (263, 30)

21. fejezet - Isten mindenhatósága,
mindenütt jelenléte és igazságossága
Isten ereje
1 Ha a mai ember minden tudománya ellenére
sem képes a természet elemeit akarata alá
hajtani - hogyan tudná hatalmát a szellemi
erőkre kényszeríteni?
2 Ahogyan a kozmoszban az égitestek követik
változatlan rendjüket, anélkül, hogy az ember
akarata megváltoztathatná őket pályájukon
vagy sorsukon, úgy a szellemi világban
fennálló rendet sem változtathatja meg senki.
3. Én teremtettem a nappalt és az éjszakát,
vagyis én vagyok a fény, és rajtam kívül senki
más nem tudja visszatartani. Ugyanez igaz a
spirituálisra is. (329, 31 - 33)
4 Ha hisztek bennem, bízhattok abban, hogy
hatalmam végtelenül nagyobb, mint az
emberek bűne, és hogy ezért az embernek és
életének meg kell változnia, amint a bűn utat
enged az igazság és az igazságosság fényének.
5 El tudod képzelni az életet ebben a világban,
ha az emberek Isten akaratát teljesítik? (88, 59
- 60)
6. 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 a hatalomhoz képest,
amelyet a gonosz birtokol az emberekben? Az
emberben lévő sötétséget az isteni fény fölött
állónak tartod? Soha! Mondd nekem a szíved.
7 ne feledjétek: az én feladatom, miután
megadtam nektek a létet, az, hogy a
tökéletességre vezesselek benneteket, és hogy
mindnyájatokat egy szellemi családban
egyesítselek; és ne felejtsétek el, hogy az én
akaratom mindenek felett megvalósul.
8 Én, az Isteni Magvető, észrevétlenül
helyezem el minden lélekbe a szeretet magját.
Egyedül én tudom, mikor fog ez a mag az
egész emberiségben kicsírázni, és egyedül én
vagyok képes végtelen türelemmel várni
munkáim gyümölcsére. (272, 17 - 19)
9 Nem akarlak megalázni titeket
nagyságommal, és nem is akarok dicsekedni
vele, de mégis megmutatom nektek,
amennyire akaratom szerint, hogy a
legnagyobb örömöt érezzétek, hogy a minden
hatalommal, bölcsességgel és tökéletességgel
rendelkező Isten a ti Atyátok.

Mária egyetemes karizmája
65. Mária, a ti Egyetemes Édesanyátok
Bennem él, és a leggyengédebb simogatásokat
adja nagyon szeretett gyermekeinek. Azért
volt a szívetekben, hogy otthagyja bennük a
békéjét és a szentély előkészítését. Mária
őrködik a világ felett, és szárnyait kitárja
fölötte, mint egy pacsirta, hogy megvédje azt
pólustól pólusig. (145,10)
66. Istenségemben él a közbenjáró szeretet;
ez Mária. Hány szív, amely elzárkózott a hit
elől, nyílt meg rajta keresztül a bűnbánatra és
a szeretetre! Az ő anyai lényege jelen van
minden teremtésben, mindenki érzi, és mégis
vannak, akik nyílt szemmel tagadják. (110, 62)
67 Azok, akik tagadják Mária isteni anyaságát,
megtagadják az egyik legszebb
kinyilatkoztatást, amelyet az Istenség adott az
embernek.
68. Azok, akik elismerik Krisztus istenségét, és
tagadják Máriát, nem tudják, hogy ezzel
lemondanak az istenségemben rejlő
leggyengédebb és legkedvesebb vonásról.
69. Hányan vannak, akik azt hiszik, hogy
ismerik a Szentírást, és mégsem tudnak
semmit, mert semmit sem értettek meg. És
hányan vannak, akik annak ellenére, hogy azt
hiszik, felfedezték a Teremtés nyelvét,
tévedésben élnek.
70. Az Anyai Lélek szeretettel tevékenykedik
minden lényben, mindenütt láthatjátok a
képmását. Isteni anyai szeretete áldott
magként hullott minden teremtmény szívébe,
és a természet minden országa ennek élő
tanúbizonysága, és minden anyai szív oltár,
amelyet e nagy szeretet előtt emeltek. Mária
egy isteni virág volt, és a gyümölcs Jézus.
(115,15-18)
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10. Örülj annak a gondolatnak, hogy soha nem
fogod látni hatalmam végét, és hogy minél
magasabbra fejlődik a szellemed, annál jobban
fogsz Engem felismerni. Ki ne értene egyet
azzal a tudattal, hogy soha nem fogja elérni az
ő Urának nagyságát? Nem állapodtatok meg a
földön, hogy a földi apátokhoz képest
fiatalabbak lesztek években? Nem adtatok-e
neki szívesen tapasztalatot és hatalmat? Nem
örültél-e annak, hogy nálad erősebb férfi az
apád - büszke, bátor és erényekkel teli? (73,
41 - 42)
11 Mit jelent az emberek hatalma az én
hatalmammal szemben? Mit tehet az anyagias
népek ellenállása a spiritualizáció végtelen
erejével szemben? Semmi!
12 Hagytam, hogy az ember hatalomvágyának
határáig és gőgjének csúcsára jusson, hogy
felfedezhesse, hogy a szabad akarat ajándéka,
amellyel az Atya felruházta, igazság.
13 De akkor, amikor elérte a határt, kinyitja
szemeit a világosságra és a szeretetre, és
meghajol jelenlétem előtt, legyőzve az
egyetlen abszolút hatalom és az egyetlen
egyetemes bölcsesség által, amely a ti
Isteneteké. (192, 53)

17. Hasonlóképpen, minél inkább eltávolodtok
attól, ami jó, ami igaz, ami megengedett, és
átadjátok magatokat a sötét és önző élet
materializmusának, annál inkább éreznetek
kell, hogy egyre távolabb kerülök tőletek.
Minél inkább eltávolodik a szívetek törvényem
teljesítésétől, annál érzéketlenebbé válik
Isteni Jelenlétem iránt.
18 megértitek, hogy miért teszem most ebben
a formában ismertté Szavamat, és miért
készítelek fel benneteket a szellem és szellem
közötti párbeszédre.
19 Mivel végtelenül távolinak gondoltatok
Engem, nem értettétek, hogyan jöjjetek
hozzám. Azért kerestelek meg benneteket,
hogy éreztessem veletek Isteni Jelenlétemet,
és hogy bebizonyítsam nektek, hogy az Atya és
gyermekei között nincsenek távolságok vagy
terek, amelyek elválasztják őket. (37, 27 -32)
20. Ha azt hiszitek, hogy elhagytam a
trónomat, hogy megismertessem magam
veletek, akkor tévedtek, mert az a trón,
amelyet elképzeltek, nem létezik. A trónok a
hiú és arrogáns embereknek valók.
21. Mivel Lelkem végtelen és mindenható,
nem lakik egy bizonyos helyen: Ő mindenütt,
mindenütt ott van, a szellemi és az anyagi
világban. Hol van tehát az a trón, amelyet
Nekem tulajdonítasz?
22 Ne adjatok Nekem anyagi fizikai formát egy
olyan trónon, mint a földiek, szabadítsatok
meg Engem attól az emberi formától, amit
mindig adtok Nekem, ne álmodjatok többé
egy olyan Mennyországról, amit emberi
elmétek nem képes felfogni. Amikor
megszabadultok mindettől, olyan lesz, mintha
széttörnétek a láncokat, amelyek megkötöztek
benneteket, mintha egy magas fal omlana
össze a tekintetetek előtt, mintha egy sűrű
köd felszállna, és lehetővé tenné számotokra,
hogy egy határok nélküli horizontot és egy
végtelen, ragyogó, de a szellemetek számára
elérhető égboltot szemléljetek.
23 Egyesek azt mondják: Isten a mennyben
van, mások azt: Isten a túlvilágon lakik. De
nem tudják, mit beszélnek, és nem értik, mit
hisznek. Valóban a Mennyben "lakom", de
nem azon a bizonyos helyen, amit ti
elképzeltetek: A világosság, az erő, a szeretet,
a bölcsesség, az igazságosság, a boldogság, a
tökéletesség mennyországában lakom. (130,
30, 35 - 36)

Isten jelenléte minden teremtett dologban
14. Nincs meghatározott vagy korlátozott
helyem, ahol a végtelenben lakozom, mert
jelenlétem minden létezőben ott van, mind az
isteni, mind a szellemi, mind az anyagi
világban. Tőlem nem tudjátok megmondani,
hogy az Én Országom melyik irányban fekszik;
és ha tekinteteket a magasba emelitek, és az
ég felé irányul, azt csak jelképesen tegyétek.
Mert a bolygótok szüntelenül forog, és
minden egyes mozdulatával új égi szakaszokat
és új magasságokat kínál nektek.
15 Mindezzel azt akarom mondani nektek,
hogy nincs távolság köztetek és köztem, és
hogy az egyetlen dolog, ami elválaszt titeket
Tőlem, azok a törvénytelen cselekedetek,
amelyeket tökéletes Törvényem és a
szellemetek közé helyeztek.
16 Minél nagyobb a tisztaságod, minél
magasztosabbak a cselekedeteid és minél
állandóbb a hited, annál közelebb, annál
bensőségesebb, annál elérhetőbb leszek az
imádságodhoz, annál közelebb fogsz Engem
érezni.
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24 Egyetemes jelenlétem mindent betölt, a
világegyetem egyetlen helyén vagy élőhelyén
sincs üresség, mindent Én hatok át. (309, 3)
25. Elmondtam nektek, hogy olyan közel
vagyok hozzátok, hogy még a legtitkosabb
gondolataitokat is ismerem, hogy mindenhol
ott vagyok, ahol ti vagytok, mert mindenütt
jelen vagyok. Én vagyok a fény, amely
inspirációkkal vagy fénnyel teli ötletekkel
világítja meg elméteket.
26. Én vagyok bennetek, mert én vagyok a
Lélek, aki éltet benneteket, a lelkiismeret, aki
ítélkezik felettetek. Ott vagyok az érzékeidben
és a testedben, mert ott vagyok az egész
teremtésben.
27 Érezz Engem egyre inkább magadban és
mindenben, ami körülvesz, hogy amikor eljön
a pillanat, hogy elhagyd ezt a világot, teljesen
belépj a Szellemi Életbe, és ne zavarják meg a
lelkedet azok a benyomások, amelyeket az
érzékek világa hagyhat maga után; és még egy
lépéssel közelebb kerülsz Hozzám, aki a
végtelen tisztaság forrása vagyok, amelyből
örökké iszol majd. (180, 50 -52)
28. Tudjátok-e, hogy mi az eredete annak a
fénynek, amelyet a hanghordozók ajkai által
kimondott szavak tartalmaznak? Eredete a
jóságban, az isteni szeretetben, az Istentől
származó egyetemes fényben van. Ez egy
sugár vagy szikra abból a fénylő MindenLétből, amely életet ad nektek; ez része annak
a végtelen erőnek, amely minden dolgot
mozgat, és amely alatt minden dolog rezeg,
mozog és szüntelenül rója köreit. Ez az, amit ti
Isteni Sugárzásnak neveztek, ez az Isteni
Szellem fénye, amely megvilágosítja és
megeleveníti a szellemi lényeket.
29 Ez a sugárzás hatással van mind a
szellemre, mind a testre, mind a világokra,
mind az emberekre, növényekre és a teremtés
minden lényére. Szellemi a szellemnek, anyagi
az anyagnak, intelligencia az elmének, szeretet
a szíveknek. Ez a tudás, ez a tehetség, és ez az
öntudat, ez az ösztön, ez az intuíció, és ez
minden lény érzékszervei felett áll, rendjük,
természetük, fajtájuk és fejlettségi fokuk
szerint. De az eredet egy: Isten; és a lényege
egy: a szeretet. Mi lehet tehát lehetetlen
abban, hogy megvilágosítom e teremtmények
elméjét, hogy a szellemi fény üzenetét küldjék
nektek?

30. A növények megkapják az életsugárzást,
amelyet Lelkem küld nekik, hogy gyümölcsöt
teremjenek. A csillagok megkapják azt az erőt,
amelyet Szellemem küld nekik, hogy képesek
legyenek keringeni a pályájukon. A föld, amely
a jelenlegi élő tanúságtétel, amely minden
érzékszervetek számára hozzáférhető,
szüntelenül kapja az élet sugárzását, amely oly
sok csodát hoz ki kebeléből. Miért lenne tehát
lehetetlen, hogy az ember, akinek lényében
ékszerként ragyog a Lélek jelenléte, amelyben
az Én hasonlatossága megalapozódik,
közvetlenül az Én Lelkemtől kapja meg a
szellemét az isteni sugárzás, amely a szellemi
mag, amely gyümölcsöt fog teremni benne?
(329, 42 - 44)
31 Egyetlen sóhajotok sem marad hallatlanul a
Mennyben, minden imátok visszhangra talál
nálam, egyetlen nyomorúságotok vagy
életetek válsága sem marad észrevétlen Atyai
szeretetem előtt. Mindent tudok, hallok, látok,
és mindenben jelen vagyok.
32. Mivel az emberek azt hiszik, hogy bűneik
miatt eltávolodtam tőlük, végül távol érzik
magukat Tőlem. Ó, emberi tudatlanság, amely
annyi keserűséget hozott ajkukra! Tudjátok,
hogy ha eltávolodnék bármelyik
teremtményemtől, azonnal megszűnnének
létezni. De ez nem történt meg, és nem is fog
megtörténni, mert amikor a Lelket adtam
nektek, mindnyájatokat örök élettel ruháztam
fel. (108, 44 - 45)
A sorscsapások
33 Ne átkozd a megpróbáltatásokat, amelyek
téged és az egész emberi nemet sújtják, ne
mondd, hogy ezek Isten büntetése, haragja
vagy bosszúja, mert akkor káromlást követsz
el. Mondom nektek, hogy éppen ezek a
megpróbáltatások viszik az emberiséget egyre
közelebb az üdvösség kikötőjéhez.
34. Nevezd őket igazságnak, vezeklésnek vagy
leckének, és igaz és helyes lesz. A harag és a
bosszú olyan emberi szenvedélyek, amelyek az
elme békéjétől, a harmóniától és a
tökéletességtől még távol álló lények sajátjai.
Nem csak arról van szó, hogy a "büntetés"
közönséges vagy a "bosszú" méltatlan nevét
adod az irántad érzett szeretetemnek, amely
minden cselekedetemet meghatározza.
35. Gondoljatok arra, hogy önként tüskés
ösvényekre vagy sötét szakadékokba
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mentetek, és hogy nem hallgattatok szerető
hívásomra, sem lelkiismeretetek hangjára,
ezért vált szükségessé, hogy a fájdalom
segítségetekre jöjjön, hogy felébresszen,
megállítson, észhez térítsen, és rávegyen
benneteket, hogy visszatérjetek az igaz útra.
(181, 6 - 8)
36. Én nem büntetlek titeket, hanem én
vagyok az igazságosság, és mint ilyen,
mindenkit megéreztetek, aki megszegi
parancsolataimat. Mert az Örökkévaló
megismertette veletek az Ő törvényét,
amelyet senki sem változtathat meg.
37. Lásd, hogyan siránkozik az ember súlyos
megpróbáltatásban, amikor mérhetetlenül
mély szakadékba zuhan, amikor látja, hogy
felesége sír a szerettei elvesztése miatt, a
gyermekek meg vannak fosztva a
táplálékuktól, és az otthonok nyomorúságba
és homályba süllyednek. Megdöbben
szerencsétlenségén, kétségbeesik; de ahelyett,
hogy imádkozna és megbánná bűneit, fellázad
ellenem, mondván: "Hogyan lehetséges, hogy
Isten így megfenyít engem?", miközben
valójában az Isteni Lélek is könnyeket hullat
gyermekei fájdalma miatt, és könnyei a
szeretet, a megbocsátás és az élet vére.
38. Bizony, mondom nektek: Az emberiség
által elért fejlődés miatt, helyzetének javulása
ebben az időben nem csak az Én
kegyelmemtől függ. Önmagának áldozata, de
nem az Én büntetésemnek. Mert törvényem
és világosságom minden lelkiismeretben
felragyog.
39. 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 egyesülne az ember
kiirtására, holott annak a megtisztulását
kellene szolgálnia. De egyeseket ez félrevezet,
és azt mondják: "Ha ilyen nagy fájdalmat kell
elviselnünk - miért jöttünk egyáltalán erre a
világra?", anélkül, hogy figyelembe vennék,
hogy a fájdalom és a bűn nem tőlem
származik.
40. Az ember felelős azért, hogy nem tudja, mi
az igazságosság és mi az engesztelés. Ezért
következik először a lázadás, majd az
istenkáromlás. Csak az nem vádolhatja többé
az apját, aki tanulmányozta tanításomat és
betartja törvényemet. (242, 19 - 21)

Krisztus egy másik hasonló szavából
nyilvánvaló, hogy a "parlagfű" alatt nem az
embereket érti, hanem a gonosz és
rosszindulatú késztetéseiket és hajlamaikat.
Isten igazságossága
41 Olyanok vagytok, mint a cserjék,
amelyeknek néha olyan kopár és beteg ágaik
vannak, hogy fájdalmas metszésre van
szükségük, hogy eltávolítsák a beteg részeket,
hogy felépülhessenek.
42 Amikor az én szeretetigazságom eltávolítja
az emberi fáról a beteg ágakat, amelyek
károsítják a szívét, akkor felemeli azt.
43 Amikor az embernek le kell vágni egy
végtagját, sóhajtozik, reszket, és gyáva lesz,
noha tudja, hogy azért teszik, hogy eltávolítsák
azt, ami beteg, ami halott, és veszélyezteti azt,
ami még élhet.
44 Még a rózsák is, amikor megmetszik őket,
úgy ontják életerejüket, mint a fájdalom
könnyei; de azután a legszebb virágokkal
borítják be magukat.
45 Az Én Szeretetem végtelenül magasabb
rendű módon, néha Magamat is feláldozva
metszi ki a gonoszt gyermekeim szívében.
46. Amikor az emberek keresztre feszítettek
Engem, hóhéraimat jóságommal és
megbocsátásommal betakartam, 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 kegyelmek
az üdvösség forrásai voltak, vannak és lesznek
örökké. (248, 5)
47. Nem tudok súlyosabb ítéletet hozni rátok,
mint vétkeitek súlya. Ezért mondom nektek,
hogy nincs mitől félnetek, csak magatoktól.
48. Egyedül én ismerem vétkeitek súlyát,
nagyságát és jelentőségét. Az embereket
állandóan lenyűgözi a látszat, mert képtelenek
behatolni felebarátjuk szívébe. Én viszont
belenézek a szívekbe, és elmondhatom
nektek, hogy jöttek hozzám emberek, akiket
súlyos vétkekkel vádoltak, és akik tele voltak
bűntudattal, amiért megbántottak Engem, de
Én tisztának találtam őket. Ezzel szemben
mások eljöttek, és azt mondták Nekem, hogy
soha nem tettek rosszat senkinek, de én
tudtam, hogy hazudnak. Mert bár kezük nem
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szennyezte be magát felebarátjuk vérével,
áldozataik vére, akiknek életük elvételére
parancsoltak, lelkébe folyt. Ők azok, akik a
követ dobják, elrejtve kezüket. Amikor a
"gyáva", "hamis" vagy "áruló" szavakat
mondtam ki igehirdetésemben, egész lényük
megremegett, és gyakran eltávoztak
tanításomtól, mert érezték, hogy egy tekintet
irányítja őket. (159, 42 - 43)
49. Ha az isteni igazságosságban nem lenne
meg az Atya legnagyobb szeretete, ha az ő
igazságossága nem ebből eredne, 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 szellemek még mindig
megtestesülnek, és minden lépésnél, minden
emberi műben megnyilvánul az én
igazságosságom, amely szeretet és végtelen
irgalom. (258, 3)
50 tanulmányozzátok az Igémet, hogy ne
tévesszenek meg benneteket, mint sokakat,
Isteni Igazságosságom cselekedeteivel
kapcsolatban, amikor hathatósan büntetem
azokat, akik csak egy kis vétséget követnek el,
miközben látszólag megbocsátok azoknak, akik
súlyos vétket követtek el.
51. A Mester azt mondja neked: Ha erővel
büntetem azt, aki látszólag csak egy kis
vétséget követett el, az azért van, mert
ismerem a szellemi lények gyengeségét, és ha
letérnek a Törvény teljesítésének útjáról, az
lehet az első lépés, amely a kárhozatba vezeti
őket. De amikor másokat súlyos vétség miatt
megdorgálok, az azért van, mert tudom, hogy
egy nagy vétek a lélek számára ugyanolyan
nagy bűnbánatra ad okot.
52 Ne ítélkezzetek, ne ítélkezzetek, még
gondolataitokban se kívánjátok, hogy
igazságom azokon essen, akik vérontást
okoznak a népek között. Csak gondoljatok
arra, hogy ők is, akárcsak ti, az Én
gyermekeim, az Én teremtményeim, és nagy
bűneikért nagy vezekléssel kell majd
vezekelniük. Bizony mondom nektek, azok,
akikre ujjal mutogattok, mint akik
könyörtelenül lerombolták a békét és káoszba
taszítottak benneteket, az eljövendő időkben
a nagy béketeremtőkké, az emberiség nagy
jótevőivé válnak.
53 Áldozatok millióinak vére kiált a földről
isteni igazságszolgáltatásomért, de az emberi

joghatóságon túl az enyém lesz az, amely
minden elmét, minden szívet elér.
54. Az emberek jogtudománya nem bocsát
meg, nem vált meg, nem szeret. Az enyém
szeret, megbocsát, megvált, újjáéleszt, felemel
és megvilágosít; és éppen azokat, akik annyi
fájdalmat okoztak az emberiségnek, fogom
megváltani és megmenteni azzal, hogy
keresztülviszem őket a nagy vezeklésen, amely
a tégely lesz, amelyben megtisztulnak és
teljesen felébrednek lelkiismeretük hangjára,
hogy képesek legyenek cselekedeteik
legmélyebb mélyére látni. Ugyanazt az utat
fogom velük bejáratni, amelyen áldozataikat, a
népeiket is bejárták. De végül el fogják érni a
szellemi tisztaságot, hogy képesek legyenek
visszatérni a földre, hogy újjáépítsék mindazt,
ami elpusztult, hogy helyreállítsák mindazt,
ami tönkrement. (309, 16 -18)
55 Tudjátok meg, hogy Atyátok nem akkor ítél
meg benneteket, amikor a halál eljön
hozzátok, hanem ez az ítélet akkor kezdődik,
amikor tudatára ébredtek cselekedeteiteknek,
és éreztétek lelkiismeretetek hívását.
56 Az én ítéletem mindig rajtatok van. Minden
lépésnél, akár az emberi életben, akár a
szellemi életetekben, alávetitek magatokat az
én ítéletemnek; de itt a világban, a test
burkában a szellem érzéketlenné és süketté
válik a lelkiismeret hívására.
57 Azért ítéllek meg, hogy segítsek kinyitni a
szemedet a világosságra, hogy
megszabadítsalak a bűntől és
megszabadítsalak a fájdalomtól.
58 Az én ítélőképességemben soha nem
számolom a sértéseket, amelyeket velem
tettél, mert az én ítélőképességemben soha
nem jelenik meg a harag, a bosszú, de még a
büntetés sem.
59. Amikor a fájdalom a szívedbe hatol, és a
legérzékenyebb helyen üt meg, az azért van,
hogy rámutasson valamilyen hibára, amit
elkövetsz, hogy megértesd veled tanításomat,
és hogy új és bölcs leckét adjak neked. Minden
ilyen próbatétel alján mindig jelen van a
szeretetem.
60. Néhány alkalommal megengedtem nektek,
hogy megértsétek egy-egy tárgyalás okát,
máskor viszont nem találjátok meg
igazságosságom e figyelmeztetésének
értelmét, és ez azért van, mert az Atya
munkájában és szellemetek életében olyan
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mélységes titkok vannak, amelyeket az emberi
elme nem képes megfejteni. (23, 13 - 17)
61. Messze van az az idő, amikor azt mondták
nektek: "Azzal a singgel, amellyel mértek,
megmérnek titeket". Hányszor használták ezt
a törvényt arra, hogy bosszút álljanak itt a
földön, és hogy félreállítsanak minden
jótékonysági érzést!
62 most azt mondom nektek, hogy megfogtam
ezt az igazságmérő cellát, és aszerint fogok
mérni titeket vele, ahogyan ti mértek, bár
magyarázatképpen hozzá kell tennem, hogy
minden egyes ítéletemben jelen lesz az Atya,
aki nagyon szeret benneteket, és a Megváltó,
aki eljött a ti üdvösségetekre.
63. Az ember az, aki műveivel ítéletet hoz,
olykor szörnyű ítéleteket, és a te Urad az, aki
segítséget nyújt neked, hogy megtaláld az
utat, amelyen el tudod viselni a vezeklésedet.
64 Bizony mondom nektek, ha el akarjátok
kerülni a túlságosan fájdalmas vezeklést, akkor
térjetek meg időben, és adjatok új irányt
életeteknek egy őszinte megújulással, a
testvéreitek iránti szeretet és irgalmasság
cselekedeteivel.
65. Értsétek meg, hogy Én vagyok a megváltó
kapu - a kapu, amely soha nem zárul be
mindazok előtt, akik igaz hittel keresnek
Engem. (23, 19 - 23)
66. Most már látjátok, hogy az isteni
igazságosság szeretetből áll, nem pedig a
tiétekhez hasonló büntetésből. Mi lenne
veletek, ha a saját törvényeiteket
alkalmaznám, hogy megítéljelek benneteket
Előttem, aki előtt sem a külsőségek, sem a
hamis érvek nem érvényesek?
67. Ha gonoszságotok szerint ítélnék meg
benneteket, és szörnyen kemény
törvényeiteket alkalmaznám, mi lenne
veletek? Akkor joggal kérnétek tőlem irgalmat.
68. De nem kell félned, mert az én szeretetem
soha nem hervad el, nem változik, és nem
múlik el. Te viszont biztosan elmész, meghalsz
és újjászületsz, elmész, majd újra eljössz, és
így fogsz zarándokolni, amíg el nem jön a nap,
amikor megismered Atyádat és aláveted
magad az ő isteni törvényének. (17, 53)

A Mennyei Atya szeretete
1 Ne csodálkozzatok, hogy bűneitek ellenére
szeretetem mindenhová követ benneteket.
Mindannyian a gyermekeim vagytok. Ebben a
világban az isteni szeretet képét kaptátok a
szüleitek szeretetében. Lehet, hogy hátat
fordítasz nekik, lehet, hogy nem ismered el a
tekintélyüket, lehet, hogy nem
engedelmeskedsz a parancsaiknak, és lehet,
hogy nem hallgatsz a tanácsaikra; lehet, hogy
gonosz tetteiddel sebet ejtesz a szívükön,
lehet, hogy okot adsz arra, hogy a sok sírástól
kiszáradjon a szemük, hogy fehér hajszálak
jelenjenek meg a halántékukon, és hogy az
arcukon a szenvedés nyomai legyenek; de
soha nem fognak megszűnni szeretni téged, és
csak áldás és megbocsátás lesz számodra.
2. De ha ezek a szülők, akik a földön voltak
nektek, akik nem tökéletesek, ilyen nagyszerű
bizonyítékát adták nektek a tiszta és
magasztos szeretetnek, miért csodálkoztok
azon, hogy Ő, aki ezeket a szíveket teremtette
és rájuk bízta a szülői feladatot, tökéletes
szeretettel szeret benneteket? - A szeretet a
legmagasabb igazság. Az igazságért lettem
emberré, és az igazságért haltam meg
emberként. (52, 27)
3 Szeretetem nem azért van, hogy
megdöbbentsen benneteket, de ne is
kételkedjetek benne, amikor azt
tapasztaljátok, hogy a világban gyakran
nagyon keserű poharat ürítetek ki.
4. Az ember mélyre süllyedhet, sötétséggel
telítődhet, vagy habozhat, hogy visszatérjen
Hozzám. De mindenki számára eljön majd az
idő, amikor saját lényükben fognak Engem
érezni, nem fognak többé távolinak érezni
Engem, és nem lesznek képesek Engem
idegennek tekinteni, vagy megtagadni
létezésemet, szeretetemet és
igazságosságomat. (52, 30)
5. Nem akarlak benneteket előttem
vádlottként látni, mindig gyermekeimnek
akarlak tekinteni benneteket, akiknek Atyai
szeretetem mindig kész segíteni. Lelkem
dicsőségére teremtettelek titeket, és hogy
boldogok legyetek bennem. (127, 41)
6. Tanulj meg szeretni Engem, ismerd fel, hogy
szeretetem mindenhová követ téged, vétkeid
és bűneid ellenére, anélkül, hogy képes lennél
kitérni vagy elkerülni a hatását. Ismerjétek fel,

22. fejezet - Isten szeretete,
gondviselése és kegyelme
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hogy minél súlyosabbak a vétkeitek, annál
nagyobb az Én irgalmasságom irántatok.
7 Az emberek gonoszsága el akarja hárítani
szeretetemet, de nem állhat ellene, mert a
szeretet az egyetemes erő, az isteni erő, amely
mindent teremt és mindent mozgat.
8 mindannak a bizonyítéka, amit mondok
nektek, az, amit akkor adtam nektek, amikor
megismertettem magam köztetek ebben az
időben, amikor az emberiség elveszett a bűnei
mélységében. Az én szeretetem nem tud
undort érezni az emberi bűnök iránt, de
szánalmat igen.
9 Ismerjetek meg Engem, jöjjetek hozzám,
hogy lemossátok foltjaitokat Irgalmasságom
kristályos forrásában. Kérjetek, kérjetek, és
meg fogjátok kapni. (297, 59 - 62)
10 Pillanatokig az emberek azt hiszik, hogy
annyira méltatlanok Hozzám, hogy nem értik,
hogy ennyire szerethetem őket. És miután
beletörődtek abba, hogy távol élnek Atyjuktól,
saját elképzeléseik szerint építik fel életüket,
megalkotják törvényeiket és megalapítják
vallási közösségeiket. Ezért nagy a
meglepetésük, amikor meglátnak Engem
jönni. Aztán megkérdezik: "Vajon Atyánk
tényleg annyira szeret minket, hogy ilyen
módon keresi a módját, hogy közölje velünk
önmagát?".
11. Emberek, csak azt mondhatom nektek,
hogy nem hagyom elveszni azt, ami az enyém,
és ti az enyémek vagytok. Már akkor is
szerettelek, amikor még nem voltál, és örökké
szeretni foglak. (112, 14 - 15)

15 Ezek a ti szívetek: sokan jöttök hozzám, de
kevesen vannak, akik valóban követnek
engem. (266,23 - 26)
16. Vedd fel keresztedet, és kövess engem
alázatban. Bízzatok abban, hogy miközben
vigasztalást mondtok valakinek, békét egy
szívnek, vagy fényt egy szellemnek, én
gondoskodom mindenről, ami az anyagi
életetekkel kapcsolatos, és semmit sem fogok
elhanyagolni.
17 hiszem, hogy amikor a lelkedhez beszélek,
a szívedbe is belenézek, hogy felfedezzem
benne a gondjait, szükségleteit és vágyait. (89,
6 - 7)
18. Nincsenek olyan fajok vagy törzsek,
bármilyen műveletlennek is tűnjenek
számotokra, még azok sem, akiket nem
ismertek, mert megközelíthetetlen erdőkben
laknak, akik nem tapasztalták meg szeretetem
megnyilvánulásait. A veszély pillanatában
mennyei hangokat hallottak, amelyek védték,
óvták és tanácsokkal látták el őket.
19 Soha nem éltél elhagyatottan. Kezdettől
fogva, amikor életre keltél, szeretetem pajzsa
alatt álltál.
20 Ti emberi szülők, akik gyengéden szeretitek
gyermekeiteket: képesek lennétek-e sorsukra
hagyni őket, amikor még alig születtek meg
erre az életre, amikor a legnagyobb szükségük
van gondoskodásotokra, odaadásotokra,
szeretetetekre?
21 Láttam, hogy aggódtál gyermekeidért, még
akkor is, amikor már nagykorúak voltak; még
azokért is, akik vétkeztek, akik megbántottak
téged, a legnagyobb szeretettel gondoskodtál.
22 De ha így reagálsz gyermekeid
szükségleteire, milyen lesz mennyei Atyád
szeretete, aki már létezésed előtt is szeretett
téged?
23. Mindig a segítségetekre siettem; és ebben
az időben, amikor nagyobb szellemi
fejlődéssel találkozunk, megtanítottalak
benneteket arra, hogyan küzdjetek a nem
jótékony erők semmissé tételéért, és arra,
hogyan növeljétek a jó rezgésszámát. (345, 39
- 42)
24. Most életed új szakaszába lépsz; az út ki
van kövezve. Vedd fel a keresztedet és kövess
engem. Nem azt mondom nektek, hogy ezen
az úton nincsenek megpróbáltatások, de
valahányszor átkelsz egy nehéz útszakaszon,
vagy kiüríted a szenvedés poharát, hallani

Isten gondviselése és segítsége
12. Tanítványok, átadtam nektek minden
olyan tanítást, amelyre a szellemnek szüksége
van a fejlődéséhez.
13 Boldogok, akik ismerik az igazságot, mert
hamar megtalálják az utat. Mások mindig
elutasítják az isteni tanításokat, mert
számukra az ő műveik felsőbbrendűnek
tűnnek az enyémeknél.
14 Mindannyiótokat szeretlek. Én vagyok a
pásztor, aki hívja a juhait, aki összegyűjti és
megszámolja 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.
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fogsz egy hangot, amely bátorít és tanácsot ad
neked, szeretetem veled lesz, segít és felemel,
és érezni fogod gyógyító balzsamom gyengéd
simogatását. (280, 34)
25 Amikor látom, hogy hagyjátok magatokat
legyőzni a fájdalomtól, és ahelyett, hogy
tanulnátok belőle a minden
megpróbáltatásban rejlő leckéket,
megelégedtek a sírással, az átkozódással vagy
egyszerűen csak a halálra, mint szenvedésetek
végére várva, közel jövök hozzátok, hogy
szeretettel forduljak szívetekhez, vigaszt és
reményt adva neki, megerősítve, hogy
legyőzze önmagát, gyengeségét és
hitetlenségét, hogy győzedelmeskedhessen a
megpróbáltatások felett; mert ebben a
győzelemben béke, fény és lelki boldogság
van, ami az igazi boldogság. (181, 10)
26 Ha figyelembe vesszük, hogy még a
természet legkisebb teremtményeiben is
benne vagyok, hogyan tagadhatnálak meg
benneteket és hogyan választhatnám el
magamat tőletek csak azért, mert
tökéletlenségek vannak bennetek, hiszen
akkor van a legnagyobb szükségetek Rám?
27. Én vagyok az Élet és mindenben benne
vagyok, ezért semmi sem halhat meg.
Gondolkodjatok mélyen, hogy ne maradjatok
kötötten abban, ahogyan kifejezitek
magatokat. Csendesítsd el érzékeidet, és
fedezz fel Engem az Ige magjában. (158, 43 44)
28 Menjetek be magatokba, és ott találjátok a
szentélyt, a szövetség ládáját. Felfedeztek egy
forrást, a kegyelmek és áldások forrását.
29. Nincs tehetetlen lélek, senki sincs
kitagadva. Isteni Irgalmasságomra való
tekintettel az egész világegyetemben nincs
senki, aki szegénynek mondhatná magát, akit
az apja kitaszított; nincs senki, aki
száműzöttnek mondhatná magát az Úr
földjéről.
30 Akik úgy érzik, hogy kitaszítottak, azért
teszik ezt, mert nem fedezték fel magukban a
kegyelem ajándékait, vagy mert éppen
eltévedtek a bűnben, mert elvakultak, vagy
mert méltatlannak érzik magukat.
31 Mindig fel kell fedeznetek magatokban a
kegyelem eme ajándékait; akkor
megtapasztaljátok majd, hogy soha nem
fogtok hiányt szenvedni jelenlétemben, hogy
mindig jelen lesz bennetek a "kenyér", a

"gyógyító balzsam", a "fegyverek", a "kulcsok"
és minden, amire szükségetek van, mert
országom és dicsőségem örökösei vagytok.
(345, 87)
32 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 folyó beszélgetésnek.
(262, 35)
33 Az emberiségnek szüksége van
szeretetemre, szavamra, amelynek el kell
jutnia a szívük legmélyére. A Mester
fáradhatatlanul küzd azért, hogy szellemetek
napról napra megvilágosodjon, hogy a
tudatlanságtól megszabadulva magasabb
régiókba emelkedhessen.
34. Királyságom kapui nyitva vannak, és az
Atya "Igéje" végtelen szeretettel jön hozzátok,
hogy ismét utat mutasson nektek.
35. Újra eljöttem az emberiséghez, de az nem
érzett Engem, mert szellemileg jelentem meg,
és nagy az anyagias jellege. Mivel a ti
szellemetek az Én Isteni Lelkemtől származik,
miért nem éreztek Engem az emberek? Mert a
szellemüket az anyagiassághoz, az
alacsonyabb szenvedélyekhez kötötték.
36 De itt van az Isten Báránya, aki
világosságként jön hozzátok, hogy
megvilágosítson titeket, és elvigye nektek az
igazságot. (340, 13 - 15)
A Magasságos alázatossága
37. Értsétek meg, hogy az én szavam nem
hiábavaló filozófiákkal tölti meg elméteket,
hanem az élet lényege. Nem vagyok gazdag
ember, aki világi gazdagságot kínál nektek. Én
vagyok az Egyetlen Isten, aki az igaz élet
országát ígéri nektek. Én vagyok az alázatos
Isten, aki hivalkodás nélkül közeledik
gyermekeihez, hogy simogatásával és
csodálatos szavával felemelje őket az
engesztelés útjára. (85, 55)
38 Legyetek az én szolgáim, és soha nem
fogok megalázni titeket.
39. Íme, nem királyként jöttem, és nem
hordok jogart vagy koronát. Az alázatosság
példájaként vagyok közöttetek, és még ennél
is több, mint a szolgátok.
40 Kérjetek Engem, és én megadom nektek;
parancsoljatok Nekem, és engedelmeskedem,
hogy újabb bizonyítékot adjak nektek
szeretetemről és alázatosságomról. Csak azt
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kérem, hogy ismerjetek Engem, és tegyétek
meg az akaratomat; és ha akadályokba ütközöl
kötelességeid teljesítése során, imádkozz és
győzz az Én nevemben, és érdemeid
nagyobbak lesznek. (111, 46)
41. Az Atya szól hozzád - Ő, aki előtt nincs ki
előtt meghajolnia az imádságban. De bizony
mondom nektek, ha lenne valaki, aki nagyobb
lenne nálam, én meghajolnék előtte, mert
alázat lakozik a lelkemben.
42 Gondoljatok arra, hogy ti, bár az Én kis
gyermekeim vagytok, hogyan kényszerítetek
lejönni, hogy beszéljek hozzátok, hogy
meghallgassalak benneteket és vigasztaljalak
benneteket, ahelyett, hogy ti küzdenétek
azért, hogy felemelkedjetek Hozzám. (125, 19)
43. Tapasztaljátok meg szívetekben az örömöt,
hogy szeretve érzitek magatokat Atyátok által,
aki soha nem alázott meg benneteket
nagyságával, hanem tökéletes
alázatosságában nyilatkoztatta ki, hogy naggyá
tegyen benneteket, és elhozzon benneteket,
hogy élvezzétek az igaz életet az Ő
Királyságában, amelynek nincs se kezdete, se
vége. (101, 63)

szívében, tudatlanoknak tekintem, mivel azt
hiszik, hogy hatalmuk és fegyvereik vannak
ahhoz, hogy elpusztítsák Azt, Aki az élet
szerzője. (73, 33)
47 Szerető Atyaként, alázatos Mesterként
mutatkozom nektek, aki sohasem közömbös
szenvedéseitek iránt, és mindig elnéző és
irgalmas leszek tökéletlenségeitekkel
szemben, mert szememben mindig gyermekek
lesztek.
48. Bírálnom kell téged, amikor látom, hogy a
gyermekek, akiket oly sok szeretettel
teremtettek és örök életre szántak, makacsul
keresik a földi halált, anélkül, hogy törődnének
a szellemi élettel, és anélkül, hogy meg
akarnák ismerni azokat a tökéletességeket,
amelyeket az a lét tartogat számukra. (125, 59
- 60)
49. Mivel én vagyok az Atyátok,
szükségszerűen együtt kell éreznem azzal,
amit a gyermekek éreznek. Csak így fogjátok
megérteni, hogy miközben mindegyikőtök
szenved és érzi a saját fájdalmát, az Isteni
Szellem minden gyermekének fájdalmát
elszenvedi.
50. Ennek az igazságnak a bizonyítékaként
jöttem a világra, hogy emberré váljak, és hogy
egy keresztet vigyek, amely a világ minden
fájdalmát és bűnét képviselte. De ha
emberként a vállamon cipeltem a ti
tökéletlenségeitek terhét, és éreztem minden
fájdalmatok, vajon Istenként mutathatnám-e
magam érzéketlennek gyermekeim
megpróbáltatásai iránt? (219, 11 - 12)

Isten könyörületessége és könyörületes
szenvedése
44. Ha azt hiszed, hogy Jézus, mivel Ő Isten Fia
volt, nem érzett fájdalmat, akkor tévedsz. Ha
azt hiszitek, hogy azért vagyok
fájdalommentes, mert ma a Lélekben jövök,
akkor szintén tévedtek. Ha azt gondoljátok,
hogy mivel tudom, hogy a végén mindannyian
Velem lesztek, ezért ma nem szenvedek, akkor
ebben sincs igazatok. Bizony mondom nektek,
nincs érzékenyebb lény, mint az Isteni Szellem.
45 kérdezem: Ki adott érzőképességet minden
lénynek? Milyen jót tehetsz, ami nem okoz
örömet Nekem? És milyen gonoszságot tudsz
tenni, ami nem olyan, mint egy seb az
érzékenységemen? Íme, ezért mondom
nektek, hogy az emberiség újból keresztre
feszített Engem. Mikor vesznek le a
keresztemről és szabadítanak meg a
töviskoronától? (69,34)
46. Ha egyesek ellenségeimként támadnak fel,
én nem úgy tekintek rájuk, hanem csak mint
rászorulókra. Azokat, akik tudósoknak tartják
magukat, és tagadják létezésemet,
szánalommal tekintek rájuk. Azokat, akik
megpróbálnak elpusztítani Engem az emberek

Megbocsátás; Isten kegyelme és irgalma
51. 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,
hogy mennyit vándoroltál, hogy megtaláld az
igazságot és az igazságosságot. Az Én
irgalmasságom az, amely fogadja annak
gyötrelmes kiáltását, aki belsőleg bocsánatot
kér tőlem vétkeiért.
52 és mint Atya, teljesítem minden buzgó
kérésedet, összegyűjtöm könnyeidet,
meggyógyítom gyengeségeidet, éreztetem
veled, hogy megbocsátást nyertél és
feloldoztalak foltjaid alól, hogy újjáteremthesd
életedet.
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53. Továbbá, Én vagyok az egyetlen, aki meg
tud bocsátani nektek a sértéseket, amelyeket
ti, akik a gyermekeim vagytok, tettetek Velem
szemben. (245, 39 - 41)
54 Ebben az időben az én igém újból
megvilágosít benneteket. Bőségesen
kiárasztom kegyelmemet, hogy tiszták és
felkészültek legyetek. De ha ismét bűnbe
estek, akkor vegyétek észre, emberek, hogy
nem Én vagyok az, aki eltávolít benneteket
keblemtől, hanem ti vagytok azok, akik
eltávolítjátok magatokat Tőlem, bár ez nem az
Én akaratom. De az Én megbocsátásom és
szeretetem olyan, mint a nyitott kapuk,
amelyek mindenkit befogadnak, aki
bűnbánóan kíván visszatérni hozzám. (283, 69)
55. 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 sem a levegőt, sem a kenyeret; nem
hagytalak szenvedni, és nem hagytam
figyelmen kívül a panaszodat. A természet
pedig továbbra is körülvett benneteket
termékenységével, fényével és áldásaival. Így
teszem Magamat ismertté az emberek előtt,
és így tárulok fel előttük. Senki a földön nem
tud téged ilyen szeretettel szeretni, és senki
sem tud úgy megbocsátani neked, mint én.
56. Lelked egy mag, amelyet az
örökkévalóságtól kezdve táplálok és
tökéletesítek, amíg a legszebb virágokat és a
legtökéletesebb gyümölcsöt hozza. Hogy
hagyhattalak volna meghalni, vagy hogy
hagyhattalak volna magadra a viharok
erőszakának? Hogyan hagyhatnálak el téged
az utadon, amikor Én vagyok az egyetlen, aki
ismeri minden teremtmény sorsát? (242, 31 33)
57. Ti, akik eltévedtek: Készen állok arra, hogy
befogadjalak benneteket, és hogy erőt és
világosságot adjak nektek, amikor hívtok
Engem. Nem számít, ha a lelkeden és a
szellemeden a nagy bűnösök bélyegét viseled.
Azt fogom elérni, hogy áldjátok azokat, akik
megbántottak benneteket, és áldjátok Istent,
mert Ő ezt a csodát lehetségesnek tartotta
bennetek. Akkor elkezded majd érezni Krisztus
szeretetét a szívedben.

58 Némelyek e szavak hallatára azt gondolják
majd: Hogyan lehetséges, hogy a nagy
bűnösök ugyanúgy részesülhetnek ebben a
kegyelemben, mint az igazak, akik érdemeik
alapján birtokolják azt?
59. Ó emberek, emberek, akik nem látnak
messzebbre, mint a szemük! Mindig
kegyelemből adtam nektek a
jótéteményeimet, még mielőtt
megérdemeltétek volna.
60 Válaszolok a tiszta gondolatra éppúgy, mint
annak szomorú panaszára, aki beszennyezve
közeledik hozzám, valahányszor - embertársai
iránti szeretetének hiánya miatt - az alázat
vagy a tudás legkisebb szikrája is elszökik
belőle.
61. Én vagyok a gyengék védelmezője, akik
könnyeket hullatnak nagy tehetetlenségük és
tudatlanságuk miatt. Én vagyok az Isteni
Remény, aki hívja és vigasztalja a sírókat; én
vagyok a jóságos Jézus, aki gyengéden
simogatja a fájdalmukban és vezeklésükben
nyögőket.
62. Én vagyok a Megváltótok, a Megváltótok;
én vagyok az ember számára érthető Igazság.
(248, 18 - 21)

23. fejezet - Isten inspirációi és
kinyilatkoztatásai
Isteni inspirációk
1 Tanítványok: Amikor az én igém eljut
hozzátok, és nem értitek, kételkedtek benne.
De én azt mondom nektek: Ha a
bizonytalanság gyötör, vonulj vissza a mezők
magányába, és ott, a természet közepén, ahol
csak a nyílt mező, a hegyek és az égboltozat a
tanúid, kérdezd ki még egyszer a Mesteredet.
Merülj el az Ő szavában, és gyorsan eljut
hozzád az Ő szeretetteljes válasza. Akkor úgy
fogod érezni, hogy elragadtatva, inspirálva,
egy ismeretlen spirituális boldogsággal tölt el.
2 Így nem lesztek többé kishitű emberek, mert
tudjátok, hogy Isten minden szava igazságot
tartalmaz, de ahhoz, hogy hozzáférhetővé
váljon, odaadással és tiszta lélekkel kell
beléptetni, mert ez egy szentély.
3 Amikor készen állsz és meg akarsz tudni
valamit, a fény iránti vágyad vonzza az isteni
fényt. Hányszor mondtam nektek: menjetek a
hegyi magányba, és ott mondjátok el nekem
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gondjaitokat, szenvedéseiteket és
szükségeiteket.
4 Jézus az Ő példájával tanította meg nektek
ezeket a leckéket a második korszakban.
Emlékezzetek az Én példámra, amikor
visszavonultam a sivatagba imádkozni, mielőtt
elkezdtem volna a prédikáló szolgálatomat.
Emlékezzetek arra, hogy az emberek között
való létezésem utolsó napjaiban, még mielőtt
a zsinagógába mentem volna imádkozni, az
Olajfák ligetének magányát kerestem, hogy az
Atyával beszélgessek.
5. A természet a Teremtő temploma, ahol
minden hozzá emelkedik, hogy imádja őt. Ott
közvetlenül és hamisítatlanul kaphatjátok meg
Atyátok sugárzását. Ott, távol az emberi
egoizmustól és materializmustól, bölcs
inspirációkat fogsz érezni, amelyek behatolnak
a szívedbe, és arra késztetnek, hogy jót tegyél
az utadon. (169, 28 - 31)
6 Ébren kell lennetek, tanítványok, mert
nemcsak ezen a szócsövön keresztül fogok
hozzátok beszélni, hanem a testetek alvásának
pillanataiban is megismertetem magam a
szellemetekkel. Megtanítalak arra, hogy
átadjátok magatokat a felkészült alvásnak, és
leválasztjátok szellemeteket a földi dolgokról,
hogy felemelkedhessen a fény régióiba, ahol
megkapja a próféciát, amellyel megvilágítja az
útját, majd továbbítja üzenetét az elmének.
(100, 30)
7 Soha nem voltam távol tőletek, ahogyan
néha hittétek, és soha nem voltam közömbös
szenvedéseitek iránt, és nem voltam süket
hívásaitokra. ez történt: Nem törekedtetek
magasabb érzékeitek finomítására, és azt
vártátok, hogy a test érzékszerveivel
érzékeljetek Engem. De mondom nektek, hogy
az az idő, amikor ezt megadtam az
embereknek, nagyon régen volt.
8 ha egy kis erőfeszítést tennél, hogy fejleszd
néhány spirituális képességedet, mint például
a belső emelkedettséget a spirituális
szemlélődés, ima, jóslás, prófétai álom vagy
spirituális látomás révén, biztosíthatlak, hogy
ezek mindegyikén keresztül kapcsolatba
kerülnél Velem, és így választ kapnál
kérdéseidre és isteni ihletet kapnál elmédben.
9 Mindig készen állok arra, hogy beszéljek
hozzád, mindig várom a felemelkedésedet és a
lelki készségedet, hogy örömet szerezzek
neked, és megajándékozzalak azzal a

boldogsággal, hogy megismertetem magam a
szellemeddel. Ehhez csak arra van szükség,
hogy a legnagyobb őszinteséggel
felkészüljetek e kegyelem elnyerésére. (324,
52 - 54)
10 Kérdezzétek meg a tudósokat, és ha
őszinték, azt fogják mondani, hogy Istentől
kértek ihletet. Több inspirációt adnék nekik,
ha több szeretettel kérnének Engem
embertársaik iránt, és kevesebb hiúsággal
önmaguk iránt.
11 Bizony mondom néktek: Minden, amit az
igaz tudásból felhalmoztatok, tőlem származik.
Mindazt, amivel az emberek rendelkeznek a
tiszta és magas dolgokból, a ti hasznotokra
fogom fordítani ebben az időben, mert ezt
adtam nektek. (17, 59 - 60)
12. Most van az az idő, amikor Lelkem
szüntelenül szól a lelkiismerethez, a
szellemhez, az elméhez és az emberek
szívéhez. Hangom gondolatok és próbatételek
útján jut el az emberekhez, amelyek által
sokan maguktól felébrednek az igazságra,
mivel azok, akik vezetik vagy oktatják őket,
alszanak, és azt kívánják, hogy a világ soha ne
ébredjen fel. (306, 63)
13. A "Harmadik Korszakban"
megnyilvánulásaim világosságával
megvalósítottam azt, ami az emberek számára
lehetetlen volt: Hogy az emberi megértés
képességén keresztül közöljem Magamat.
14 Értsetek meg Engem, tanítványok, mert a
szellemtől szellemig tartó párbeszédben,
amely rátok vár, örökké érezni fogjátok
Jelenlétemet. Ha tudjátok, hogyan kell
felkészülni, nem fogjátok többé azt mondani
Nekem: "Uram, miért nem jössz el? Miért nem
látod a fájdalmamat?" Többé nem fogsz így
beszélni Velem. Bizony, tanítványok, mondom
nektek, aki így beszél hozzám, az
kézzelfogható bizonyítékát adja
tudatlanságának és felkészületlenségének.
15 Nem akarom, hogy tanítványaim
elszakadjanak Tőlem, azt akarom, hogy
lélekben mondjátok Nekem: "Mester,
közöttünk vagy, a mi lelkünk érez Téged, a Te
Bölcsességed az én ihletem forrása." Ez az,
amit a tanítványok nem akarnak. Ez az igazi
vallomás, amit hallani akarok tőletek. (316, 54)
Az isteni kinyilatkoztatásoknak az emberi
megértéshez való igazítása
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16 az Isteni kinyilatkoztatásához, a ti nyelvetek
túlságosan korlátozott; ezért kellett mindig
példázatokban, hasonlatokban beszélnem
hozzátok; de most már látjátok, hogy még
amikor így beszéltem hozzátok, akkor is
keveset értettetek meg Engem, mert nem volt
meg bennetek a szükséges akarat, hogy
megfejtsétek kinyilatkoztatásaimat. (14, 50)
17 Minden korban vártatok Engem, és mégis,
valahányszor veletek voltam, nem ismertetek
fel Engem, mert nem voltatok eléggé
felkészültek és nem voltatok eléggé
lelkiismeretesek. Én mondom neked:
Bármilyen formát is öltsön Jelenlétem, mindig
tartalmazni fogja az igazságot és az élet isteni
lényegét.
18. Elmondtam nektek, hogy különböző
formákat használtam, hogy megismertessem
magam a világgal. De ezek nem azért voltak
álarcok, hogy elrejtsék előletek Lelkemet,
hanem arra szolgáltak, hogy emberszámba
vegyenek Engem, hogy korlátozzanak Engem,
és hogy hallhatóvá és kézzelfoghatóvá
tegyenek Engem az emberek számára.
19 Most pedig azt mondom nektek, hogy
mielőtt ítéletet hoznátok, először hallanotok
kell ezt a hangot, amíg el nem jön a
meggyőződés vagy a megvilágosodás
pillanata, amikor világosság lesz a lélekben.
(97, 11 - 12)
20. Amíg az emberek vakságukban és
tudatlanságukban maradnak, addig okot
adnak arra, hogy Isten, aki mindenek felett
álló Atya, emberszabásúvá tegye, korlátozza
és lealacsonyítsa magát gyermekei felé, hogy
megértsék. Mikor engeditek meg, hogy
megmutassam magam előttetek abban a
dicsőségben, amelyben meg kell néznetek
Engem?
21. Nagynak kell lennetek ahhoz, hogy el
tudjátok képzelni nagyságomat, és ezért jövök
újra és újra, hogy szellemi nagyságot adjak
nektek, hogy megtapasztaljátok Atyátok
megismerésének végtelen örömét, hogy
érezzétek szeretetét, hogy halljátok a
fölöttetek felhangzó isteni koncertet. (99, 26 27)
22 Az Atyának a Sínai-hegyen történt
kinyilatkoztatásának külső része a kő volt,
amely az isteni törvénynek az isteni törvényre
való rányomásának eszközeként szolgált.

23 Az Istennek az embereknek Jézus által való
megnyilvánulásában a külső dolog a testi
borítás, Krisztus emberi alakja volt.
24 A jelen időben megnyilvánulásom külső
része a hanghordozó volt, ezért a
megnyilvánulás e formájának, akárcsak az
elmúlt időkben, véget kell érnie.
25. Értsétek meg, hogy a Spiritualista nép
gyermekei vagytok, akiknek nem formákkal,
hanem lényeggel kell táplálkozniuk. Ha
helyesen értitek szavamat, soha többé nem
fogtok bálványimádásba esni, és nem fogtok
ragaszkodni az istentisztelet külsődleges
cselekedeteihez, a rítusokhoz, a múlandóhoz,
mert mindig a lényegre, az örökkévalóra
fogtok vágyni. (224, 69 – 71)
Isten kinyilatkoztatásainak különböző típusai
26. Az emberiség egy új Messiás látogatását
szeretné, hogy megmentse a mélységből, vagy
legalábbis hallaná Isten hangját, mint az
ember hangját, amely a levegőben
visszhangzik. De mondom nektek, hogy elég
lenne egy kicsit megfigyelni, vagy
meditációban összegyűjteni a szellemeteket,
hogy érzékennyé tegyétek, és máris
hallanátok, ahogy minden hozzátok szól. Ha
lehetetlennek tűnik számodra, hogy a kövek
beszélnek, akkor azt mondom neked, hogy
nemcsak a kövek, hanem minden, ami
körülvesz téged, a Teremtődről beszél hozzád,
hogy felébredj a nagyságról, az arroganciáról
és az anyagiasságról szóló álmaidból. (61, 49)
27. Az elmúlt idők megvilágosodottjai mindig
fényt láttak, mindig hallották szavamat. A
próféták, az ihletettek, az előfutárok, a magas
szellemiségű tanok megalapítói tanúsították,
hogy olyan hangokat hallottak, amelyek
mintha a felhőkből, a hegyekből, a szélből
vagy valami olyan helyről jöttek volna,
amelyet nem tudtak pontosan meghatározni;
hogy úgy hallották Isten hangját, mintha az
tűznyelvekből és titokzatos visszhangokból
eredt volna. Sokan hallottak, láttak és éreztek
az érzékeik segítségével, mások a szellemi
tulajdonságaik segítségével; ugyanez történik
most is.
28. Bizony mondom nektek: Azok, akik fizikai
érzékszerveikkel fogadták üzeneteimet,
szellemileg értelmezték az isteni sugallatot, és
ezt fizikai és szellemi felszereltségüknek
megfelelően tették, annak az időnek
124

megfelelően, amelyben a világban voltak,
ahogyan ez most is történik az emberi
eszközökkel, amelyeket ti "hanghordozóknak"
vagy "ajándékhordozóknak" neveztek. De el
kell mondanom nektek, hogy a múltban és a
jelenben is hozzáadták az isteni
kinyilatkoztatások tisztaságához a saját
elképzeléseiket, vagy azokat, amelyek a
környezetükben uralkodtak, és tudatosan vagy
tudtukon kívül megváltoztatták az igazság
tisztaságát és korlátlan lényegét, amely az
igazságban a szeretet a maga legmagasabb
megnyilatkozásaiban.
29 A szellemi rezgések és sugallatok bennük
voltak, és mind az "elsők", mind az "utolsók"
tanúságot tettek és tesznek erről az
inspirációról, amely elérte a lelküket, szinte
mindig anélkül, hogy tudták volna, hogyan,
ugyanúgy, ahogyan ez ma is sokakkal történik,
és ahogyan ez holnap még többekkel fog
történni.
30 A szavak, az értelmezések és a cselekvés
módja az embereknek és a kornak
köszönhető, amelyben élnek, de mindenek
felett ez a legfőbb igazság. (16, 11 - 14)
31. Időről időre szükség van arra, hogy
Szellemem olyan módon nyilatkoztassa ki
magát, amely elérhető és érthető számotokra.
Azért van szükségem arra, hogy beszéljek
hozzátok, mert nem engedelmeskedtek
törvényemnek, mert letértetek az igaz útról.
32. Az ember, az akarat szabadságánál fogva,
amelyet élvez, a leglázadóbb lény a
teremtésben. A mai napig nem akarta magát
alávetni a lelkiismeret irányelveinek.
33 Szavam egyeseket meg akar fékezni,
másoknak irányt akar adni, mindenkit meg
akar erősíteni az igazságban, és meg akar
menteni titeket a szakadékokból.
34. Ne vedd sértésnek azt a módot, ahogyan
most kinyilatkoztatom magam, ami annyira
különbözik a Második Korszakétól. Tudjátok,
hogy soha nem használtam kétszer ugyanazt a
formát, mivel ez azt jelentené, hogy ugyanazt
a tanítást hagyom nektek, és mindig azért
jövök, hogy új leckéket tanítsak nektek, és
segítsek nektek új lépéseket tenni. (283, 39 42)
35. Igém sokféleképpen közli magát: a
lelkiismereten keresztül, a rólam beszélő
próbákon keresztül, a természet erőin
keresztül, vagy szellemi gyermekeim által. Az

én szavam egyetemes. Mindenki, aki felkészül,
hallani fogja a hangomat. (264, 48 u.)
Az isteni kinyilatkoztatások szükségessége
36. Isteni Utasításom nem csak a szellemnek
szól - nem, az emberi szívhez is el kell jutnia,
hogy a lény szellemi és fizikai része is
harmonikussá váljon.
37. Az isteni Ige arra hivatott, hogy
megvilágosítsa az elmét és érzékennyé tegye
az ember szívét, és az ebben az Igében foglalt
élet lényege arra hivatott, hogy táplálja és
felemelje a szellemet.
38 Ahhoz, hogy az ember élete teljes legyen,
feltétlenül szüksége van szellemi kenyérre,
éppúgy, mint ahogyan az anyagi táplálékért
dolgozik és fáradozik.
39 "Az ember nem csak kenyérrel él",
mondtam nektek a "Második Korszakban",
szavam még mindig érvényes, mert az
emberek soha nem lesznek képesek szellemi
táplálék nélkül élni anélkül, hogy a földön ne
sújtaná őket betegség, fájdalom, sötétség,
szerencsétlenség, nyomorúság és halál.
40. A materialisták azt ellenkezhetnék, hogy az
emberek már most is csak abból élnek, amit a
föld és a természet ad nekik, anélkül, hogy
valami szellemi dologra kellene törekedniük,
ami táplálja őket, ami megerősíti őket
életútjuk során. De el kell mondanom nektek,
hogy ez nem egy tökéletes és teljes élet,
hanem egy olyan lét, amelyből hiányzik a
lényeg, a spiritualitás. (326, 58 - 62)
41. Mindig egyszerű módon nyilatkoztattam ki
magamat az embernek, hogy megértsen
Engem, mindig az értelmed és a szíved
felfogóképességén belül tettem ezt. Azért
jöttem le hozzátok, hogy példát adjak nektek
az alázatosságból, amikor leereszkedtem a ti
nyomorúságos életetekbe, hogy egy jobb
életre emeljelek benneteket. (226, 54)
42. Itt teljesedik be az a szó, amelyet akkor
adtam nektek, amikor Jézus a "második
korszakban" megköszönte Atyjának, hogy
Bölcsességét elrejtette a tanultak és műveltek
elől, de az alázatosoknak adta és
kinyilatkoztatta.
43 Igen, népem, mert azok, akiket tudósoknak
neveztek, felfújják magukat, és le akarják
nyomni a köznépet, és csak azt tanítják nekik,
amit ők a Tőlem kapott kenyér morzsáinak
gondolnak.
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44 A szegények viszont, a "kisemberek", akik
jól ismerik az élet viszontagságait és a vele
járó nélkülözéseket is - ha egyszer valamit a
sajátjuknak mondhatnak, úgy érzik, hogy az
már túl sok nekik, ezért megosztják a
többiekkel.
45. Most hozzáteszem: Ha a kapzsi ember
nagylelkűvé válik, és a gőgös alázatossá,
azonnal részesülni fognak mindabból, amit
tartogatok annak, aki tudja, hogyan kell
erényesen élni. Mert szeretetem nem
részleges, hanem mindent átfogó, minden
gyermekemnek szól. (250, 17)

51 Ezért ebben az időben olyan utasításokat
kellett adnom nektek, amelyek összhangban
vannak a fejlődésetekkel.
52. De kérdezem tőletek: Anyagi tudás az,
amit 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
síkjára vezeti, ahonnan mindent felfedezhet,
felismerhet és megérthet.
53. Lehetetlennek, vagy legalábbis furcsának
tűnik-e számodra, hogy Isten szellemileg
ismertesse meg magát az emberekkel - hogy a
szellemi világ megismertesse magát és
megnyilvánuljon az életedben -, hogy
ismeretlen világok és szférák közöljék magukat
veled? Azt akarod, hogy a tudásod megálljon,
és az Atya soha ne tárjon fel neked többet,
mint amit már kinyilatkoztatott neked?
54 Ne legyél megszokott a hitedben, és ne
szabj határt az elmédnek a tudásban.
55 Ma még tagadhatjátok, harcolhattok és
üldözhetitek a Lélek tanítását; de tudom, hogy
holnap meghajoltok az Igazság előtt.
56 Minden isteni kinyilatkoztatást elleneztek
és elutasítottak megjelenésekor; de végül ez a
világosság győzedelmeskedett.
57 A tudomány felfedezéseiben az emberiség
ugyanilyen hitetlenkedő volt, de végül
kénytelen volt engedni a valóságnak. (275, 64
- 70)
58. Amikor az emberiség szívéből a Szentlélek
temploma a végtelenbe emelkedik, annak
közepén új kinyilatkoztatások fognak
megjelenni, amelyek annál nagyobbak lesznek,
minél feljebb fejlődnek a szellemi lények. (242,
62)
59. Hogyan gondolhatjátok, hogy miközben
lejöttem hozzátok, elhanyagolhattam volna
más nemzeteket, hiszen mindannyian a
gyermekeim vagytok? Azt hiszitek, hogy bárki
is távol vagy kívül áll Tőlem, bár az Én Lelkem
egyetemes és minden teremtett dolgot
magába foglal?
60. Minden belőlem él és táplálkozik. Ezért
egyetemes sugaram leszállt az egész
földgolyóra, és a szellem megkapta
befolyásomat ebben a világban és másokban
is, mert azért jöttem, hogy megmentsem
minden gyermekemet. (176, 21)

Az isteni kinyilatkoztatások végtelensége
46. Ez a tanítás, amely a Harmadik Korszakot
hivatott megvilágítani, nem az utolsó. A
spirituálisnak nincs vége. Törvényem isteni
napként ragyog minden lelkiismeretben. A
stagnálás és a hanyatlás csak az emberre
jellemző, és mindig a szenvedélyek hibáinak,
gyengeségeinek vagy a szenvedélyek
megfékezésének hiánya miatt következik be.
47. Ha az emberiség egyszer szellemi alapokra
helyezi életét, és magában hordozza az
örökkévalóság eszményét, amelyet Tanításom
inspirál benneteket, akkor megtalálta a
fejlődés és a tökéletesség útját, és soha többé
nem fog letérni a felfelé vezető fejlődésének
útjáról. (112, 18)
48. Ha azt gondoljátok, hogy csak most
fedeztem fel nektek valamit a szellemi életből,
akkor nagy tévedésben vagytok; mert még
egyszer mondom nektek: az isteni tanítás
akkor kezdődött, amikor az első ember
megszületett, és nem túlzok, amikor azt
mondom nektek, hogy az Én tanításom a
szellemek teremtésével kezdődött, még
mielőtt a világ létezett volna. (289, 18)
49 Amikor az emberek még azt hitték, hogy
csak az létezik, amit a szemükkel képesek
felfedezni, és ők maguk sem ismerték a világ
alakját, amelyben élnek, akkor egy olyan Istent
képzeltek el, aki csak arra korlátozódik, amit a
szemük ismer.
50 De ahogy elméjük fokozatosan megfejtette
egyik rejtélyt a másik után, a világegyetem
egyre jobban kitágult a szemük előtt, és Isten
nagysága és mindenhatósága egyre inkább az
ember csodálkozó intelligenciája elé tárult.

126

61 Megnyilvánulásom a hanghordozókon
keresztül akaratom szerint csak ideiglenes, egy
rövid előkészületi szakasz, amely normaként,
törvényként és alapként szolgál majd ennek a
népnek, hogy tanúságot tegyen és terjessze
ezt az igazságot, és hirdesse a világnak a
"Harmadik Korszak" jelenlétét.
62 Ahogyan az emberi elme úgy rendelte el,
hogy megnyilvánulásom olyan múlékony
legyen, mint egy villámcsapás, úgy az is
elrendeltetett, hogy csak bizonyos
embercsoportok legyenek elhívva arra, hogy
jelen legyenek ennél a kinyilatkoztatásnál és
megkapják ezt az üzenetet.
63 A szellem és a szellem közötti párbeszéd
viszont az egész emberi nemet eléri, időbeli
korlátok nélkül, mert az Engem keresésnek, az
Engem befogadásnak, az Engem
imádkozásnak, az Engem hallgatásnak és az
Engem érzésnek ez a formája az
örökkévalóságig tart. (284,41 - 43)

eltávolodtok Tőlem, mert hiányzik belőletek a
hit, és ti magatok is elutasítottatok Engem, és
bezártátok szívetek ajtaját Előlem. (336, 60)
69. Nem akarom, hogy messziről érezzétek
Engem, mert megmondtam nektek, hogy
mindannyian, a spiritualizációtok miatt, érezni
fogtok Engem, közvetlenül fogtok érzékelni
Engem. Lelked hallani fogja hangomat, és
lelkileg látni fogod Jelenlétemet. Ezért azt
akarom, hogy lelketek örökre egyesüljön az
enyémmel; mert ez az én akaratom. (342, 57)

VI Isten munkája
24. fejezet - A szellemi és az anyagi
teremtés
A szellemlények teremtése
1 Mielőtt világok léteztek volna, mielőtt
minden teremtmény és anyag életre kelt,
Isteni Lelkem már létezett. De mint MindenEgység, mérhetetlen ürességet éreztem
Magamban, mert olyan voltam, mint egy király
alattvalók nélkül, mint egy mester tanítványok
nélkül. Ezért azt a tervet készítettem, hogy
hozzám hasonló lényeket teremtsek, akiknek
egész életemet szentelném, akiket olyan
mélyen és bensőségesen szeretnék, hogy
amikor eljön az idő, nem haboznék felajánlani
nekik Véremet a kereszten.
2 ne vedd sértésnek, amikor azt mondom
neked, hogy már akkor szerettelek, amikor
még nem is léteztél. Igen, szeretett
gyermekeim! (345, 20 - 21)
3. Az Isteni Lélek tele volt szeretettel, bár
egyedül Ő létezett. Semmi sem volt még
megteremtve, semmi sem létezett az Isteni
Lény körül, és mégis szerette és Atyjának
érezte magát.
4 Kit szeretett? Kinek érezte magát Atyjának?
Minden lény és minden teremtmény belőle
fog származni, és amelynek ereje az Ő
Lelkében rejtőzött. Ebben a Szellemben volt
minden tudomány, a természet minden ereje,
minden lény, a teremtés minden alapja. Ő volt
az örökkévalóság és az idő. Benne volt a múlt,
a jelen és a jövő, még mielőtt a világok és a
lények életre keltek volna.

Isten jelenlétének megnyilvánulása az
emberben
64. Tanítványaimmá akarlak tenni benneteket,
hogy megtanuljatok érezni Engem, mint olyan
gyermekek, akik az Én Lelkemtől vannak. Miért
ne éreznétek Bennetek az Én Jelenlétemet,
hiszen az Én lényegemből vagytok, az Én
részem?
65. Nem éreztek Engem, mert nem vagytok
tudatában, mert hiányzik belőletek a
spiritualitás és a felkészültség, és ahány jelet
és érzést kaptok, annyiféle anyagi oknak
tulajdonítjátok. Ezért mondom nektek, hogy
bár veletek vagyok, mégsem érzékelitek
jelenlétemet.
66. Most pedig azt mondom nektek: Nem
természetes-e, hogy Érzel Engem a lényedben,
hiszen a részem vagy? Ennek fényében nem
helyes-e, hogy a szellemed végül egyesüljön az
enyémmel? Feltárom nektek az igazi
nagyságot, amelynek minden emberben jelen
kellene lennie; mert eltévedtetek, és
szellemileg kisebbek lettetek a földi nagyság
vágyában! (331, 25 - 26)
67 Nem akarom, hogy többé azt mondd
nekem: Uram, miért vagy távol tőlem, miért
nem hallgatsz meg engem, miért érzem
magam egyedül az élet útján?
68. Szeretett népem: Én soha nem távolodom
el gyermekeimtől, ti vagytok azok, akik
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5 Ez az isteni sugallat az isteni szeretet
végtelen ereje alatt valósággá vált, és
elkezdődött az élet. (150, 76 - 79)
6. Annak érdekében, hogy Isten Atyának
nevezhesse magát, szellemeket bocsátott ki
méhéből - isteni tulajdonságaiban hozzá
hasonló teremtményeket. Ez volt az
eredetetek, így emelkedtetek fel a szellemi
életre. (345, 22)
7. Teremtésed oka a szeretet volt, az isteni
vágy, hogy megosszam valakivel hatalmamat;
és az ok, amiért felruháztalak az akarat
szabadságával, szintén a szeretet volt. Azt
akartam, hogy gyermekeim szeressenek - nem
a törvények által feltételezve, hanem egy
spontán érzésből, amelynek szabadon kell
kitörnie a lelketekből. (31, 53)
8 Minden szellem az Istenség tiszta
gondolatából származik; ezért a szellemek a
Teremtő tökéletes művei. (236, 16)

szolgáljon nektek, és eszközként is, hogy az
anyagi világban élhessetek. (35, 48 – 49 o.)
Az anyagi világok megteremtése a szellemi
lények számára.
12 Amikor a teret először megvilágította a
szellemek jelenléte, ezek - mivel még mindig
ingadoztak és botladoztak, mint a
kisgyermekek, és nem rendelkeztek sem a
fejlődéssel, sem az erővel ahhoz, hogy a
magas szellemiség helyein lakjanak - úgy
érezték, hogy szükségük van egy támaszra, egy
támaszra, hogy erősnek érezzék magukat;
ezért anyagot és anyagi világot kaptak, és új
állapotukban tapasztalatot és tudást
szereztek. (35, 50)
13. A világegyetem tele volt lényekkel, és
mindegyikben megnyilvánult az Atya
szeretete, hatalma és bölcsessége. Mint az
élet kimeríthetetlen forrása volt az Úr méhe
attól a pillanattól kezdve, amikor
megparancsolta, hogy az atomok
egyesüljenek, hogy lényeket és testeket
alkossanak, és formát adjanak nekik.
14 Először létezett a lelki élet, először léteztek
a lelki lények, és csak azután az anyagi
természet.
15 Mivel úgy döntöttek, hogy sok szellemi
teremtménynek kell testi formát öltenie, hogy
az anyagi világokban éljen, mindent előre
elrendeztek, hogy az Úr gyermekei mindent
készen találjanak.
16. Áldásokkal árasztotta el az utat, amelyen
gyermekeinek járniuk kell, elárasztotta a
világegyetemet élettel, és szépségekkel
töltötte meg az ember útját, amelybe Isteni
szikrát helyezett: a lelkiismeretet és a
szellemet, így teremtve őt szeretetből,
értelemből, erőből, akaratból és
tudatosságból. De minden létezőt beburkolt az
erejébe, és megmutatta neki a sorsát. (150, 80
- 84)
17 Amikor az Atya megteremtette a világot, és
azt a rendeltetést adta neki, hogy az
engesztelés helye legyen, már tudta, hogy
gyermekei útjuk során gyarlóságok és vétkek
áldozatává válnak, hogy szükség lesz egy
otthonra, hogy megtegyék az első lépést a
megújulás és a tökéletesség felé. (250, 37)

A nagy szellemek munkája a teremtés
munkájában
9 Illés az a Nagy Szellem, aki Isten jobbján van,
aki alázatosságában Isten szolgájának nevezi
magát; az ő közvetítésével, valamint más nagy
szellemek közvetítésével mozgatom a szellemi
világegyetemet, és nagy és magas tanácsokat
hajtok végre. Igen, tanítványaim, nagy
szellemek sokasága áll a szolgálatomban, akik
a teremtést irányítják. (345, 9)
Isten gondviselő gondolatai
10. Figyeljetek, tanítványok: Mielőtt életre
keltetek volna, én már léteztem, és az én
Lelkemben volt elrejtve a tiétek. Mégsem
akartalak titeket Királyságom örököseivé tenni
anélkül, hogy érdemeket szereztetek volna,
sem azt, hogy birtokba vegyétek azt, ami volt,
anélkül, hogy tudnátok, ki teremtett
benneteket; és azt sem akartam, hogy
irányítás, cél és eszmények nélkül távozzatok
tőlem.
11. Ezért adtam nektek lelkiismeretet, hogy az
útmutatásul szolgáljon nektek. Szabad
akaratot adtam nektek, hogy műveitek valódi
értéket képviseljenek előttem. Azért adtam
nektek szellemet, hogy az mindig vágyjon arra,
hogy a fényes és tiszta felé emelkedjen. Azért
adtam nektek a testet, hogy a szívetek
segítségével érzékeljétek a jót és a szépet, és
hogy próbakövként, állandó próbatételként

Az ember teremtése
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18. Halljuk: Isten, a Legfelsőbb Lény, "az Ő
képére és hasonlatosságára" teremtett téged nem az anyagi formádat tekintve, hanem
azokat a képességeket, amelyekkel a
szellemed fel van ruházva, hasonlóan az
Atyáéhoz.
19 Milyen kellemes volt a ti hiúságotoknak,
hogy a Teremtő képmására tekintettétek
magatokat. Ti tartjátok magatokat a
legfejlettebb teremtményeknek, akiket Isten
teremtett. De súlyos tévedésben vagytok,
amikor azt feltételezitek, hogy a
világegyetemet csak nektek teremtették.
Micsoda tudatlansággal nevezitek magatokat
a teremtés koronájának!
20. Értsétek meg, hogy még a földet sem csak
az embereknek teremtették. Az isteni
teremtés végtelen létráján végtelen számú
szellem fejlődik az isteni törvény teljesítése
során.
21. A célok, amelyek mindent magukban
foglalnak, és amelyeket ti, emberek, még ha
akarnátok is, nem érthetnétek meg, nagyok és
tökéletesek, mint az Atya minden célja. De
bizony mondom nektek, hogy nem vagytok
sem a legnagyobbak, sem a legkisebbek az Úr
teremtményei között.
22. Megteremtettél, és abban a pillanatban a
szellemed életet vett a Mindenhatótól, amely
annyi tulajdonságot tartalmazott, amennyi
szükséges volt ahhoz, hogy egy nehéz
feladatot teljesíts az örökkévalóságban. (17,
24 - 28)
23. Az ember szellemében, aki az Én
remekművem, elhelyeztem Isteni Fényemet.
Végtelen szeretettel ápoltam őt, ahogyan a
kertész ápolja kertje elkényeztetett növényét.
Azért helyeztelek benneteket ebbe az
élőhelybe, ahol semmiben sem szenvedtek
hiányt az élethez, hogy felismerjetek Engem és
megismerjétek magatokat. A szellemednek
hatalmat adtam, hogy érezze a túlvilági életet,
a lelkednek pedig érzékeket, hogy felfrissülj és
tökéletessé válj. Azért adtam nektek ezt a
világot, hogy elkezdhessétek megtenni benne
az első lépéseket, és a fejlődés és a
tökéletesség ezen útján megtapasztalhassátok
Törvényem tökéletességét, hogy életetek
során egyre jobban megismerjetek és
szeressetek Engem, és érdemeitek által
elérjetek Hozzám.

24 Megadtam nektek a szabad akarat
ajándékát, és lelkiismerettel ruháztalak fel
benneteket. Az előbbit azért, hogy szabadon
fejlődhessetek törvényeim keretein belül, az
utóbbit pedig azért, hogy tudjátok
megkülönböztetni a jót a rossztól, hogy
tökéletes bíróként megmondja nektek, mikor
teljesítitek vagy sértitek meg törvényemet.
25 A lelkiismeret az én Isteni Lelkem fénye,
amely egyetlen pillanatban sem hagy el
benneteket.
26 Én vagyok az út, az igazság és az élet, én
vagyok a béke és a boldogság, az örök ígéret,
hogy Velem leszel, és minden szavam
beteljesülése. (22, 7 - 10)
A paradicsom emléke
27 Az első emberek - azok, akik az emberiség
ősatyái voltak - egy ideig megőrizték azt a
benyomást, amelyet szellemük a "szellemi
völgyből" magával vitt - a szépség, a béke és az
öröm benyomását, amely mindaddig
megmaradt bennük, amíg a test szenvedélyei
és a túlélésért folytatott küzdelem nem jelent
meg az életükben.
28 De el kell mondanom nektek, hogy ezeknek
az embereknek a szelleme, bár a fény
világából jött, nem a legmagasabb
otthonokból jött - azokból, ahová csak
érdemek által juthatsz el.
29 Mindazonáltal az ártatlanság, a béke, a
jólét és az egészség állapota, amelyet ezek a
szellemek első lépéseik során megőriztek,
feledhetetlen volt, mint a fény ideje, amelynek
tanúságtételét továbbadták gyermekeiknek,
és ezek az utódaiknak.
30 Az emberek materializált elméje, félreértve
e tanúságtétel valódi jelentését, végül azt
hitte, hogy a paradicsom, amelyben az első
emberek éltek, földi paradicsom volt, anélkül,
hogy felfogta volna, hogy az e teremtmények
szellemi állapota volt. (287, 12 - 13)
Az ember természete
31. Az elme és a test különböző természetűek,
lényed ezekből áll, és mindkettő felett áll a
lelkiismeret. Az első a fény leánya, a második a
földből származik, az anyag. Mindkettő
egyetlen lényben egyesül és harcol egymás
ellen, a lelkiismeret által vezérelve, amelyben
Isten jelenléte van. Ez a harc mostanáig
állandó volt; de végül a szellem és a test
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harmóniában fogja teljesíteni azt a feladatot,
amelyet Törvényem mindkettőjüknek kijelöl.
32. A szellemet úgy is elképzelheted, mintha
növény lenne, a testet pedig úgy, mint a
földet. Az anyagba ültetett szellem növekszik,
kiegyenesedik, táplálkozik az emberi élete
során kapott próbákból és tanításokból. (21,
40 - 41)

25. fejezet - Természet
A természet törvényei
(1) Megtanítottalak benneteket arra, hogy
Istent úgy tekintsétek, mint a Mindenséget,
mint a szellemi képzeleteteknek határtalan
csodát, mint az erőt, amely a világegyetemben
a mozgást és a cselekvést okozza - mint az
életet, amely mind a legegyszerűbb
növényben, mind azokban a világokban
megnyilvánul, amelyek milliószámra futnak a
világűrben, anélkül, hogy bármelyikük is
ellenszegülne az őket irányító törvénynek.
2 Ez a törvény én vagyok, a ti Istenetek, a
szüntelen fejlődés törvénye, amely lenyűgözi
az embert, és hatalmas kutatási területeket
nyit meg előtte, amelyek lehetővé teszik
számára, hogy egyre jobban behatoljon a
természet rejtelmeibe. (359, 74 - 75)
3. Értsd meg, hogy a Törvény a Legfelsőbb
Teremtő szeretete által kikövezett út, amely
minden egyes teremtményét irányítja.
Gondolkodj el az életen, amely körülvesz
téged, amely végtelen számú alapanyagból és
szervezetből áll, és végül felfedezed, hogy
minden test és minden lény egy olyan úton
vagy pályán mozog, amelyet látszólag egy
különös és titokzatos erő irányít. Ez a hatalom
az a törvény, amelyet Isten minden egyes
teremtménye számára elrendelt.
4 Ha ezeket a jelentős folyamatokat vizsgálod,
végül arra a felismerésre jutsz, hogy valóban
minden egy legfelsőbb parancsnokság alatt él,
mozog és növekszik. (15, 4)

A Teremtő és a teremtés egysége
33. Isten Szelleme olyan, mint egy végtelen fa,
amelynek ágai a világok, levelei pedig a
lények. Mivel egy és ugyanaz a nedv áramlik a
törzsön keresztül az összes ágba és onnan a
levelekbe, nem hiszitek, hogy van valami örök
és szent, ami mindannyiótokat összeköt
egymással és összeköt benneteket a
Teremtővel? (21,38)
34. Lelkem, amely mindent átfogó, mindenben
létezik, amit Én teremtettem, akár a lelki, akár
az anyagi természetben. Művem mindenben
jelen van, és az élet minden szintjén
tökéletességemről tanúskodik.
35 Isteni munkám mindent felölel - a
legnagyobb és legtökéletesebb lényektől,
amelyek jobb kezemnél laknak, a legkisebb,
alig észrevehető teremtményig, a növényig
vagy az ásványig, az atomig vagy a sejtig,
amelyek minden teremtménynek formát
adnak.
36. Ezzel ismét rámutatok nektek mindannak a
tökéletességére, amit Én teremtettem, az
anyagi lényektől a szellemekig, akik már
elérték a tökéletességet. Ez az Én munkám.
(302, 39)
37. Aki eltér a szellemi törvénytől, amely a
legmagasabb törvény, az az alsóbbrendű vagy
anyagi törvények uralma alá kerül, amelyekről
az emberek szintén keveset tudnak. De aki
engedelmeskedik a legfőbb törvénynek, és
harmóniában marad vele, az minden olyan
rend felett áll, amit ti természetesnek
neveztek, és többet érez és ért, mint az, aki
csak a tudományban vagy a vallásokban talált
ismeretekkel rendelkezik.
38. Ezért ámított el titeket Jézus azokkal a
cselekedetekkel, amelyeket ti csodáknak
neveztek, de ismerjétek el a tanításokat,
amelyeket szeretetből adott nektek. Értsétek
meg, hogy nincs semmi természetfeletti vagy
ellentmondásos az Isteni, ami minden
teremtésben rezonál. (24, 42 - 43)

Isten jelenléte a természetben
5. Keressetek Engem minden általam
véghezvitt műben, és mindenütt
megtalálhattok Engem. Próbáljatok meg
meghallani Engem, és meg fogtok hallani
Engem abban az erőteljes hangban, amely
minden teremtett dologból árad, mert nem
okoz nekem nehézséget, hogy a teremtés
lényein keresztül fejezzem ki magam.
6 Egyszerre nyilvánulok meg egy csillagban,
egy vihar tombolásában és egy hajnal édes
fényében. Hangomat a madarak dallamos
énekében hallatom, ahogyan a virágok illatán
keresztül fejezem ki. És minden egyes
megnyilvánulásom, minden aspektusom,
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minden művem a szeretetről, az igazságosság
törvényeinek teljesítéséről, a bölcsességről, a
szellemi örökkévalóságról beszél nektek. (170,
64)

13 Vegyük példának azt a harmóniát, amellyel
az egyes fajok élnek, a szorgalmasak
tevékenységét. Szívleljétek meg a hűség vagy
a hála példáit. Isteni bölcsességet tartalmazó
példák ezek, hiszen teremtményeimtől
származnak, akik szintén tőlem születtek, hogy
körülvegyenek és elkísérjenek benneteket
világotokban, hogy részesüljenek abból, amit a
földre helyeztem. (320,34+37)

A természet Isten teremtménye és a szellemi
példázat.
7. Sokan a Természetet tették istenükké,
istenítve azt, mint minden létező teremtő
forrását. De bizony mondom nektek, ez a
Természet, amelynek méhéből minden lény
származik - az anyagi erők és a természet
királyságai, amelyek körülvesznek benneteket
- nem a Teremtő; az Isteni Teremtő tervezte
és teremtette meg előre. Nem ő az életnek
sem az oka, sem az alapja. Egyedül én, a ti
Uratok vagyok a kezdet és a vég, az Alfa és az
Omega. (26, 26)
8 Minden, ami ebben az életben körülvesz és
beburkol, az Örök Élet tükörképe, egy mély
tanítás, amelyet anyagi formákon és tárgyakon
keresztül magyaráznak el, hogy megérthető
legyen.
9. Még nem hatoltatok e csodálatos Tanítás
mélyére, és az ember ismét tévedett, mert a
földi életet úgy képzelte el, mintha az
örökkévalóság lenne. Megelégedett a
megnyilvánulásokkal, és megvetette mindazt,
amit az isteni kinyilatkoztatás tartalmaz - azt,
ami a lényeg és a benne rejlő igazság, amely
minden teremtésben jelen van. (184, 31 - 32)
10 Nem vonok meg tőletek semmit, amit a
természetbe helyeztem a ti megőrzésetekre,
egészségetekre, táplálékotokra, gyermekeim
jólétére és örömére.
11 Éppen ellenkezőleg, azt mondom nektek:
ahogyan én a Lélek Kenyerét kínálom nektek,
meghívva benneteket, hogy belélegezzétek az
isteni esszenciákat és felfrissítsétek magatokat
szellemi illatokkal, ugyanígy ne hagyjátok
figyelmen kívül és ne távolodjatok el attól,
amit a Természet ad nektek, mert így fogtok
harmóniát, egészséget, energiát és így az Élet
Törvényeinek helyes beteljesülését elérni.
(210, 22)
12 Az érzéketlen lényt az ösztön vezeti, amely
a belső hangja, a mestere, a vezetője. Olyan,
mint egy fény, amely az anyjától, a
természettől származik, és megvilágítja az
utat, amelyet életében be kell járnia - ez az út
is veszélyekkel és kockázatokkal jár.

Isten gyermekeinek hatalma a természet
felett
14. A természet erői engedelmeskedni fognak
nektek, ha teljesítitek törvényemet, és kéritek
tőlem embertársaitok javára. (18, 47)
15. Nem tanítottam-e nektek, hogy még a
természet elszabadult erői is meghallják
imátokat és megnyugszanak? Ha
engedelmeskednek a hangomnak, miért ne
engedelmeskednének az Úr gyermekeinek
hangjának, amikor azok felkészültek? (39, 10)
16. A szellemnek hatalmat adtam az anyag
felett, hogy győztesen kerüljön ki a
megpróbáltatásokból, és elérje az út végső
célját. De a küzdelem nagy lesz; mert mivel az
ember megteremtette a világban az egyetlen
királyságot, amelyben hisz, elpusztította a
harmóniát, amelynek közte és mindazok
között kellene léteznie, akik körülveszik.
Büszke trónjáról mindent tudománya
hatalmának akar alávetni, és akaratát
ráerőltetni a természet elemeire és erőire. De
ez nem sikerült neki, mert már régen
megszakította a barátság kötelékét a Szellemi
Törvényekkel.
17. Amikor pedig azt mondtam ennek az itteni
népnek, hogy a természet erői
engedelmeskedhetnek neki, voltak, akik nem
hitték ezt, és mondom nektek, hogy okuk van
kételkedni; mert a természet soha nem fog
engedelmeskedni azoknak, akik semmibe
veszik, meggyalázzák vagy kigúnyolják.
Másrészt, aki tudja, hogyan éljen harmóniában
a szellem és az anyag törvényeivel - vagyis aki
harmóniában él mindazzal, ami körülveszi -, az
élete során harmóniában lesz Teremtőjével, és
jogot szerez arra, hogy a természet elemei őt
szolgálják és engedelmeskedjenek neki,
ahogyan az minden gyermeknek jár, aki
engedelmeskedik apjának, minden dolgok
Teremtőjének. (105, 39)
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18 Nem hazudok és nem túlzok, amikor azt
mondom neked, hogy a természet királyságai
hallják a hangodat, és engedelmeskednek
neked és tisztelnek téged.
19 Izrael története az én igazságom
bizonyságául íródott, és felfedezhetitek
benne, hogy Isten népét a természet erői és
elemei újra és újra felismerték és tiszteletben
tartották. Miért ne lenne ez igaz rád is?
20 Úgy gondolod, hogy az idő múlásával
megváltozott az erőm vagy az emberiség iránti
szeretetem? Nem, ti sokaság, akik halljátok ezt
a szót, Lelkem fénye vesz körül benneteket;
hatalmam és szeretetem örök és változatlan.
(353, 64)

25 Atyám hangja így szólt az első embereknek,
megáldva őket: "Szaporodjatok és
sokasodjatok, és töltsétek be a földet,
hajtsátok uralmatok alá, és legyetek urai a
tenger halainak, az ég madarainak és minden
teremtménynek, amely a földön mozog."
26. Igen, emberiség, azért teremtettem az
embert, hogy úr legyen és hatalma legyen a
levegőben, a vizekben, az egész földön és a
teremtés természetes birodalmaiban. De én
azt mondtam: "Uram"; mert az emberek - azt
gondolván, hogy tudományukkal uralják a
földet - rabszolgák. Bár azt hiszik, hogy uralják
a természet elemeit, éretlenségük,
elbizakodottságuk és tudatlanságuk
áldozatává válnak.
27 Az emberi hatalom és tudomány
meghódította a földet, a tengereket és a
levegőt; de hatalmuk és erőszakosságuk nincs
összhangban a Természet hatalmával és
erőszakosságával, amely az isteni szeretet
kifejeződéseként élet, bölcsesség, harmónia és
tökéletesség. Az emberek műveiben,
tudományukban és hatalmukban csak a gőg,
az önzés, a hiúság és a gonoszság nyilvánul
meg. (40, 26 - 30)
28. Felismered-e a természeti erők
megbomlott egyensúlyát és a legmélyebb
változásukat? Tisztában vagytok vele, hogy
miért sújtanak benneteket az általuk
felszabadított erők? Ennek az az oka, hogy
megbontottátok a lelki és az anyagi élet között
fennálló harmóniát, és ezzel létrehoztátok azt
a káoszt, amelyben most elmerültetek. De
amint az emberiség engedelmeskedik az életet
irányító törvényeknek, ismét béke, bőség és
boldogság lesz. (108, 56)
29 Hogyan lehetnének tökéletesek a ti földi
cselekedeteitek, mikor látom, hogy
ellenségeskedtek a természet elemeivel,
amelyeken éltek?
30 Tanításom nem akar megakadályozni
benneteket abban, hogy a természet elemeit
és erőit használjátok, hanem arra utasít és
tanít benneteket, hogy jó célokra használjátok
őket.
31 A kezedben lévő természeti erők
barátságból és testvérből bírákká válhatnak,
akik keményen megbüntetnek téged.
32. Már régen itt volt az ideje, hogy az
emberek learassák a tapasztalat gyümölcsét,
hogy többé ne szálljanak szembe a természet

Ember és természet
21. De óvatosnak kell lennetek, ó, földi népek,
mert ha továbbra is arra használjátok isteni
sugallataimat, hogy kihívjátok a természet
erőit - ha továbbra is gonoszságra használjátok
azt a kevés tudást, amivel rendelkeztek, akkor
kapjátok meg a szomorú és súlyos választ,
amikor a legkevésbé számítotok rá. Kihívjátok
a levegőt, a tüzet, a földet, a vizet és az összes
erőt, és már tudjátok, mi lesz a termésetek, ha
nem korrigáljátok tetteiteket időben, hogy
megállítsátok az irracionalitásotok által
szabadjára engedett természeti erőket.
22 Felhívom a figyelmedet arra, hogy
hamarosan kitöltöd azt a mértéket, amelyet
igazságosságom megenged a szabad
akaratodnak; túlságosan is kihívod a
természetet. És mivel ti vagytok a kicsinyek,
akik nagynak érzitek magatokat, ez a szó azért
jön, hogy figyelmeztessen benneteket arra a
veszélyre, amelyben vagytok. (17, 60 u.)
23 Mondtam nektek, hogy a fának egyetlen
levele sem mozog az én akaratom nélkül, és
most azt mondom nektek, hogy egyetlen elem
sem engedelmeskedik más akaratnak, csak az
enyémnek.
24 Azt is mondom nektek, hogy a természet az
ember számára az lehet, amit akar:
áldásokban, simogatásban és táplálásban
bővelkedő anya, vagy száraz sivatag, ahol
éhség és szomjúság uralkodik; az életről,
jóságról, szeretetről és örökkévalóságról szóló
bölcs és végtelen kinyilatkoztatások mestere,
vagy könyörtelen bíró az emberek
fertőzéseivel, engedetlenségével és
tévelygéseivel szemben.
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erőivel. Mert minden tudományukkal együtt
sem lesznek képesek megállítani őket. (210,
43 - 46)
33. A tudomány fája megrázkódik a forgószél
tombolásában, és gyümölcsét az emberiségre
hullatja. De ki oldotta meg ezeknek az elemi
erőknek a kötelékeit, ha nem az ember?
34 Igaz, hogy a korábbi emberek is
megismerték a fájdalmat, így ráébredtek a
valóságra, a lelkiismeret fényére, és
alávetették magukat egy törvénynek. De a kor
fejlett, tudatos és művelt embere - hogy
merészeli meggyalázni az élet fáját! (288, 28)
35. Azoknak, akik azt gondolják, hogy én úgy
büntetem az embereket, hogy rájuk
szabadítom a természet erőit, azt mondom,
hogy nagy tévedésben vannak, ha ezt
gondolják. A természet ugyanis fejlődik és
változik, és a változásokban vagy
átmenetekben felfordulások keletkeznek,
amelyek szenvedést okoznak nektek, ha nem
teljesítitek Törvényemet; ti mégis isteni
büntetéseknek tulajdonítjátok ezeket.
36 Igaz, hogy igazságosságom működik
bennük; de ha ti - a szellemeteket
megvilágosító isteni szikrával kedvelt
lényekkel - harmóniában éltek volna a
benneteket körülvevő természettel,
szellemetek a változások, a természeti erők
erőszakossága fölé emelt volna benneteket, és
nem szenvednétek. (280, 16)
37 Mi más a természet, mint egy nagyszerű
teremtmény? Igen, tanítványok, egy olyan
teremtmény, amely fejlődik, megtisztul,
kibontakozik és tökéletesedik, hogy képes
legyen méhében a holnap embereit
befogadni.
38. Milyen gyakran elégedetlenek vagytok az e
tökéletesség eléréséhez vezető természetes
átmeneteikkel, és azokat Isten büntetésének
tekintitek, anélkül, hogy felismernétek, hogy ti
is, a természettel és a teremtéssel együtt,
megtisztítjátok magatokat, fejlődtök és a
tökéletesség felé tartotok. (283, 57 - 58)

világukon túlról. Most lélekben mondom
nektek: Én vagyok az egyetemes fény, amely
megvilágítja minden világ, ég és otthon életét,
amely megvilágosít minden lényt és
teremtményt, és életet ad nekik. (308, 4)
2. Én vagyok az örökös vetés. Még mielőtt a
földre jöttem volna, és az emberek Jézusnak
neveztek volna, én már a Magvető voltam,
engem már ismertek azok, akik túl voltak az
anyagiasuláson, a tévedésen vagy a
tudatlanságon - azok, akik olyan szellemi
régiókban és otthonokban éltek, amelyeket ti
még nem ismertek, és el sem tudtok képzelni.
3 azok közül, akik ismertek engem, mielőtt a
földre jöttem, sokakat küldtem el, hogy
tanúságot tegyenek rólam a világban, hogy
hirdessék Krisztus eljövetelét, az Atya
Szeretetét és Igéjét. Közülük néhányan
próféták, mások úttörők és megint mások
apostolok voltak.
4. Nem ez a világ az egyetlen, amelyen
nyomot hagytak a lépteim. Ahol szükség volt a
Megváltóra, ott én is jelen voltam.
5 De el kell mondanom nektek, hogy más
világokon a keresztemet és a kelyhemet
eltávolították testvéreitek megújulása és
szeretete, míg itt, ezen a világon, sok évszázad
után, még mindig tövissel vagyok
megkoronázva, tökéletlenségetek keresztjén
mártírként, még mindig iszom az epés és
ecetes kelyhet.
6 Mivel Szeretet Munkám az egész emberiség
megváltását foglalja magában, végtelen
türelemmel várok rátok, és minden emberi
lénynek nem egy, hanem sok lehetőséget
adtam a felemelkedésre, és sok korszakon át
vártam mindazok felébredését, akik mély
letargiába süllyedtek. (211, 26 - 29)
7. A tökéletességhez vezető létrán sok
lépcsőfok van; a "lelki völgyben" és a világ
végtelen terében sok világ van. De bizony
mondom nektek, mindig is ismertettem
Magamat mindenki számára, és a világ
szellemi szintjének megfelelően, amelyben
élnek, az Én kinyilatkoztatásom volt közöttük.
(219, 34 u.)
8 Miközben az emberi teremtmények
Isteniségemről, Létezésemről és Tanításomról
vitatkoznak, vannak világok, ahol Engem
tökéletesen szeretnek.
9 Ugyanakkor, amikor egyesek elérték a
legnagyobb szellemi tisztaságot, bolygótok a

26. fejezet - Más világok
Krisztus egyetemes fénye
1 Egyszer azt mondtam nektek: "Én vagyok a
világ világossága", mert emberként beszéltem,
és mert az emberek semmit sem tudtak a kis
133

nagy erkölcsi és szellemi romlás időszakát éli.
(217, 65 - 66)

kötelékeket, kérjetek segítséget, ha
szükségetek van rá, és siessetek segíteni
azoknak is, akik azt kérik tőletek, amivel
rendelkeztek. (320, 44 - 46)

A világok közötti spirituális kapcsolat
10 Isteni Fényem mindenütt ragyog; bárhol is
kerestek Engem, megtaláljátok Jelenlétemet.
11 Én vagyok az Atya, aki azon munkálkodom,
hogy harmónia kezdjen uralkodni minden
gyermeke között - mind azok között, akik a
földön élnek, mind azok között, akik más
világokon élnek.
12 A minden lény közötti szellemi harmónia
nagy tudást tár fel előttük, elhozza számukra a
szellem és a szellem közötti párbeszédet,
amely lerövidíti a távolságokat, közel hozza a
távollévőket, és megszünteti a frontokat és
határokat. (286, 1 - 3)
13 Az ember nagy lépéseket tesz majd a
spiritualizáció felé; szelleme képes lesz
túllépni az emberi korlátokon, és magasabb
életvilágokba jutni, hogy testvéreivel
kommunikáljon, és befogadja a fényt, amit ők
kínálnak neki.
14 Képes lesz arra is, hogy lejöjjön az élet azon
síkjaira, ahol az alacsonyabb fejlettségi szinten
lévő, elmaradott lények tartózkodnak, hogy
segítsen nekik elhagyni szegényes létüket, és
átvezesse őket egy jobb élettervre.
15 A létra, amelyen a szellem a tökéletesség
felé emelkedik, nagyon hosszú; ezen a létrán
végtelenül sok különböző fejlettségi szintű
lénnyel fogsz találkozni, és fel fogsz ajánlani
nekik valamit abból, amid van, és ők is adnak
neked valamit a szellemi gazdagságukból.
16. Akkor rájössz, hogy nem ez az egyetlen
világ, amelyik a fejlődéséért küzd.
Megtudjátok majd, hogy a szellem minden
bolygón fejlődik, hogy minden bolygón
megmozdul és növekszik a rendeltetése
beteljesedése felé, és azt akarom, hogy
felkészüljetek arra, hogy szövetséget kössetek
minden testvéretekkel, hogy cseréljetek velük
abban a szent vágyban, hogy megismerjétek,
szeressétek és segítsétek egymást.
17 Tegyétek ezt az én nevemben és feltétlen
engedelmességgel, a ti gondolataitok által. Ha
elkezded ezt a gyakorlatot, fokozatosan meg
fogod érteni a kéréseiket, a tanításaikat és az
előnyeiket.
18. Vágyom arra, hogy harmóniában legyetek
testvéreitekkel ezen a bolygón és azon túl, ami
jelenleg az otthonotok. Alakítsatok ki baráti

Más világok és életmódok megismerése
19 Gyakran kérdeztétek tőlem, hogy mi van e
világon túl, és hogy azok a csillagok, amelyek
az űrben keringenek, olyan világok-e, mint a
tiétek; kérdeztem tőletek, és ti kérdeztétek
tőlem, és ti kérdeztétek tőlem.
20 A kíváncsiságodra adott válaszom nem fedi
fel teljesen a titokzatosság fátylát, mivel
látom, hogy még nem rendelkezel a
megértéshez szükséges fejlődéssel, sem a más
világokkal való harmonizáláshoz szigorúan
szükséges szellemiséggel.
21. Még nem ismertétek fel és nem értettétek
meg azokat a tanításokat, amelyeket a bolygó,
amelyen éltek, felkínált nektek, és máris más
világokat akartok keresni. Nem tudtatok
testvérekké válni egymás között, ugyanazon
világ lakói, és fel akarjátok fedezni a más
világokon élő lények létezését.
22 Egyelőre elég, ha emlékeztek arra, hogy a
Második Korszakban azt mondtam nektek: "az
Atya házában sok lakóház van", és most,
megerősítve ezeket a szavakat, azt mondom
nektek, hogy nem ti vagytok az Univerzum
egyetlen lakói, és hogy a ti bolygótok nem az
egyetlen lakott bolygó.
23 A holnapi nemzedékeknek megadatik, hogy
nyitva lássák a kapukat, amelyek közelebb
viszik őket más világokhoz, és méltán fogják
csodálni az Atyát.
24 A jóság és a szeretet, amelyekből a szeretet
és a béke virágzik, lesznek a kulcsok, amelyek
kinyitják a Titokzatosság kapuit, amelyeken
keresztül az emberek lépést tesznek az
egyetemes harmónia felé.
25 Ma még mindig elszigeteltek,
korlátozottak, fogyatékosok vagytok, mert
önérdeketek miatt csak a "világnak" éltek,
anélkül, hogy a szellem szabadságára és
emelkedettségére törekedtetek volna.
26. Mi lenne belőletek, hiú emberekből - a
materializmusotok által kicsivé tett lényekből , ha megengednétek, hogy más világokba
jussatok, mielőtt megszabadultatok volna
emberi hibáitoktól? Mi lenne az a mag, amit
elvetnél? Viszálykodás, mértéktelen becsvágy,
hiúság.
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27 Bizony mondom nektek: ahhoz, hogy az
ember megszerezze azt a tudást, amelyre
minden ember vágyik, és azt a
kinyilatkoztatást, amely megszabadítja elméjét
az őt kínzó és kíváncsiságát felkeltő
kérdésektől, az embernek nagyon meg kell
tisztítania magát, és figyelnie és imádkoznia
kell.
28 Nem csak a tudomány lesz az, amely
feltárja előtte a titkaimat; szükséges, hogy a
tudás iránti vágyat a szellemi szeretet ihlette.
29. Amint az emberek élete a spiritualitást
tükrözi - mondom nektek, még csak meg sem
kell majd erőltetniük magukat, hogy
felfedezzék a világukon túli világot; mert
ugyanakkor meglátogatják őket azok, akik
magasabb otthonokban laknak. (292, 3 - 11)

ígértek, és amelyekben mindannyian lakni
fogtok. Mert mindannyian meg fogjátok
ismerni az én országomat, amely nem csak
bizonyos lények számára lett teremtve: úgy
lett teremtve, mint az egyetemes otthon,
amelyben az Úr minden gyermeke egyesülni
fog. (12,24)

27. fejezet - A túlvilág
A lelki élet szükséges ismerete
1 Milyen tudatlanok a mai emberek a szellemi
tanítások terén. Ennek az az oka, hogy
Törvényemet és Tanításomat csak úgy
mutatták be nekik, mint egy erkölcsi tanítást,
amely segít nekik, és nem úgy, mint azt az
utat, amely a tökéletes hazába vezeti a
lelküket.
2 A különböző felekezetek hamis félelmet
vetettek az emberek szívébe a szellemi
tudástól, ami azt eredményezte, hogy elkerülik
kinyilatkoztatásaimat, és egyre inkább a
tudatlanság sötétségébe süllyednek, arra
hivatkozva, hogy a szellemi élet egy
áthatolhatatlan misztérium.
3 Azok, akik ezt állítják, hazudnak. Minden
kinyilatkoztatás, amelyet Isten az emberiség
kezdetétől fogva adott az embernek, a
szellemi életről szólt. Igaz, hogy nem adtam át
nektek minden tanításomat, mert még nem
voltatok képesek mindent tudni, hanem csak
akkor, amikor eljött volna az ideje. De amit az
Atya eddig kinyilatkoztatott nektek, az
elegendő ahhoz, hogy teljes ismeretekkel
rendelkezzetek a szellemi életről. (25, 38 – 40)
4 Az egyesek által vágyott szellemi életet
mások félnek, tagadják, sőt gúnyolják; de
elkerülhetetlenül mindannyiótokra vár. Ez az
anyaméh, amely mindenkit befogad - a kar,
amely kinyújtja feléd a kezét - a szellem
hazája: még a tanultak számára is
kifürkészhetetlen misztérium. De a titkaimba
akkor lehet behatolni, ha a kulcs, amellyel ezt
a kaput kinyitjátok, a szeretet kulcsa. (80, 40)

A csillagok meghatározása
30 Atyátok házában sok "lakóhely" van,
amelyek a tökéletességhez vezető létra
végtelen lépcsőfokai; onnan száll alá a
"szellemi világ", hogy megismerhetővé váljon
közöttetek.
31 Sokszor megkérdeztétek Tőlem, szellemtől
szellemig, hogy mi az oka annak a rengeteg
csillagnak és bolygónak, amelyek világotok
felett ragyognak, és azt mondtátok Nekem:
"Mester, üresek azok a világok?".
32. Én pedig azt mondom nektek: Még nem
jött el az idő, amikor teljesen feltárom nektek.
Amikor az ember eléri a spiritualitást, csak
akkor kap nagy kinyilatkoztatásokat, és képes
lesz szellemtől szellemig beszélgetni
Istenségem szeretett lényeivel, és akkor az
eszmecsere minden testvér között
megtörténik.
33 De már ma megtudjátok: minden világot
teremtményeim laknak, semmi sem üres,
minden áldott birodalom és kert, amelyet
Mária, az isteni gyengédség megtestesítője
gondoz.
34. A Szentlélek a te szádon keresztül ismét
átadja a számodra és az emberiség számára
ismeretlen magas tanításokat. Mikor, szeretett
emberek? Ha van köztetek spiritualitás és
odaadás a küldetésetek iránt. (312, 10 - 12)
35. Nézzétek, népem, szemléljétek az eget,
nézzétek meg közelről, és meg fogjátok
tapasztalni, hogy minden egyes csillagban egy
ígéret van, egy világ, amely rátok vár; ezek az
élet világai, amelyeket Isten gyermekeinek

"Mennyország" és "Pokol"
5. Az emberek úgy képzelték el a poklot, mint
az örök kínok helyét, ahová szerintük
mindazok kerülnek, akik megszegték
parancsolataimat. És ahogyan ezt a poklot a
súlyos bűnöknek teremtették, úgy képzeltek el
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egy másik helyet a kisebb bűnöknek, és
ugyanígy egy másikat azoknak, akik sem jót,
sem rosszat nem tettek.
6 Aki azt mondja, hogy a túlvilágon nem
örülünk és nem szenvedünk, az nem mond
igazat; senki sem szenvedés nélküli, és senki
sem örömtelen. A szenvedések és az örömök
mindig keveredni fognak, amíg a lélek nem éri
el a legmagasabb békét.
7. Figyeljetek, gyermekeim: A pokol a
megtestesültekben és a már nem
megtestesültekben, e világ és a szellemi völgy
lakóiban van. A pokol a súlyos szenvedések, a
szörnyű bűntudat, a kétségbeesés, a fájdalom
és a keserűség szimbóluma azok számára, akik
súlyosan vétkeztek. De megszabadulnak
ezektől a következményektől a szellemük
szeretet felé való fejlődésével.
8 A mennyország viszont, amely az igazi
boldogságot és az igazi békét jelképezi, azoké,
akik elfordultak a világ szenvedélyeitől, hogy
Istennel közösségben éljenek.
9 Kérdezd meg a lelkiismeretedet, és
megtudod, hogy a pokolban élsz-e, hogy
vezekelsz-e a bűneidért, vagy a mennyei
békességgel vagy átitatva.
10. Amit az emberek Mennyországnak vagy
Pokolnak neveznek, azok nem konkrét helyek,
hanem a cselekedeteid lényege, amit a
szellemed arat, amikor eléri a "Szellemi
Völgyet". Mindenki megtapasztalja a maga
poklát, a maga engesztelő világában él, vagy
élvezi azt a boldogságot, amelyet az isteni
szellemmel való emelkedettség és harmónia
ad. (11,51 - 56)
11 Ahogyan az ember a földön megteremtheti
magának az én országom békéjéhez hasonló
lelki békét, úgy a romlottsága révén olyan
életet is élhet, amely a bűnösök, a gonoszság
és a bűntudat poklához hasonlít.
12 A szellem még a Túlvilágon is találkozhat a
sötétség, a romlottság, a gyűlölet és a bosszú
világaival, a szellem hajlamai, tévelygései és
szenvedélyei szerint. De valóban mondom
nektek, mind a Mennyország, mind a Pokol,
amelyet az emberek csak földi formák és
képek segítségével képzelnek el, nem más,
mint a szellem fejlődésének különböző
fokozatai: az egyik, erénye és fejlődése révén,
a tökéletesség csúcsán, a másik a sötétség, a
bűn és a téveszmék szakadékában.

13. Az igaz lélek számára közömbös, hogy hol
van, mert mindenütt ott lesz benne a Teremtő
békéje és mennyországa. A tisztátalan és
zavarodott szellem viszont a legjobb
világokban találhatja magát, és szüntelenül
érezni fogja magában a bűntudat poklát,
amely addig ég benne, amíg ezek meg nem
tisztítják.
14 Azt hiszitek, hogy én, a ti Atyátok,
kifejezetten azért teremtettem helyeket, hogy
megbüntesselek benneteket, és így örökké
megbosszuljam magam a ti vétkeitekért?
15 Milyen korlátoltak azok, akik ezeket az
elméleteket tanítják!
16 Hogyan lehetséges, hogy azt hiszitek, hogy
az örök sötétség és az örök fájdalom az a vég,
amely egy lélekre vár? Bár vétkeztek, mégis
örökre Isten gyermekei lesznek. Ha oktatásra
van szükségük - itt a Mester. Ha szeretetre van
szükségük - itt az Atya. Ha megbocsátásra
vágynak - itt a tökéletes bíró.
17 Aki soha nem próbál Engem keresni és
kijavítani a hibáit, az nem fog hozzám jönni.
De senki sincs, aki ellenáll az
igazságosságomnak vagy a
megpróbáltatásaimnak. Csak megtisztulva
jöhettek hozzám. (52, 31 - 37)
18 Ahány lakhelye van az Atya házának, annyi
világ között nincs egyetlen sötétség, amelyben
mind az ő világossága van; de ha a lelkek
tudatlanságuk miatt szemükre kötéssel lépnek
be oda, hogyan láthatják meg azt a
dicsőséget?
19 Ha megkérdezel egy vakot itt a világon,
hogy mit lát, azt feleli neked: csak sötétséget.
Nem azért, mert a nap fénye nincs ott, hanem
mert nem látja. (82, 12 - 13)
20 Azt mondtam nektek ebben az időben: ne
dédelgessétek azt az elképzelést, amely az
emberek között létezik a pokolról, mert ezen a
világon nincs nagyobb pokol, mint az élet,
amelyet háborúitokkal és
ellenségeskedéseitekkel teremtettetek, és a
túlvilágon nincs más tűz, mint a lelkiismeret
kínja, amikor a lelkiismeret elé tárja vétkeit.
(182,45)
21. Amíg azok, akik vallási fanatizmusukban a
túlvilágon csak a pokol büntetését várják,
ragaszkodnak ehhez a véleményhez, addig
saját poklot teremtenek maguknak, mert a
szellem zűrzavara hasonló az emberi elme
zűrzavarához, bár sokkal erősebb.
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22 Most azt kérdezed: "Mester, van-e
megváltás azok számára?" Mondom nektek:
az üdvösség mindenki számára létezik, de a
béke és a fény csak akkor éri el ezeket a
lelkeket, ha a káprázat sötétsége feloszlik.
23. Éreztél már szánalmat egy olyan ember
iránt, akinek zavaros elméje miatt olyan
dolgokat lát, amelyek nem léteznek?
Mennyivel nagyobb lenne a fájdalmad, ha a
túlvilágon meglátnád azokat a téveszmés
lényeket, akik a képzeletbeli poklot látják!
(227,71)
24 Ne reszkessetek e kinyilatkoztatásoktól;
ellenkezőleg, örüljetek annak a gondolatnak,
hogy ez az ige megsemmisíti az örök
büntetésről alkotott elképzeléseteket, és
minden olyan értelmezést, amelyet a múltban
az örök tűzről adtatok nektek.
25. A "tűz" a fájdalom, az önvád és a bűnbánat
szimbóluma, amely megkínozza a lelket és
megtisztítja, ahogyan az aranyat megtisztítják
a tégelyben. Ebben a fájdalomban van az én
Akaratom, és az én Akaratomban van az
irántad érzett szeretetem.
26. Ha igaz lenne, hogy a tűz az, ami eltörli az
emberi bűnöket, akkor azoknak a testét, akik
vétkeztek, itt a földi életben, az életben
kellene a tűzbe dobni, mert holtan már nem
éreznék azt. A testek ugyanis sohasem
emelkednek fel a szellemi térbe - ellenkezőleg,
miután elvégezték feladatukat, a föld
belsejébe süllyednek, ahol beleolvadnak abba
a természetbe, amelyből életet merítettek.
27. De ha azt hiszed, hogy amit te "örök
tűznek" nevezel, az nem a testre, hanem a
szellemre vonatkozik, ez egy másik súlyos
tévedés, mert a Szellemi Királyságban
nincsenek anyagi elemek, és a tűznek sincs
semmilyen hatása a szellemre. Ami anyagból
születik, az anyag, ami szellemből születik, az
szellem.
28. Az én szavam nem azért jön le, hogy
megtámadjon bármilyen hitet. Ha valaki ezt
gondolja, az nagyot téved. Az Én Igém
megmagyarázza mindannak a tartalmát, amit
nem helyesen értelmeztek, és ami ezért
tévedéseket hozott létre, amelyek
nemzedékről nemzedékre továbbadták
magukat az emberiség körében.
29. Milyen értéke lenne törvényemnek és
tanításomnak, ha nem lennének képesek
megmenteni a szellemi lényeket a tévedéstől

és a bűntől? És mi értelme lett volna az én
emberi jelenlétemnek a világban, ha sokan
lennének, akiknek örökre el kellene
pusztulniuk, egy vég nélküli engesztelésben?
(352, 44 - 48)
30. Vannak, akik azért érzik magukat késztetve
a jócselekedetekre, mert attól félnek, hogy a
halál váratlanul éri őket, és akkor nem lesznek
érdemeik, amelyeket felajánlhatnak Uruknak.
Mások elszakadnak a gonosztól, de csak attól
való félelmükben, hogy bűnben halnak meg,
és a pokol örökké tartó kínjait kell elviselniük
ezen élet után.
31 Milyen torz és tökéletlen ez az Isten abban
a formában, ahogyan oly sokan elképzelik Őt!
Milyen igazságtalan, szörnyű és kegyetlen! Ha
az emberek által elkövetett összes bűnt és
bűntényt egyesítjük, ez nem hasonlítható
össze azzal a förtelemmel, amely a pokol
örökkévalóságig tartó büntetését jelentené,
amelyre - szerintük - Isten a bűnös
gyermekeket kárhoztatja. Nem magyaráztam
még el nektek, hogy Isten legfőbb
tulajdonsága a szeretet? Nem gondoljátok
akkor, hogy az örökké tartó kínszenvedés az
örök szeretet isteni attribútumának abszolút
tagadása lenne? (164, 33 – 34)
32. Hiszel abban, hogy a Mennyország egy
régió az örökkévalóságban, és hogy a fizikai
halálod órájában elkövetett bűneid őszinte
megbánása által beléphetsz oda, bízva abban,
hogy abban a pillanatban megbocsátást
találsz, és Én vezetlek be a Mennyországba. Ez
az, amiben hiszel.
33. Másfelől azt mondom nektek, hogy a
menny nem egy bizonyos hely, nem egy régió,
nem egy otthon. A szellem mennyországa az
érzések magas világa és tökéletessége, a
tisztaság állapota. Kinek a kezében van tehát,
hogy beengedjen benneteket a Mennyek
Országába - bennem, aki mindig is hívtalak
benneteket, vagy bennetek, akik mindig is
süketek voltatok?
34. Ne korlátozzátok többé a Végtelent, az
Istenit. Nem veszitek észre, hogy ha a
Mennyország az lenne, aminek hiszitek - egy
bizonyos otthon, régió vagy hely -, akkor már
nem lenne végtelen? Itt az ideje, hogy a
spirituális dolgokat magasabb szinten fogjátok
fel, még akkor is, ha képzeletetek nem képes
felfogni a teljes valóságot. De legalább
megközelíteni kellene. (146, 68 - 69)
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40. Munkám egyre jobban és jobban
növekszik, míg végül minden szellemi lény
egyesül Törvényem beteljesítésében, és e földi
otthon a tökéletesség világává válik. Azok, akik
abban az időben laknak benne, érezni fogják
szeretetemet minden teremtett dologban, és
felkészülnek arra, hogy egy jobb világban
éljenek. Ez a föld csak ideiglenes lesz a
szellemetek számára, a tökéletességre való
törekvés során más régiókba, a Túlvilág más
szintjeire fog távozni.
41. Emlékezzetek, hogy azt mondtam nektek:
"Atyám házában sok lakóhely van". És a
nagyobb fejlődés idején, amikor jobban
megértitek tanításaimat, azt akarom mondani
nektek: "Az Atya házában végtelen számú
lakás van". Ne gondoljátok tehát, hogy amikor
elhagyjátok ezt a világot, már elértétek a
legnagyobb szellemi magasságot. Nem,
tanítványok. Amikor a bolygón való
tartózkodásotok véget ér, új otthonokba
vezetlek benneteket, és így örökké vezetni
foglak benneteket tökéletességetek végtelen
létráján. Bízzatok Bennem, szeressetek
Engem, és megmentelek benneteket. (317, 30)
42. Lehetetlen, hogy már ebben a világban
elképzelésetek legyen arról, hogy mi vagy
hogyan van az én Királyságom,
Mennyországom és Dicsőségem. Azt akarom,
hogy elégedjetek meg azzal a tudattal, hogy ez
a szellem tökéletességének egy olyan állapota,
amelyből kiindulva megtapasztalja, érzi és
megérti a szellem csodálatos életét, amelyet
jelenleg sem felfogni, sem elképzelni nem
tudtok.
43. Mondom nektek, hogy még azok a
szellemek sem ismerik annak az életnek a
valóságát, akik magasabb szinteken élnek,
mint amin ti vagytok. Tudod, mit jelent "az
Atya kebelében" élni? Ha egyszer ott élsz, csak
akkor tudhatod meg. Csak egy homályos
előérzet, a titokzatosság halvány sejtése érinti
meg a szívedet, ami ösztönzőleg hat a
fejlődésed útján. (76,28-29)

Az ég zenéje
35. Hallottátok, hogy az angyalok a mennyben
örökké hallják az isteni koncertet. Ha erre a
metaforára gondolsz, óvakodj attól, hogy azt
hidd, hogy a mennyben is hasonló zenét
hallasz, mint amit a földön szoktál hallani. Aki
így gondolja, az a materializmus teljes
tévedésének engedett. Másfelől, aki, amikor a
mennyei zenéről és az angyalok boldogságáról
hall beszélnek, amikor azt hallják, arra gondol,
hogy ebben az isteni hangversenyben Istennel
harmóniában van, az igazat fog mondani.
36. De hogy lehet, hogy egyesek nem értik ezt,
holott mindegyikőtök elméjében ott van az
egyetemes hangverseny hangja? Hogyan
lehetséges, hogy egyesek, akik hallják ezt a
szót, nem értik, nem érzik, vagy
félreértelmezik?
37. Ó, szeretett gyermekeim, akik gyengék
vagytok értelmetekben, keressétek a
világosságot imádságban. Kérdezzetek Engem
elmélkedésetekben, mert bármilyen nagyok is
legyenek a kérdéseitek, Én tudni fogom,
hogyan válaszoljak nektek az
örökkévalóságból. Én viszont kérdéseket fogok
feltenni nektek, hogy az igazság fénye
felragyogjon a Mester és a tanítványok között.
38. A mennyei zene Isten jelenléte benned, és
e koncert közepette, ha egyszer elérted az
igazi emelkedettséget, ami a szellemi szépség,
a hangod fel fog szólalni. Ez az ég zenéje és az
angyalok éneke. Ha így tapasztaljátok és
érzitek, az igazság tükröződni fog lényetekben,
és érezni fogjátok, hogy Isten bennetek van.
Az élet örök és isteni koncertet kínál neked, és
minden egyes hangjában felfedezel egy
kinyilatkoztatást.
39. Még nem hallottátok a gyönyörű hangokat
tökéletes harmóniájukban - néha édes
hangokat, máskor erőteljeseket. Ha véletlenül
érzékelitek őket, akkor homályos tónusoknak
tűnnek számotokra, amelyeket nem tudtok
egyesíteni; még nem tudatosult bennetek
teljesen a bennük rejlő szépség. Magad
mögött kell hagynod az érzékeket, a
szenvedélyeket és az anyagiasság árnyait,
hogy képes legyél meghallani Isten koncertjét
a lelkedben. (199, 53 - 56)

VII A fejlődés útja a
tökéletességhez

Az én Atyám házában sok "lakás" van.
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mondom: nyissátok ki a szemeteket, és
értsétek meg, hogy ti sem fogtok meghalni. El
fogtok válni a testtől, de ez nem jelenti azt,
hogy meghaltok. Nektek is, mint a
Mestereteknek, örök életetek van. (213, 5)

28. fejezet - A haldoklás, a halál és a
túlvilági élet
A szellem halhatatlansága
1 Ez az az idő, amikor az emberek ráébrednek
a szellem szépségeire, amikor érdeklődnek az
örökkévaló iránt, és megkérdezik maguktól:
"Milyen lesz az élet, amely a halál után vár
ránk?".
2. Ki ne tűnődött volna el azon, bármennyire is
hitetlenkedik, hogy vajon nem létezik-e benne
valami, ami túlél a test anyagán? Bizony
mondom nektek, nincs senki, aki ne sejtené
ezt a rejtélyt, és aki egy pillanatra sem
gondolkodott volna el a kifürkészhetetlen
dolgokon.
3 Egyesek kérdéseket tesznek fel a szellemi
élet misztériumával kapcsolatban, amely
távolinak tűnik, de valójában a szemetek előtt
van; mások értetlenül állnak előtte, megint
mások pedig tagadják. Egyesek beszélnek,
mert azt hiszik, hogy mindent tudnak, mások
hallgatnak és várnak; de milyen kevesen
vannak azok, akik valóban tudnak valamit a
túlvilágról. (107, 1)
4 a Harmadik Korszakban feltámadtam a
feledés sírjából, ahová az emberiség
száműzött Engem, hogy új életre keltsem őket,
mert Én vagyok az Élet. Senki sem halhat meg.
Még az is, aki saját kezével fosztja meg magát
a lététől, hallani fogja, hogy a lelkiismerete
szemrehányást tesz neki a hit hiánya miatt.
(52, 63)
5 Tanításom nem csak azért van, hogy erőt és
bizalmat adjak nektek a földi életutatok során;
azért van, hogy megtanítsalak benneteket
arra, hogyan hagyjátok el ezt a világot, hogyan
lépjétek át a túlvilág küszöbét, és hogyan
lépjetek be az örök hazába.
6. Minden felekezet megerősíti a szellemet az
e világon való átkelésben; de milyen keveset
tárnak fel neki és készítik fel a Túlvilágra
vezető nagy utazásra. Ez az oka annak, hogy
sokan a halált végnek tekintik, anélkül, hogy
tudnák, hogy onnantól kezdve az ember
megpillantja az igazi élet végtelen horizontját.
(261,52 - 53)
7 A "halál" csak egy szimbólum, a "halál" csak
azok számára létezik, akik még nem képesek
felismerni az igazságot. Számukra a "halál"
továbbra is borzalom, amely mögött a
felfoghatatlan vagy a semmi áll. Nektek azt

Felkészülés a világból való távozásra
8 Meg kell értenetek, hogy ti, akik szellemmel
vagytok felruházva, a teremtésben az Atya
legkedvesebb alkotása vagytok, mert szellemi
lényeget, szellemi tulajdonságokat és
halhatatlanságot helyezett belétek.
9 A szellem számára nincs halál - olyan halál,
amilyennek ti felfogjátok, vagyis a létezés
megszűnése. A test halála nem jelentheti a
lélek számára a halált vagy a véget. Éppen
ekkor nyitja ki szemét egy magasabb életre,
míg testi burka a világgal szemben örökre
lezárja ugyanazt. Ez csak egy átmeneti pillanat
a tökéletességhez vezető úton.
10. Ha még nem így értetted meg, az azért
van, mert még mindig nagyon szereted ezt a
világot, és szorosan kötődsz hozzá. Nyomaszt
benneteket, hogy elhagyjátok ezt az otthont,
mert úgy gondoljátok, hogy ti vagytok a
tulajdonosai annak, amit itt birtokoltok; és
néhányan homályosan sejtik az én isteni
igazságosságomat, és félnek belépni a szellemi
világba.
11 Az emberiség túlságosan is szerette ezt a
világot - túlságosan is, mert a szeretetük téves
volt. Hányan pusztultak el rajta emiatt!
Mennyire materializálódtak a szellemek
ugyanebből az okból!
12 Csak akkor, amikor érezted a halál lépteit a
közeledben, amikor súlyos beteg voltál,
amikor szenvedtél, csak akkor jutott eszedbe,
hogy csak egy lépésre vagy a túlvilágtól, attól
az igazságtól, amitől csak ilyen kritikus
pillanatokban félsz; és akkor teszel fogadalmat
az Atyának, megesküszöl, hogy szereted Őt a
földön, szolgálod Őt, és engedelmeskedsz
Neki. (146, 46 - 49)
13. Az emberek annyira megszerették ezt az
életet, hogy amikor közeledik az óra, hogy
elhagyják, fellázadnak akaratom ellen, és nem
akarják meghallani a hívást, amit én adok
nekik. Elutasítják az országom békéjét, és az
Atyától még egy földi időszakot kérnek, hogy
továbbra is birtokolhassák világi javaikat.
14. Legyetek érzékenyek, hogy megérezzétek
a szellemi életet, és ne elégedjetek meg
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fejlődésetek kezdetével - mert ez az élet -,
mert a teremtés magasabb művei léteznek
felette.
15. Ne próbáljátok meg visszautasítani a
halált, amikor az akaratom szerint közeledik
hozzátok, és ne kérjétek a tudóst, hogy tegyen
nektek csodát, hogy ellenálljatok
tanácsaimnak és meghosszabbítsátok
léteteket, mert mindketten keservesen meg
fogjátok bánni ezt a hibát. Készüljetek fel
ebben az életben, és nem lesz okotok félni a
túlvilágra való belépéstől. (52, 55 - 57)
16. Szeressétek azt, ami a világhoz tartozik,
amíg benne éltek, egy bizonyos pontig, hogy
tudjátok, hogyan teljesítsétek törvényeit; de
mindig tápláljátok azt a magasztos célt, hogy
az élet magas szellemi világaiban lakjatok,
hogy szellemeteket ne zavarja meg, amikor
megszabadul testi burkától, és ne csábítsa el
az, amit ezen a bolygón szeretett, mert akkor
egy olyan világhoz lesz kötve és láncolva,
amelyhez már nem tartozik, és amelyet már
semmilyen módon nem élvezhet. (284, 5)
17 Könyörüljetek magatokon! Senki sem tudja,
mikor jön el a pillanat, amikor szelleme elválik
az anyagtól. Senki sem tudja, hogy a
következő napon a szeme még mindig kinyílike a fényre. Mindannyian mindannyian a
teremtett világ egyetlen Tulajdonosához
tartoztok, és nem tudjátok, mikor hívnak el
benneteket.
18 Gondoljatok arra, hogy még a fejetek
hajszála sem a tiétek, sem a por, amelyen
taposva jártok, hogy nem vagytok a
magatokéi, hogy nincs szükségetek romlandó
javakra, mert még a ti országotok sem e
világból való.
19 Lelkesítsétek magatokat, és mindent
igazságosan és mértékkel fogtok birtokolni,
amíg szükségetek van rá. Aztán, amikor eljön a
pillanat, hogy lemondjatok erről az életről,
fénnyel telve fogtok felemelkedni, hogy
birtokba vegyétek azt, ami a tiétek a másik
világban. (5, 95 - 97)

kezdenéd újra az életet, hogy jóvá tedd a
hibákat, hogy elcsendesedj a lelkiismereted
ítélete előtt, és hogy valami érdemlegeset és
érdemdúsat ajánlj fel az Úrnak. (64, 60)
21. Ha a szellem halhatatlanságára törekszel,
ne félj a halál eljövetelétől, amely véget vet az
emberi életnek. Várjatok rá felkészülten, az én
parancsnokságom alatt áll, és ezért mindig a
megfelelő időben és helyesen jön, még akkor
is, ha az emberek gyakran az ellenkezőjét
hiszik.
22 Nem az a nehéz, hogy az ember meghal,
hanem az, hogy a testet elhagyó léleknek
nincs világossága, és nem látja az igazságot.
Nem a bűnös halálát akarom, hanem a
bűnbánatát. De ha a halál egyszer szükségessé
válik - akár egy lélek felszabadítása, akár egy
ember romlásba zuhanásának megállítása
érdekében -, akkor isteni igazságosságom
elvágja az emberi lét életfonalát. (102, 49 - 50)
23. Tudd, hogy sorsod könyvében fel van
jegyezve a nap és az óra, amikor a Túlvilág
kapui megnyílnak, hogy befogadják a
szellemedet. Onnan fogod látni minden földi
munkádat, minden múltadat. Akkor nem
akarsz majd olyan hangokat hallani, amelyek
szemrehányásokból vagy panaszokból állnak
ellened, vagy látni azokat, akik téged neveznek
a gonoszságuk okozójának! (53, 49)
24. Mivel még hosszú utat látsz magad előtt,
ne állj meg, és ne gondold, hogy soha nem
fogod elérni a célt. Menj előre, mert még egy
elveszett pillanat felett is sírni fog később a
lelked. Ki mondta neked, hogy a cél ebben a
világban van? Ki tanította nektek, hogy a halál
a vég, és hogy abban a pillanatban elérhetitek
az én országomat?
25 A halál olyan, mint egy rövid alvás, amely
után a lélek az én fényem simogatása alatt
újult erővel ébred, mintha egy új nap
kezdődne számára.
26 A halál az a kulcs, amely kinyitja előttetek
annak a börtönnek a kapuit, amelyben
voltatok, amíg a test anyagához voltatok
kötve, és az a kulcs is, amely kinyitja előttetek
az örökkévalóság kapuit.
27 Ez a bolygó, amelyet az emberi
tökéletlenségek az engesztelés völgyévé
változtattak, a szellem fogsága és száműzetése
volt.
28. Bizony mondom nektek, a földi élet csak
egy újabb lépcsőfok az élet létráján. Miért

Az átmenet a másik világba
20 Hangom minden órában a jó útra hív
benneteket, ahol béke van; de süket
hallásotok csak egyetlen pillanatra érzékeny
erre a hangra, és ez a pillanat életetek utolsó
pillanata, amikor a gyötrelem a fizikai halál
közelségét jelenti nektek. Akkor szívesen
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nem így fogjátok fel, hogy minden tanulságát
hasznosítani tudjátok? Az ok, amiért sokaknak
újra és újra vissza kell térniük hozzá, ez: mert
nem értették meg, és nem húztak hasznot az
előző életükből. (167, 22 - 26)
29. Tudnotok kell, hogy a szellem alapos
előkészítésben részesül a földi megtestesülése
előtt, mivel hosszú és olykor súlyos próbatétel
elé néz. De ennek a felkészülésnek
köszönhetően nem zavarja 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, amelybe érkezett.
30. Mennyire más az a mód, ahogyan a
szellemetek 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.
31 Ez annak köszönhető, hogy nem tanulta
meg, hogy az utolsó pillanatban az embernek
le kell hunynia szemét e világ előtt is; mert
csak így lesz képes újra kinyitni azt a szellemi
világban, amelyet elhagyott, ahol minden
múltja várja, hogy egyesüljön az új
tapasztalattal, és minden korábbi érdeme
hozzáadódik az újakhoz.
32 Sűrű fátyol borítja elméjét, amint
visszanyeri a fényt; mindannak makacs hatása,
amit hátrahagyott, megakadályozza, hogy
érezze lelkiismerete rezgését; de ahogy árnyai
feloldódnak, hogy egyesüljenek lénye igazi
magjával - mennyi zaklatottság, mennyi
fájdalom!
33. 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 a szellemét mélyen meghatná,
aki a szélsőséges materializmus vagy a vak
taníthatatlanság stádiumában van. (257,20 22)

megpihen, megszabadul az önvádtól és a
szenvedéstől, megpihen a jó cselekedetek
által, megpihen a Teremtő és a testvérek
szeretete által.
35 Bizony mondom nektek, ha tétlenül
hagynám a lelketek, hogy pihenjen, ahogyan ti
képzeltek pihenést a földön, a kétségbeesés és
a félelem sötétsége venné birtokba; mert a
lélek élete és világossága, valamint
legnagyobb boldogsága a munka, a küzdelem,
a szüntelen tevékenység; mondom nektek, ha
tétlenül hagynám a lelketek, hogy pihenjen,
ahogyan ti képzeltek pihenést a földön, a
kétségbeesés és a félelem sötétsége venné
birtokba.
36. Az a szellem, aki a földről visszatér a
"szellemi völgybe", magával hozva a test
fáradtságának magába nyomott nyomát, és a
Túlvilágot keresi pihenőhelyként, hogy
kipihenje, elfelejtse, eltörölje az élet
küzdelmeinek nyomait - ez az ember a
legboldogtalanabb lénynek fogja érezni magát,
és nem talál sem békét, sem boldogságot;
amíg fel nem ébred letargiájából, rá nem
ébred tévedésére, és fel nem emelkedik a Lelki
Életre, amely - ahogyan az imént mondtam szeretet, tevékenység, szüntelen küzdelem a
tökéletességhez vezető úton. (317, 12 - 14)
A találkozás a túlvilágon
37. Azt akarom, hogy hívők legyetek, hogy
higgyetek a lelki életben. Ha láttátok
testvéreiteket a túlvilágra távozni, ne
gondoljátok, hogy távol vannak tőletek, és ne
gondoljátok, hogy örökre elvesztettétek őket.
Ha szeretnétek újra egyesülni velük,
dolgozzatok, szerezzetek érdemeket, és
amikor a következő világba érkeztek, ott
várnak majd rátok, hogy megtanítsanak a lelki
völgyben élni. (9,20)
38. Ki ne érzett volna nyugtalanságot a
túlvilági élet miatt? Ki az azok közül, akik
elvesztették szeretteiket ezen a világon, nem
érezte még azt a vágyat, hogy még egyszer
láthassa őket, vagy legalább azt, hogy tudja,
hol vannak? Mindezt meg fogjátok tapasztalni,
újra látni fogjátok őket.
39. De szerezzetek érdemeket most, hogy
amikor elhagyjátok ezt a földet, és
megkérdezitek a szellemi völgyben, hogy hol
vannak azok, akiket reméltek megtalálni, ne
mondják majd, hogy nem láthatjátok őket,

A "halál álma"
34. Szellemi pihenés, ahogyan azt földi
természetetek érti és felfogja, nem létezik. A
pihenés, amit a szellem elvár, az aktivitás, a jó
cselekedetekben való megsokszorozódás,
minden pillanat kihasználása. Ekkor a lélek
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mert egy magasabb szinten vannak. Ne
felejtsétek el, hogy már régen megmondtam
nektek, hogy sok lakóhely van az Atya
házában. (61, 31)

szenvedéstől kímélik meg magukat. Amint
ugyanis ráébrednek a valóságra, és felismerik
hibáikat, felkészülnek, és a végsőkig
vezekelnek gonosz tetteikért.
45 Mások, akiket elvakítottak - akár a bűn,
akár valamilyen harag, vagy mert bűnös életet
éltek -, hosszú időbe telik, mire kijönnek a
vakságukból.
46 Megint mások, akik elégedetlenek, mert
úgy gondolják, hogy túl korán ragadták el őket
a földről, amikor még minden mosolygott
rájuk, átkozódnak és káromkodnak,
késleltetve a zavartól való megszabadulás
lehetőségét; és ehhez hasonló esetek
sokaságát csak az én bölcsességem ismeri. (36,
47 - 51)
47. Mindenre felelnetek kell, és gonosz
cselekedeteitek természete szerint a
leghatározottabb ítéleteket kapjátok majd
magatokon keresztül. Mert én nem ítélkezem
felettetek, ez hamis. A saját szellemed a
tisztaság állapotában a te szörnyű vádad és
szörnyű bírád. Én viszont megvédelek
benneteket a zűrzavaroktól, felmentelek és
megváltalak benneteket, mert én vagyok a
Szeretet, aki megtisztít és megbocsát. (32, 65)
48. Tartsátok észben, hogy nagyon hamar a
szellemi életben lesztek, és azt kell majd
learatnotok, amit ezen a földön vetettetek. Az
ebből az életből a másikba való átlépés
továbbra is súlyos és súlyos ítéletet jelent a
szellem számára. Senki sem menekülhet meg
ettől az ítélettől, még akkor sem, ha magát a
legméltóbbnak tartja szolgáim közül.
49. Az az Akaratom, hogy attól a pillanattól
kezdve, hogy belépsz abba a végtelen
Otthonba, ne érezd többé a földi
aggodalmakat, és kezdd el érezni a
boldogságot és a boldogságot, hogy egy másik
szintre jutottál. (99, 49 - 50)
50. Az utolsó ítélet, ahogyan az emberiség
értelmezte, tévedés. Az én ítéletem nem egy
óra vagy egy nap. Ez már jó ideje a nyakatokon
van.
51 De bizony mondom nektek, a holttestek
arra rendeltettek és követték sorsukat, hogy
egyesüljenek a nekik megfelelő természetes
királysággal; mert ami a földből való, az
visszatér a földbe, ahogyan a szellemi is a
hazájába törekszik, amely az én méhem.
52. De azt is mondom nektek, hogy az
ítéletetekben saját magatok bírái lesztek; mert

A Lélek ítélete a saját lelkiismeret által
40 Amikor egy nagy bűnös lelke elszakad ettől
az anyagi élettől, hogy belépjen a szellemi
völgybe, megdöbbenve tapasztalja, hogy a
pokol, ahogyan azt elképzelte, nem létezik; és
hogy a tűz, amelyről a múltban meséltek neki,
nem más, mint cselekedeteinek szellemi
hatása, amikor szembe kerül a könyörtelen
Bíróval, aki a lelkiismerete.
41. Ez a túlvilági ítélet, ez a fényesség, amely a
bűnöst körülvevő sötétség közepette
felragyog, erősebben ég, mint a legforróbb
tűz, amit el tudsz képzelni. De ez nem egy
előre elkészített kínzás, mint büntetés annak,
aki megsértett Engem. Nem, ez a gyötrelem az
elkövetett vétkek felismeréséből fakad, a
bánatból, hogy megsértette azt, aki a létét
adta, hogy rosszul használta fel az időt és
mindazt, amit az Úrtól kapott.
42. Azt hiszed, hogy meg kell büntetnem azt,
aki bűneivel bánt engem, még akkor is, ha
tudom, hogy a bűn jobban bántja azt, aki
elköveti? Nem látod, hogy maga a bűnös az,
aki rosszat tesz magának, és hogy a
büntetéssel nem akarom növelni a
szerencsétlenséget, amit ő maga okozott
magának? Csak azt engedem meg, hogy
meglássa önmagát, hogy meghallja
lelkiismerete kérlelhetetlen hangját, hogy
megkérdezze önmagát és válaszoljon
önmagának, hogy visszanyerje szellemi
emlékezetét, amelyet az anyag által elvesztett,
és emlékezzen eredetére, sorsára és
fogadalmára; és ott, ebben az ítéletben kell
megtapasztalnia a "tűz" hatását, amely kiirtja
a gonoszságát, amely újból megolvasztja őt,
mint az aranyat a tégelyben, hogy eltávolítsa
belőle azt, ami káros, ami haszontalan, és
mindent, ami nem szellemi.
43 Amikor egy lélek megáll, hogy meghallja
lelkiismerete hangját és ítéletét - bizony
mondom nektek, abban az órában az én
jelenlétemben van.
44. A nyugalomnak, a csendessé és tisztává
válásnak ez a pillanata nem minden szellem
számára jön el egyszerre. Néhányan gyorsan
belemennek önmaguk vizsgálatába, és így sok
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a lelkiismeretetek, az önismeretetek és az
intuíciótok fogja megmondani nektek, hogy
meddig vagytok dicséretesek, és milyen
szellemi otthonban kell laknotok. Világosan
látni fogjátok az utat, amelyet követnetek kell,
mert amikor megkapjátok Istenségem fényét,
megismeritek tetteiteket és megítélitek
érdemeiteket.
53. A "Szellemi Völgyben" sok zavarodott és
zavart lény van. Hozd el nekik az üzenetemet
és a fényemet, amikor egyszer belépsz oda.
54. Már most is gyakorolhatjátok az
irgalmasságnak ezt a formáját az imádságon
keresztül, amelyen keresztül kapcsolatba
léphettek velük. Hangod visszhangozni fog ott,
ahol laknak, és felébreszti őket mély álmukból.
Sírni fognak, és megtisztítják magukat a
bűnbánat könnyeivel. Abban a pillanatban
fénysugarat kapnak, mert akkor megértik a
múltbeli hiábavalóságaikat, tévedéseiket,
bűneiket.
55 Milyen nagy a lélek fájdalma, amikor a
lelkiismeret felébreszti! Milyen alázatosan
megalázkodik ekkor a Legfelsőbb Bíró
tekintete előtt! Milyen alázatosan, lényének
legbelsőbb részéből fakadnak a bocsánatért
való könyörgések, a fogadalmak, a nevem
áldásai!
56 Most a szellem felismeri, hogy nem tudja
megközelíteni az Atya tökéletességét, ezért
tekintetét a földre fordítja, ahol nem tudta,
hogyan használja ki az időt és a
megpróbáltatásokat, amelyek lehetőséget
kínáltak arra, hogy közelebb kerüljön a célhoz,
és egy másik testet kér, hogy vezekeljen a
vétkekért és teljesítse a be nem teljesített
feladatokat.
57 Ki szolgáltatott tehát igazságot? Nem maga
a Lélek volt-e az, aki ítélkezett önmaga felett?
58. Az Én Lelkem egy tükör, amelyben meg kell
néznetek magatokat, és meg fogja mondani
nektek, hogy milyen fokú tisztasággal
rendelkeztek. (240, 41 - 46)
59. Amikor szellemed leveti emberi burokát,
és visszavonul a saját belsejébe a Szellemi Élet
Szentélyében, hogy megvizsgálja múltját és
termését, sok olyan műve, amely itt a világban
tökéletesnek és méltónak tűnt arra, hogy az
Úrnak bemutassák és jutalomra méltónak,
szegényesnek fog tűnni ennek az
önvizsgálatnak a pillanataiban. A szellem meg
fogja érteni, hogy sok, a világban jónak tűnő

tett értelme csak a hiúság, a hamis szeretet, a
nem szívből jövő szeretet kifejeződése volt.
60. Mit gondolsz, ki adta a szellemnek a
tökéletes bíró megvilágítását, hogy megítélje
önmagát? A lelkiismeret, amely az Igazság
Órájában olyan benyomást fog tenni rátok,
hogy soha nem látott tisztasággal fog
ragyogni, és ez lesz az, ami mindenkinek meg
fogja mondani, hogy mi volt a jó, az igaz, a
helyes, az igaz, amit a földön tett, és mi volt a
rossz, a hamis és a tisztátalan, amit az útjába
vetett.
61 A szentély, amelyről az imént beszéltem
nektek, a lelkiismeret szentélye - az a
templom, amelyet senki sem gyalázhat meg,
az a templom, amelyben Isten lakik, és
amelyből az Ő Hangja visszhangzik és a Fény
ragyog.
62 A világban soha nem voltál hajlandó
belépni ebbe a belső szentélybe, mert emberi
személyiséged mindig is arra törekedett, hogy
hogyan és miként kerüld ki a bölcs hangot,
amely minden emberben megszólal.
63 Mondom nektek: Amikor a szellemed
megszabadul a takarójától, végül megáll e
szentély küszöbe előtt, és összegyűlik, hogy
belépjen oda, és letérdeljen a Lélek oltára elé,
hogy meghallgassa önmagát, hogy
megvizsgálja cselekedeteit abban a fényben,
amely a lelkiismeret, hogy meghallja Isten
hangját, aki Atyaként, Mesterként és Bíróként
beszél önmagában.
64 Egy halandó sem tudja elképzelni azt a
pillanatot a maga ünnepélyességében,
amelyen mindannyiótoknak át kell mennetek,
hogy felismerjétek, mi a jó van bennetek, hogy
megőrizzétek, és azt is, amit el kell
utasítanotok magatoktól, mert nem tudjátok
többé megtartani az elmétekben.
65. Aztán, amikor a szellem úgy érzi, hogy
szembesül a lelkiismeretével, és ez az igazság
tisztaságával hozza felszínre magát, ez a lény
túl gyengének érzi magát ahhoz, hogy
önmagára hallgasson, azt kívánja, bárcsak
sohasem létezett volna; mert egy pillanat alatt
egész élete elmúlik a tudata mellett - az, amit
maga mögött hagyott, amit birtokolt, ami az
övé volt, és amiről most végre számot kell
adnia.
66. Tanítványok, emberek, készüljetek fel arra
a pillanatra még ebben az életben, nehogy azt
a templomot bírósággá változtassátok, amikor
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a lelkiismeret templomának küszöbe előtt
megjelenik a szellemetek; mert a lelki
fájdalom akkor olyan nagy lesz, hogy nem lesz
hozzá fogható fizikai fájdalom.
67. Szeretném, ha elgondolkodnátok
mindarról, amit ebben a tanításban mondtam
nektek, hogy megértsétek, hogyan történik az
ítéletetek a szellemiben. Ily módon el fogod
tüntetni a képzeletedből azt a képet,
amelyben egy öregember alakú bíróságot
képzelsz el, amelynek elnöke Isten, aki a jó
gyermekeket a jobb oldalán engedi el, hogy
élvezzék a mennyországot, a gonoszokat pedig
a bal oldalán helyezi el, hogy örök büntetésre
ítélje őket.
68. Most van itt az ideje, hogy a fény elérje
szellemetek és elmétek legmagasabb
birodalmát, hogy az igazság felragyogjon
minden emberben, és felkészülhessen arra,
hogy méltóképpen lépjen be a Szellemi Életbe.
(334, 5m. - 11, 14 - 15)

emberek feltettek maguknak, és ez azért van
így, mert vannak olyan felismerések, amelyek
csak a szellemnek vannak rendeltetve, amikor
az belépett a "szellemi völgybe". Ezek a
meglepetések, amelyek várnak rá, ezek a
csodák, ezek a kinyilatkoztatások részei
lesznek a jutalmának. De bizony mondom
nektek, ha egy szellem úgy lép be a szellemi
világba, hogy a szemét bekötik, semmit sem
fog látni, hanem továbbra is csak rejtélyeket
fog látni maga körül, holott mindennek
tisztának kellene lennie.
73. Ez a Mennyei Tan, amelyet ma elhozok
nektek, sok szépséget tár elétek, és felkészít
benneteket arra, hogy egy napon, amikor
lélekben az Örökkévaló igazságszolgáltatása
elé álltok, képesek legyetek ellenállni annak a
csodálatos valóságnak, amely attól a
pillanattól kezdve körülvesz benneteket. (85,
42 + 63 - 66)
74. Fogadd fényemet, hogy megvilágítsa
életutadat, és megszabadítson a tudat
elhomályosodásától a halál óráján. Akkor,
abban a pillanatban, amikor átlépitek a
Túlvilág küszöbét, tudni fogjátok, hogy kik
vagytok, kik voltatok és kik lesztek. (100, 60)
75. Miközben testeteket a földbe eresztik,
amelynek kebelében elvegyülnek vele, hogy
gyümölcsözővé tegyék - mert még a halál után
is erő és élet lesz belőlük -, lelkiismeretetek,
amely lényetek felett áll, nem marad a
földben, hanem a szellemmel együtt mozog,
hogy megmutassa magát neki, mint egy könyv,
amelynek mély és bölcs tanításait a szellem
tanulmányozza.
76. Ott megnyílik a szellemi szemed az
igazságra, és egy pillanat alatt tudni fogod
értelmezni azt, amit egy egész életen át nem
voltál képes felfogni. Ott megértheted, mit
jelent Isten gyermekének és felebarátod
testvérének lenni. Ott meg fogod érteni
mindannak az értékét, amit birtokoltál,
sajnálatot és bűntudatot fogsz érezni az
elkövetett hibákért, az elvesztegetett időért,
és megszületnek benned a helyreigazítás és
jóvátétel legszebb elhatározásai. (62, 5)
77 Törekedjetek most is mindannyian
ugyanarra a célra, kibékítve és összehangolva
lelki életeteket. Senki se gondolja, hogy jobb
úton jár, mint a testvére, és senki se gondolja,
hogy magasabb szinten van, mint a többiek.
Mondom nektek, hogy a halál óráján az én

A visszanyert spirituális tudatosság
69. Teremtésemben semmi sem képes a testi
halálhoz hasonlóan megmutatni minden
szellemnek, hogy milyen magasra jutott
fejlődése során, amit életében elért, és semmi
sem segít annyira, mint az én szavam a
tökéletességre való felemelkedéshez. Ez az
oka annak, hogy Törvényem és Tanításom
mindig és könyörtelenül igyekszik behatolni a
szívekbe, és hogy a fájdalom és a szenvedés
miért tanácsolja az embereknek, hogy hagyják
el azokat az utakat, amelyek ahelyett, hogy a
szellemet felemelnék, a szakadékba vezetik.
70. Milyen boldog lesz a lelked a túlvilágon,
amikor a lelkiismerete azt mondja neki, hogy a
szeretet magját vetette el a földön! Az egész
múlt megjelenik majd a szemed előtt, és
minden egyes látvány, ami a műveidről szólt,
végtelen örömet fog okozni neked.
71. Törvényeim parancsolatai, amelyeket
emlékezeted nem mindig volt képes
megőrizni, hasonlóképpen tisztán és világosan
fognak elhaladni szellemed előtt. Szerezz
olyan érdemeket, amelyek lehetővé teszik
számodra, hogy az igazságra nyitott szemmel
hatolj be az ismeretlenbe.
72. Sok olyan rejtély van, amelyet az ember
hiába próbált megfejteni; sem az emberi
intuíciónak, sem a tudománynak nem sikerült
megválaszolnia azt a sok kérdést, amelyet az
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hangom lesz az, amely megmondja nektek az
igazságot a fejlettségi szintetekről.
78 Ott, a lelkiismeret előtti megvilágosodás e
rövid pillanatában sokan megkapják
jutalmukat; de sokan látják azt is, hogy
nagyságuk eltűnik.
79. Meg akarjátok menteni magatokat? Akkor
gyertek hozzám a testvériség útján. Ez az
egyetlen, nincs más, ez az, ami a legfőbb
parancsolatomban meg van írva, amely azt
mondja nektek: "Szeressétek egymást"
(299:40-42).

Atyátok akaratát - ha feláldoznátok valamit
akarati szabadságotokból, és aszerint
dolgoznátok, amit a lelkiismeretetek parancsol
nektek. A tudományotok így, túllépve az
anyagiak határain, megérintené a
természetfelettit, mert eddig még csak meg
sem közelítette ezeket a határokat.
6 Micsoda megdöbbenést érez a tudós
szelleme, amikor elhagyja ezt a világot, és
végre szembesül az isteni igazsággal! Ott
szégyenkezve lehajtja arcát, és bocsánatot kér
arroganciájáért. Azt hitte, hogy mindent tud és
mindent meg tud csinálni, tagadta, hogy bármi
is létezne, ami meghaladja a tudását vagy a
felfogóképességét. De most, az Élet Könyve
előtt állva, a Teremtő végtelen műve előtt, fel
kell ismernie nyomorúságát, és alázatba kell
burkolóznia Őelőtte, aki az abszolút
Bölcsesség. (283, 48 - 49)
7. Ne féljetek attól, hogy amikor a szellemi
világba érkeztek, gondolnotok kell majd arra,
hogy mit vétkeztetek a földön. Ha hagyjátok
magatokat tisztára mosni a fájdalomtól, és a
bűnbánat kitör a szívetekből, ha küzdötök
azért, hogy jóvá tegyétek vétkeiteket, akkor
méltóképpen és tisztán fogtok belépni
jelenlétembe, és senki, még a lelkiismeretetek
sem meri majd megemlíteni múltbeli
tökéletlenségeiteket.
8. A tökéletes otthonban minden szellemnek
van helye, amely az időben vagy az
örökkévalóságban várja gazdája érkezését. A
szeretet, az irgalom, a hit és az érdem létráján
egyenként fogtok belépni Királyságomba. (81,
60 - 61)

29. fejezet - A szellemlények
megtisztulása és felemelkedése a
túlvilágon
Bűnbánat, bűnbánat és önvádaskodás
1 Nem akarom, hogy a ti lelketek
megfertőződjék, és ne haljon meg az igaz
életet illetően. Ezért igazságosságommal
kereslek meg benneteket, amikor káros
élvezeteknek és szórakozásoknak hódoltok.
Lelkednek tisztán kell keblembe jönnie,
ahogyan abból származik.
2. Mindazok, akik elhagyják testüket a földön
és elvonatkoztatva elszakadnak ettől a
világtól, amikor meglátják Jelenlétemet, amely
az örökkévalóságnak a szellemet megvilágító
fényében nyilatkozik meg, keserű könnyek
között és az önvádak kétségbeesésében
ébrednek fel mély álmukból. Amíg a gyermek
fájdalma tart, hogy megszabaduljon
szenvedéseitől, addig az Atya is szenved. (228,
7 - 8)
3 A lelkiismeret-fájdalmak és a tudás hiánya
miatti gyötrelem - az ezen élet élvezetéhez
szükséges szellemivé válás hiányából eredő
szenvedések, ezek és még sok minden más is
benne van azoknak a szellemeknek az
engesztelésében, akik szennyezetten vagy
felkészületlenül érik el a Szellemi Élet
küszöbét.
4 felismerem, hogy az emberek bűnét,
tökéletlenségét vagy romlottságát nem
tekinthetem az Atyát ért sérelemnek, mivel
tudom, hogy az emberek maguknak okoznak
rosszat. (36, 56)
5 Milyen fényes lenne az életetek, és milyen
nagyszerű és úttörő lenne a tudományotok, ha
szeretnétek felebarátaitokat és teljesítenétek

A kompenzációs igazságszolgáltatás
9. Csak kevés tanítványom volt ezen a világon,
és még kisebb számban olyanok, akik az isteni
Mester képmására hasonlítottak. A spirituális
völgyben azonban sok tanítványom van, mert
ott lehet a legtöbbet fejlődni tanításaim
megértésében. Gyermekeim, akik éheznek és
szomjaznak a szeretetre, ott kapják meg
Mesterüktől azt, amit az emberiség
megtagadott tőlük. Ott ragyognak erényükkel
azok, akik alázatosságuk miatt észrevétlenek
maradtak a földön, és ott sírnak szomorúan és
bűnbánóan azok, akik ebben a világban hamis
fénnyel ragyogtak.
10. A túlvilágon úgy fogadlak benneteket,
ahogyan a földön sem reméltétek, amikor
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könnyek között vezekeltetek bűneitekért,
hanem áldva Engem. Nem számít, hogy
életutad során volt egy pillanatnyi erőszakos
lázadásod. Figyelembe veszem, hogy voltak
nagy fájdalommal teli napjaid, és ezekben
megadtad magad, és áldottad Nevemet.
Kicsinységetek határain belül ti is átéltetek
már néhány Golgatát, még ha azokat az
engedetlenségetek okozta is.
11. Íme, az Isten iránti hűség és szeretet
néhány pillanatával életidőket és kegyelmet
nyerhetsz a túlvilágon. Így az Örökkévaló
Szerelmem viszonozza az ember rövid távú
szeretetét. (22,27 - 29)
12 Minden jó cselekedet elnyeri jutalmát,
amelyet nem a földön, hanem a túlvilágon
kapunk. De hányan szeretnék élvezni ezt az
áldást itt a földön, anélkül, hogy tudnák, hogy
aki semmit sem tesz a lelki életéért, az
érdemtelen lesz, amikor belép oda, és nagy
lesz a bűnbánata. (1,21)
13. Azok, akik a világ kitüntetéseire és
dicséretére vágynak, itt megkaphatják azokat,
de rövid életűek lesznek, és a szellemvilágba
való belépésük napján nem lesznek hasznukra.
Aki a pénzre vágyik, az itt megkaphatja a
jutalmát, mert ez volt az, amire törekedett. De
amikor eljön az óra, amikor mindent itt kell
hagynia, hogy a másvilágon igazodjon el, a
legkevésbé sem lesz joga arra, hogy a
szelleméért bármiféle jutalmat követeljen,
még akkor sem, ha úgy gondolja, hogy sokat
tett a jótékonyság javára.
14 Ezzel szemben az, aki mindig elutasította a
hízelgést és a szívességeket, aki tisztán és
önzetlenül szerette embertársait, elutasítva
minden anyagi jutalmat, aki azzal
foglalatoskodott, hogy elveti a jót, és aki
élvezettel végezte a szeretet cselekedeteit - az
nem fog jutalomra gondolni, mert nem a saját
elégedettségéért, hanem felebarátaiért fog
élni. Milyen nagy lesz a békéje és boldogsága,
amikor majd az Úr kebelében lesz! (253, 14)
15 Ebben az időben tiszta és tökéletes tanítást
hozok nektek, ezért mondom nektek, hogy a
napi munkátok végén csak azt fogják nektek
beszámítani, amit az életben igaz szeretettel
tettetek; mert ez fogja bizonyítani, hogy
ismertétek az Igazságot. (281, 17)
16 Ne gondoljátok, hogy azért, mert abban a
pillanatban, amikor jó munkát végzel, nem
ismered annak értékét, soha nem fogod

megtudni, hogy milyen jót tettél. Mondom
nektek, hogy egyik munkátok sem marad
jutalom nélkül.
17 Ha egyszer a Szellemi Királyságban lesztek,
rá fogtok jönni, hogy milyen gyakran egy apró,
látszólag jelentéktelennek tűnő cselekedet
volt a kezdete a jócselekedetek láncolatának egy olyan láncolatnak, amelyet mások egyre
hosszabbá és hosszabbá tettek, de amely
örökre elégedettséggel tölti el azt, aki
elkezdte. (292, 23 - 24)
18. Arra ösztönözlek benneteket, hogy
szerezzetek érdemeket, de eközben ne a saját
üdvösségetek önző vágya mozgatjon
benneteket, hanem cselekedjetek
embertársaitokra gondolva, az eljövendő
nemzedékekre gondolva, akiknek nagyon nagy
lesz az ujjongásuk, amikor megtalálják az
"elsők" által kikövezett utat. Akkor a
boldogságod határtalan lesz, mert a testvéreid
öröme és békéje a te lelkedet is eléri.
19 Mennyire másként van ez azokkal, akik csak
a saját üdvösségüket és boldogságukat
keresik; mert amikor eljutnak arra a helyre,
amelyet cselekedeteik által szereztek, egy
pillanatra sem tudnak békét és örömet találni,
amikor ránéznek azokra, akiket hátrahagytak,
és akik szenvedéseik súlyos terhét viselik.
20 Bizony mondom nektek, e tanítás igaz
tanítványai igazak és tiszták lesznek
cselekedeteikben, mint a lelkük, amely az én
világosságom. (290,76 - 77)
21 Ha alázatosak vagytok, lelki gazdagságotok
növekedni fog a rátok váró életben. Akkor
meglesz a béke, amely a létezésed legszebb
érzését fogja adni neked. És lelketekben
megszületik a vágy, hogy az Atyát szolgáljátok
azáltal, hogy hűséges őrzője lesztek
mindannak, amit teremtettem, és vigasztalás a
szenvedőknek és béke a békétleneknek. (260,
29)
A szellemlények felemelkedése Isten
Országába
22. Ez a "Harmadik Idő", amikor a szellemed,
még a földön, elkezdhet álmodni az élet
nagyon magas szintjeiről és nagyon nagy
megvalósításokról. Mert aki elhagyja ezt a
világot, már lelkében magával viszi annak
ismeretét, amit találni fog, és szellemi
adottságainak kibontakozását, sok világot fog
bejárni anélkül, hogy bennük lakna, amíg el
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nem érkezik ahhoz, ahol érdemei alapján lakni
rendeltetett.
23. Teljesen tudatában lesz lelki állapotának,
megérti, hogyan végezze feladatát, bárhol is
legyen. Meg fogja érteni a szeretet, a
harmónia és az igazságosság nyelvét, és képes
lesz a szellemi nyelv, a gondolat tisztaságával
kommunikálni. Nem lesznek számára sem
sziklák, sem zavartalanság, sem könnyek, és
egyre inkább megtapasztalja majd azt a
mérhetetlen örömöt, hogy közeledik az
otthonokhoz, amelyek az övéi, mert örök
örökségként az övéi. (294, 55)
24. A Mennyei Isteni létrán végtelen számú
lény van, akiknek szellemi tökéletessége
lehetővé teszi számukra, hogy a fejlődésük
elért fokának megfelelően különböző
lépcsőfokokat tegyenek meg. Szellemetek
megfelelő tulajdonságokkal lett megteremtve
ahhoz, hogy a tökéletesség eme létráján
fejlődhessetek, és elérjétek a Teremtő
magasrendű tanácsaiban meghatározott célt.
25 Nem ismeritek azoknak a szellemeknek a
sorsát, de én azt mondom nektek, hogy
tökéletes, mint minden, amit én teremtettem.
26. Még mindig nem értitek az ajándékokat,
amelyeket az Atya adott nektek. De ne
aggódjatok, mert később tudatában lesztek
ezeknek, és látni fogjátok, hogy teljes
egészében feltárulnak.
27. A végtelen számú szellemet, akik hozzátok
hasonlóan az élet különböző síkjain élnek, egy
magasabb erő, a szeretet által egyesíti egymás
között. A harcra, a fejlődésükre, nem pedig a
stagnálásra teremtették őket. Azok, akik
teljesítették parancsolataimat, nagyok lettek
az isteni szeretetben.
28. Emlékeztetlek azonban arra, hogy még ha
a szellemed el is érte a nagyságot, a hatalmat
és a bölcsességet, nem lesz mindenható, mivel
a tulajdonságai nem végtelenek, mint
Istenben. Mindazonáltal elegendőek lesznek
ahhoz, hogy eljussatok tökéletességetek
csúcsára azon az egyenes úton, amelyet
Teremtőtök szeretete az első pillanattól
kezdve kijelölt számotokra. (32,34 - 37)
29. Szellemednek a szellemi fejlődés hét
szakaszán kell átmennie, hogy elérje
tökéletességét. Ma, amikor még a földön élsz,
nem tudod, hogy a mennyei létra melyik fokán
állsz.

30. Bár tudom a választ a szellemed e
kérdésére, most még nem mondhatom el
neked. (133, 59 - 60)
31 Az élet minden egyes lépcsőfok, minden
lépcsőfok, minden egyes szint nagyobb fényt
és tökéletesebb boldogságot kínál a
szellemnek. De a legfőbb béke, a szellem
tökéletes boldogsága túl van minden
ideiglenes lakhelyen.
32 Hányszor gondoljátok majd, hogy előre
érezni fogjátok a tökéletes boldogságot Isten
kebelében, anélkül, hogy tudatában lennétek
annak, hogy ez a boldogság aligha csak előíze
az eljövendő világnak, ahová ezen élet után
kell majd mennetek. (296, 49 - 50)
33. Hányan álmodnak arról, hogy meghalnak,
azt várva, hogy ez a pillanat elhozza őket
Hozzám, hogy aztán örökké imádhassanak
Engem a Mennyben, nem tudván, hogy az út
végtelenül messzebb van, mint hitték. Ahhoz,
hogy akár csak egy lépcsőfokkal is feljebb
tudjatok mászni a mennyei létrán, amely
hozzám vezet, az emberi életet helyes módon
kell élni. A tudatlanság a hibás azért, hogy
sokan félreértik tanításaim jelentését. (164,30)
34 Az ember által a pusztítás erői szabadultak
el. A háború minden szívben elvetette
magvait. Mennyi fájdalmat élt át az
emberiség! Mennyi elhagyatottságot,
nyomorúságot, 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?
35 Nem, emberek: a szellem 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. (262,
26 - 27)
36 Azért adtam nektek a földet, hogy
mindannyian egyformán birtokba vehessétek,
hogy békében élhessetek, és ideiglenes
otthonként használjátok, ahol fejleszthetitek
képességeiteket, és felkészíthetitek
szellemeteket az új otthonába való
felemelkedésre.
37. Azt mondtam nektek: "Az Úr házában sok
lakóhely van". Olyan mértékben fogjátok
megismerni őket, amilyen mértékben
felemelkedtek. Mindegyik egyre közelebb fog
hozni benneteket Hozzám, és a
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cselekedeteitek szerint fogjátok elérni őket,
mert minden az isteni rendnek és
igazságosságnak van alárendelve.
38 Senki sem lesz képes megakadályozni, hogy
átmenjetek az élet egyik szintjéről a másikra,
és mindegyiknek a végén örvendezés és
boldogság lesz a ti lelketekben és az
enyémben is.
39 Azért készítelek fel benneteket, hogy
tudjátok, hosszú az út, amelyet be kell
járnotok, és ne elégedjetek meg az első
cselekedetekkel, azt gondolván, hogy azok
máris megnyitják előttetek az ajtót azokba az
otthonokba.
40. De azt is mondom nektek, hogy szép és
örömteli egy lélek számára, ha a fejlődés egy
szakaszának végére érve megáll, és a
számtalan akadály leküzdése után visszatekint
a megtett útra, annak nagy küzdelmeivel,
keserű napjaival és békés óráival.
41. Végül a diadal, a jutalom és az
igazságosság, amely körülötted ragyog, és
Atyád Lelke - jelen van, dicsőséges, megáldja a
Fiút, és hagyja őt kebelében pihenni, amíg
felkészül a következő életszakaszra. Így jut el
egyikről a másikra, míg végül eléri a
legmagasabb beteljesülést, hogy örökké
Velem lakjon. (315, 34 - 36)
42. A szellemi szikra, amely az embert a
Teremtőjéhez hasonlóvá teszi, egyre jobban
megközelíti majd a végtelen lángot, amelyből
eredt, és ez a szikra fénylő lény lesz - tudatos,
szeretettől sugárzó, tudással és hatalommal
teli. Ez a lény a tökéletesség állapotát élvezi,
amelyben a legkisebb fájdalom vagy baj sem
létezik, amelyben tökéletes és igaz boldogság
uralkodik.
43. Ha nem ez lenne szellemetek célja, bizony
mondom nektek, nem ismertettem volna meg
veletek Tanításomat oly sok tanításon
keresztül, mert akkor az "Első Korszak"
Törvénye elegendő lett volna ahhoz, hogy
békében éljetek a földön.
44. De ha arra gondolsz, hogy az emberek
között éltem, és egy végtelenül jobb világot
ígértem nekik ezen az életen túl, és ha
ráadásul arra is emlékszel, hogy megígértem,
hogy egy másik időben újra eljövök, hogy
folytassam a beszédet veletek, és
elmagyarázzam mindazt, amit eddig nem
értettetek, akkor arra a következtetésre jutsz,
hogy az ember szellemi sorsa magasabb,

sokkal magasabb, mint bármi, amire
számíthatsz, és hogy az ígért boldogság
végtelenül nagyobb, mint amit sejteni vagy
elképzelni tudsz. (277,48-49)

30. fejezet - Az elme fejlődése az
újjászületéseken keresztül
A fejlődés törvénye
1 Mondom nektek, az embernek tudnia kell,
hogy szelleme már sokszor eljött a földre, és
még mindig nem tudott felemelkedni
törvényem útján, hogy elérje a hegy tetejét.
(77,55)
2. Mivel az ember tanúja volt a tudomány
kibontakozásának és olyan dolgok
felfedezésének, amelyeket korábban el sem
hitt volna, miért áll ellen a szellem
természetes fejlődésének? Miért merevedik
meg ahhoz, ami megállítja és elaltatja? Mert
visszariadt az örök élet kilátásától! (118, 77)
3. Értsd meg, hogy bár a teremtés látszólag
teljes, minden fejlődik, átalakul és
tökéletesedik. Ki tud-e szabadulni a szellemed
ebből az isteni törvényből? Nem, gyermekeim.
Senki sem mondhatja ki az utolsó szót a
szellemről, a tudományról vagy az életről,
mert ezek az Én műveim, amelyeknek nincs
vége. (79, 34)
4. Hány ember gondolja azt, hogy szellemi
nagysággal rendelkezik az elért tudása miatt,
és mégis, Számomra nem többek, mint néhány
gyermek, akik megálltak a fejlődés útján. Mert
figyelembe kell venniük, hogy nem csak az
értelmük kibontakoztatásán keresztül érhetik
el szellemük felfelé irányuló fejlődését, hanem
lényük egészének fejlődésén keresztül, és az
emberben számos képességet kell fejleszteni a
tökéletesség eléréséhez.
5 Ez az oka annak, hogy - a Szeretet és
Igazságosság egyik törvényeként - bevezettem
a szellem reinkarnációját, hogy hosszabb utat
biztosítsak számára, amely minden szükséges
lehetőséget biztosít számára a tökéletesség
eléréséhez.
6. Minden földi élet egy rövid lecke, különben
az embernek túl kevés lehetősége lenne
törvényem beteljesítésére. De elkerülhetetlen,
hogy felismerjétek ennek az életnek a célját,
hogy magatokba szívjátok belőle az értelmét
és elérjétek a harmóniát, ami az emberi
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tökéletesség alapja. Hogy a létezés egy
magasabb síkjára léphessetek, amíg el nem
éritek a szellemi életet, ahol annyi leckét
tartogatok számotokra, amit még meg kell
tanítanom, és annyi kinyilatkoztatást, amit
még adnom kell. (156, 28 - 29)
7 Miközben minden folyamatosan növekszik,
változik, tökéletesedik és kibontakozik, miért
kellene, hogy elmétek évszázadokig
megálljon?
8. Mivel sok mindent felfedeztél és
megtanultál a tudományon keresztül, nem
vagy tudatában a teremtés minden lényében
létező szüntelen evolúciónak. Ezért
szeretném, ha megértenétek, hogy nem
hagyhatjátok a szellemeteket abban a
lemaradásban és stagnálásban, ahová hosszú
időn keresztül hoztátok, és hogy törekednetek
kell arra, hogy harmóniába kerüljetek
mindennel, ami körülvesz benneteket, hogy
eljöjjön az a nap az emberek számára, amikor
a természet ahelyett, hogy elrejtené titkait,
feltárja azokat, és ahelyett, hogy a természet
erői ellenségesek lennének veletek szemben,
szolgákká, munkatársakká, testvérekké válnak.
(305, 6, 8)

mindenkit, bármennyit is bíztak rá. Ő legyőzi
az időt, az ellentéteket és a kísértéseket. (290,
53 - 56)
13. Hogyan tudtad elhinni, hogy az ítélet
napján a halottak teste fel fog támadni, és
egyesülni fog a lelkükkel, hogy belépjenek
Isten országába? Hogyan tudod így értelmezni
azt, amit máskor tanítottak neked?
14 A test e világból való, és ebben marad, míg
a Lélek felszabadul, és visszatér abba az
életbe, ahonnan jött. "Ami testből születik, az
test, ami pedig a szellememből születik, az
szellem." A "test feltámadása" a Szellem újbóli
megtestesülése, és ha egyesek azt hiszik, hogy
ez egy emberi elmélet, mások pedig azt hiszik,
hogy ez egy új kinyilatkoztatás - bizony
mondom nektek, az emberiség kezdete óta
elkezdtem ezt a kinyilatkoztatást
megismertetni a világgal! Ennek bizonyítékát
megtaláljátok a Szentírás szövegében, amely
az Én műveimről tanúskodik.
Ezt a régi keresztény hitvallásból ismert
kifejezést a nikaiai zsinaton fogalmazták meg,
vagyis akkor, amikor az addig részben elismert
reinkarnációs tant Jusztiniánusz császár (!)
hamis tanításként elítélte. Így lett a szellem
"testben" való újjászületése a "test
feltámadása".
15. De ebben az időben ez a kinyilatkoztatás
akkor jutott el a szellemedhez, amikor az a
fejlődés egy magasabb fokán állt, és
hamarosan joggal fogod elfogadni, mint a
Teremtő egyik legigazságosabb és
legszeretőbb törvényét. Utasítsátok el az
"ítélet napjáról" alkotott elképzeléseteket;
mert ez nem a ti napotok, mert ez egy időszak,
és a "világ vége" nem a bolygóé, amelyen
éltek, hanem annak az önző életnek a vége,
amelyet ti teremtettetek rajta. (76, 41 - 43)
16 A "test feltámadásának" misztériumát a
szellem újjászületésének kinyilatkoztatása
tisztázta. Ma már tudjátok, hogy a szeretet és
az igazságosság e törvényének az a jelentése,
hogy a szellem tökéletesíti önmagát, hogy
soha nem veszik el, mert mindig talál egy
nyitott ajtót, mint az Atya által felajánlott
lehetőséget az üdvösségére.
17 Az én ítéletem minden lélek felett e
törvény miatt tökéletes és kérlelhetetlen.
18 Egyedül én tudom, hogyan ítélhetlek meg
titeket, mert minden sors érthetetlen az

A "test feltámadása" - helyesen értelmezve.
9 Most a világnak meg kell ismernie az
igazságot a "test feltámadásáról", ami a
szellem újjászületése.
10. A reinkarnáció jelentése: visszatérni az
anyagi világba, hogy újjászülessen emberi
lényként; a szellemi lény feltámadása emberi
testben, hogy folytassa küldetését. Ez az
igazság a "test feltámadásáról", amelyről az
őseid beszéltek, és amelyről olyan
értelmezéseket adtak, amelyek éppoly
csavarosak, mint amilyen abszurdak.
11 A reinkarnáció Isten ajándéka, amelyet a
szellemednek adott, hogy soha ne szoruljon
bele az anyag nyomorúságába, a földi
múlandó létbe, a természetes hiányosságaiba,
hanem a szellem, mivel magasabb rendű
természetű, annyi anyagtestet használhasson,
amennyire szüksége van ahhoz, hogy a
világban végzett nagyszerű feladatait
elvégezze.
12 Ezzel az ajándékkal a Lélek bizonyítja
mérhetetlen felsőbbrendűségét a "test", a
halál és minden földi dolog felett, legyőzve a
halált, egyik testet a másik után, és túlélve
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emberek számára. Ezért senki sem lepleződik
le vagy árulja el a többieket.
19 Miután a lelkek bűneikben eltévelyedtek,
annyi küzdelem és viszontagság és hosszú
vándorlás után, tapasztalataik miatt
bölcsességgel telve, a fájdalomtól
megtisztulva, érdemeik által felemelkedve, a
hosszú zarándoklatban elfáradva, mégis
egyszerűek és vidámak, mint a gyermekek. (1,
61 -64)x

ismerheti az előző életeiben szerzett
érdemeit. De most megtanulja, hogy az élete
az örökkévalóság, a csúcsra való feljutás
vágyának megszakítás nélküli fejlődése. De ma
még nem tudod, milyen magasra jutottál.
(190, 57)
25. Az elméd nem fogadja be a szellemed
múltjának benyomásait vagy emlékképeit,
mert a test olyan, mint egy sűrű fátyol, amely
nem engedi, hogy behatoljon a szellem
életébe. Melyik agy képes befogadni azokat a
képeket és benyomásokat, amelyeket az elme
a múltja során kapott? Miféle értelem képes
emberi gondolatokkal koherensen felfogni azt,
ami számára felfoghatatlan?
26. Mindezek miatt eddig nem engedtem meg
neked, hogy megtudd, ki vagy lelkileg, és azt
sem, milyen volt a múltad. (274, 54 - 55)
27. Minden művemet Én írtam be az Élet nevű
könyvbe. Oldalainak száma
megszámlálhatatlan, végtelen bölcsességét
senki más nem éri el, csak Isten, aki a szerzője.
De benne, minden egyes lapján van egy rövid
összefoglaló, amelyben az Atya minden egyes
művét érthető módon mutatja be, hogy
minden értelmi képesség számára érthetővé
tegye.
28. Te is folyamatosan írod életed könyvét,
amelyben minden műved és minden lépésed a
fejlődés teljes útján megírva marad. Ez a
könyv a ti lelkiismeretetekben lesz megírva, és
a tudás és a tapasztalat fénye lesz, amellyel
holnap megvilágítjátok fiatalabb testvéreitek
útját.
29. Még nem mutathatod meg a könyvedet
senkinek, mert még te sem ismered a
tartalmát. De hamarosan világosság lesz a
lényedben, és képes leszel megmutatni
embertársaidnak azokat a lapokat, amelyek a
kibontakozásodról, a vezeklésedről és a
tapasztalataidról szólnak. Akkor nyitott könyv
leszel a férfiak számára.
30 Boldogok azok, akik küldetésüket
magukénak érzik. Úgy fogják érezni, hogy
felmásznak a létrán, amelyet Jákob álmában
látott, és amely az a spirituális út, amely a
lényeket a Teremtő jelenlétéhez vezeti. (253,
6 - 8)

A szellemi lények fejlődésének különböző
szintjei
20 Réges-régen jött ki belőlem a ti
szellemetek; mindazonáltal nem mindenki
haladt egyformán a szellemi fejlődés útján.
21. Minden sors különböző, bár ugyanahhoz a
célhoz vezet. Egyesek számára fenntartva
vannak ezek a próbák, mások számára azok.
Az egyik lény egy ösvényen halad át, a másik
egy másikat követ. Nem mindannyian
ugyanabban a pillanatban jöttetek létre, és
nem is fogtok mindannyian ugyanabban az
időben visszatérni. Egyesek elöl, mások hátul,
de a cél mindannyiótokat vár. Senki sem tudja,
hogy ki áll közel hozzá, és ki vándorol távol
tőle, mert még túl éretlenek vagytok ahhoz,
hogy rendelkezzetek ezzel a tudással; emberek
vagytok, és a hiúságotok lenne a vesztetek.
(10, 77 - 78)
22. Minden időkben, még az emberi
történelem távoli korszakaiban is voltak példái
a magas szellemű embereknek. Hogyan
tudnátok megmagyarázni, hogy már a
legkorábbi időkben is voltak fejlett elmével
rendelkező emberek, ha nem mentek volna át
egymást követő reinkarnációkon, amelyek
segítették őket a felfelé fejlődésben?
23. Ennek oka az, hogy a szellem nem a testtel
egy időben jön létre, és az emberi faj kezdete
sem esik egybe a szellemével. Bizony mondom
nektek, nincs egyetlen szellem sem, amely úgy
jött volna a világra, hogy előtte ne létezett
volna a túlvilágon. Ki tudja megmérni vagy
tudni közületek, hogy mennyi időt élt más
szférákban, mielőtt e földre jött volna? (156,
31- 32)
A korábbi földi életek és a saját fejlődési szint
ismerete.
24. Amíg a szellem szoros kapcsolatban van a
lélekkel, addig nem veszi észre, és nem is

A szeretet mint a spirituális fejlődés
szükségessége
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31 Ahogyan a testnek is szüksége van
levegőre, napra, vízre és kenyérre ahhoz, hogy
élni tudjon, a szellemnek is szüksége van a
természetének megfelelő környezetre, fényre
és táplálékra. Ha megfosztják attól a
szabadságtól, hogy a táplálék iránti vágyában
szárnyaljon, akkor elgyengül, elsorvad és
eltompul; mintha egy gyermeket arra
kényszerítenének, hogy mindig a bölcsőjében
maradjon, és bezárják a szobájába. Végtagjai
sántává válnának, elsápadna, érzékei
eltompulnának, és képességei elsorvadnának.
32 Ismerd fel, hogy még a szellem is lehet
sánta! Még azt is elmondhatnám, hogy a világ
tele van szellemileg bénákkal, vakokkal,
süketekkel és betegekkel! Az a szellem, amely
bezárva és a fejlődés szabadsága nélkül él,
olyan lény, amely nem növekszik - sem
bölcsességben, sem erőben, sem erényben.
(258, 62 - 63)
33. Bizony mondom nektek, ami felemelhet
benneteket, az a szeretet, mert benne rejlik a
bölcsesség, az érzelem és az emelkedettség. A
szeretet az Istenség minden tulajdonságának
összefoglalása, és Isten minden szellemi
teremtményben meggyújtotta ezt a lángot.
34. 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,
nincs szükség ismétlésre, mert elfelejteni sem
lehet.
35. Ha gyorsan megtanulnád a leckéimet, nem
kellene többé szenvedned, és nem kellene
sírnod a hibák miatt. Az a lény, aki a földön
kapott leckéket a földön felhasználja,
visszatérhet a világba, de ezt mindig nagyobb
érettséggel és jobb életkörülmények között
fogja megtenni. Az egyik élet és a következő
között mindig lesz egy pihenőidőszak, amely
szükséges a gondolkodáshoz és a pihenéshez,
mielőtt az új napi munkába kezdene. (263, 43 45)

sugallat az elméjében, vagy egy sejtés a
szívében.
37. A szellemed mégis visszatért a Túlvilágra,
sötét kötéssel a szemed előtt, és én mondom
neked: Aki nem használja ki a leckét, amelyet
az élet ebben a világban, a megpróbáltatások
völgyében tartalmaz, annak vissza kell térnie,
hogy jóvátételét befejezze, és mindenekelőtt,
hogy tanuljon. (184, 39)
38. Más világokon a szellemek hasonlóképpen
élvezik az akarat szabadságát és vétkeznek, és
tévútra tévednek, vagy kitartanak a jóban, és
így sikerül felfelé fejlődniük, ahogy nektek a
földön is. De amikor elérkezik a kijelölt idő,
azok, akiknek az a rendeltetésük, hogy e
világban éljenek, lejönnek ide, hogy egy
nemes feladatot teljesítsenek, mások pedig
azért, hogy teljesítsék a vezeklési
kötelességüket.
39. De attól függően, hogy hogyan akarják
látni ezt a földet, egyeseknek paradicsomként,
másoknak pedig pokollá fog válni. Ezért,
amikor ezek megértik Atyjuk kegyelmét, csak
egy csodálatos életet fognak látni, amelyet
áldásokkal és a szellem számára szóló
életleckékkel vetettek el - egy olyan utat,
amely közelebb viszi őket az Ígéret Földjéhez.
40. Egyesek azzal a vágyakozással távoznak
ebből a világból, hogy visszatérjenek, mások
pedig azzal a félelemmel, hogy vissza kell
térniük. Ennek az az oka, hogy emberi
természetetek még nem volt képes felfogni
azt a harmóniát, amelyben az Úrral kell
élnetek. (156, 33 -34)
41. Ne lázadjatok az ellen a gondolat ellen,
hogy egy másik testben kell visszatérnetek
erre a bolygóra, és ne legyen olyan
véleményetek, hogy a reinkarnáció a szellem
büntetése. Minden szellemnek, akinek az a
rendeltetése, hogy a földön éljen, át kellett
esnie a reinkarnáció törvényén, hogy
elérhesse a felemelkedését, és elvégezhesse a
rábízott feladatot.
42 Nemcsak a kevéssé fejlett szellemi
lényeknek kell újra inkarnálódniuk, hanem a
magasan fejlett szellemi lények is újra és újra
visszatérnek, amíg be nem fejezik a
munkájukat.
43 Illés a legnagyobb próféta, aki a földre jött;
de a nagyszerű cselekedetei és a nagyszerű
bizonyítékok ellenére, amelyeket tett, vissza

Az újjászületések különböző okai
36 Bizony mondom nektek, az emberi élet
egyetlen korszakában sem hiányzott az
embernek az Én Törvényem ismerete; mert az
Isteni Szikrából, amely az ő lelkiismerete, soha
nem hiányzott egy fénysugár a lelkében, egy
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kellett térnie erre a világra egy másik időben,
egy másik testben és egy másik névvel.
44. A szeretetnek és az igazságosságnak ez a
törvénye sokáig ismeretlen volt az emberek
előtt, mert ha korábban ismerték volna, akkor
zűrzavarban lettek volna. Mindazonáltal az
Atya adott nektek néhány kinyilatkoztatást és
néhány jelet, amelyek az összes titok
megvilágosításának azt az időt megelőző
világosságát jelentették. (122, 25 - 28)

52 A test [lélek] viszont, a törékeny és kicsi
dolog, kiált, lázad, és időnként nem hajlandó
engedelmeskedni a szellem hívásának, és csak
akkor sikerül uralkodnia a test felett, és azon
keresztül megnyilvánulnia, amikor az utóbbi
már kifejlődött, erős és tapasztalt a "testtel"
és mindazzal, ami körülveszi, folytatott
küzdelemben.
53. A szellem zarándokútja hosszú, útja
messze vezet, létformái sokfélék és
változatosak, és megpróbáltatásai minden
pillanatban más-más jellegűek. De ahogy
ezeken áthalad, felemelkedik, megtisztul,
tökéletessé válik.
54. Ahogy az életen keresztül halad,
fénynyomot hagy maga mögött; ezért a
felemelkedett szellem gyakran nem törődik
teste nyöszörgésével, mert tudja, hogy az
elmúlik, és nem szabad hagynia, hogy a
jelentéktelennek tűnő események megállítsák
őt az útján.
55 Egy pillanatra "testének" gyengeségei felé
fordítja figyelmét, de tudja, hogy nem szabad
túlságosan szeretnie valamit, ami csak rövid
ideig él, és hamarosan eltűnik a föld
gyomrában. (18, 24, 27 - 28)

A tökéletességhez vezető út
45. Messze az az út, amelyen keresztül eljutsz
a fény teljességéhez. Egyetlen lénynek sincs
hosszabb útja, mint a szellemé, amelyen az
Atya, az isteni szobrász, aki formálja és simítja
szellemeteket, tökéletes formát ad neki. (292,
26)
46 Bizony mondom nektek, ahhoz, hogy
elérjétek a teljes tisztaságot, a lelketeknek
még nagyon meg kell tisztulnia, ebben a
világban és a szellemi világban.
47 Olyan gyakran kell visszatérnetek erre a
bolygóra, amilyen gyakran csak szükséges, és
minél gyakrabban nem használjátok ki az
Atyátok által biztosított lehetőségeket, annál
inkább késleltetni fogjátok az igazi életbe való
végleges belépést, és annál tovább fogjátok
elhúzódni a könnyek völgyében való
tartózkodásotokat.
48 Minden szellemnek, minden földi létben,
minden alkalommal egy határozott lépéssel
előre kell mutatnia fejlődésének
előrehaladását és gyümölcseit.
49 Legyetek tudatában annak, hogy a saját
javunkat csak az a jó szolgálja, amit igaz
szeretetből és irgalomból teszünk másokkal
szemben, mégpedig önzetlenül. (159, 29 - 32)
50 Az emberben két erő van, amelyek
állandóan harcban állnak egymással: az
emberi természet, amely mulandó, és a
szellemi természet, amely örökkévaló.
51. Ez az örökkévaló lény nagyon jól tudja,
hogy nagyon hosszú időnek kell eltelnie ahhoz,
hogy elérje szellemi tökéletességét. Sejti, hogy
sok emberi élete lesz, és hogy ezekben sok
megpróbáltatáson kell majd keresztülmennie,
mielőtt eléri az igazi boldogságot. A szellem
sejti, hogy a könnyek, a fájdalom és a fizikai
halál sokszori átélése után eléri azt a csúcsot,
amelyre mindig is vágyott a tökéletesség utáni
vágyakozásában.

Az élet egyetemes iskolája
56. Az emberiség kezdete óta a szellem
újjászületése a szeretet és az igazságosság
törvényeként létezik, és azon formák
egyikeként, amelyekben az Atya végtelen
irgalmasságát demonstrálta. A reinkarnáció
nem csak ez idő, hanem minden idők dolga, és
ne gondoljátok, hogy csak most fedtem fel
nektek ezt a titkot. Az emberben már a
legkorábbi időktől fogva létezett a szellem
újbóli megtestesülésének intuitív tudása.
57. De az emberek, akik az anyagias
tudományokat és a világ kincseit keresték,
hagyták, hogy a test szenvedélyei
uralkodjanak rajtuk, amelyek
megkeményítették az emberi szívnek azokat a
rostjait, amelyekkel az ember a szellemi
dolgokat érzékeli, így az emberek süketek és
vakok lettek mindazzal szemben, ami a
szellemhez tartozik. (105, 52)
58. Teremtésetek előtt Bennem voltatok;
azután, mint szellemi teremtmények, ott
voltatok, ahol minden tökéletes harmóniában
rezeg, ahol az élet lényege és az igazi fény
forrása van, amelyből táplállak benneteket.
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59. A fájdalmat nem az Atya teremtette.
Azokban az időkben, amelyekről beszélek
nektek, nem volt okotok sóhajtozni, nem volt
okotok panaszkodni, éreztétek magatokban a
Mennyországot, mert tökéletes életetekben ti
voltatok ennek a létezésnek a megtestesítői.
60. De amikor elhagytad azt az otthont, ruhát
adtam a lelkednek, és egyre mélyebbre és
mélyebbre süllyedtél. Aztán lépésről lépésre
fejlődött a szellemetek, amíg el nem érte a
létezésnek azt a síkját, ahol most vagytok, és
ahol az Atya fénye ragyog. (115, 4 - 5)
61. Minden szellem célja, megtisztulása és
tökéletesedése után, az Istenséggel való
egyesülés. Ezért elárasztom utadat fénnyel, és
erőt adok a lelkednek, hogy lépésről lépésre
feljebb tudj emelkedni. Attól függően, hogy
milyen fejlettségi szintet értetek el, amikor
elhagyjátok ezt a világot, lesz az a szellemi
otthon, amelyben a túlvilágon fogtok lakni. A
világegyetem ugyanis a szellem
tökéletességének iskolájaként jött létre. (195,
38)
- Részletesebb magyarázatot a 23. fejezet, 69.
fejezet és az 58. fejezet, 46. fejezet tartalmaz!
62. Ha mindent megadtam volna neked ebben
az életben, nem lenne vágyad arra, hogy egy
másik szintre lépj. De amit az egyik létezésben
nem értél el, arra törekszel egy másikban, és
amit abban nem értél el, azt egy másik,
magasabb létezés ígéri neked, és így megy ez
lépésről lépésre az örökkévalóságig a szellem
fejlődésének végtelen útján.
63. Amikor halljátok szavamat, lehetetlennek
tűnik számotokra, hogy szellemetek képes
legyen ilyen nagy tökéletesség elérésére; de
mondom nektek, hogy csak azért kételkedtek
a szellem magas rendeltetésében, mert csak
azt szemlélitek, amit anyagi szemeitekkel
láttok: nyomorúságot, tudatlanságot,
gonoszságot. De ez csak azért van így, mert
egyesekben beteg a lélek, másokban
megbénult, mások vakok, és némelyek
szellemileg halottak. Ilyen lelki nyomorúsággal
szemben kételkedned kell abban a sorsban,
amelyet az örökkévalóság tartogat számodra.
64. És így a világ és az anyagiasság iránti
szeretetnek ebben az időszakában éltek. De
igazságom fénye már eljutott hozzátok, és
eloszlatta a már elmúlt idő éjszakájának
sötétségét, és hajnalával bejelentette egy
olyan korszak eljövetelét, amelyben a szellem

tanításom révén megvilágosodást kap. (116,
17 - 18)
65. Sokatoknak nem lesz többé alkalma
visszatérni a földre, hogy jóvá tegyétek
vétkeiteket. Többé nem lesz meg az az eszköz,
amivel ma rendelkezel, ami a tested, amire
támaszkodsz. Meg kell értenetek, hogy a
világra jövetel kiváltság a szellem számára, de
soha nem büntetés. Ezért ki kell használnod
ezt a kegyelmet.
66. Ezen élet után más világokba mentek,
hogy új leckéket kapjatok, és ott új
lehetőségeket találtok arra, hogy folytassátok
a felemelkedést és tökéletesítsétek
magatokat. Amikor elvégeztétek emberi
kötelességeiteket, elégedetten fogjátok
elhagyni ezt a világot, mert teljesítettétek a
feladatotokat, és béke lesz a lelketekben.
(221,54 - 55)
67 Hangom jelenleg nagy tömegeket hív, mert
sok szellemlény számára közeledik földi
zarándoklatuk vége.
68 Ez a levertség, ez az undor, ez a
szomorúság, amit a szívükben hordoznak,
annak a bizonyítéka, hogy már egy magasabb
otthon, egy jobb világ után vágyakoznak.
69 De szükséges, hogy a világban megtett
utolsó szakaszukat a lelkiismeretük
útmutatásainak engedelmeskedve éljék meg,
hogy utolsó földi lépéseik nyoma áldott legyen
az utánuk következő nemzedékek számára,
akik a világban különböző feladataikat végzik.
(276, 4)
70. Ez a világ nem örökkévaló, és nem is kell,
hogy az legyen. Amint ez az otthon már nem
tölti be a mostani létcélját, eltűnik.
71. Amikor a szellemednek már nincs szüksége
azokra a leckékre, amelyeket ez az élet itt ad,
mert más, magasabb rendű leckék várnak rá
egy másik világban, akkor az e földi
küzdelemben szerzett fény miatt azt fogja
mondani: "Milyen tisztán értem most már,
hogy ennek az életnek minden hullámvölgye
csak tapasztalat és lecke volt, amelyre azért
volt szükségem, hogy jobban megértsem.
Milyen hosszúnak tűnt számomra az az életút,
amíg a szenvedések nyomasztottak. Most
viszont, amikor mindennek vége - milyen
rövidnek és mulandónak tűnik nekem az
örökkévalósággal szemben. (230, 47 u.)
72. Örüljetek, emberek, gondoljátok, hogy
szárnyaló madarak vagytok ebben a
153

könnyekkel, nyomorúsággal és szenvedéssel
teli világban! Örülj, mert nem ez az otthonod
az örökkévalóságig, jobb világok várnak rád!
73. Amikor tehát eltávozol erről a földről, tedd
ezt megbánás nélkül, akkor a fájdalom sóhajai,
a fáradságok, a könnyek itt maradnak. Búcsút
veszel ettől a világtól, és felemelkedsz
azokhoz, akik a mennyei magasságokban
várnak rád. Onnan a Földet a tér egy
pontjaként fogjátok látni, amelyre szeretettel
fogtok emlékezni. (230, 51)

és elhagyod a testedet a földön, sírsz, mert
túlságosan szeretted azt a burokot.
80. Amikor úgy érzed, hogy a test már nem
hozzád tartozik, és hogy haladnod kell az
evolúció útján, amíg el nem jössz Hozzám,
akkor azt mondom neked: "Gyermekem, mit
tudsz mutatni Nekem? Úgy éltetek a földön,
hogy teljesítettétek parancsolataimat?"
81. Te azonban, szégyenkezve és csüggedten,
mert nincs meg a szeretet ajándéka Őt, aki
annyira szeret téged és oly sokat adott neked,
láncokat kovácsoltál, amelyek lelketeket
nyomasztják, és az világtalannak tűnik, sírva és
jajgatva önmagát, mert elvesztette a
kegyelmet. Csak az Atya hangját hallja, aki
hívja őt. De mivel nem fejlődött, és nem érzi
magát méltónak arra, hogy Hozzá jöjjön,
megáll és várakozik.
82 Az idő múlik, és a szellem ismét meghallja a
hangot, és bánatától teljesen eltelve
megkérdezi, hogy ki beszél hozzá, és ez a hang
azt mondja neki: "Ébredj! Nem tudod, honnan
jöttél és hová mész?" Aztán felemeli a szemét,
hatalmas fényt lát, amelynek ragyogásától
szánalmasnak érzi magát. Felismeri, hogy
mielőtt a földre küldték volna, már létezett,
már szerette őt az Atya, akitől a hang eredt, és
aki most, látva őt a siralmas állapotban, az ő
miatta szenved. Felismeri, hogy különböző
otthonokba küldték, hogy végigjárja a
küzdelem útját, és érdemei révén elnyerje
jutalmát.
83. És a gyermek megkérdezi: "Ha mielőtt a
földre küldtek, én voltam a Te nagyon
szeretett teremtményed - miért nem
maradtam szilárdan erényes, és miért nem
kellett elesnem, szenvednem és fáradoznom,
hogy visszatérjek hozzád?".
84. A hang így válaszolt neki: "Minden szellemi
lény a fejlődés törvénye alá került, és ezen az
úton Atyám-Szellemem örökké védelmezi
őket, és örül a gyermekek jó cselekedeteinek.
Én azonban azért küldtelek titeket a Földre,
hogy a szellemi tökéletesség csataterévé
tegyétek, nem pedig a háború és a fájdalom
helyévé.
85. Azt mondtam nektek, hogy szaporodjatok,
hogy ne legyetek meddők. De amikor
visszatérsz a "szellemi völgybe", nem hozol
termést, csak panaszkodsz, és a kegyelem
nélkül jössz, amellyel felruháztalak. Ezért még
egyszer elküldelek benneteket, és azt

A reinkarnáció tanának meggyőző ereje
74 A spiritualizmus fénye most feltárja a világ
előtt a reinkarnáció szellemi képességében
rejlő igazságot, igazságosságot, értelmet és
szeretetet. Mindazonáltal a világ eleinte
makacsul harcolni fog e kinyilatkoztatás ellen,
és furcsa és hamis tanítás látszatát kelti, hogy
bizalmatlanságot keltsen a jóhiszemű
emberekben.
75 Hasztalanok és hiábavalók lesznek a
felekezetek erőfeszítései, hogy hívőiket a régi
hiedelmek és elavult hitrendszerek kitaposott
ösvényein tartsák. Mert senki sem lesz képes
megállítani az isteni fényt, amely az emberi
gondolkodás legmélyére hatol, és felkelti az
elmét a kinyilatkoztatások, az isteni sugallatok,
a kétségek és rejtélyek megvilágításának, a
szellemi felszabadulás korszakára.
76 Senki sem lesz képes feltartóztatni azt az
áradatot, amely az emberiséget formálja,
amint az a gondolat, a szellem és a hit
szabadsága iránti vágyában kitör. (290, 57 –
59)
egy szellem reinkarnációjának útja
77 Minden földi zarándokot arra hívok, hogy
hallja meg hangomat, amely a felfelé
haladásra és az örök élet birtoklására hívja
őket.
78 Azon a napon, amikor az "Isteni Ige"
kinyilatkoztatja magát - használjátok szavát, és
hagyjátok, hogy megvilágosodjatok általa;
mert az ismeretben van a világosság és a ti
üdvösségetek.
79. Ha Törvényem erkölcsösségre,
igazságosságra és rendre tanít benneteket
életetek minden cselekedetében, miért
kerestek ellentétes utakat, fájdalmat okozva
magatoknak? De amikor a túlvilágra távozol,
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mondom nektek: "Tisztítsátok meg magatokat,
keressétek azt, amit elvesztettetek, és
dolgozzátok ki szellemi felemelkedéseteket".
86 A szellem visszatér a földre, és egy kicsi és
törékeny emberi testet keres, amelyben
megpihenhet, és megkezdheti az élet új útját.
Megtalálja a neki kijelölt kisgyermek testét, és
arra használja, hogy vezekeljen a Törvényem
megsértéséért. Az Ügy ismeretében a szellem
a földre jön, tudja, hogy az Atya lehelete, és
tudja, hogy milyen küldetést hoz tőle.
87 Az első években ártatlan és megőrzi
tisztaságát, kapcsolatban marad a lelki élettel.
Ezután kezdi megismerni a bűnt, közelről látja
az emberek büszkeségét, gőgjét és lázadását
az Atya igazságos törvényeivel szemben, és a
"testet", amely természeténél fogva
engedetlen, elkezdi beszennyezni a gonoszság.
A kísértésbe esve elfelejti a megbízatást,
amelyet magával hozott a földre, és a
törvénnyel ellentétes cselekedetekre indul. A
szellem és a test megkóstolja a tiltott
gyümölcsöt, és amikor már a pusztulásba
zuhantak, az utolsó óra meglepi őket.
88. A szellem ismét a lelki lakhelyén találja
magát, bűneinek súlya miatt fáradtan és
meghajolva. Aztán eszébe jut a hang, amely
egykor szólt hozzá, és még mindig hívja, és
miután sok könnyet hullatott, elveszettnek
érzi magát anélkül, hogy tudná, ki is ő
valójában, eszébe jut, hogy már járt ezen a
helyen.
89 Az Atya, aki oly nagy szeretettel teremtette
őt, megjelenik az útjában, és így szól hozzá: "Ki
vagy te, honnan jöttél és hová mész?".
90. A Fiú felismeri ebben a hangban annak
szavát, aki létet, értelmet és képességeket
adott neki - az Atyának, aki mindig megbocsát
neki, megtisztítja, kivezeti a sötétségből és a
világosságra vezeti. Reszket, mert tudja, hogy
a Bíró előtt áll, és azt mondja: "Atyám,
engedetlenségem és adósságom Neked
nagyon nagy, és nem várhatom, hogy a Te
országodban éljek, mert nincs érdemem. Ma,
miután visszatértem a "Szellemi Völgybe",
látom, hogy csak bűntudatot halmoztam fel,
amit jóvá kell tennem".
91 De a szerető Atya még egyszer utat mutat
neki, visszatér a testbe, és ismét az
emberiséghez tartozik.
92. Most azonban a már megtapasztalt
szellem nagyobb erővel teszi engedelmessé a

testi burkot [lelket], hogy érvényesüljön és
engedelmeskedjék az isteni parancsolatoknak.
Megkezdődik a küzdelem; harcol a bűnök
ellen, amelyek az embert lealacsonyítják, és
élni akar a megváltásra kapott lehetőséggel.
Az ember elejétől a végéig küzd, és amikor a
halántékán fehér hajszálak csillognak, és a
korábban szívós és erős teste hajladozni és
veszíteni kezd erejéből az évek súlya alatt, a
szellem erősnek, érettebbnek és
tapasztaltabbnak érzi magát. Milyen nagynak
és visszataszítónak tűnik számára a bűn!
Elfordul tőle, és eléri a célt. Most már csak
arra a pillanatra vár, amikor az Atya hívja őt,
mert arra a következtetésre jutott, hogy az
isteni törvény igazságos és Isten akarata
tökéletes, hogy ez az Atya azért él, hogy életet
és üdvösséget adjon gyermekeinek.
93. Amikor eljött az utolsó nap, testében
érezte a halált, és nem érzett fájdalmat.
Csendesen és tiszteletteljesen távozott. Látta
magát az elméjében, és mintha tükör lett
volna előtte, gyönyörűnek és fénytől
ragyogónak látta magát. Ekkor megszólalt
hozzá a hang, mondván: "Fiam, hová mégy?"
És Ő, tudván, hogy ki Ő, az Atya felé ment,
beengedte a fényét a lényébe, és így szólt: "Ó
Teremtő, ó mindenható Szeretet, azért jövök
Hozzád, hogy megpihenjek és beteljesedést
adjak Neked".
94 A számlát rendezték, és a lélek egészséges,
tiszta és a bűn láncaitól mentes lett, és látta
maga előtt a magas jutalmat, amely rá várt.
95 Ezután úgy érezte, hogy beleolvad annak az
Atyának a fényébe, hogy áldottsága növekszik,
és a béke helyét, a szent földet látta, mély
csendet érzett, és "Ábrahám kebelében
pihent". (33, 14 - 16)

31. fejezet - Üdvösség, megváltás és
örök üdvösség
Az üdvösségről alkotott téves elképzelések
kijavítása
1 Sokan úgy gondolták, hogy e világ minden
könnyét a föld első lakóinak bűne okozta.
Mivel képtelenek voltak értelmezni a
példázatot, végül azt mondták, hogy Krisztus
azért jött, hogy vérével lemosson minden
foltot. Ha ez az állítás igaz lenne, akkor miért
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vétkeznek és szenvednek az emberek
továbbra is, holott az áldozat már megtörtént?
2 Jézus azért jött a földre, hogy megmutassa
az embereknek a tökéletességhez vezető utat,
amelyet az életével, tetteivel és szavaival
tanított. (150, 43 - 44)
3. Mindannyian el fogjátok érni a célt a
feladatotok teljesítésével. Azért adtam nektek
tanításaimat, amelyek kimeríthetetlenek, hogy
feljuthassatok evolúciótok létráján. Nem az én
vérem fog megmenteni titeket, hanem az én
világosságom a lelketekben fog megmenteni
titeket. (8, 39)
4. Egy új keresztet kapok a Harmadik
Korszakban. Ez nem lesz látható a halandó
szemek számára, de a magasságából küldöm
majd szeretet-üzenetemet az emberiségnek,
és a vérem, amely az Én szavam szellemi
lényege, a szellem számára világossággá fog
átalakulni.
5 Azok, akik akkoriban ítélkeztek felettem, ma
bűnbánó lélekkel világosságot visznek az
emberek szívébe, hogy jóvá tegyék hibáikat.
6 Ahhoz, hogy az én Tanításom
győzedelmeskedjen az emberek gonoszsága
felett, előbb meg kell ostorozni és ki kell
gúnyolni, mint Krisztust a Szent Mártonoszlopnál. Minden sebből fényemnek ki kell
áradnia, hogy megvilágítsa e szeretet nélküli
világ sötétségét. Szükséges, hogy láthatatlan
Vérem az emberiségre hulljon, hogy ismét
megmutassa neki a megváltás útját. (49, 17 19)
7 Ismét mondom nektek, hogy bennem
üdvözül az egész emberiség. A Golgotán
kiontott vér élet minden lélek számára.
Mégsem maga a vér, hiszen az a föld porába
hullott, hanem a benne szimbolizált Isteni
Szeretet. Amikor a véremről beszélek nektek,
most már tudjátok, hogy mi az és mit jelent.
8 Sokan ontották vérüket Uruk szolgálatában
és embertársaik iránti szeretetből, de ez nem
az isteni szeretetet testesítette meg, hanem
csak a lelki, emberi szeretetet.
9. Jézus vére azonban az isteni szeretetet
testesíti meg, mert nincs benne hiba. A
Mesterben soha nem volt bűn, és Ő az utolsó
cseppig az Ő Vérét adta nektek, hogy
megértessétek, hogy Isten minden az Ő
teremtményeiért, hogy teljesen, fenntartások
nélkül odaadja magát nekik, mert végtelenül
szereti őket.

10. Ha a föld pora magába szívta azt a
folyadékot, amely a Mester testében az élet
volt, akkor ez azért történt, hogy megértsétek,
hogy tanításomnak az emberek életét az isteni
öntözés által, az ő szeretetével, bölcsességével
és igazságosságával kellett gyümölcsözővé
tennie.
11 A világ - hitetlenül és szkeptikusan a Mester
szavaival és példáival szemben - harcol
tanításom ellen, azt mondván, hogy bár Jézus
kiontotta vérét, hogy megmentse az
embereket a bűntől, a világ mégsem vált meg;
hogy bár egyre fejlettebb, napról napra többet
vétkezik.
12 Hol van a megváltás vérének ereje,
kérdezik maguktól az emberek, miközben
azok, akiknek meg kellene mutatniuk
tanításom valódi alapgondolatait, nem tudják,
hogyan elégítsék ki a világosságra éhezők és az
igazság megismerésére szomjazók kérdéseit.
13 Mondom nektek, hogy ebben az időben
azoknak a kérdései, akik nem tudják,
mélyebbek és tartalmasabbak, mint azoknak a
válaszai és magyarázatai, akik azt állítják, hogy
ismerik az igazságot.
14 de újra eljöttem, hogy szóljak hozzátok, és
itt van az én szavam azok számára, akik úgy
gondolják, hogy az a vér valóban elhozta a
bűnösök megváltását az isteni igazságosságtól
- mindazokét, akik elveszettek és súlyos
büntetésre ítéltek.
15 Mondom néktek: Ha az Atya, aki mindent
tud, azt hitte volna, hogy az emberek nem
fogják fokozatosan felhasználni és megérteni
mindazt a tanítást, amit Jézus adott nekik a
szavaiban és műveiben - valóban, soha nem
küldte volna el Őt; mert a Teremtő soha nem
tett semmi haszontalant - semmit, aminek
nem lett volna rendeltetése, hogy gyümölcsöt
teremjen. De ha elküldte őt, hogy
megszülessen, növekedjen, szenvedjen és
meghaljon az emberek között, akkor azért
tette, mert tudta, hogy a Mester ragyogó és
gyümölcsöző élete művein keresztül
kitörölhetetlen utat, elpusztíthatatlan ösvényt
fog követni; hogy minden gyermeke
megtalálja azt az utat, amely az igaz
szeretethez és tanításának betartásával az
otthonba vezet, ahol Teremtőjük várja őket.
16 Azt is tudta, hogy az a vér, amely a
tisztaságról, a végtelen szeretetről tanúskodik,
és amely az utolsó cseppig kiontatott,
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megtanítja az embereket arra, hogy
Teremtőjükbe vetett hittel teljesítsék a
feladatot, amely felemeli őket az Ígéret
Földjére, ahol felajánlhatják Nekem a
feladatuk teljesítését, és akkor azt
mondhatják: "Uram, minden beteljesedett".
17. Most már elmondhatom nektek, hogy az
óra, amelyben Vérem kiontatott a kereszten,
nem az volt, amely az emberek megváltásának
óráját jelezte. Vérem itt maradt, jelen volt a
világban, élve, frissen, Szenvedésem véres
nyomával jelölve meg a ti vezeklésetekhez
vezető utat, amely lehetővé teszi számotokra,
hogy elnyerjétek az Atyátok által megígért
otthont.
18 Azt mondtam nektek: "Én vagyok az élet
forrása; jöjjetek, és tisztuljatok meg
foltjaitoktól, hogy szabadon és épségben
mehessetek Atyátok és Teremtőtök felé."
19 Az én forrásom a kimeríthetetlen és
határtalan szeretet. Ezt akarja elmondani
nektek az akkoriban kiontott Vérem. Ez
megpecsételte a szavamat, megerősítette a
tanításomat. (158,23 - 33)
20 Ma, sok évszázaddal távolabb attól az
eseménytől, azt mondom nektek, hogy bár
Véremet az egész emberiségért ontottam,
csak azok, akik követték azt az utat, amelyet
Jézus tanított nektek, képesek voltak elnyerni
lelkük üdvösségét; míg mindazok, akik
tudatlanságukban, fanatizmusukban,
tévedéseikben vagy bűnben maradtak, még
nem üdvözültek.
21. Mondom nektek, még ha ezerszer lettem
is emberré, és ezerszer haltam meg a
kereszten, amíg az emberek nem kelnek fel,
hogy kövessenek Engem, nem fogják elnyerni
a lelkük üdvösségét. Nem az én keresztem az,
ami megvált téged, hanem a tiéd. Az enyémet
a vállamon hordoztam, és emberként haltam
meg benne, és attól a pillanattól kezdve az
Atya kebelében voltam. Szelídségben és
szeretetben kell követnetek Engem, valódi
alázattal a vállatokon hordozva kereszteteket,
amíg el nem éritek küldetésetek végső célját,
és akkor ti is Atyátokkal lesztek. (168, 16 - 17)
22. Nincs olyan ember, aki ne akarná
megtalálni a boldogságot, és minél tartósabb,
annál jobb, mert olyan utat tanítok nektek,
amely a legmagasabb és örök boldogsághoz
vezet. Én azonban csak az utat mutatom meg
nektek, és aztán hagyom, hogy azt

válasszátok, amelyik a legjobban tetszik
nektek.
23 Azt kérdezem tőletek: "Ha boldogságra
vágytok - miért nem vetitek el, hogy utána
arathassatok?" Milyen kevesen vannak azok,
akik úgy érezték, hogy az emberekért vannak!
(169, 37 - 38)
24 Téves az a felfogás, amit a földi életről, a
szellemről és a szellemvilágról alkotott
elképzelésetek.
25 A hívők többsége úgy gondolja, hogy ha
bizonyos igazságossággal él, vagy ha élete
utolsó pillanatában megbánja az elkövetett
vétkeit, akkor a mennyország biztos a lelke
számára.
26 De ez a téves elképzelés, amely nagyon
tetszik az embernek, az oka annak, hogy egész
életében nem tartja be kitartóan a törvényt,
és így a lelke, amikor elhagyja ezt a világot és
belép a szellemi világba, azt tapasztalja, hogy
olyan helyre érkezett, ahol nem látja azokat a
csodákat, amelyeket elképzelt, és nem érzi a
legfőbb boldogságot, amelyre azt hitte, hogy
jogosult.
27. Tudjátok, mi történik azokkal a lényekkel,
akik biztosak voltak abban, hogy a
Mennyországba jutnak, ehelyett azonban csak
zűrzavart találtak? Mivel már nem voltak
otthon a földön, mert nem volt támaszuk a
testi burok, és nem tudtak felemelkedni
azokba a magasságokba, ahol a szellemi fény
szférái találhatók, ezért - anélkül, hogy ennek
tudatában lettek volna - olyan világot
teremtettek maguknak, amely nem emberi és
nem is mélyen szellemi.
28. Ekkor a szellemek kérdezgetni kezdik
maguktól: Ez a mennyország? Ez az az otthon,
amelyet Isten a szellemek számára rendelt,
miután oly sokáig vándoroltak a földön?
29 Nem - mondják mások - ez nem lehet az
"Úr méhe", ahol csak fény, szeretet és
tisztaság létezhet.
30 Fokozatosan, az elmélkedés és a fájdalom
révén a szellem megérti. Megérti az isteni
igazságosságot, és lelkiismerete fényétől
megvilágosodva megítéli korábbi
cselekedeteit, felfedezve, hogy azok
szegényesek és tökéletlenek voltak, hogy nem
voltak méltóak ahhoz, amit hitt.
31 Ezután, ennek az önvizsgálatnak az alapján
megjelenik az alázat, és felmerül a vágy, hogy
visszatérjen azokhoz az utakhoz, amelyeket
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maga mögött hagyott, hogy eltörölje a
foltokat, hogy jóvá tegye a hibákat, és hogy
valóban érdemdús dolgokat tegyen az Atya
előtt.
32 Fel kell világosítani az emberiséget ezekről
a titkokról, hogy megértsék, hogy az anyagban
való élet egy lehetőség az ember számára,
hogy érdemeket szerezzen a szellemének;
érdemeket, amelyek addig emelik őt, amíg
megérdemli, hogy a magasabb szellemiségű
szférában éljen, ahol újra és újra érdemeket
kell szereznie, hogy ne maradjon le, és hogy
továbbra is szintről szintre emelkedjen; mert
"az Atya házában sok lakóház van".
33. Ezeket az érdemeket a szeretet által
fogjátok megszerezni, ahogyan az Atya örök
törvénye tanított benneteket. És így a
szellemetek lépésről lépésre halad előre a
tökéletességhez vezető létrán, megtanulva a
keskeny utat, amely a Mennyországba vezet az igazi Mennyországba, amely a szellem
tökéletessége. (184, 40 - 45)
34. Bizony mondom nektek, ha ebben az
időben emberként jöttem volna, szemetek
még mindig friss és vérző sebeimet látta volna,
mert az emberek bűne nem szűnt meg; és
nem váltották volna meg magukat annak a
vérnek az emlékére, amelyet a Golgotán
ontottam, és amely az emberiség iránti
szeretetem bizonyítéka volt. De lélekben azért
jöttem, hogy megkíméljelek benneteket attól
a szégyentől, hogy azoknak a munkáját
szemléljétek, akik a földön ítélkeztek és
elítéltek Engem.
35. Minden meg van bocsátva; de minden
lélekben van valami abból, amit mindenkiért
kiontottam a kereszten. Ne gondoljátok, hogy
az életerő és a vér feloldódott vagy elveszett.
Ők testesítették meg azt a szellemi életet,
amelyet attól a pillanattól kezdve minden
emberre árasztottam. Azon a Véren keresztül,
amely megpecsételte szavamat és
megerősítette mindazt, amit a földön
mondtam és tettem, az emberek felfelé
fognak fejlődni a szellemük megújulásának
vágyában.
36. Az én szavam, cselekedeteim és vérem
nem volt és nem lesz hiábavaló. Ha időnként
úgy tűnik számotokra, hogy nevem és szavam
már majdnem elfelejtődött, hamarosan látni
fogjátok, hogy újból megjelennek, tele éltető
erővel, élettel és tisztasággal, mint egy mag,

amely, bár állandóan harcolnak ellene, soha
nem pusztul el. (321,64 - 66)
37. Jézus Vére, a megváltás Fényévé
átalakulva, üdvösségként hatolt be minden
szellemi lényt, és hatol be továbbra is. Örökké
az Én Lelkem ad üdvösséget és világosságot,
szüntelenül hagyom, hogy fényem sugarai
áthatoljanak ott, ahol sötét van, szüntelenül
Isteni Lelkem árad ki, nem emberi vérként,
hanem megváltó erőként, szellemi életként
minden gyermekemre. (319, 36)
A "mennyországot" meg kell nyerni
38 Az emberek, akiket szenvedélyeik
erőszakossága elragadott, olyan mélyre
süllyedtek bűneikben, hogy lemondtak az
üdvösség minden reményéről. De nincs olyan,
aki ne lehetne meggyógyítani. Mert a szellem amikor meggyőződött arról, hogy az emberi
viharok nem szűnnek meg mindaddig, amíg
nem hallgat a lelkiismeret szavára felemelkedik és betölti törvényemet, amíg el
nem éri rendeltetésének célját, amely nem a
földön, hanem az örökkévalóságban van.
39. Akik azt gondolják, hogy a létezés
értelmetlen, a küzdelem és a fájdalom
hiábavalóságára gondolva, nem tudják, hogy
az élet a mester, amely formál, és a fájdalom a
véső, amely tökéletesít. Ne gondoljátok, hogy
én teremtettem a fájdalmat, hogy kelyhében
adjam át nektek - ne gondoljátok, hogy én
okoztam a bukásotokat. Az ember önmagától
lett engedetlen, és ezért saját erejéből is újra
fel kell emelnie magát. Azt se gondoljátok,
hogy csak a fájdalom fog tökéletesíteni
benneteket; nem, a szeretetteljes
tevékenységen keresztül is el fogtok érni
Hozzám, mert Én vagyok a szeretet. (31, 54 55)
40. Imádkozzatok inkább lélekkel, mint testtel,
mert az üdvösség elnyeréséhez nem elég egy
pillanatnyi ima vagy egy napnyi szeretet,
hanem kitartó, türelmes, nagylelkű
cselekedetekkel és parancsolataim
követésével teli életre van szükség. Ezért
nagyszerű képességeket és empátiát adtam
neked.
41 Az én munkám olyan, mint egy üdvözítő
bárka, amely mindenkit meghív, hogy
belépjen. Mindenki, aki engedelmeskedik
parancsolataimnak, nem vész el. Ha hagyjátok
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magatokat az én szavam által vezetni,
megmentettek. (123, 30 - 31)
42 en emlékezzetek, hogy csak az jut el
hozzám, ami tökéletes. Ezért a szellemetek
csak akkor fog belépni az országomba, ha
elérte a tökéletességet. Tapasztalat nélkül
jöttetek el Tőlem, de érdemeitek és
erényeitek ruhájával felöltözve kell
visszatérnetek Hozzám. (63, 22)
43. Bizony mondom nektek, az igazak lelkei,
akik Isten közelében laknak, saját
cselekedeteikkel érdemelték ki a jogot, hogy
elfoglalják azt a helyet - nem azért, mert én
adtam nekik. Én csak megmutattam nekik az
utat, és a végén nagyszerű jutalmat mutattam
nekik.
44 Boldogok, akik ezt mondják nekem: "Uram,
Te vagy az Út, a Világosság, amely megvilágítja
azt, és az Erő az úton járóknak. Te vagy a hang,
amely irányt ad és felélénkít minket az élet
útján; és Te vagy a jutalom is annak, aki eléri a
célt." - Igen, gyermekeim, én vagyok az Élet és
a feltámadás a halottak közül. (63, 74 - 75)
45 Ma az Atya nem kérdezi: Ki képes és akarja
megmenteni az emberi nemet a vérével? Jézus
sem fog válaszolni: "Uram, én vagyok a
Bárány, aki kész arra, hogy vérével és
szeretetével utat törjön az emberiség
engesztelésére".
46. Én sem fogom elküldeni "Igémet", hogy
emberré váljon ebben az időben. Az a korszak
már elmúlt számotokra, tanításait és
felemelkedését hagyva hátra a
szellemetekben. Most a szellemi fejlődés új
korszakát nyitottam meg, amelyben ti lesztek
azok, akik érdemeket szereznek. (80, 8 - 9)
47 Azt akarom, hogy mindannyian boldogok
legyetek, békében és világosságban lakjatok,
hogy apránként mindent birtokolhassatok nemcsak az én szeretetem által, hanem a ti
érdemeitek által is; mert akkor lesz teljes a
megelégedettségetek és a boldogságotok.
(245,34)
48. Azért jöttem, hogy megmutassam nektek
az emberi életnél magasabb rendű élet
szépségét, hogy magas tettekre ösztönözzelek
benneteket, hogy megtanítsalak benneteket a
szeretetet felébresztő szóra, hogy megígérjem
nektek azt a példátlan boldogságot, amely arra
a szellemre vár, amely képes volt megmászni
az áldozat, a hit és a szeretet hegyét.

49. Mindezt látni fogjátok tanításomban, hogy
végre megértsétek, hogy a jó cselekedetek
azok, amelyek közelebb viszik a szellemeteket
az igazi boldogsághoz. (287, 48 - 49)
50. Ha ahhoz, hogy a Föld egyik kontinenséről
a másikra utazzatok, sok magas és alacsony
hegyet, tengert, népet, várost és országot kell
átszelnetek, amíg eléritek utatok célját,
gondoljatok arra, hogy ahhoz, hogy elérjétek
az Ígéret Földjét, szintén hosszú ideig kell
utaznotok, hogy a hosszú út során
tapasztalatot, tudást, fejlődést és a szellem
fejlődését szerezzetek. Ez lesz az élet fájának
gyümölcse, amelyet végül élvezni fogtok,
miután sokat küzdöttetek és sírtatok, hogy
elérjétek. (287, 16)
51. A Fény Atyjának gyermekei vagytok; de ha
gyengeségetek miatt egy gondokkal, hibákkal
és könnyekkel teli élet sötétségébe estetek,
ezek a szenvedések el fognak múlni, mert fel
fogtok emelkedni hívásomra, amikor hívlak
benneteket, és azt mondom nektek: "Itt
vagyok, megvilágosítom világotokat,
meghívlak benneteket, hogy megmásszátok a
hegyet, amelynek csúcsán megtaláljátok
mindazt a békét, boldogságot és gazdagságot,
amelyet hiába próbáltatok felhalmozni a
földön." Ez a szenvedés nem lesz többé. (308,
5)
52 Minden világ, a létezés minden síkja azért
jött létre, hogy a szellemi lények fejlődjenek
rajta, és egy lépést tegyenek Teremtőjük felé,
és így lehetőségük legyen arra, hogy a
tökéletesség útján egyre tovább haladva,
makulátlanul, tisztán és jól megformáltan
elérjék útjuk célját, a szellemi tökéletesség
csúcsát, ami pontosan az Isten országában
való lakozás.
53. Kinek tűnik végül is lehetetlennek, hogy
"Isten kebelében" lakjon? Ó, ti nyomorult
értelmiségi emberek, akik nem tudtok igazán
gondolkodni! Elfelejtetted már, hogy az én
méhemből jöttél létre, vagyis hogy már
korábban is léteztél benne? Nincs semmi
különös abban a tényben, hogy minden, ami
az élet forrásából származik, a maga idejében
visszatér oda.
54. Minden lélek, amikor belőlem jött ki az
életbe, szűzi tisztaságú volt; de utána sokan
beszennyezték magukat útjukon.
Mindazonáltal, mivel mindent bölcs,
szeretetteljes és igazságos módon láttam
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előre, azonnal gondoskodtam minden
szükséges eszközről az üdvösségükhöz és
megújulásukhoz azon az úton, amelyen
gyermekeimnek át kellett haladniuk.
55. Bár ezt a szellemi szüzességet sok lény
meggyalázta, eljön a nap, amikor
megtisztulnak minden vétküktől, és ezáltal
visszanyerik eredeti tisztaságukat. A
megtisztulás az én szememben nagyon is
érdemdús lesz, mert a szellem nagy és
folyamatos próbatételeken keresztül nyerte el
azt a hit, a szeretet, a hűség és a türelem
terén.
56. Mindannyian vissza fogtok térni a munka,
a küzdelem és a fájdalom útján a Fény
Országába, ahol már nem lesz szükségetek
arra, hogy emberi testbe inkarnálódjatok, sem
arra, hogy az anyag világában éljetek; mert
akkor a szellemi cselekvőképességetek már
képessé tesz benneteket arra, hogy a létezés
egyik síkjáról a másikra küldjétek és
érzékelhetővé tegyétek befolyásotokat és
fényeteket. (313, 21 - 24)

cselekedeteikkel teljesítik Isteni
parancsolatomat, amely megköveteli, hogy
szeressétek egymást. (65, 22)
61. Szeretett emberek, ez a "Harmadik Nap",
amikor új életet adok Igémnek a "halottak"
között. Ez a "Harmadik alkalom", amikor
szellemi módon megjelenek a világ előtt, hogy
azt mondjam neki: "Itt van ugyanaz a Krisztus,
akit láttatok meghalni a kereszten, és Ő most
is beszél hozzátok, mert Ő él, élni fog és
mindig is lesz.".
62. Másfelől azt látom, hogy az embereknek
halott a szívük a hit, a szeretet és a világosság
tekintetében, bár vallási közösségeikben azt
állítják, hogy az igazságot hirdetik. Azt hiszik,
hogy már biztosított az üdvösségük, ha
imádkoznak a templomukban és részt vesznek
a szertartásaikon. De mondom nektek, a
világnak meg kell tanulnia, hogy a lélek
üdvösségét csak a szeretet és az irgalmasság
cselekedeteinek elvégzésével lehet elérni.
63 A gyülekezési helyek nem mások, mint
iskolák. Az egyházaknak nem szabad a törvény
magyarázatára szorítkozniuk, hanem
gondoskodniuk kell arról, hogy a világ
megértse, hogy az élet egy olyan út, amelyen
az embernek a szeretetről szóló tanításom
gyakorlásával kell érvényre juttatnia azt, amit
az isteni törvényből tanult. (152, 50 - 52)
64 Krisztus azért lett emberré, hogy
kinyilatkoztassa az isteni szeretetet a világ
előtt. De az embereknek kemény a szívük és
mindentudó elméjük, hamar elfelejtik a kapott
tanítást, és félreértelmezik azt. Tudtam, hogy
az emberek apránként összekeverik az
igazságot és a szeretetet a bosszúval és a
büntetéssel. Ezért jelentettem be nektek egy
olyan időt, amikor szellemileg visszatérek a
világba, hogy elmagyarázzam az embereknek
az általuk meg nem értett tanításokat.
65. Az a megígért idő ez, amelyben éltek, és
azért adtam nektek az Én tanításomat, hogy
igazságosságom és isteni bölcsességem
Istenetek magasztos szeretetének tökéletes
tanításaként táruljon fel. Azt gondoljátok,
hogy azért jöttem, mert attól félek, hogy az
emberek végül elpusztítják az Uruk műveit,
vagy akár magát az életet? Nem, csak a
gyermekeim iránti szeretetből jövök, akiket
szeretnék fényben és békében látni.
66. Nem helyes és helyénvaló-e, hogy ti is csak
szeretetből jöjjetek hozzám? De nem

A megváltás legerősebb ereje
57. Íme, itt az út, járjatok rajta, és üdvözültök.
Bizony mondom nektek, nem szükséges, hogy
hallottatok Engem ebben az időben ahhoz,
hogy üdvösséget nyerjetek. Mindenki, aki az
életben gyakorolja a szeretet Isteni
Törvényemet, és ezt a Teremtőben ihletett
szeretetet szeretetté alakítja át, üdvözül.
Életében és műveiben tanúságot tesz rólam.
(63, 49)
58 Ha a Nap életfényt sugároz az egész
természetre és minden lényre, és ha a
csillagok is fényt sugároznak a földre, - miért
ne sugározna az Isteni Szellem fényt az ember
szellemére?
59. Most pedig azt mondom nektek: emberek,
menjetek magatokba, az igazságosság fénye,
amely a szeretetből ered, terjedjen el az egész
világon. Hagyjátok, hogy igazságom
meggyőzzön benneteket arról, hogy igaz
szeretet nélkül nem fogjátok elnyerni az
üdvösségeteket. (89, 34 - 35)
60. Az én fényem minden gyermekemnek szól;
nemcsak nektek, akik ezen a világon éltek,
hanem minden szellemi lénynek, akik a létezés
különböző síkjain élnek. Mindannyian
megszabadulnak és feltámadnak az örök
életre, ha a testvéreik iránti szeretet
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önmagatok iránti szeretetből, hanem az Atya
és embertársaitok iránti szeretetből. Azt
gondolod, hogy azt, aki csak a pokol kínjaitól
való félelem miatt kerüli a bűnt, az isteni
szeretet ihlette, vagy azt, aki csak a
jócselekedeteket végzi, mert a jutalomra
gondol, amit ezzel nyerhet, nevezetesen, hogy
helyet nyerjen az örökkévalóságban? Aki így
gondolkodik, az nem ismer Engem, és nem is
szeretetből jön Hozzám. Csak önmaga iránti
szeretetből cselekszik. (164, 35 - 37)
67. Az egész Törvényem két parancsolatban
foglalható össze: az Isten iránti szeretet és a
felebarát iránti szeretet. Ez az út. (243, 4)

barátként vagyok az emberek között, tele
szeretettel és alázattal, kinyújtva segítő
kezemet, hogy megmentsek, megáldjak és
megbocsássak mindenkinek. (170, 23)
74. Senki sem született véletlenül, és
bármennyire is jelentéktelennek,
alkalmatlannak és szegénynek gondolja magát
valaki, a Legfelsőbb Lény kegyelméből
teremtette, aki ugyanúgy szereti őt, mint az
általa felsőbbrendűnek tartott lényeket, és
olyan sorsa van, amely őt is, mint mindenkit,
Isten kebelébe vezeti.
75. Látod-e azokat az embereket, akik
számkivetettként kóborolnak az utakon,
magukkal hurcolva a bűnt és a nyomort, nem
tudva, kik ők és hová tartanak? Ismered
azokat az embereket, akik még mindig az
erdőkben élnek, ragadozók által lesben állva?
Senkiről sem feledkezik meg Atyám szeretete,
mindannyiuknak van feladata, amit
teljesíteniük kell, mindannyian rendelkeznek a
fejlődés csírájával, és azon az úton vannak,
ahol az érdem, az erőfeszítés és a küzdelem
lépésről lépésre hozzám viszi a szellemet.
76. Hol van bárki, aki, ha csak egyetlen
pillanatra is, de nem vágyott volna az én
békém után, és nem kívánt volna szabadulni a
földi élettől? Minden léleknek honvágya van a
világ után, amelyben korábban élt, az otthon
után, amelyben született. Ez a világ minden
gyermekemet várja, és meghívja őket, hogy
élvezzék az örök életet, amelyre egyesek
vágynak, míg mások csak a halált várják, hogy
aztán megszűnjenek létezni, mert zavaros a
szellemük, és remény és hit nélkül élnek. Mi
késztetheti ezeket a lényeket arra, hogy
harcoljanak a megújulásukért? Mi ébresztheti
fel bennük az örökkévalóság utáni vágyat?
Csak a nemlétet, a csendet és a véget várják.
77. De a "világ világossága" visszatért, "az Út
és az Igazság", hogy megbocsátása által
feltámasszon az életre, hogy megsimogassa
fáradt arcodat, hogy megvigasztalja szívedet,
és hogy az, aki nem tartotta magát méltónak a
létezésre, meghallja hangomat, amely ezt
mondja neki: Szeretlek, gyere hozzám! (80, 54
- 57)
78. Az ember eleshet és sötétségbe merülhet,
és ezért távol érzi magát Tőlem; hiheti, hogy
amikor meghal, minden véget ér számára.
Számomra azonban senki sem hal meg, senki
sem vész el.

Üdvösség és megváltás minden lélek számára
68. Most nem azért jövök, hogy feltámasszam
a fizikailag halottakat, ahogyan Lázárral tettem
a "második korszakban". Ma az Én fényem
azért jön, hogy felébressze az Engem illető
szellemet. És ez az ember fel fog támadni az
örök életre az Igém igazsága által; mert a ti
szellemetek az a Lázár, akit jelenleg a
lényetekben hordoztok, akit fel fogok
támasztani a halálból és meg fogok gyógyítani.
(17, 52)
69. A szellemi életet is törvények
szabályozzák, és ha eltérsz tőlük, nagyon
hamar megtapasztalod ennek az
engedetlenségnek a fájdalmas
következményeit.
70. Tudjátok meg, milyen nagy a vágyam, hogy
megmentselek benneteket. Ma is, mint akkor,
felveszem a keresztet, hogy felemeljelek
benneteket az igazi életre.
71 Ha a Golgotán kiontott vérem megrázta az
emberek szívét és megtérítette őket
tanításomra, akkor ezúttal az én isteni fényem
lesz az, ami megrázza a szellemet és a lelket,
hogy visszavezessen benneteket az igaz útra.
72. Azt akarom, hogy azok, akik meghaltak a
kegyelmi élet számára, örökké éljenek. Nem
akarom, hogy a lelked sötétségben lakjon. (69,
9 - 10)
73. Ismerd fel, hogy bálványimádó
tevékenységük közepette hány embertársad
várja a Messiás eljövetelét. Gondoljatok bele,
hogy tudatlanságukban hányan gondolják azt,
hogy csak azért jövök, hogy ítéletet hozzak a
gonoszokon, hogy megmentsem a jókat és
elpusztítsam a világot, anélkül, hogy tudnák,
hogy Atyaként, Mesterként, testvérként vagy
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79. Hányan vannak, akiket romlott lényeknek
hittek a világban, és akik ma tele vannak
világossággal! Hányan, akik nyomot hagytak
maguk után bűneik, erkölcseik és bűneik
foltjait, már elérték a megtisztulásukat! (287,
9 - 10)
80. Valóban, sokan beszennyezik a lelküket; de
ne ítéljétek el őket, mert nem tudják, mit
tesznek. Meg fogom őket is menteni,
függetlenül attól, hogy jelenleg elfelejtettek
Engem, vagy felváltottak Engem a hamis
istenekkel, amelyeket a világban teremtettek.
Őket is be fogom vinni Királyságomba, még
akkor is, ha most, mivel a hamis prófétákat
követik, elfelejtették a kegyelmes Krisztust, aki
az életét adta értük, hogy megtanítsa nekik az
Ő szeretet-tanát.
81 Az Atya számára senki sem "gonosz", senki
sem lehet az, mivel az eredete Bennem van.
Az elveszettek, a vakok, az erőszakosak, a
lázadók - sok gyermekem vált ilyenné a szabad
akarat miatt, amellyel felruházva lettek. De
mindannyiukban világosság lesz, és az Én
irgalmasságom elvezeti őket az
üdvösségükhöz vezető úton. (54, 45 - 46)
82. 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.
83. 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.
84. 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. (256, 19 - 21)
85 Hogyan veszhetne el számomra
menthetetlenül egy szellem, amikor az én
fényem szikráját hordozza magában, amely
soha nem alszik ki, és én minden úton vele
vagyok? Bármeddig tart is lázadása vagy
zavarodottsága, ezek a sötét erők soha nem
fognak ellenállni az Én örökkévalóságomnak.
(255, 60)
86. Számomra éppoly érdemdús, ha egy lény,
amelyet a legsúlyosabb vétkek nyoma
szennyez be, megtisztul egy magas eszménytől
ihletve, mint amikor egy olyan lény, amely

állhatatosan tiszta maradt, a végsőkig küzd,
hogy ne szennyezze be magát, mert kezdettől
fogva szerette a fényt.
87 Milyen messze járnak az igazságtól azok,
akik azt gondolják, hogy a zavaros szellemek
más természetűek, mint a világosság
szellemei!
88. Az Atya igazságtalan lenne, ha ez igaz
lenne, mint ahogy nem lenne többé a
Mindenható, ha nem lenne meg benne a
bölcsesség és a szeretet, hogy megmentse a
megfertőzötteket, a tisztátalanokat, a
tökéletleneket, és nem tudná őket egyesíteni
az összes igazakkal egy és ugyanazon
otthonban. (295, 15 - 17)
89. Bizony mondom nektek, még azok a lények
is, akiket ti kísértőknek vagy démonoknak
neveztek, csak zavaros vagy tökéletlen lények,
akiket az Atya bölcsen használ fel arra, hogy
végrehajtsa az Ő magasrendű tanácsait és
terveit.
90. De ezeket a lényeket, akiknek a lelkét ma
sötétség borítja, és akik közül sokan rosszul
használták az általam adott képességeket, amikor eljön számukra az idő - meg fogom
menteni.
91. Mert eljön a pillanat, Izrael, amikor az Úr
minden teremtménye örökké dicsérni fog
Engem. Nem lennék többé Isten, ha nem
tudnék megmenteni egy lelket az Én
hatalmammal, bölcsességemmel és
szeretetemmel. (302, 31)
92. Mikor a világon szerették a szülők csak a jó
gyerekeket, és utálták a gonoszokat? Hányszor
láttam őket a legszeretőbbnek és
leggondoskodóbbnak azokkal szemben, akik a
legjobban bántják és szenvedésre késztetik
őket! Hogyan lenne lehetséges, hogy a
szeretet és a megbocsátás nagyobb műveit
tudnátok véghezvinni, mint az enyémek?
Mikor láttuk már, hogy a Mesternek a
tanítványoktól kell tanulnia?
93. Tudjátok meg tehát, hogy senkit sem
tartok méltatlannak Hozzám, és hogy az
üdvösséghez vezető út ezért örökké arra hív
benneteket, hogy azt járjátok be, ahogyan
Királyságom kapui, amelyek a világosság, a
béke és a jó, örökké nyitva állnak azok
eljövetelét várva, akik távol voltak a
Törvénytől és az Igazságtól. (356, 18 - 19)
Isten gyermekeinek dicsőséges jövője
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94. Nem engedem, hogy egyetlen gyermekem
is eltévedjen, vagy akár csak elveszetté váljon.
Átalakítom az élősködő növényeket termő
növényekké, mert minden teremtmény azért
jött létre, hogy elérje a tökéletesség célját.
95. Azt akarom, hogy élvezzétek velem együtt
a műveimet. Már korábban is részesítettelek
benneteket tulajdonságaimban, mert a részem
vagytok. Mivel minden az enyém, én is a
művem tulajdonosaivá teszlek benneteket. (9,
17 - 18)
96 Ne kételkedjetek szavamban. Az Első
Korszakban teljesítettem ígéretemet, hogy
megszabadítom Izraelt Egyiptom rabságából,
ami bálványimádást és sötétséget jelentett,
hogy elvezesselek benneteket Kánaánba, a
szabadság és az élő Isten imádatának földjére.
Ott jelentették be nektek, hogy emberként
jövök, és a prófécia szóról szóra beteljesedett
Krisztusban.
97. Én, az a Mester, aki Jézusban laktam és
benne szerettelek titeket, megígértem a
világnak, hogy egy másik időben szólok hozzá
és szellemben kinyilatkoztatom magam. És
íme ígéretem beteljesülése.
98. Ma bejelentem nektek, hogy csodálatos
régiókat, lakhelyeket, szellemi otthonokat
tartogattam a szellemetek számára, ahol igazi
szabadságot találhattok a szeretetre, a jótettre
és a fényem terjesztésére. Kételkedhetsz
ebben, miután teljesítettem korábbi
ígéreteimet neked? (138, 10 - 11)
99. Isteni vágyam az, hogy megmentselek
benneteket, és elvezesselek benneteket a
fény, a szépség és a szeretet világába, ahol a
szellem emelkedettsége, az érzések
magasztossága, a tökéletesség eszménye
miatt örömmel fogtok vibrálni. De nem
ismered fel ebben az isteni vágyban atyai
szeretetemet? Kétségtelen, hogy aki ezt nem
érti, az vak. (181, 13)
100. Ne feledd: E világ minden szépségének az
a sorsa, hogy egy napon eltűnjön, hogy helyet
adjon másoknak. De a szellemed örökké fog
élni, és az Atyát fogja látni az ő teljes
dicsőségében - az Atyát, akinek méhéből
jöttél. Minden teremtett dolognak vissza kell
térnie oda, ahonnan származik. (147, 9)
101. 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 szellemet
annak az Országnak a magasságaiba vezeti.
(263,36)
102. Mindig legyetek tudatában annak, hogy a
jóság, bölcsesség, tisztaság és szeretet magas
fokát elérő szellem az idő, a fájdalom és a
távolságok felett áll. Nem korlátozódik arra,
hogy egy helyen lakjon, hanem képes
mindenhol ott lenni, és mindenhol megtalálja
a létezés, az érzés, a tudás, a szeretet és a
szeretve lenni akarás legfőbb örömét. Ez a
szellem mennyországa. (146,70-71)

VIII Az ember
32. fejezet - Megtestesülés, az ember
természete és feladata
A megtestesülés a földön
1. Sírsz, amikor egyik társad a "lelki völgybe"
távozik, ahelyett, hogy tele lennél
békességgel, mert megérted, hogy egy
lépéssel közelebb kerül az Úrhoz. Másrészt
ünnepelsz egy ünnepet, amikor egy új lény
érkezik az otthonodba, anélkül, hogy abban az
órában arra gondolnál, hogy ez a szellemlény
azért jött testet öltve, hogy engesztelést
teljesítsen ebben a könnyek völgyében; akkor
sírnod kellene érte. (52, 58)
2 Ti a testetekből nemzitek gyermekeiteket,
de Én vagyok az, aki szétosztom a szellemeket
a családok, törzsek, nemzetek és világok
között, és ebben az igazságosságban, amely az
emberek számára elérhetetlen, az Én
szeretetem nyilatkozik meg. (67,26)
3. A jelenben élsz, és nem tudod, mit szántam
neked a jövődre. Szellemek nagy légióit
készítem elő, akik a földön fognak lakni, nehéz
küldetést hozva magukkal; és tudnotok kell,
hogy sokan közületek azoknak a
teremtményeknek a szülei lesznek,
amelyekben hírnökeim megtestesülnek. Az a
feladatotok, hogy belsőleg felkészüljetek, hogy
tudjátok, hogyan fogadjátok és vezessétek
őket. (128, 8)
4. Sok szellemi témáról szeretnék beszélni
nektek, de még nem értitek őket. Ha
felfedném nektek, hogy milyen lakhelyekre
163

szálltatok már le a földre, nem lennétek
képesek felfogni, hogy hogyan éltetek ilyen
helyeken.
5 Ma már tagadhatod, hogy ismered a
"szellemi völgyet", mert a szellemed, amíg
megtestesül, hozzáférhetetlen a múltjához,
hogy ne legyen hiú, ne legyen lehangolt, ne
legyen kétségbeesett az új létével szemben,
amelyben újra kell kezdenie, mint egy új
életben.
6 Még ha akarnál is, nem tudnál emlékezni.
Csak annyit engedek meg nektek, hogy
megőrizzétek a sejtéseteket vagy
megérzéseteket arról, amit itt kinyilatkoztatok
nektek, hogy kitarthassatok az élet
küzdelmeiben és szívesen viseljétek a
megpróbáltatásokat.
7. Lehet, hogy kételkedtek mindabban, amit
mondok nektek, de valóban, a szellemek
világa valóban az otthonotok volt, amíg
szellemek voltatok. Annak az otthonnak a
lakói voltatok, ahol nem ismertetek
szenvedést, ahol éreztétek az Atya dicsőségét
lényetekben, hiszen nem volt benne hiba.
8 De neked nem volt érdemed, és ezért
szükséges volt, hogy elhagyd azt a mennyet, és
lejöjj a világra, hogy a szellemed
erőfeszítésével visszanyerje azt az országot.
9 De erkölcsileg egyre inkább elsüllyedtél, míg
végül nagyon távol érezted magad az istenitől
és a szellemitől, az eredetedtől. (114, 35 - 36)
10 Amikor a szellem a földre érkezik, a legjobb
szándékok vezérlik, hogy létét az Atyának
szentelje, hogy mindenben az Ő kedvében
járjon, hogy hasznos legyen felebarátai
számára.
11 De amint látja magát a testben fogva
tartva, ezerféleképpen megkísértve és próbára
téve életútja során, elgyengül, enged a "test"
impulzusainak, enged a kísértéseknek, önzővé
válik, végül mindenek felett szereti önmagát,
és csak pillanatokra figyel a lelkiismeretre,
ahol a sors és a fogadalmak meg vannak írva.
12 Az én igém segít nektek emlékezni a lelki
szövetségetekre, és legyőzni a kísértéseket és
az akadályokat.
13. Senki sem mondhatja, hogy soha nem tért
le az általam kijelölt útról. De én megbocsátok
nektek, hogy megtanuljatok megbocsátani
embertársaitoknak. (245, 47 - 48)
14. 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 szellem számára attól
a pillanattól kezdve, hogy olyan világban lakik,
amelyhez nem tartozik, és olyan testtel
egyesül, amelynek természete különbözik az
övétől.
15 Ebben láthatjátok az okát annak, hogy a
szellem miért felejti el a múltját. Attól a
pillanattól kezdve, hogy megtestesül és
egyesül egy éppen megszületett, öntudatlan
teremtménnyel, olyan életet kezd, amely
szorosan kapcsolódik ehhez a testhez.
16 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.
17. Mi történne azzal a lélekkel, aki a magas
otthon fényéből jött, hogy e világ
nyomorúságos körülményei között éljen, ha
emlékezne a múltjára? És milyen hiúság lenne
az emberek között, ha a szellemükben egy
másik életben létező nagyság feltárulna
előttük? (257, 18 - 19)
A test helyes értékelése és az elme általi
irányítása
18 Nemcsak azt mondom nektek, hogy
tisztítsátok meg szellemeteket, hanem azt is,
hogy erősítsétek meg testeteket, hogy a
belőletek kikerülő új nemzedékek
egészségesek legyenek, és lelkük képes legyen
nehéz küldetésük teljesítésére. (51, 59)
19 Gondoskodj a tested egészségéről,
gondoskodj a tested megőrzéséről és
vitalitásáról. Tanításom azt tanácsolja nektek,
hogy gondoskodjatok szeretettel a
szellemetekről és a testetekről, mert
mindkettő kiegészíti egymást, és szükségük
van egymásra a rájuk bízott nehéz szellemi
küldetésben. (92,75)
20 Ne tulajdonítsatok a testeteknek nagyobb
jelentőséget, mint amekkora a valóságban
van, és ne engedjétek, hogy elfoglalja azt a
helyet, amely csak a szellemeteké.
21 Értsétek meg, hogy a testhéj csak az eszköz,
amire szükségetek van ahhoz, hogy a szellem
megnyilvánulhasson a földön. (62, 22 - 23)
22 Nézzétek meg, hogy ez a tanítás mennyire
hasznos a szellemeteknek; mert míg a test
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anyaga minden egyes nappal egy kicsit jobban
közeledik a föld kebeléhez, addig a szellem
ezzel szemben egyre jobban közeledik az
örökkévalósághoz.
23 A test az a támasz, amelyen a szellem
nyugszik, amíg a földön tartózkodik. Miért
engedjük, hogy lánc legyen belőle, amely
bilincsbe ver, vagy börtön, amely bebörtönöz?
Miért hagyjátok, hogy ez irányítsa az
életeteket? Helyes-e tehát, ha egy vak ember
vezeti azt, akinek a szeme lát? (126, 15 - 16)
24. Ez a tanítás egyszerű, mint minden, ami
tiszta és isteni, és ezért könnyen érthető. De
néha nehéznek fog tűnni, hogy ezt a
gyakorlatba átültessétek. Szellemed
erőfeszítései erőfeszítést, lemondást vagy
áldozatot igényelnek a tested részéről, és ha
hiányzik a nevelés vagy a lelki fegyelem, akkor
szenvedned kell.
25 Az idők kezdete óta folyik a harc a szellem
és a "test" [lélek] között, hogy megpróbálják
megérteni, mi a helyes, mi a megengedett, mi
a jó, hogy az Isten által adott törvénynek
megfelelő életet éljenek.
26 Ebben a nehéz küzdelemben úgy tűnik
számotokra, mintha egy idegen és
rosszindulatú hatalom folyamatosan arra
csábítana benneteket, hogy fordítsatok hátat a
harcnak, és arra hívna benneteket, hogy
éljetek szabad akaratotokkal, és folytassátok
az anyagelvűség útját.
27. Mondom nektek, hogy nincs nagyobb
kísértés, mint a testetek gyengesége: érzékeny
mindenre, ami körülveszi; elég gyenge ahhoz,
hogy engedjen; könnyen leigázható és
elcsábítható. Aki azonban megtanult úrrá lenni
a test hajtásain, szenvedélyein és
gyengeségein, az legyőzte a kísértést, amelyet
magában hordoz. (271, 49 - 50)
28. A Föld egy csatatér, sok a tanulnivaló. Ha
nem így lenne, akkor néhány év élet ezen a
bolygón elég lenne nektek, és nem
küldenének ki benneteket újra és újra, hogy
újjászülessetek. Nincs sötétebb és komorabb
sírkamra a szellem számára, mint a saját teste,
ha kosz és anyagiasítás kötődik hozzá.
29 Szavam kiemel benneteket ebből a sírból,
és szárnyakat ad nektek a túlvilágon, hogy a
béke és a lelki világosság tartományaiba
szárnyalhassatok. (213, 24 - 25)

A lélek, a szellem és a lelkiismeret
jelentése/feladata az emberben
30 A test szellem nélkül is létezhetne, pusztán
az eleven testi élet révén; de akkor nem lenne
emberi lény. Lélekkel rendelkezne, szellem
nélkül, de akkor nem tudná magát irányítani,
és nem lenne a legfőbb lény, aki a
lelkiismeretén keresztül ismeri a törvényt,
megkülönbözteti a jót a rossztól, és minden
isteni kinyilatkoztatást befogad. (59, 56)
31 A lelkiismeret megvilágosítja a szellemet, és
a szellem vezeti a testet (a lélek felett). (71, 9)
32. Míg a világban egyesek hamis nagyság
után futnak, mások azt mondják, hogy az
ember jelentéktelen teremtmény Isten előtt,
sőt vannak olyanok is, akik a föld féreghez
hasonlítják magukat. Bizonyára anyagi
testetek kicsinek tűnhet számotokra
teremtésem közepette, de számomra nem az,
mert bölcsességgel és felhatalmazással
teremtettem.
33. De hogyan ítélheted meg lényed nagyságát
a tested méretei alapján? Nem érzed benne a
szellem jelenlétét? Nagyobb, mint a tested,
létezése örök, útja végtelen, fejlődésének
végét nem ismerheted, ahogyan az eredetét
sem. Nem akarlak kicsinek látni, arra
teremtettelek, hogy elérd a nagyságot. Tudod,
mikor tartom az embert kicsinek? Amikor
elfajult a bűnben, mert akkor elvesztette
nemességét és méltóságát.
34. Hosszú ideje már nem ragaszkodsz
Hozzám, már nem tudod, hogy mi vagy
valójában, mert hagytad, hogy sok
tulajdonság, képesség és ajándék, amelyet
Teremtőd helyezett beléd, tétlenül heverjen
lényedben. A szellemet és a lelkiismeretet
illetően alszotok, és éppen ezek szellemi
tulajdonságaiban rejlik az ember igazi
nagysága. Úgy éltek, mint azok a lények, akik
ebből a világból valók, mert ebben a világban
jönnek létre és halnak meg. (85, 56 - 57)
35. Szeretetszavammal bizonyítom neked,
hogy a lelked milyen értékes számomra.
Semmi sincs az anyagi teremtésben, ami
nagyobb lenne a szellemednél, sem a királyi
csillag a fényével, sem a föld minden
csodájával, sem semmi más teremtett dolog
nem nagyobb, mint a szellem, amit én adtam
neked, mert ez egy Isteni részecske, ez egy
láng, ami az Isteni Szellemből eredt.
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36 Istentől eltekintve csak a szellemek
rendelkeznek szellemi értelemmel, tudattal,
akarattal és az akarat szabadságával.
37 A "test" [lélek] ösztönei és hajlamai fölé
emelkedik egy világosság, amely a szellemed,
és e világosság fölött egy útmutató, egy
tankönyv és egy bíró, amely a lelkiismeret.
(86, 68)
38. Az emberiség a maga materializmusában
azt mondja Nekem: "Létezik-e egyáltalán a
Lélek Országa?". De én azt válaszolom nektek,
ó, hitetlenek, ti vagytok a "Harmadik Korszak
Tamása". Az együttérzés és az irgalom, a
gyengédség, a kedvesség és a nagylelkűség
érzései nem a test tulajdonságai, mint
ahogyan a kegyelem ajándékai sem,
amelyeket magadban rejtve hordozol.
Mindazok az érzések, amelyek a szívetekbe és
az elmétekbe ivódtak, mindazok a képességek
a szellemhez tartoznak, és ezt nem szabad
megtagadnotok. A "test" csak egy korlátozott
eszköz, de a szellem nem az: nagyszerű, mert
Isten atomja.
39 Keresd a szellemed székhelyét lényed
magjában, és a nagy bölcsességet a szeretet
dicsőségében. (147, 21 - 22)
40 Bizony mondom nektek, az emberiség
legkorábbi napjaitól fogva rendelkezett azzal
az intuitív tudással, hogy magában hordoz egy
szellemi lényt - egy entitást, amely, bár
láthatatlan, mégis megmutatkozott élete
különböző cselekedeteiben.
41. Urad időről időre kinyilatkoztatta neked a
szellem létezését, természetét és rejtett
lényét. Mert bár magatokban hordozzátok, a
fátyol, amelybe materializációtok burkol
benneteket, olyan vastag, hogy képtelenek
vagytok észrevenni, mi a legnemesebb és
legtisztább lényetekben.
42. Sok igazságot az ember meg mert tagadni.
Mégis - a szellemének létezésébe vetett hit
nem tartozott azok közé a dolgok közé,
amelyek ellen a leginkább küzdött, mert az
ember érezte és végül megértette, hogy a
szellemének tagadása ugyanaz lenne, mintha
önmagát tagadná meg.
43. Amikor az emberi test szenvedélyei,
erkölcsei és érzéki gyönyörei miatt elfajult,
lánccá, sötét szemellenzővé, börtönné és a
szellem kibontakozásának akadályává vált.
Mindazonáltal a megpróbáltatások óráiban az

embernek sosem hiányzott a belső fény
szikrája, amely a segítségére sietett.
44 Bizony mondom nektek, a szellem
legmagasabb és legtisztább kifejeződése a
lelkiismeret, az a belső fény, amely az embert
az első, a legmagasabb, a legnagyobb és
legnemesebbé teszi az őt körülvevő
teremtmények között. (170, 56 - 60)
45 Azt mondom minden embernek, hogy a
legmagasabb és legszebb cím, amellyel az
ember rendelkezik, az, hogy "Isten gyermeke",
bár ezt ki kell érdemelni.
46. A Törvény és a tanítások célja, hogy
feltárja előttetek az igazságom ismeretét,
hogy méltó gyermekei lehessetek annak az
Isteni Atyának, aki a Legfelsőbb Tökéletesség.
(267, 53)
47. Tudjátok, hogy "az én képemre és
hasonlatosságomra" teremtettetek; de amikor
ezt kimondjátok, az emberi alakotokra
gondoltok. Mondom nektek, nem ott van az
Én képmásom, hanem a szellemetekben,
amelynek, hogy Hozzám hasonlóvá váljon, az
erények gyakorlásával kell tökéletesednie.
48. Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet, én
vagyok az igazság és a jóság, és mindez az
Isteni Szeretetből származik. Most már értitek,
hogy milyennek kell lennetek ahhoz, hogy "az
Én képmásom és hasonlatosságom" legyetek?
(31,51 - 52)
49. Az Isteni tükröződése van benned, én
valóban benned vagyok. Az intelligencia, az
akarat, a képességek, az érzékek és az
erények, amelyekkel rendelkeztek,
tanúskodnak arról a magasabb természetről,
amelyhez tartoztok, és élő tanúságot tesznek
az Atyáról, akitől származol.
50. Időnként engedetlenség és bűn által
bemocskoljátok és megszentségtelenítitek a
képet, amelyet rólam hordoztok lényetekben.
Akkor nem hasonlítasz Hozzám, mert nem
elég, ha emberi testtel és szellemmel
rendelkezel ahhoz, hogy a Teremtő képmása
legyél. Az igazi hasonlóságotok hozzám a
világosságotokban és a felebarátaitok iránti
szeretetetekben van. (225, 23 - 24)
51 "Képmásomra és hasonlatosságomra"
teremtettelek titeket, és mivel egyszerre
vagyok Három és Egy, ez a Háromság
bennetek is létezik.
52. Anyagi testetek a tökéletes tervezés és
harmónia révén a Teremtést képviseli.
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Megtestesült szellemed az "Ige" képmása, aki
emberré lett, hogy a szeretet nyomát hagyja
az emberek világán; és a lelkiismereted a
Szentlélek Isteni Fényének sugárzó szikrája.
(220, 11 - 12)
53. Milyen érdeme lenne a szellemednek, ha
egy akarat és saját hajlamok nélküli testben
működne? A szellem és a testi burka [lélek]
harca az erő és az erő közötti küzdelem. Itt
találja meg azt a próbakövet, amellyel
bizonyítania kell felsőbbrendűségét és
szellemi nagyságát. Ez az a próba, amelyben a
szellem gyakran enged egy pillanatra a
kísértéseknek, amelyekbe a világ a "test" által
beleviszi. Olyan nagy az erőszak, amelyet ezek
(a kísértések) gyakorolnak a lélekre, hogy
végül úgy érezted, hogy egy természetfeletti
és rosszindulatú erő ránt tönkre és pusztít el a
szenvedélyekben.
54 Milyen nagy a lélek felelőssége Isten előtt!
A húsvér test nem vállalta ezt a felelősséget.
Nézd meg, hogyan pihen örökre a földben,
amikor eljön a halál. Mikor szerzel érdemeket,
hogy a szellemed méltóvá váljon arra, hogy
tökéletesebb otthonokban lakjon, mint ez,
amelyben élsz?
55 A világ olyan koronákat kínál nektek,
amelyek csak hiúságról, gőgről és hamis
nagyságról tanúskodnak. Annak a szellemnek,
aki túl tud lépni ezeken a hiúságokon, egy
másik korona van fenntartva a túlvilágon, a
bölcsességem koronája. (53, 9 - 11)
56. Az életnek inkább a szellemben, mint a
testben kell megnyilvánulnia. Hányan éltek
ebben a világban, de milyen kevesen éltek
szellemileg, kifejezve azt a kegyelmet, amely
minden emberben ott van, abban az isteni
szikrában, amelyet a Teremtő helyezett az
emberbe.
57 Ha az emberek képesek lennének
megőrizni a tisztánlátást az elméjükben, akkor
ezen keresztül láthatnák a múltjukat, a
jelenüket és a jövőjüket.
58. A szellem olyan, mint az isteni bölcsesség
könyvem. Mennyi mindent tartalmaz! Folyton
van valami felfedni valója számodra - néha
olyan mélyreható kinyilatkoztatásokat, hogy
felfoghatatlanok számodra.
59. A fénynek az a szikrája, amely minden
emberi lényben jelen van, az a kötelék, amely
az embert a szellemihez kapcsolja, az, amely

kapcsolatba hozza őt a túlvilággal és az
Atyával. (201, 37 - 40)
60. Ó, bárcsak az anyagi természeted el tudná
fogadni azt, amit a szellemed a látás
ajándékán keresztül kap! Mert a szellemetek
soha nem szűnik meg nézni, még akkor sem,
ha a test anyagi természete miatt semmit sem
érzékel belőle. Mikor leszel képes megérteni a
szellemedet? (266, 11)
61. Amíg ti, akik nem szeretitek az életet, mert
kegyetlennek nevezitek, nem ismeritek el a
lelkiismeret fontosságát az emberben, és nem
hagyjátok, hogy az vezessen benneteket,
addig nem találtok semmi igazi értéket.
62 A lelkiismeret az, amely a szellemet az
anyag [lélek] és annak szenvedélyei fölé, egy
magasabb életre emeli. A lelkesítés éreztetni
fogja veled Isten nagy szeretetét, ha sikerül azt
tettekre váltanod. Akkor megértitek az élet
értelmét, meglátjátok szépségét, és
felfedezitek bölcsességét. Akkor tudni
fogjátok, miért neveztem életnek.
63 Ki meri majd elutasítani ezt a tanítást,
mondván, hogy nem igaz, miután megismerte
és megértette?
64 Ha megértitek, hogy valódi értéketek a
lelkiismereteteken alapul, akkor harmóniában
fogtok élni mindazzal, amit Atyátok teremtett.
65 Akkor a lelkiismeret megszépíti a szegény
emberi életet; de előtte az embernek el kell
fordulnia minden szenvedélytől, amely
elválasztja őt Istentől, hogy az igazságosság és
a bölcsesség útját kövesse. Akkor kezdődik
számotokra az igazi élet, az az élet, amelyre
ma közömbösen tekintetek, mert nem
tudjátok, mit vetettek meg, és nincs
fogalmatok a tökéletességéről. (11, 44 - 48)
Isten temploma az emberben
66. Az emberiségnek rólam alkotott
elképzelése gyermeki, mert nem volt képes
felfogni azokat a kinyilatkoztatásokat,
amelyeket szüntelenül adtam neki. Annak, aki
tudja, hogyan kell felkészülnie, látható és
megérinthető vagyok, és mindenütt jelen
vagyok; de annak, akinek nincs érzéke, mert a
materializmus megkeményítette, nehéz
megértenie, hogy létezem, és úgy érzi, hogy
mérhetetlenül távoli vagyok, hogy lehetetlen,
hogy Engem bármilyen módon érezzen vagy
lásson.
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67. Az embernek tudnia kell, hogy Engem
hordoz magában, hogy szellemében és
lelkiismerete fényében az Isteni tiszta
jelenlétét birtokolja. (83, 50 - 51)
68. A szenvedés, amely e kor embereit
nyomasztja, lépésről lépésre, anélkül, hogy
észrevennék, a belső szentély kapujához vezeti
őket, amely előtt, képtelenek továbbmenni,
megkérdezik: "Uram, hol vagy Te?". És a
templomból hallani fogják a Mester kegyelmes
hangját, amely azt mondja nekik: "Itt vagyok,
ahol mindig is laktam - a ti
lelkiismeretetekben". (104, 50)
69. Bennem születtél. Szellemi és anyagi életet
kaptatok az Atyától. És átvitt értelemben
elmondhatom nektek, hogy ugyanakkor,
amikor ti Bennem születtetek, Én is bennetek
születtem.
70 Megszülettem a ti lelkiismeretetekben,
növekedem, ahogy ti növekedtek, és teljesen
kinyilatkoztatom magam a szeretet
cselekedeteiben, hogy örömmel
mondhassátok: "Az Úr velem van". (138, 68 69)
71. Ma még gyermeki tanítványok vagytok, és
nem mindig érthetitek helyesen tanításomat;
de most még beszéljetek Istenhez a
szívetekkel, a gondolataitokkal, és Ő válaszolni
fog nektek lényetek mélyéről. Az Ő üzenete,
amely a lelkiismeretedben fog megszólalni,
egy tiszta, bölcs, szerető hang lesz, amelyet
apránként fogsz felfedezni, és amelyhez
később hozzászoksz. (205, 47)
72. Ebben a Harmadik Korszakban
tanítványaim szívében megalapítom a
Szentlélek Egyházát. Ott fog lakni a Teremtő
Isten, az erős Isten, az Isten, aki emberré lett a
Második Korszakban, a végtelen bölcsesség
Istene. Ő bennetek él, de ha érezni akarjátok
Őt, és hallani akarjátok szavának hangját,
akkor belsőleg kell felkészülnötök.
73 Aki jót cselekszik, az érzi bennem a
jelenlétemet, ahogyan az is, aki alázatos, vagy
aki minden felebarátban testvért lát.
74. A lelketekben a Szentlélek temploma van.
Ez a birodalom elpusztíthatatlan, nincsenek
viharok vagy hurrikánok, amelyek képesek
lennének lerombolni. Láthatatlan és
érinthetetlen az emberi tekintet számára,
pillérei a jóságban való növekedés vágya.
Kupolája a kegyelem, amelyet az Atya ad
gyermekeinek, kapuja az Isteni Anya

szeretete; mert mindenki, aki kopogtat az
ajtómon, megérinti a Mennyei Anya Szívét.
75. Tanítványok, íme az igazság, amely a
Szentlélek egyházában él, hogy ne tartozzatok
azok közé, akik tévútra tévednek a hamis
értelmezések miatt. A kőtemplomok csak
jelképek voltak, és ezek közül egy kő sem
marad meg a másikon.
76. Azt akarom, hogy a hit lángja mindig égjen
belső oltárodon, és hogy megértsd, hogy
műveiddel azokat az alapokat rakod le,
amelyeken egy napon a nagy szentély nyugszik
majd. Minden embert próbára teszek a
különböző elképzeléseikkel, és aszerint
cselekszem, mert mindenkit részeseivé teszek
templomom felépítésének. (148,44-48)

33. fejezet - Férfi és nő, szülők és
gyermekek, házasság és család
A férj és feleség közötti kapcsolat
1 Még mielőtt a földre jöttél volna, már
ismertem életutadat és hajlamaidat; és hogy
segítselek életutadon, egy olyan szívet
helyeztem az utadra, amely az irántad érzett
szeretetével megvilágítja az utat. Ez a szív egy
férfi és egy nő szíve is volt. Segítséget akartam
adni nektek, hogy a hit, az erkölcsi erő és az
irgalom botjává váljatok azok számára,
akiknek erre szükségük van. (256, 55)
2. Azt akartam, hogy részesüljetek az apaság
boldogságában, ezért az emberek szüleivé
tettelek benneteket, hogy olyan lényeknek
adjatok formát, amelyek hasonlítanak
hozzátok, és amelyekbe az általam küldött
szellemi lények inkarnálódnak. Mivel az Isteni
és Örökkévalóban van anyai szeretet, azt
akartam, hogy az emberi életben legyen egy
lény, aki ezt megtestesíti, és ez a lény a nő.
3 Kezdetben az emberi lény két részre oszlott,
megteremtve a két nemet, az egyiket - a férfit,
a másikat - a nőt; a férfiban erőt, értelmet,
méltóságot; a nőben gyengédséget,
kecsességet, szépséget. Az egyik - a mag, a
másik - a termékeny föld. Lássatok itt két
lényt, akik csak egyesülve érezhetik magukat
teljesnek, tökéletesnek és boldognak.
Harmóniájukban egy "testet", egy akaratot és
egy ideált alkotnak majd.
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4 Ha ezt az egyesülést a Lélek és a szeretet
ihlette, akkor házasságnak nevezzük. (38, 29 31)
5 Bizony mondom néktek: Látom, hogy ebben
az időben a férfi és a nő letért a saját útjáról.
6 Felfedezek olyan férfiakat, akik nem teljesítik
kötelességeiket; olyan nőket, akik kerülik az
anyaságot, és másokat, akik a férfi számára
fenntartott területekre lépnek be, noha az
ókorban azt mondták nektek, hogy a férfi a nő
feje.
7 Az asszony ne érezze magát emiatt
hátráltatva; mert most mondom nektek, hogy
az asszony a férfi szíve.
8 ee, ezért hoztam létre és szenteltem meg a
házasságot. E két, szellemileg egyenlő, de
fizikailag különböző lény egyesülésében van
ugyanis a tökéletes állapot. (66, 68 - 69)
9 Milyen kevesen vannak, akik a béke, a fény
és a harmónia paradicsomában akarnak élni,
szeretettel teljesítve az isteni törvényeket.
10. Nagyon hosszú az út, amelyet az emberek
bejártak, de még mindig inkább a tiltott
gyümölcsöket eszik, amelyek csak szenvedést
és csalódást halmoznak fel az életükben. A
tiltott gyümölcsök azok, amelyek, bár jók,
mert Isten teremtette őket, ártalmasak
lehetnek az ember számára, ha nem
megfelelően készítette fel magát, vagy ha
túlzásba viszi a fogyasztásukat.
11 A férfi és a nő felkészületlenül veszi az élet
gyümölcsét, és nem ismeri fel a Teremtő iránti
felelősségét, amikor új lényeket nemz a földi
megtestesüléshez. (34, 12 - 14)
12 Néhányan azt kérdezik Tőlem: "Uram, az
emberi szeretet elfogadhatatlan és utálatos a
Te szemedben, és Te csak a lelki szeretetet
helyesled?"
13 Nem, emberek. Igaz, hogy a szeretet
legmagasabb és legtisztább érzései a
szellemhez tartoznak, de azért helyeztem
szívet az emberi testbe is, hogy az szeretni
tudjon, és azért adtam neki érzéseket, hogy
azokon keresztül szeretni tudjon mindent, ami
körülveszi.
14. A szeretet, amelynek gyökerei csak a
testiben vannak, az értelem nélküli lények
sajátja, mert hiányzik belőlük az útjukat
megvilágító lelkiismeret. Sőt, azt mondom
nektek, hogy a jó társulásokból mindig jó
gyümölcsök fognak teremni, és ezekben a

fénylények fognak megtestesülni. (127,7 - 8,
10)
15. Nem kérek tőletek emberfeletti
áldozatokat. Nem kértem a férfit, hogy hagyja
abba férfivá válását, hogy Engem kövessen, és
nem kértem a nőt sem, hogy hagyja abba
férfivá válását, hogy szellemi feladatot
teljesítsen. Nem választottam el a férjet a
társától, és nem távolítottam el a nőt a
férjétől, hogy Engem szolgáljon; és nem
mondtam a szülőknek, hogy hagyják el
gyermekeiket, vagy hagyják abba a
munkájukat, hogy Engem kövessenek.
16 Az egyiket és a másikat is megértettem
velük, amikor "munkásokká tettem őket
ebben a szőlőben", hogy ahhoz, hogy szolgáim
legyenek, nem szabad megszűnniük embernek
lenniük, és hogy ezért meg kell érteniük,
hogyan adják meg Istennek, ami Istené, és a
világnak, ami neki jár. (133, 55 - 56)
Az ember természete és feladata
17. Nektek férfiaknak adtam örökséget,
birtokot, feleséget, akit rátok bíztam, hogy
szeressetek és gondoskodjatok róla. És mégis,
a társad eljött hozzám, sírva és jajgatva
előttem a te értetlenséged miatt.
18 Megmondtam nektek, hogy erősek
vagytok, hogy "az én képemre és
hasonlatosságomra" teremtettelek. Én
azonban nem azt mondtam, hogy alázd meg a
nőt, és tedd a rabszolgáddá.
19 Erőssé tettelek téged, hogy képviselj
Engem otthonodban: erényben, tehetségben
erősnek, és földi életed kiegészítéseként,
társadul adtam neked a nőt, hogy a kölcsönös
szeretetben erőt találj a megpróbáltatásokkal
és a változó sorsokkal való szembenézéshez.
(6, 61)
20. Gondoljátok meg, férfiak, hogy gyakran ti
voltatok azok, akik erényes nőket hoztak le a
hálójukba, az érzékeny és gyenge oldalakat
keresve bennük. De azokat a tükröket,
amelyek tiszták voltak, és amelyek most
homályosak, újra visszatükrözni fogjátok
szellemük tisztaságát és szépségét.
21 Miért vetitek meg ma éppen azokat, akiket
korábban romlott életre csábítottatok? Miért
panaszkodsz a nők elfajulására? Értsétek meg,
hogy ha az én Törvényem útján vezettétek
volna őket, amely a szív és a lélek, a tisztelet
és a szeretet Törvénye, szeretve őket a
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felemelő szeretettel, és nem a lealacsonyító
szenvedéllyel, akkor nem lenne okotok sírni és
panaszkodni, és nem estek volna el.
22 A férfi erényt és szépséget keres és vár el a
nőtől. De miért követeled azt, amit nem
érdemelsz meg?
23 Látom, hogy még mindig azt hiszed, hogy
nagy érdemeid vannak, noha kevés van
benned. Építsétek újjá műveitekkel,
szavaitokkal és gondolataitokkal, amit
leromboltatok, és adjátok meg a
tisztességnek, az erkölcsnek és az erénynek
azt az értéket, ami megilleti őket.
24. Ha így törekszetek, férfiak, akkor segítitek
Jézust a megváltás munkájában, és a szívetek
megtelik örömmel, amikor látjátok, hogy az
otthonokat jó feleségek és tiszteletreméltó
anyák tisztelik meg. Nagy lesz az örömötök,
amikor látjátok, hogy az erény visszatér
azokhoz, akik elvesztették.
25 Az üdvösség mindenkié. Miért ne
üdvözülhetne még a legnagyobb bűnös is?
Ezért mondom nektek, emberek: Dolgozzatok
Velem együtt, hogy megmentsétek azokat,
akiket romlásba döntöttetek, új reményt
ébresztve bennük Tanításom fényével. Szerető
gondolataim érjék el elméjüket és szívüket.
Vigyétek el üzeneteimet a börtönökbe és a
kórházakba is, még a mocsárba is. Mert ott
sírni fognak a bűntudattól és a fájdalomtól,
mert nem voltak elég erősek, amikor a világ a
maga kísértéseivel a romlásba rántotta őket.
26 Minden nő egykor gyermek volt, minden
nő egykor szűz volt, ezért tudtad megérteni a
szívét együttérzéssel.
27. Azokat az embereket fogom igénybe
venni, akiket nem szennyeztek be ezek az
erények, és rájuk bízom ezt a feladatot. Ne
feledjétek, hogy azt mondtam nektek: "A ti
cselekedeteitekről ismertek meg". Engedjétek,
hogy a Szellem a földi megnyilvánuláson
keresztül szóljon.
28. De azoknak, akik nem voltak hajlandók
tiszteletben tartani a szeretet báját, amelyet
Én helyeztem el abban a lényben, azt
mondom: Miért mondjátok, hogy szeretitek,
amikor nem szeretetet érzitek? Miért adsz
okot arra, hogy mások elessenek, és téged
semmi sem állít meg? Gondolkodj el: Mit
érezne a szíved, ha azt, amit azokkal a
lombtalanított virágokkal teszel, az
édesanyáddal, a húgoddal vagy a szeretett és

ezért tisztelt feleségeddel tennéd?
Gondoltatok már arra, hogy milyen sebeket
okoztatok azok szüleinek, akik oly sok
szeretettel nevelték őket?
29 Kérdezd meg a szívedben, hogy a
lelkiismeret fényében rendszeresen vizsgálva,
vajon arathatod-e azt, amit nem vetettél.
30 Mire készülsz a jövőbeli életedre, ha
folyamatosan bántod a szomszédaidat?
Hányan lesznek az áldozatok? Mi lesz a vége?
Bizony mondom nektek, szenvedélyeitek
örvényében sokakat áldozattá tettetek;
egyesek a jelenetekhez tartoznak, mások a
múltatokhoz.
31 Azt akarom, hogy a szív és a száj, amely a
hűtlenség és a hamisság helye volt, az igazság
és az erényes szeretet helye legyen.
32 Világítsd meg felebarátaid útját igéddel és
példáddal, hogy az elesett nők megmentői
lehessetek. Ó, bárcsak mindenki megmentene
legalább egyet!
33 Ne beszéljetek rosszat arról az asszonyról,
mert az a bántó szó, amely megsebez valakit,
mindenkinek fájni fog, aki hallja - mert attól a
pillanattól kezdve még azok is gonosz bírákká
válnak.
34. Tartsd tiszteletben mások cselekvési
módját és titkait, mert nem a te dolgod
megítélni őket. Jobban szeretem a bűnbe
esett embereket, akiket helyreállítok, mint a
képmutatókat, akik tisztaságot mutatnak, de
mégis vétkeznek. Jobban szeretem a nagy
bűnöst, de őszintén, mint a hamis erény
színlelését. Ha fel akarjátok magatokat
öltöztetni, legyen az az őszinteség ünnepi
ruhája.
35. Ha találsz egy erényes, magas érzésű
asszonyt, és méltatlannak érzed magad, hogy
odamenj hozzá, bár szereted őt, és ezután
megalázod és megveted őt, és miután
elszenvedted és elismerted vétkedet, hozzá
fordulsz vigasztalásért, hiába kopogtatsz az
ajtaján.
36 Ha minden nő, aki szerepet játszott egy-egy
férfi életében, megkapta volna tőle a szeretet,
a tisztelet és a megértés szavát és érzését,
akkor a világotok nem lenne a bűnnek azon a
csúcsán, ahol most van. (235,18 - 32)
A nő, feleség és anya
37. Nők, ti vagytok azok, akik imáitokkal
fenntartjátok azt a kevés békét, ami a földön
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van - azok, akik az otthon hűséges őrzőiként
gondoskodnak arról, hogy az otthonból ne
hiányozzon a szeretet melege. Ily módon
egyesítitek magatokat Máriával, a ti
Édesanyátokkal, hogy megtörjétek az ember
büszkeségét. (130, 53)
38. Asszonyok, akik könnyeitekkel nedvesítitek
e világ útját, és vérrel jelölitek meg az életen
való áthaladást: Pihenjetek Velem, hogy új
erőt nyerjetek, és továbbra is a szeretet
menedéke, az otthon tüze, a ház erős alapja
legyetek, amelyet rátok bíztam a földön. Hogy
továbbra is pacsirta maradhass, akinek
szárnyai a házastársat és a gyermekeket
takarják. Megáldalak téged.
39 Felemelem a férfit és az asszony helyét a
férfi jobbján. Megszentelem a házasságot és
megáldom a családot.
40. Ebben az időben a szeretet kardjával
jövök, hogy mindent helyreállítsak, mivel
azokat korábban az ember elmozdította. (217,
29 - 31)
41 Bizony mondom nektek, az emberi
megújulásnak az asszonnyal kell kezdődnie,
hogy az ő gyümölcsei, akik a holnap emberei
lesznek, mentesek legyenek a hibáktól,
amelyek elfajulásotokhoz vezettek.
42 Ezután a férfinak kell majd kivennie a részét
ebből a helyreállítási munkából; mert aki
megrontott egy nőt, annak újra fel kell majd
nevelnie.
43 Ma arra ösztönöztelek, hogy mentsd meg
azt az asszonyt, aki megbotlott az útján; és
amikor aztán bemutatod Nekem azt, akit
megmentettél, adok neki egy virágot, áldást és
nagyon nagy békét, hogy ne essen el újra;
adok neki egy virágot, áldást és nagyon nagy
békét, hogy ne essen el újra.
44 Ha ezt a feladatot ilyen módon végzitek,
akkor azok a lények, akiket a világ megsebzett,
érezni fogják, hogy Jézus szeretete belép a
szívükbe.
45 Meghallgatom, amikor ezt mondják
hozzám imájukban: "Atyám, ne nézd a
bűneimet, csak a fájdalmamat nézd. Ne ítéld
meg hálátlanságomat, csak nézd a
bánatomat." Abban a pillanatban az Én
vigasztalásom leszáll arra a meggyötört szívre,
és az megtisztul könnyekkel. Ha tudnád, hogy
a bűnösök imája erősebben érződik, mint a
büszke, magát igaznak és tisztának tartó
emberé. (235, 16 - 17, 43 - 45)

46. A szeretetről, amellyel életet adtam
nektek, az emberek kevés bizonyítékot vagy
jellemzőt mutatnak. Az összes emberi érzelem
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 áldozatba
is kerül. (242, 39)
47. Nektek, meddő nőknek mondja a Mester:
Nagyon vágytatok és kértétek, hogy méhetek
az élet forrása legyen, és reméltétek, hogy egy
este vagy egy reggel egy gyengéd szív
lüktetése hallatszik bennetek. De teltek a
napok és éjszakák, és csak zokogás szökött ki a
kebledből, mert nem kopogtatott az ajtódon
egy gyermek sem.
48. Hányan vagytok, akik hallgattok Engem, és
akiket a tudomány megfosztott minden
reménytől, meg kell, hogy teremjenek, hogy
higgyetek az Én hatalmamban, és sokan
felismerjenek Engem ezen a csodán keresztül.
Figyelj és légy türelmes. Ne felejtsétek el
szavaimat! (38, 42 - 43)
A gyermekek és serdülők oktatása
49. Családapák, kerüljétek a hibákat és a rossz
példákat. Nem követelek tőletek
tökéletességet, csak szeretetet és
gondoskodást a gyermekeitek iránt.
Készüljetek fel szellemileg és fizikailag, mert a
Túlvilágon szellemek nagy légiói várják a
pillanatot, hogy emberré váljanak közöttetek.
50 Új emberiséget akarok, amely nemcsak
számban, hanem erényekben is növekszik és
szaporodik, hogy az emberek lássák a
megígért várost közeledni, és gyermekeik
elérjék, hogy az Új Jeruzsálemben lakjanak.
51 Azt akarom, hogy a föld tele legyen
jóakaratú emberekkel, akik a szeretet
gyümölcsei.
52. Pusztítsd el a mostani Szodomát és
Gomorrát, ne engedd, hogy a szíved
hozzászokjon a bűneikhez, és ne tedd olyanná,
mint a lakosaik. (38, 44 -47)
53. Mutassátok meg gyermekeiteknek buzgón
az utat, tanítsátok meg őket a Szellem és az
Anyag Törvényeinek betartására; és ha
megszegik azokat, dorgáljátok meg őket, mert
ti, mint szülők, Engem képviseletek a földön.
Emlékezzünk hát Jézusra, aki szent haraggal
telve, Isten ügyét, a megváltoztathatatlan
törvényeket védelmezve, örök időkre szóló
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leckét adott a jeruzsálemi kereskedőknek. (41,
57)
54. Ma már nem vagytok többé kisgyermekek,
és megértitek tanításaim értelmét. Azt is
tudjátok, hogy a szellemetek nem ugyanakkor
született, mint a testetek, és hogy az egyik
eredete nem azonos a másikéval. Azok a
gyermekek, akiket a karjaikban ringatnak,
ártatlanságot hordoznak a szívükben, de a
lelkükben olyan múltat őriznek, amely néha
hosszabb és baljósabb, mint a szüleiké. Milyen
nagy a felelőssége azoknak, akiknek ezeket a
szíveket táplálniuk kell, hogy a lelkük
haladhasson a fejlődés útján.
55. Ne tekintsetek emiatt kevesebb szeretettel
a gyermekeitekre. Ne feledd, hogy nem tudod,
kik ők, és mit tettek. Inkább növeljétek az
irántuk érzett szereteteteket és
ragaszkodásotokat, és adjatok hálát
Atyátoknak, amiért kegyelmét belétek
helyezte, hogy lelki testvéreitek és nővéreitek
vezetőivé és tanácsadóivá tegyen benneteket,
akiknek testük és vérük tekintetében
ideiglenes szülei vagytok. (56, 31 - 32)
56. Azt mondom a családapáknak, hogy
ahogyan aggódnak gyermekeik anyagi
jövőjéért, úgy kell aggódniuk a lelki jövőjükért
is, mert e tekintetben küldetést hoztak a
világra. (81, 64)
57. Tudjátok meg, hogy a szellem, amikor
megtestesül, magával hozza minden
képességét, hogy sorsa már le van írva, és
ezért nincs szüksége arra, hogy bármit is
kapjon a világban. Üzenetet hoz magával, vagy
vezeklési feladatot. Néha (jó) magot arat,
máskor pedig adósságot fizet. De ebben az
életben mindig kap egy leckét a szeretetből,
amelyet az Atyjától kapott.
58. Ti, akik végigvezetitek gyermekeiteket
ezen az életen, gondoskodjatok arról, hogy
amikor a gyermeki ártatlanság ideje véget ér,
az Én Törvényem útját kövessék. Ébresszétek
fel érzéseiket, tárjátok fel előttük
képességeiket, és mindig a jóra ösztönözzétek
őket, és bizony mondom nektek, bárkit is
hoztok így Hozzám, elárasztja majd a fény,
amely abból az Isteni Tűzből sugárzik, amely az
Én szeretetem. (99, 64 - 65)
59. Spirituálisan már hosszú utat tettetek meg,
és most csodálkoztok rá az intuícióra és a
kibontakozásra, amit az új nemzedékek a
legzsengébb gyermekkorukból tárnak fel. Mert

ők olyan szellemek, akik sokat tapasztaltak, és
most újra eljönnek, hogy az emberiséget
előbbre vigyék - egyesek a szellem, mások a
világ útjain, képességeiknek és küldetésüknek
megfelelően. De velük minden ember
megtalálja a belső békét. Ezek a lények, akikről
beszélek nektek, a gyermekeitek lesznek. (220,
14)
60. Gondolod, hogy a gyermek a 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?
61 Bizony mondom nektek, a lelkiismeret és az
értelem lesz az, ami a helyes útra vezet
benneteket. (271, 33 - 34)
62. Az áldott ártatlanságot megfertőzi a világ
romlottsága, az ifjak lélegzetvisszafojtva
követik annak útját, és a szüzek is elvesztették
szerénységüket, tisztaságukat és
szüzességüket. Mindezek az erények eltűntek
a szívükből. Táplálták a világi szenvedélyeket,
és csak az élvezetekre vágynak, amelyek a
romlásba vezetik őket.
63. Világosan beszélek hozzátok, hogy
elindulhassatok és határozott lépéseket
tehessetek szellemetek fejlődésében. (344,
48)
64 Gyújtsd fel az ifjúságban a felebaráti
szeretetet, adj nekik nagy és nemes
eszményeket, mert az ifjúság lesz az, aki
holnap harcolni fog egy olyan létért, amelyben
az igazságosság, a szeretet és a szellem szent
szabadsága ragyog. Készüljetek, mert a nagy
csata, amelyről a próféciák szólnak, még nem
jött el. (139, 12)
Egy szó a gyermekekhez és a szüzekhez
65. Nektek, gyermekeim, mindannyiótoknak
van Bennem egy Isteni Atyátok, és ha az
anyagi életben emberi szülőket adtam nektek,
az azért történt, hogy életet adjanak a
testeteknek, és képviseljék veletek Mennyei
Atyátokat. Azt mondtam nektek: "Jobban
fogjátok szeretni Istent minden teremtett
dolognál", és hozzátettem: "Tiszteld apádat és
anyádat". Ezért ne hanyagoljátok el a
kötelességeiteket. Ha nem ismerted el hálásan
szüleid szeretetét, és még mindig a világon
vannak, áldd meg őket, és ismerd el
érdemeiket. (9, 19)
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66. Ezen a napon különösen azokhoz a
lányokhoz szólok, akiknek holnap jelenlétükkel
kell felvirágoztatniuk egy új otthon életét,
akiknek tudniuk kell, hogy a házastárs és az
anya szíve olyan fények, amelyek megvilágítják
azt a szentélyt, ahogy a Lélek megvilágítja a
belső templomot.
67. Készüljetek fel már most, hogy új életetek
ne érjen meglepetésként benneteket;
készítsétek elő már most az utat, amelyen
gyermekeitek fognak járni - azok a szellemi
lények, akik várják az órát, hogy
közeledhessenek kebletekhez, hogy alakot és
emberi életet öltsenek, hogy betöltsenek egy
feladatot.
68 Legyetek munkatársaim a helyreállítási
terveimben, a megújulás és az igazságosság
munkájában.
69. Forduljatok el a sok kísértéstől, amelyek
ebben az időben körülveszik lépteiteket.
Imádkozzatok a bűnös városokért, ahol oly sok
nő pusztul el, ahol oly sok szentélyt
meggyaláznak, és ahol oly sok lámpa kialszik.
70. Terjesszétek példátok által az élet, az
igazság és a fény magvát, amely megállítja a
szellemiség hiányának következményeit az
emberiségben.
71. E nép szüzei: ébredjetek és készüljetek a
harcra! Ne hagyjátok, hogy elvakítsanak
benneteket a szív szenvedélyei, ne hagyjátok,
hogy elvakítson benneteket a valótlan.
Fejleszd az intuíció, az inspiráció, az
érzékenység és a finomság adottságait.
Erősödjetek meg az igazságban, és akkor a
legjobb fegyvereitek készen állnak majd az
élet harcaihoz.
72. Ahhoz, hogy véretekkel átadjátok a
szeretetet, ahhoz, hogy gyermekeiteknek
segítsétek az élet lényegét, ami a szeretet,
amiről oly sokat beszélek nektek, először meg
kell tapasztalnotok, hagynotok kell, hogy
átjárjon benneteket, és mélyen át kell
éreznetek. Ez az, amit tanításom el akar érni a
szívetekben. (307, 31 - 36)

annak bizonyítékaként, hogy ami Isten előtt
egyesült, az a földön nem bomolhat fel.
74. Az a boldogság, amelyet az apa és az anya
érez, amikor gyermeket hoztak világra,
hasonló ahhoz, amelyet a Teremtő élt át,
amikor Atyává lett, életet adva az Ő nagyon
szeretett gyermekeinek. Később, amikor
Mózesen keresztül törvényeket adtam nektek,
hogy megértsétek a párválasztás párját, és ne
kívánjátok felebarátotok feleségét, ez azért
történt, mert az emberek szabad akaratuknál
fogva a házasságtörés és a szenvedélyek útjára
tévedtek.
75. Miután ez az idő eltelt, Jézusban jöttem a
világra, és kegyes útmutatásom által, amely
mindig a szeretet törvénye, felemeltem a
házasságot, és vele együtt az emberi erkölcsöt
és erényt. Példabeszédekben beszéltem, hogy
szavam felejthetetlen legyen, és a házasságot
szent intézménnyé tettem.
76. Most, hogy újra köztetek vagyok, kérlek
titeket, férfiak és nők: Mit csináltál a
házasságból? milyen kevesen tudnak
kielégítően válaszolni!
Megszentségtelenítették szent
intézményemet, az élet forrása a halál és a
fájdalom. A törvény tiszta fehér lapján ott
vannak a férj és a feleség foltjai és nyomai. A
gyümölcs, amelynek édesnek kellene lennie,
keserű, és a pohár, amelyet az emberek
isznak, tele van epével.
77 Eltávolodtok törvényeimtől, és amikor
megbotltok, félve kérdezitek magatokat: Miért
van ennyi fájdalom? Mert a test vágyai mindig
is túlharsogták a lelkiismeret hangját. Most
megkérdezem: Miért nincs békétek, holott
mindent megadtam nektek, ami a
boldogsághoz szükséges?
78. Kék köpenyt terítettem az égboltozatra,
hogy alatta "szeretetfészkeket" építsetek,
hogy ott, távol a világ kísértéseitől és
összefonódásaitól, a madarak egyszerűségével
élhessetek; mert az egyszerűségben és az
őszinte imádságban lehet érezni országom
békéjét és sok titok kinyilatkoztatását.
79. Mindenki, aki házasságot köt istenségem
előtt - még ha az egyesülését nem is erősíti
meg egyetlen pap sem -, egyezséget köt
velem, olyan szerződést, amely megmarad
Isten könyvében, amelyben minden sors fel
van jegyezve.

Házasság és család
73. A házasság törvénye fényként szállt le,
amely a főatyák szellemén keresztül szólt,
hogy felismerjék, hogy a férfi és a nő
egyesülése a Teremtővel kötött szövetséget
jelenti. Ennek az egyesülésnek a gyümölcse a
gyermek, akiben a szülők vére folyik együtt,
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80. Ki tudja kitörölni onnan ezt a két
összefonódott nevet? Ki veszítheti el a
világban azt, ami az én törvényemben
egyesült?
81. Ha szétválasztanálak benneteket, akkor
saját Munkámat pusztítanám el. Ha a földön
kértétek tőlem az egyesülést, és én ezt
megadtam nektek, miért nem tartjátok meg
utána a fogadalmakat, és miért tagadjátok
meg eskütöket? Nem gúnyolódik-e így
törvényem és nevem? (38, 32 - 37, 39 - 41)
82. Annak az asszonynak, anyának és
feleségnek a szívéhez szóltam, aki nem volt
képes megőrizni szívének tisztaságát, és nem
tudta a gyengédség és megértés melegét adni
társának és gyermekeinek.
83 Hogyan növelhetnék a férfiak és nők a
lelkiségüket, ha előbb nem javították ki az
emberi életükben meglévő súlyos hibákat?
84 A munkám megköveteli, hogy tanítványai
tudják, hogyan tegyenek tanúságot róla életük
őszinte és igazmondó magatartásával.
85. Megkérdezem néhányan és mások is:
Vannak gyermekei? Akkor könyörülj rajtuk. Ha
egy pillanatra is láthatnátok a lelküket,
méltatlannak éreznétek magatokat arra, hogy
a szüleiknek nevezzétek magatokat. Ne adjunk
nekik rossz példát, óvakodjunk a kiabálástól a
gyerekek jelenlétében.
86 Tudom, hogy ebben az időben, mint soha
korábban, a házasságokon belül is vannak
problémák - olyan problémák, amelyekre az
érintettek csak egyetlen megoldást találnak: a
különválást, a válást.
87. Ha az ember rendelkezne a szellemi tudás
szükséges ismereteivel, nem követne el ilyen
súlyos hibákat, mert az imában és a
lelkesítésben megtalálná az ihletet a
legnehezebb bonyodalmak megoldásához és a
legnehezebb próbák átvészeléséhez.
88. Fényem minden szívbe eljut, még a
szomorúak és levertek szívébe is, hogy új
bátorságot adjon nekik az élethez. (312, 36 42)
89. A második korszakban sok olyan házaspár
otthonába mentem be, akik a mózesi törvény
szerint kötöttek házasságot, és tudjátok,
hogyan találtam sokukat? Veszekedés, a béke,
a szeretet és a bizalom magvainak
elpusztítása. Ellenségeskedést és viszályt
láttam a szívükben, az asztaluknál és a
táborukban.

90 Sok olyan ember otthonába is beléptem,
akik anélkül, hogy házaséletüket a törvény
megerősítette volna, úgy szerettek és éltek,
mint a pacsirták a fészkükben, simogatva és
óvva kis kedvesüket.
91. Hányan vannak, akik egy fedél alatt laknak,
de mégsem szeretik egymást, és mivel nem
szeretik egymást, nem egyesülnek, hanem
lelkileg elválnak egymástól! Mégsem hagyják,
hogy a megosztottságuk kiderüljön, mert
félnek az isteni büntetéstől, az emberi
törvényektől vagy a társadalom ítéletétől, és
ez nem házasság; az ilyen emberekkel nincs
sem közösség, sem őszinteség.
92. Mégis felvonultatják hamis egységüket,
családokat és gyülekezeteket látogatnak,
sétálni járnak, és a világ nem ítéli el őket, mert
tudják, hogyan kell leplezni a szeretet hiányát.
Másrészt, hányan, akik szeretik egymást,
kénytelenek rejtőzködni, elrejteni valódi
egységüket, és elviselni a megértés hiányát és
az igazságtalanságot.
93. Az ember nem fejlődött elég magasra
ahhoz, hogy átlássa és helyesen ítélje meg
felebarátja életét. Azok az emberek, akik a
szellemi és világi törvényeket a kezükben
tartják, nem alkalmaznak igazi igazságosságot
az ilyen esetek megbüntetésére.
94. De eljönnek majd a megértés és a belátás
azon időszakai, amelyeket meghirdetek
nektek, amelyekben az emberiség tökéletessé
válik, és akkor látni fogjátok, ahogyan a
pátriárkák idejében Mózes előtt, hogy a
szerelmesek egyesülése úgy fog megtörténni,
ahogyan azt a mai napon tettem
gyermekeimmel: szellemi módon. Így kell ezt
tennetek az eljövendő időkben is: az egyesülni
szándékozók szüleinek, barátainak és
rokonainak jelenlétében, a legnagyobb
lelkiségben, testvériségben és örömben. (357,
25 - 27)

34. fejezet - Szabad akarat és
lelkiismeret
A lelkiismeret és a szabad akarat fontossága
1 Figyeljetek, tanítványok: Az ember szellemi
adományként rendelkezik az akarat és a
lelkiismeret szabadságával; mindenki
erényekkel felruházva jön a világra, és élni is
tud velük. Lelkükben ott van a lelkiismeret
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fénye; de a test fejlődésével egyidejűleg a
szenvedélyek, a gonosz hajlamok is fejlődnek
vele együtt, és ezek harcban állnak az
erényekkel.
2. Isten megengedi, hogy ez megtörténjen,
mert küzdelem nélkül nincs érdem, és ezért ez
szükséges ahhoz, hogy felemelkedjetek a
szellemi úton. Miben állna Isten gyermekeinek
érdeme, ha nem küzdenének? Mit tennél, ha
boldogsággal telve élnél, amire vágysz a
világban? Várhatsz-e szellemi fejlődést,
miközben kényelemmel és gazdagsággal vagy
körülvéve? Megállnátok; mert ahol nincs
küzdelem, ott nincs érdem.
3 de ne értsétek félre, mert amikor
küzdelemről beszélek, arra gondolok, amit a
gyengeségeitek és szenvedélyeitek legyőzése
érdekében fejlesztetek ki. Ezek a küzdelmek az
egyetlenek, amelyekkel lehetővé teszem az
embereknek, hogy úrrá legyenek önzésükön
és anyagi vágyaikon, hogy a lelkiismeret által
megvilágosított szellem elfoglalhassa valódi
helyét.
4 Jóváhagyom ezt a belső küzdelmet, de nem
azt, amelyet az emberek önérdekből,
becsvágytól és rosszindulattól elvakultan
folytatnak. (9, 42 - 44)
5. A szellem küzd a felemelkedésért és a
fejlődésért, míg a "test" [lélek] újra és újra
enged a világ ingereinek. De a szellem és a test
[lélek] harmonizálhatna egymással, ha
mindkettő csak azt használná, ami
megengedett módon jut el hozzájuk, és ez az,
amit a tanításom megmutat nektek.
6 Hogyan gyakorolhatja a jogomat
mindenkor? Azzal, hogy hallgatsz a
lelkiismereted hangjára, amely a tetteid bírája.
Nem parancsolok nektek olyat, amit nem
tudtok teljesíteni. Meg akarlak győzni arról,
hogy a boldogsághoz vezető út nem fantázia,
hanem létezik, és itt elárulom neked, hogyan
járhatod be.
7 Szabadon választhatjátok az utat, de
Atyaként kötelességem megmutatni nektek az
igazit, a legrövidebbet, azt, amelyet mindig
megvilágít az isteni jelzőfény fénye, amely az
én szeretetem irántatok. Mert ti tanítványok
vagytok, akik szomjaznak arra, hogy mindig új
szavakat halljanak, amelyek megerősítik
tudásukat és felélénkítik hitüket. (148,53 - 55)
8 Azért helyeztem a lelkiismeretet a ti
lényetekbe, hogy az vezesse minden utatokon,

mert a lelkiismeret képes megkülönböztetni a
jót a rossztól, és a jót a rossztól. Ezzel a
világossággal nem lehet megtéveszteni, és
nem lehet tudatlannak nevezni. Hogyan
csaphatná be a spiritiszta a szomszédját, vagy
hogyan próbálhatná becsapni önmagát, ha
ismeri az igazságot? (10, 32)
9 Az ember a földön egy fejedelem, akinek
szeretetem és igazságosságom adta ezt a
címet, és a megbízatás, amelyet kezdettől
fogva kapott, az volt, hogy uralkodjon a
földön.
10 Az akaratszabadság isteni ajándéka fölé egy
világító világítótornyot helyeztem, hogy
megvilágítsa életútját: a lelkiismeretet.
11 A cselekvés szabadsága és a lelkiismeret
világossága, amely megkülönbözteti a jót a
rossztól, a két legnagyobb ajándék, amelyet
Atyám szeretete hagyott a lelketekre. Az
emberben már a születése előtt is benne
vannak, és még a halála után is. A lelkiismeret
vezeti őt, és nem válik el tőle sem a
kétségbeesésben, sem az értelem
elvesztésekor, sem a halál gyötrelmeiben,
mert mélységesen egyesül a Lélekkel. (92, 32 34)
12 Az elme az akarat szabadságát élvezi,
amelynek segítségével érdemeket szerezhet az
üdvösség elnyerése érdekében.
13 Ki vezeti, irányítja vagy tanácsolja a
szellemet szabad fejlődésében, hogy
megkülönböztesse a törvényes és a
törvénytelen dolgokat, és így ne tévedjen el? a
lelkiismeret.
14. A lelkiismeret az isteni szikra, egy
magasabb fény és egy olyan erő, amely segít
az embernek, hogy ne vétkezzen. Milyen
érdeme lenne az embernek, ha a
lelkiismeretnek anyagi hatalma lenne arra
kényszeríteni, hogy a jóban maradjon?
15 Szeretném, ha tudnátok, hogy az érdem az,
hogy hallgassatok erre a hangra, hogy
megbizonyosodjatok arról, hogy soha nem
hazudik, vagy téved abban, amit tanácsol, és
hogy hűségesen engedelmeskedjetek a
parancsainak.
16. Amint bizonyára megértitek, gyakorlásra
és önmagatokra való összpontosításra van
szükség ahhoz, hogy képesek legyetek tisztán
hallani ezt a hangot. Melyikőtök gyakorolja
jelenleg ezt az engedelmességet?
Válaszoljatok magatoknak.
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17 A lelkiismeret mindig is megnyilvánult az
emberben; de az ember még nem érte el a
szükséges fejlettséget ahhoz, hogy egész
életét ez a fény irányítsa. Törvényekre,
tanításokra, szabályokra, vallásokra és
tanácsokra van szüksége.
18. Ha az emberek eljutnak a lelkükkel való
kommunikációra, és ahelyett, hogy a külsőben
keresnék a lelki dolgokat, a bensőjükben
keresik azt, akkor képesek lesznek meghallani
a szelíd, meggyőző, bölcs és igazságos hangot,
amely mindig is élt bennük anélkül, hogy
figyeltek volna rá, és megértik, hogy a
lelkiismeretben Isten jelenléte van, hogy az az
igazi közvetítő, akin keresztül az embernek
kommunikálnia kell Atyjával és Teremtőjével.
(287, 26 - 30)
19. Mindannyiótokban ott van az Én fényem,
minden lélek rendelkezik ezzel a kegyelemmel;
de míg egyesekben ez a fény egyre erősebbé
és erősebbé vált, növekszik, kifelé hatol, hogy
ismertté tegye magát, másokban csak titkos,
rejtett, öntudatlan állapotban marad. De
bizony mondom nektek, bármennyire is
visszamaradott egy ember szellemileg, mindig
képes lesz különbséget tenni jó és rossz
között, ezért mindannyian felelősek vagytok
nekem a cselekedeteitekért.
20 El kell mondanom nektek, hogy
felelősségetek a tudásotok növekedésével
nőni fog, mert akkor egyre érzékenyebbek
lesztek a lelkiismeret diktátumaira. (310, 69 70)
21. Szeretném, ha tudnád, hogy e világ összes
teremtménye közül te vagy a
legkiváltságosabb lény, aki szellemmel és
lelkiismerettel van felruházva. Azért adtam
nektek az akarat szabadságát, hogy szabad
akaratotokból a hozzám vezető helyes utat
válasszátok. Nem virágos utat ajánlok nektek,
hanem az ima, a bűnbánat és a küzdelem
útját, és ezen az úton a lelkiismeretetek fog
vezetni benneteket. (58, 42)
22. Mi történne a szellemmel, ha
megfosztanák akaratszabadságától? Először is,
nem lenne szellem, és ezért nem lenne a
Legfelsőbbhöz méltó teremtmény.
Olyasvalami lenne, mint azok a gépek,
amelyeket önök gyártanak, valami, aminek
nincs saját élete, nincs intelligenciája, nincs
akarata, nincs törekvése. (20, 37)

23. Én adtam az embernek az akarat
szabadságát. De ha téveszméiben odáig jutna,
hogy ezért engem vádolna, akkor azt fogom
mondani neki, hogy én adtam neki akaraterőt
és megértést is. Ugyanakkor kinyilatkoztattam
neki Törvényemet, amely az út, amelyen nem
botlik meg és nem téved el, és meggyújtottam
benne a lelkiismeret fényét, amely a belső
világítótorony, amely megvilágítja a lélek útját,
és elvezeti az örök életre.
24 Miért van bűn, miért uralkodik a
gonoszság, és miért törnek ki háborúk? Mert
az ember nem hallgat a lelkiismeret hangjára,
és rosszul használja ki akaratszabadságát. (46,
63 - 64)
25. A világ nem hall engem, mert e testek
hangja, amelyeken keresztül ismertté teszem
magam, csak kis hatósugárral rendelkezik.
Ezért a lelkiismeret hangja, amely az Én
bölcsességem, szól az emberekhez, és sokakat
meglep, akik önzésük bűvöletében egyébként
süketek e hang hívására, és csak a hízelgésre
és a földi presztízsre figyelnek, és társadalmi
helyzetükkel és hatalmukkal mámorítják
magukat. (164, 18)
A szabad akarattal való visszaélés
26. Ma úgy látom, hogy az emberiség
szellemileg meggyengült annak
következtében, hogy visszaélt a szabad akarat
ajándékával. Az igazságosság, a szeretet, az
irgalom, a jóság útját terveztem. Az ember egy
másik látszólagos fényt teremtett, amely a
romlásba vezette őt.
27 Visszatérésemkor az én szavam
megmutatja nektek azt az utat, amelyen nem
akartatok menni, és igazságtalan és
ésszerűtlen lenne, ha bárki azt mondaná, hogy
ez a tanítás összezavar vagy közömbössé tesz
benneteket. (126, 5 - 6)
28. Nézzétek, ahogy az emberek pusztítják és
gyűlölik egymást, elragadják egymástól a
hatalmat, nem riadva vissza a bűntől, az
álnokságtól és az árulástól. Vannak emberek,
akik milliószámra halnak meg embertársaik
áldozataként, és vannak, akik a bűn hatása
alatt pusztulnak el. Van bennük fény? Beszél-e
a bennük élő szellem? Ami ott van, az sötétség
és fájdalom, ami annak az eredménye, hogy
visszaéltek a szabad akarat ajándékával, és
nem hallgattak a belső hangra; és mert az
emberek nem irányították figyelmüket Isten
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azon szikrájának fényére, amelyet
mindannyian hordoztok lényetekben, ami az
isteni fénysugár, amit ti lelkiismeretnek hívtok.
(79, 31)
29 Az akarat szabadsága a legfőbb kifejezés, a
szabadság legteljesebb ajándéka, amely az
embernek az élet útján megadatott, hogy a
jóban való kitartása, amelyet a lelkiismeret
tanácsa és a megpróbáltatásokon való
átmenettel járó küzdelem révén nyer el,
eljuttassa az Atya kebelére. De az akarat
szabadságát felváltotta a kicsapongás, a
lelkiismeretet figyelmen kívül hagyják, csak a
világ követeléseire hallgatnak, és a
spiritualitást felváltotta az anyagiasság.
30 Ennyi zűrzavar és ennyi eltérés láttán az Én
Tanításom abszurdnak fog tűnni a mostani
emberek számára. De azt mondom nektek,
hogy ez a helyes tanítás arra, hogy az
embereket kiszabadítsa a letargiából, amelybe
beleestek. (157, 15 - 16)
31. Az én szavam az út, az isteni törvény,
amely a tökéletességre vezet, ez a fény, amely
felemeli a szellemet, amely azonban
elhomályosodott, amikor a "test" [lélek]
hajthatatlanságával érvényesült, és nem
hallgatott a szellem belső hívására.
32 Előtte a szellem, engedve a "test"
késztetésének, és engedve, hogy az őt
körülvevő világ befolyása uralja, felcserélte
vezetői pozícióját egy védtelen lény
pozíciójára, akit ide-oda sodornak az emberi
szenvedélyek és gyengeségek, mint a meddő
leveleket, amikor iránytalanul fújja őket a szél.
33 Az ember, aki a legjobban szereti a
szabadságot, fél alávetni magát az Isteni
Akaratnak, mert attól fél, hogy annak szelleme
végül leigázza őt, és megfosztja számos
emberi kielégüléstől, amelyekről tudja, hogy
károsak számára; és így elhagyja az utat,
amely az igazi élethez vezet. (97, 36)
34. Az az idő, amikor az emberek az akarat
szabadságát arra használták, hogy azt
élvezetekre, alantas szenvedélyekre,
ellenségeskedésre és bosszúra használják,
most véget ér. Igazságosságom elzárja a bűn
útjait, és megnyitja helyette a megbékélés és a
megújulás útját, hogy az emberek megtalálják
a béke útját, amelyet hiába kerestek más
eszközökkel. (91, 80)
35. Megadtam nektek a szabad akarat
ajándékát, és tiszteletben tartottam ezt a

gyermekeimnek adott áldott szabadságot. De
a lelkiismeret isteni fényét is elhelyeztem
lényetekben, hogy általa vezérelve a helyes
utakra irányítsátok képességeiteket. De én
mondom neked: A szellem és a test [lélek]
közötti küzdelemben a szellem vereséget
szenvedett, fájdalmas bukást, amely
fokozatosan egyre jobban eltávolította az
Igazság Forrásától, amely én vagyok.
36 Veresége nem végleges, hanem átmeneti,
mert fel fog emelkedni a mélységből, amikor
már nem tudja elviselni éhségét, szomjúságát,
mezítelenségét és sötétségét. A fájdalom lesz
a megváltása, és akkor, amikor meghallja
lelkiismerete hangját, erős és ragyogó, lelkes
és ihletett lesz, és újból használni fogja
képességeit. De már nem azzal a szabadsággal,
hogy jóra vagy rosszra használjátok őket,
hanem azzal, hogy kizárólag az Isteni
Törvények beteljesítésének szentelitek őket,
ami a legjobb szolgálat, amit Lelkemnek
nyújthattok. (257, 65 - 66)
A lelkiismereti késztetéseknek való szükséges
megfelelés
37. Milyen messze vannak jelenleg a
valóságtól a lények milliói, akik csak az anyagi
jelenlétükért élnek! Hogyan nyithatják fel a
szemüket a valóságra? Csak a lelkiismeret
hangjára hallgatva - arra a hangra, amelynek
meghallgatásához gyűjtésre, elmélkedésre és
imára van szükség. (169, 16)
38 Valahányszor tudni akarod, hogy az út,
amelyen jársz, a felfelé haladás útja-e, kérdezd
meg a lelkiismeretedet, és ha abban béke van,
és a szívedben otthon van a szeretet és a
jóakarat embertársaid iránt, akkor biztos
lehetsz benne, hogy a fényed még mindig
világít, és a szavad vigasztal és gyógyít.
39. De ha felfedezed, hogy a kapzsiság, a
gonosz akarat, az anyagiasság és a testiség
gyökeret vert a szívedben, biztos lehetsz
benne, hogy a világosságod sötétséggé,
megtévesztéssé vált. Azt akarod, hogy amikor az Atya elhív téged - aranyló búza
helyett piszkos aratásod legyen? (73,45)
40 Tanítványok: Ha nem akartok hibát vagy
tévedést elkövetni, vizsgáljátok meg
tetteiteket a lelkiismeretetek fényében, és ha
van valami, ami elhomályosítja azt,
vizsgáljátok meg magatokat alaposan, és fel
fogjátok fedezni a foltot, hogy kijavíthassátok.
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41 Van bennetek egy tükör, amelyben
megnézhetitek magatokat, és láthatjátok,
hogy tiszták vagytok-e vagy sem.
42. A spiritualistát a cselekedeteiről kell
felismerni, amelyeket, hogy tiszták legyenek, a
lelkiismeretnek kell diktálnia. Aki így
cselekszik, az érezni fogja, hogy joggal nevezik
tanítványomnak.
43. Ki tudna engem becsapni? Senki. Nem az
alapján ítélek meg benneteket, amit tesztek,
hanem a szándék alapján, amellyel teszitek.
Benne vagyok a lelkiismeretedben és azon túl.
Hogyan hihetitek, hogy nem ismerhetem
tetteiteket és azok indítékát? (180, 11 - 13)

49. Azt kérdezitek tőlem, ki lesz a győztes? És
mondom nektek, hogy nem fog sokáig tartani
a lelkiismeret abszolút győzelme, amely a
"testben" a szellem segítségével fog
megvalósulni.
50 Nem tudjátok, hogy ennyi küzdelem és
ilyen hosszú küzdelem után a testnek, amely
emberi és mulandó, engednie kell a
lelkiismeretnek, amely az én örök
világosságom?
51. Értsd meg, hogy az ember ilyen hosszú
ellentét után végül eléri azt az érzékenységet
és engedékenységet, amellyel korábban soha
nem rendelkezett azzal a hanggal és azzal a
szellemi élettel szemben, amely a lényében
rezeg és él.
52. Mindannyian e felé a pont felé tartotok,
anélkül, hogy észrevennétek. De amikor
meglátjátok a jóság és az igazságosság
győzelmét a földön, meg fogjátok érteni a
küzdelem, a harcok és a megpróbáltatások
okát. (317, 21 - 26)
53. Lásd, hogy az ember áll minden előtt és
fölött, ami körülveszi; hogy ő az egyetlen lény,
akit az akarat és a lelkiismeret szabadságával
ruháztak fel. Az akarat eme szabadságából
ered az emberek minden eltévelyedése,
bukása és bűne. De ezek mulandó vétkek a
Teremtő igazságossága és örökkévalósága
előtt. Mert ezután a lelkiismeret győzni fog a
test gyengesége és a szellem csábító ereje
felett. Így fog győzni a fény, amely a tudás, a
sötétség, amely a tudatlanság felett. A jó, azaz
a szeretet, az igazságosság és a harmónia
győzedelmeskedni fog a rossz felett, azaz az
önzés, a kicsapongás és az igazságtalanság
felett. (295, 49)
54 Semmi sem lehetetlen számomra,
akaratom valóra vált, és mindig is így lesz, még
akkor is, ha időnként úgy tűnik, hogy az
emberek akarata uralkodik, és nem az enyém.
55 Az ember szabad akaratának útja, uralma a
földön, gőgjének győzelmei, a kényszer,
amelyet néha erőszakkal kényszerít ki, olyan
múlékonyak az örökkévalósághoz képest, hogy
valóban bizonyos mértékig módosíthatják az
isteni terveket; de holnap vagy a
beteljesedésük során Lelkem akarata egyre
inkább megnyilatkozik minden lény fölött, a
jót tartóssá téve és a tisztátalant
megszüntetve. (280, 9 - 10)

A szabad akarat és a lelkiismeret közötti
küzdelem
44. Amikor az első emberi lények
benépesítették a földet, a Teremtő beléjük
helyezte szeretetét, és szellemet adott nekik,
meggyújtva az Ő fényét a lelkiismeretükben,
egyúttal megadva nekik az akarat szabadságát.
45 De míg egyesek igyekeztek állhatatosak
maradni a jóban, 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, szenvedélyeik
által irányítva; és hibát és kísértést vetettek
embertársaik közé.
46. De e zavaros szellemi lények mellett
prófétáim is eljöttek, mint Istenségem angyali
hírnökei, hogy felébresszék az emberiséget,
figyelmeztessék a veszélyekre és bejelentse
neki eljövetelemet. (250, 38 - 39)
47 A "test" [lélek] túl makacs és ellenszegülő
volt ahhoz, hogy kövesse annak a belső
fénynek az utasításait, amelyet ti
lelkiismeretnek neveztek, és sokkal
könnyebben követte azokat az ösztönöket,
amelyek az ösztönei és szenvedélyei
kicsapongására csábították.
48 Az emberiség hosszú idő óta járja a földi
élet útját a lelkiismeret, amely soha nem
hallgatott, és a "test" közötti nehéz
küzdelemben, amely az anyagelvűséget akarja
kultuszává és törvényévé tenni, anélkül, hogy
a mai napig akár az anyag [lélek], akár a
szellem győzedelmeskedett volna, mivel a
küzdelem folytatódik.
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56. Eljön az idő, amikor e világ határait a
szeretet eltörli, és amikor a világok a
spiritualizáció révén közelebb kerülnek
egymáshoz.
57 Addig is folytatódik a küzdelem a
lelkiismeret és a szabad akarat között, amelyet
az ember arra használ és arra használ, hogy
azt csináljon az életéből, amit akar.
58. E két erő közötti küzdelem eléri majd a
tetőpontját, és a győzelem a Lélek oldalán
lesz, aki az Atyának való szeretet abszolút
felajánlásával ezt mondja majd neki: "Uram,
lemondok szabad akaratomról, egyedül
bennem valósítsd meg a Te akaratodat".
59. Megáldom azt, aki így elém lép, és
fényembe burkolom, de tudatom vele, hogy
soha nem fosztom meg attól az áldott
szabadságtól, amellyel megajándékoztam.
Mert aki megteszi Atyja akaratát, aki hűséges
és engedelmes, az méltó az ő Urának
bizalmára. (213, 61 - 64)

akarnak meghallani, mert tudják, hogy az
éppen az ellenkezőjét parancsolja nekik, mint
amit ők tesznek.
65. Sőt, azt is elmondhatom nektek, hogy ha
nem voltatok hajlandóak a lelkiismeretetek
diktálására hallgatni, akkor nem voltatok
engedelmesek és hajlandóak a Tanításomat
gyakorolni. Elméletben elismeri, de a
gyakorlatban nem alkalmazza. Isteni lényeget
tulajdonítasz neki - azt mondod, hogy Krisztus
nagyon nagy volt, és hogy a tanítása tökéletes.
De senki sem akar olyan nagyszerű lenni, mint
a Mester, senki sem akar úgy eljutni hozzá,
hogy valóban példát vesz róla. De tudnotok
kell, hogy nemcsak azért jöttem, hogy
megtudjátok, hogy nagy vagyok, hanem azért
is, hogy mindannyian azok legyetek. (287, 35 36)
66 Összegyűjtöm az összes népet és minden
nemzetet új üzenetem köré, hívom őket, mint
a pásztor a juhait, és megadom nekik az istálló
békéjét, ahol menedéket találnak a zord
időjárás és a viharok elől.
67 Még meg fogjátok látni, hogy sokan, bár
úgy tűnik, hogy a hitnek vagy a szellemiségnek
a legcsekélyebb nyoma sincs bennük, a
legtisztább elméjükben megőrizték a szellemi
élet halhatatlan alapelveit; még rá fogtok
jönni, hogy azok közül, akikről úgy tűnik, hogy
egyáltalán nem imádják Istent, hányan
vannak, akik lényük legbensőbb részében egy
elpusztíthatatlan oltárral rendelkeznek
magukban.
68. E belső oltár előtt az embereknek lelkileg
le kell térdelniük, hogy sírjanak vétkeik,
gonosz cselekedeteik és sértéseik miatt,
őszinte bűnbánatot tartva
engedetlenségükért. Ott, a lelkiismeret oltára
előtt az emberi büszkeség összeomlik, és az
emberek többé nem fogják magukat fajuk
miatt felsőbbrendűnek tartani. Aztán jönnek a
lemondások, a jóvátételek, és végül a béke,
mint a szeretet és az alázat, a hit és a jóakarat
törvényes gyümölcse. (321,9 - 11)

A lelkiismeret élesítése Isten új igéje által
60. Az Én Tanításom, amely tele van
világossággal és szeretettel, erősíti a
szellemet, hogy az gyakorolhassa hatalmát a
"test" [lélek] felett, és olyan érzékennyé tegye,
hogy a lelkiismeret késztetései egyre
könnyebben érzékelhetővé váljanak számára.
61 A spiritualitás az a cél, amelyre az
embernek törekednie kell, mivel általa lesz
képes teljesen eggyé válni a lelkiismeretével,
és végre képes lesz megkülönböztetni a jót a
rossztól.
62. Ugyanis az ember szellemi
emelkedettségének hiánya miatt ezt a mély és
bölcs, rendíthetetlen és igaz belső hangot nem
tudta kellőképpen meghallani és értelmezni,
és ezért az ember nem jutott el olyan korlátlan
tudáshoz, amely valóban képessé teszi a jó és
a rossz megkülönböztetésére.
63 De nemcsak ezt, hanem meg kell találnia
magában a szükséges erőt ahhoz, hogy
minden jó ösztönzést kövessen, és minden
fényes sugallatnak engedelmeskedjen,
elutasítva ugyanakkor minden kísértést,
minden becstelen vagy rossz gondolatot vagy
érzéskeltő impulzust. (329, 56 - 57)
64 Milyen könnyű lesz az emberek számára,
hogy megértsék egymást, ha elcsendesednek
magukban, és meghallják magasabb értelmük
hangját, annak a bírónak a hangját, akit nem

35. fejezet - A gondolat, az érzelem és
az akarat ereje
A gondolatok küldése és fogadása és azok
hatásai
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1 Vannak olyan erők, amelyek - az emberi
szem számára nem láthatóak és az emberi
tudomány számára nem érzékelhetőek folyamatosan befolyást gyakorolnak az
életetekre.
2 Vannak jók és vannak gonoszok; némelyek
egészséget adnak, némelyek betegséget
okoznak; vannak világosak és sötétek.
3 Honnan származnak ezek az erők? A
szellemtől, tanítvány, az elmétől és az
érzésektől.
4 Minden megtestesült vagy testetlen szellem
rezgéseket bocsát ki, amikor gondolkodik;
minden érzés befolyást gyakorol. Biztosak
lehettek benne, hogy a világ tele van ezekkel a
rezgésekkel.
5 Most már könnyen megérthetitek, hogy ahol
valaki jóságban gondolkodik és él, ott
egészséges erőknek és hatásoknak kell
lenniük, és ahol valaki a jóságot,
igazságosságot és szeretetet jellemző
törvényeken és szabályokon kívül él, ott
egészségtelen erőknek kell lenniük.
6 Mindkettő kitölti a teret és küzd egymással;
hatással vannak az emberek érzelmi életére,
és ha képesek megkülönböztetni, akkor
elfogadják a jó inspirációkat és elutasítják a
rossz hatásokat. De ha gyengék és
gyakorlatlanok a jó megvalósításában, nem
tudnak ellenállni ezeknek a rezgéseknek, és
fennáll a veszélye, hogy a gonosz
rabszolgájává válnak, és alávetik magukat
annak uralmának. (40, 58 - 63)
7 A világegyetemben minden spirituális dolog
fényforrás, látható vagy láthatatlan számodra,
és ez a fény erő, hatalom, inspiráció. Az
eszmékből, szavakból és művekből is fény
árad, aszerint, hogy milyen tisztasággal és
fenséggel rendelkeznek. Minél magasabb az
eszme vagy a mű, annál finomabb és
kifinomultabb a rezgése és a belőle áradó
ihlet, bár a materializmus rabszolgái számára
nehezebb ezt érzékelni. Mindazonáltal - a
hatás, amelyet a magas gondolatok és
cselekedetek lelkileg kifejtenek, nagy. (16, 16)
8. Ha elmédből egy fényes ötlet vagy gondolat
fakad, az eléri rendeltetési helyét, hogy
betöltse jótékony célját. Ha a jóság gondolatai
helyett tisztátalan kisugárzások áradnak az
elmédből, akkor azok csak ártani fognak,
bárhová is küldöd őket. Azt mondom nektek,
hogy a gondolatok is cselekedetek, és mint

ilyenek, megmaradnak a lelkiismeretetekben
lévő könyvben.
9 Akár jó, akár rossz a cselekedeted,
sokszorosát kapod vissza annak, amit
embertársaidnak kívántál. Jobb lenne, ha
magatokkal tennétek rosszat, mintha azt
kívánnátok valamelyik szomszédotoknak.
10 Ezért mondtam nektek a Második
Korszakban: "amit vetsz, azt aratod"; mert
szükséges, hogy felismerjétek az ebben az
életben szerzett tapasztalataitokat, és
emlékezzetek arra, hogy a termésetek
ugyanazt a magot fogja adni, amit vetettetek,
de megsokszorozva.
11 Ó emberiség, ti nem akartátok
megfontolni, átérezni vagy megélni
Mesteretek tanításait! (24, 15 - 18)
12 Ezért mondtam nektek, hogy nem
ismeritek a gondolat erejét. Ma azt mondom
nektek, hogy a gondolat hang és hallás, hogy
fegyver és pajzs. Egyszerre teremt és pusztít. A
gondolat lerövidíti a távolságot azok között,
akik távol vannak egymástól, és megtalálja
azokat, akiknek a nyomát már elvesztette.
13 Ismerd meg a fegyvereidet, mielőtt a csata
elkezdődik. Aki tudja, hogyan kell felkészülni,
az erős és legyőzhetetlen lesz. Nem lesz
szükség arra, hogy gyilkos fegyvereket
használjatok. Kardod legyen a tiszta és hangos
gondolat, pajzsod pedig a hit és a szeretet.
Hangod még a csendben is a béke
üzeneteként fog felcsendülni. (76, 34)
14. Figyelj, vigyázva, hogy ne szennyezd be
elmédet tisztátalan gondolatokkal. Ez kreatív,
és ha menedéket adsz egy rossz ötletnek, az
alacsonyabb szintekre húz lefelé, és elmédet
sötétségbe burkolja. (146, 60)
15 Az emberek nagy csoportjának egyesült
gondolatai képesek lesznek legyőzni a rossz
befolyásokat és letaszítani a bálványokat a
talapzatukról. (160, 60)
16. Ma már biztosíthatlak benneteket, hogy a
jövőben a gondolatokon keresztül történő
kommunikáció nagy fejlődést fog elérni; és a
kommunikáció ezen eszközén keresztül sok
olyan akadály fog eltűnni, amely ma még
elválasztja a népeket és a világokat. Ha
megtanulsz szellemileg kommunikálni az
Atyáddal, ha eljutsz a szellem és a szellem
közötti párbeszédre, milyen nehézséget
jelenthet a kommunikáció a testvéreiddel,
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látható vagy láthatatlan, jelenlévő vagy távol
lévő, közeli vagy távoli testvéreiddel? (165, 15)
17. Gondolataitok mindig elérnek Hozzám,
bármilyen tökéletlenek is legyenek, és
meghallgatom imáitokat, még akkor is, ha
hiányzik belőlük a hit, amelyet mindig bele
kellene helyeznetek. Ennek az az oka, hogy
Szellemem minden lény rezgését és érzéseit
befogadja.
18 De azok az emberek, akik önzésük miatt
távol tartják magukat egymástól, távol a lelki
élettől a materializmus következtében,
amelybe manapság belegabalyodtak, nem
készek arra, hogy gondolataik révén
kommunikálni tudjanak egymással.
19. Mindazonáltal azt mondom nektek, hogy
szükséges, hogy elkezdjétek edzeni a
szellemeteket. Ennek érdekében "beszélj" a
szellemekhez, még akkor is, ha nem kapsz
tőlük egyértelműen érzékelhető választ.
20 Holnap, amikor mindenki megtanult adni,
egyre több és több olyan utalást fognak kapni
a szellemi megértésre, amiről az emberek még
csak nem is álmodtak. (238,51)

25 hiányzik belőletek a hit, hogy felemeljétek
az arcotokat, és reménykedve mosolyogjatok,
és félelem nélkül, gyanú nélkül nézzetek a
jövőbe, mert a jövőben vagyok, a jövőben
vagyok, a jövőben vagyok, a jövőben vagyok.
26. Milyen gyakran betegeskedsz csak azért,
mert ezt gondolod; mert minden egyes
lépésnél azt hiszed, hogy a végzet üldöz, és a
fájdalom leselkedik rád. Akkor a
gondolkodásodon keresztül sötét erőket
vonzol, amelyekkel beárnyékolod az anyagi
életedet és a spirituális felemelkedési utadat.
27 Én azonban azért vagyok itt veletek, hogy
újra meggyújtsam a hitet az életben, az
igazságban, az örökkévalóságban, a tökéletes
békében, és hogy megtanítsalak benneteket a
világosság felöltésére is. (205, 28 - 29)
Az önmeghódítás hiánya
28. Az ember kétszeresen is bűnös: nemcsak
azért, mert nem tesz erőfeszítéseket, hogy
lehulljon a kötés, amely megakadályozza őt a
legmagasabb tanítások megismerésében,
hanem azért is, mert nem szabadult meg az
anyag béklyóitól, amelyek a szellemi
örömökkel szemben a testi örömökre
csábították. Ez az oka annak, hogy a
szenvedélyek uralma alá hajtotta magát, és
hagyja, hogy lelke egy sánta emberhez
hasonlítson, aki semmit sem tesz a
gyógyulásáért.
29. Minden területen azt látom, hogy az
emberek többsége instabil, mindenhol csak a
gyenge emberrel találkozom. És minek
köszönhető ez? Arra, hogy nincs elég
bátorságod és akaraterőd ahhoz, hogy kilépj a
mocsokból, amelyekben megrekedtél, hogy
legyőzd a tehetetlenséget, amely az anyaghoz
kötő béklyókat kovácsolja, és ez az eredete
minden bűnnek, minden hibának.
30. De az ember nem akar élni azzal a
hatalommal, amellyel felruházva lett, amely az
akarat; az akarat, amely korlátlan
törvényhozó, amely legfőbb vezetővé válik, és
az értelem által támogatva harcol - hatalom
hatalom ellen, uralom uralom ellen. Az egyik
oldalon a szenvedélyek és a vágyak, a másikon
az értelem és az akarat, amíg ez utóbbiak meg
nem nyerik a csatát, és nem mondhatod, hogy
megszabadultál.
31. Akkor képesek lesztek a nagy próféták, a
nagy megvilágosodottak, a "szuperemberek"

Az érzések, vágyak vagy félelmek hatalma
21 Minden pillanatban mentális vagy
spirituális rezgések áradnak belőletek, de a
legtöbb esetben önzést, gyűlöletet, erőszakot,
hiúságot és alantas szenvedélyeket
sugároztok. Fájdalmat okoztok és érzitek, ha
fájdalmat okoznak nektek: de nem szerettek,
és ezért nem érzitek, ha szeretnek
benneteket, és beteges gondolataitokkal
egyre inkább fájdalommal telítitek a
környezetet, amelyben éltek, és
kellemetlenséggel töltitek meg a
létezéseteket. De én azt mondom nektek:
telítsetek mindent békével, harmóniával,
szeretettel, és boldogok lesztek. (16, 33)
22 Soha ne gondolj rosszat azokról, akik nem
szeretnek téged, és ne légy keserű azokkal
szemben, akik nem értenek meg téged, mert
még a legbensőbb érzésedet is, amit
felebarátaid iránt érzel, mentálisan átadod
nekik. (105, 37)
23 Látjátok azokat az embereket, akik erővel
akarnak hatalmat szerezni? Hamarosan látni
fogjátok, hogy elítélik őket a tévedésük miatt.
24 Be fogom bizonyítani nekik, hogy csak a
jóság által, amely a szeretet kisugárzása, lehet
valaki igazán nagy és hatalmas. (211, 22 - 23)
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lenni. Ezután együtt élhetsz a vadon élő
állatokkal és játszhatsz a hüllőkkel. Mert
bizony mondom nektek, a benneteket terhelő
vétkek miatt féltek a kis testvéreitektől, és ez
az oka annak is, hogy megtámadnak
benneteket.
32 De ha időt szánsz arra, hogy megfigyeld az
embereket, rájössz, hogy vannak olyan
emberek, akik vadabbak, mint a tigrisek, és
akiknek több mérgük van, mint a kobrának.
(203,3-6)

6 A hit olyan, mint egy világítótorony, amely
megvilágítja az utadat az életben, amíg el nem
érsz az örökkévalóság biztonságos kikötőjébe.
7 Nem szabad, hogy a hit olyan langyos és
félénk lelkeké legyen, 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.
8. A hit az, amit a lélek érez, aki tudván, hogy
Isten benne van, szereti Urát, és örömmel érzi
Őt magában és szereti embertársait. Olyan
nagy a hit az Atya igazságában, hogy nem várja
el, hogy felebarátai szeressék, hogy
megbocsássák a bűnöket és a vétkeket,
hanem hiszi, hogy holnap betölti a fény, mert
érdemei által elérte a megtisztulást.
9 Akinek hite van, annak békessége, szeretete
és jósága van benne.
10 Gazdag lélekben, sőt anyagiakban is; de
igazi gazdagságban, nem pedig abban, amit ti
gondoltok. (263, 12 - 16)
11 Most adom nektek a bizonyítékát annak,
hogy az igazi hit jelen van: amikor a szív nem
esik kétségbe a megpróbáltatás órájában;
amikor a legkritikusabb pillanatokban is béke
tölti el az elmét.
12. Aki hisz, az összhangban van Velem, mert
én vagyok az élet, az egészség és az üdvösség.
Aki igazából keresi ezt a kikötőt és ezt a
világítótornyot, az nem vész el.
13 Aki rendelkezik ezzel az erénnyel, az
minden emberi tudományt meghaladó
csodákat tesz, és tanúságot tesz a szellemről
és a magasabb életről. (237,69 - 71)

IX Az isteni bölcsesség tanításai
36. fejezet - Hit, igazság és tudás
A hit, amely mindent legyőz
1 A gyengeség, a nyomorúság, a nyomorúság
és a szenvedélyek legyőzéséhez, valamint a
kétségek megszüntetéséhez nélkülözhetetlen
a hit és a jó cselekedetek, amelyek olyan
erények, amelyek uralják a lehetetlent;
hozzájuk képest a nehéz és az elérhetetlen
elhalványul, mint az árnyék.
2 Azt mondtam azoknak, akik hittek bennem a
"Második Korszakban": "A hitetek segített
rajtatok." Azért magyaráztam ezt így, mert a
hit gyógyító erő, olyan erő, amely átalakít, és a
fénye megsemmisíti a sötétséget. (20, 63 - 64)
3 Azok, akik még messze vannak a
spiritualizációtól, szeretnének Engem Jézus
alakjában látni, hogy azt mondhassák Nekem:
"Uram, hiszek Benned, mert láttalak." Nekik
azt mondom: áldottak azok, akik látás nélkül
hittek, mert bizonyítékot szolgáltattak arra,
hogy lelkesítésüknek köszönhetően éreztek
Engem a szívükben. (27, 75)
4 Azt akarom, hogy tudjátok, mi a hit, hogy
megértsétek, hogy akiben megvan, az
összehasonlíthatatlan kincs tulajdonosa.
5. Aki e belső fény által megvilágítva él, az
soha nem fogja magát kitaszítottnak,
elhagyatottnak, gyengének vagy elveszettnek
érezni - bármennyire is szegénynek tartja őt a
világ. Az Atyába, az életbe, a sorsába és
önmagába vetett hite soha nem fogja hagyni,
hogy az élet küzdelmeiben elpusztuljon; sőt,
mindig képes lesz nagy és bámulatos tetteket
véghezvinni. (136, 4 - 5)

Isten igazságának megismerése
14 Amikor a szívben jóhiszeműség van, és az
elme mentes az előítéletektől és a homályos
elképzelésektől, az ember jobban értékeli az
életet, és az igazságot tisztábban látja. Ha
viszont a szívünkben kétségek vagy hiúság
lakozik, és az elménk téved, akkor minden
homályosnak tűnik, és még a fény is
sötétségnek tűnik.
15 Keressétek az igazságot, mert az az élet, de
keressétek azt szeretettel, alázattal, kitartással
és hittel. (88, 5 - 6)
16 Imádkozzatok, kérdezzétek meg Atyátokat
imáitokban, akkor elmélkedésetekben
megkapjátok végtelen fényem egy szikráját.
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Ne várjátok, hogy egyetlen pillanat alatt
megkapjátok a teljes igazságot. Vannak
szellemek, akik már régóta keresik az
igazságot, akik kutatnak és próbálnak minden
rejtélybe behatolni, de még nem jutottak el a
kívánt célhoz.
17 Krisztus, a Felkent, megmutatta nektek az
utat a következő szavakkal: "Szeressétek
egymást". El tudjátok képzelni ennek a
magasztos parancsolatnak a
következményeit? Az emberek egész élete
átalakulna, ha e tanítás szerint élnétek. Csak a
szeretet lesz képes feltárni előttetek az isteni
misztériumok igazságait, mert ez az életetek
és minden teremtett dolog eredete.
18. Keressétek szorgalmasan az igazságot,
keressétek az élet értelmét, szeressétek és
erősödjetek meg a jóságban, és meglátjátok
majd, hogy lépésről lépésre minden, ami
hamis, becstelen vagy tökéletlen volt, lehull a
lényetekről. Légy napról napra érzékenyebb az
isteni kegyelem fénye iránt, és akkor képes
leszel arra, hogy közvetlenül kérdezd Uradat
mindarról, amit tudni akarsz, és amire
szellemednek szüksége van ahhoz, hogy elérd
a legmagasabb igazságot. (136, 40 - 42)
19. Én vagyok az "Ige", akit az emberek
keresnek, mert 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.
20 Hogyan fogjátok felfedezni az igazságot, ha
előbb nem mondom el nektek, hogy sok
lemondásra van szükség hozzá?
21 Ahhoz, hogy megtaláljuk az igazságot, néha
le kell mondanunk arról, amit birtokolunk, sőt
még önmagunkról is le kell mondanunk.
22. Az önelégült, az anyagias, a közömbös
addig nem láthatja az igazságot, amíg le nem
rombolja a falakat, amelyeken belül él.
Szükséges, hogy felülemelkedjen
szenvedélyein és gyengeségein, hogy meglássa
arcáról a fényemet. (258, 44 - 47)
23 Boldog az, aki az igazságot keresi, mert ő
az, aki szomjazza a szeretetet, a világosságot
és a jóságot. Keressétek és megtaláljátok,
keressétek az igazságot és eljut 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.
24. Hányan azok közül, akik az Igazságot a
könyvekben, a tanultakban és a különböző
tudományokban keresik, végül felfedezik azt
magukban, mivel minden ember legbelsőbb
részében elhelyeztem az Örök Igazság magját.
(262, 36 - 37)
25 Nem tudlak becsapni titeket! Soha nem
hazudok, nem rejtőzöm el a sötétben. Az
igazságom mindig meztelen. De ha az
emberek nem voltak képesek meglátni Lelkem
meztelenségét, az azért van, mert nem
akarták meglátni. Nem rejtem el előletek az
igazságomat semmilyen ruhadarabon
keresztül. Meztelenségem Isteni és tiszta,
meztelenségem szent, és megmutatom a
világegyetem minden lényének. Ugyanennek
jelképeként meztelenül jöttem a világra, mint
ember, és meztelenül hagytalak el
benneteket.
26. Azt akarom, hogy az igazság mindig az
enyéim között uralkodjon, mert én mindig az
igazságotokban vagyok és leszek. Azt akarom,
hogy szeretet legyen közöttetek, és
szeretetem mindig ott lesz a ti
szeretetetekben.
27 Egyetlen igazság van, egyetlen igaz
szeretet; és ha ez az igazság és ez a szeretet
benned van, akkor a te szereteted és
igazságod az enyém lesz, és az én igazságom
és szeretetem a tiéd lesz. (327, 33 - 34)
28. Az én világosságom 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.
29 Az élő és igaz Isten igazsága előtt némelyek
és mások is reszketni fognak. (263, 33 - 34)
A szellemi és isteni tudás
30. Lehetetlen, hogy gyermekeim közül valaki
elfelejtsen Engem, mivel lelkében hordozza a
lelkiismeretet, amely az Én Lelkem fénye,
amely által előbb-utóbb fel kell ismernie
Engem.
31 Némelyek számára könnyű belelátni az én
igém értelmébe, és megtalálni benne a
világosságot; mások számára azonban az én
igém rejtély.
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32. Elmondom nektek, hogy nem mindenki
érti meg az üzenetem szellemiségét ebben az
időben. Azoknak, akik nem tudnak, új időkre
kell várniuk, hogy szellemük kinyithassa
szemét kinyilatkoztatásaim fényére. (36, 4 - 6)
33. Amikor azt mondom nektek, hogy
bölcsességem a tiétek lesz, azt hiszitek, hogy
egyetlen földi élet elég lehet ahhoz, hogy
megismerjétek mindazt, amit elétek tárhatok?
Ha azt mondom nektek, hogy nem
sajátíthatjátok el az emberi tudományt a
fejlődés hosszú útjának bejárása nélkül, még
kevésbé sajátíthatjátok el a szellemi tudást
szellemetek teljes fejlődése nélkül.
34. A spiritualizációt nem állítom szembe a
tudománnyal, mert ez a tévedés az emberek
hibája volt, soha nem az enyém. Éppen
ellenkezőleg, én arra tanítalak benneteket,
hogy harmonizáljátok a spirituálisat az
anyagiakkal, az emberi az istenivel, a
mulandót az örökkévalóval. Mindazonáltal
elmagyarázom nektek, hogy ahhoz, hogy az
élet ösvényein járhassatok, szükséges, hogy
előre ismerjétek az utat, amelyet a
lelkiismeretetek mutat nektek, és amelynek
szellemi törvénye az Isteni Lélekből ered. (79,
38 - 39)
35. Olyan mélyre süllyedtetek, és annyira
eltávolodtatok a szellemi dolgoktól, hogy
természetfelettinek tartjátok mindazt, ami a
szellemhez tartozik, és ezért teljesen
természetes. Így nevezitek az Isteni
természetfelettinek, és ugyanígy tekintetek
mindent, ami a szellemetekhez tartozik, és ez
tévedés.
36 Ennek az az oka, hogy csak azt látjátok és
érzékelitek, ami érzékeitek hatókörén belül
van, vagy emberi értelmetek
felfogóképességén belül, és azt, ami az
érzékeken és az elmén túl van,
természetfelettinek tekintitek. (273, 1)
37. Mind annak az embernek, aki a
természetben keresi a tudás fényét, mind
annak, aki a szellemi kinyilatkoztatásokban
keresi bölcsességemet, a saját lábán kell
bejárnia azt az utat, amelyen megtalálja
mindazokat az igazságokat, amelyeket más
eszközökkel nem tud felfedezni. Éppen ezért
küldtem el a szellemeteket, hogy egyik életet
a másik után élje itt a földön, hogy fejlődése
és tapasztalata révén felfedezhesse mindazt,
ami benne van, és ami körülveszi.

38 Ha akarjátok, vizsgáljátok meg alaposan
szavaimat, de utána tanulmányozzátok és
figyeljétek az életet az ő szemszögükből, hogy
megállapíthassátok az igazságot, amely
mindabban rejlik, amit mondtam nektek.
39. Lesznek alkalmak, amikor úgy fog tűnni
nektek, hogy ellentmondás van aközött, amit
ma mondok nektek, és aközött, amit a
múltban kinyilatkoztattam nektek, de nincs. Az
emberek tévednek. De most minden a Fényre
fog kerülni. (105, 54 - 56)X
A spirituális megismerés előfeltételei
40 Az alázat a lélek világossága, és ezzel
szemben ennek hiánya sötétséget jelent
benne. A hiúság a tudatlanság gyümölcse. Aki
nagy tudású és erényes, az rendelkezik igazi
szerénységgel és lelki alázattal. (101, 61)
41 Távozzék tőled minden rossz gondolat, és
öltözz fel nemes gondolatokat. A boldogság
nem abban rejlik, amit az ember anyagilag
birtokol, hanem abban, amit szellemileg
felismer. Tudni annyit tesz, mint birtokolni és
cselekedni.
42. Aki valódi tudással rendelkezik, az alázatos
lelkületű. Nem büszke a földi bölcsességre,
amely csak arra törekszik, hogy mindent (földi)
tudjon, és mindent megtagad, amit nem ért
meg. Aki magában hordozza az ihletett tudás
fényét, az képes a megfelelő időben
kinyilatkoztatásokat kapni, mint ahogy azt is
tudja, hogyan várhatja azokat. Sokan nevezték
magukat tudósoknak, de a nap, amely napról
napra teljes fényében ragyog, rejtély volt
számukra.
43 Sokan azt hiszik, hogy mindent tudnak, de
bizony mondom nektek, a hangya, amely
észrevétlenül keresztezi az útjukat, számukra
is kifürkészhetetlen rejtélyt rejt.
44 Az emberek képesek lesznek a természet
sok csodáját megvizsgálni, de ha ezt nem az
isteni szeretet útján teszik, nem jutnak el a
szellem halhatatlan életében rejlő igazi
bölcsességhez. (139, 67 - 70)
Az emberi tudatosság szükséges bővülése
45 Kezdettől fogva megadtam az embernek a
gondolkodás szabadságát. De mindig is
rabszolga volt - néha fanatizmusból, máskor
pedig a "fáraó" és a "császár" hamis
világnézetének rabszolgájaként. Ez az oka
annak, hogy ilyenkor megvakul az elme által
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most elért szabadság és a fényesség láttán,
amely a szeme elé tárul. Mert az elméje még
nem szokott hozzá ehhez a szabadsághoz.
46. Az ember csökkentette a szellemi
megértés erejét, ezért fanatizmusba esett,
fondorlatos utakon járt, és olyan volt, mint
mások akaratának árnyéka.
47 Elvesztette szabadságát, nem volt ura sem
önmagának, sem gondolatainak.
48. De most eljött a fény kora, az idő, amikor
el kell szakítanotok a láncokat, és ki kell
tárnotok szárnyaitokat, hogy szabadon
emelkedjetek a végtelenbe az igazság utáni
vágyban. (239, 4 - 7)
49 Ez az évszázad, amelyben élsz, két
aspektust mutat: az egyik az elme fejlődése, a
másik pedig a szellemi stagnálás.
50 Valóban, az isteni fény ragyog le az értelem
képességeire, és belőlük ered az én nagyszerű
inspirációm, amelynek gyümölcsei
megdöbbentik az emberiséget; mert az
értelem most szabadságra és a tudás
kiterjesztésére vágyik. Az ember elmerül a
természet tanulmányozásában; kutat,
felfedez, örül, csodálkozik, de soha nem
marad bizonytalan.
51. De valahányszor felmerül benne a
gondolat, hogy tisztázza a kapcsolatot a
szellemihez, az általa ismert anyagon túli
igazsághoz, fél, fél az ismeretlenbe, abba, amit
tiltottnak tart, abba, ami (szerinte) csak olyan
magas lényekhez tartozik, akik méltók Isten
misztériumainak vizsgálatára.
52. Akkor gyenge és bolondnak mutatkozott,
képtelen akaraterővel legyőzni az
előítéleteket, amelyek lefogják. Ott
megmutatta, hogy a kiforgatott értelmezések
rabja.
53. Az emberi intelligencia fejlődése soha nem
lesz teljes, amíg nem fejlődik a szellemi síkon
is. Ismerjétek fel, hogy milyen nagy a
szellemetek elmaradottsága, mert csak a földi
élet ismeretének szenteltétek magatokat.
54 Az ember mások akaratának rabszolgája,
varázslatok, elítélések és fenyegetések
áldozata. De mit nyertünk ezzel? Hogy lemond
minden vágyáról, hogy megértse és elérje a
legmagasabb tudást, amellyel az embernek
rendelkeznie kellene; hogy megakadályozza
magát abban, hogy tisztázni tudja azt, amit
abszurd módon mindig is misztériumnak
tartott: a Szellemi Életet.

55. Gondolod, hogy a szellem élete örökre
rejtély marad a földi ember számára? Ha így
gondolja, akkor nagy tévedésben van. Bizony
mondom nektek, amíg nem ismeritek az
eredeteteket, és amíg nem tudtok semmit
arról, ami a szellemmel kapcsolatos, addig a
tudományotok fejlődése ellenére továbbra is
olyan teremtmények lesztek, akik egy
nyomorúságos világban élnek a növények és
állatok között. Továbbra is harcolni fogtok
egymás ellen a háborúitokban, és az
életeteket továbbra is a fájdalom fogja uralni.
56. Ha nem fedezitek fel azt, amit lényetekben
hordoztok, és nem fedezitek fel
felebarátotokban a mindenkiben lakozó
szellemi testvért, akkor tudjátok-e igazán
szeretni magatokat? Nem, emberek
gyermekei, még ha azt is mondjátok, hogy
ismertek Engem, és követnek Engem. Ha
felszínesen veszitek a tanításomat, akkor a
hitetek, a tudásotok és a szeretetetek hamis
lesz. (271, 39 - 45)
57 Bennem az emberek bátorságot találnak,
hogy megszabaduljanak tudatlanságuk
igájától.
58 Hogyan várhatjátok, hogy béke legyen a
földön, hogy megszűnjenek a háborúk, hogy az
emberek megújuljanak és a bűn csökkenjen,
ha nincs meg a szellemi tudás, amely az élet
feltétele, eredete és alapja?
59. Bizony mondom nektek, amíg az
igazságomat nem értitek és nem követitek,
addig a földi létetek olyan lesz, mint egy
futóhomokra épített épület. (273, 24 - 26)
60. Azt mondom az embernek, hogy
ismeretlen önmaga számára, mert nem hatolt
be belső lényébe, mert nem ismeri titkát, mert
nem ismeri valódi természetét. De ezúttal meg
akarom tanítani neki annak a "könyvnek" a
tartalmát, amely oly sokáig zárva volt előtte,
ahol minden titkot őriznek, és amelyet már a
"Második Időben" megígértem nektek, hogy
megvilágítalak Lelkem fényével.
61. Most fogjátok igazán megismerni
magatokat és behatolni a szellemetek
belsejébe. Akkor elmondhatjátok majd, hogy
kezditek megismerni, kik vagytok.
62. Az ember megismeri eredetét, sorsát,
feladatát, képességeit és mindazt a végtelen
és örök életet, amely körülötte él és szövődik.
Többé nem lesz képes ártani felebarátjának,
nem lesz képes veszélyeztetni embertársai
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létét, és nem mer majd semmit sem
megszentségteleníteni mindabból, ami
körülveszi, mert eljutott arra a felismerésre,
hogy minden szent.
63 Fel fogja ismerni, hogy mit tartalmaz és mit
rejt a szelleme, és akkor világos elképzelése és
mély hite lesz arról, hogy - mivel a szellem
csodálatos - az otthon, amelyet Atyja az
örökkévalóságban biztosított számára, szintén
csodálatosnak kell lennie. (287, 4 - 6)

beszéltek nektek, akkor most azt mondom
nektek, hogy ezt a kifejezést az isteni
igazságszolgáltatásként értelmezzétek.
5. Az "első korszak" népe nem értette volna
meg a kifejezés más formáját, és a
kicsapongók vagy a kicsapongók sem vették
volna komolyan a próféták intéseit, ha nem
ebben a formában szóltak volna hozzájuk.
Szükséges volt, hogy hírnökeim sugallatát
olyan szavakkal fejezzem ki, amelyek
lenyűgözik a szellemi fejlettséggel alig
rendelkezők agyát és szívét. (104, 11 - 14)
6 Az "első korszak" írásai Izrael népének
történetét adták tovább, megőrizve
gyermekeinek nevét, sikereit és kudarcait,
hitbeli cselekedeteit és gyengeségeit,
dicsőségeit és bukásait, hogy ez a könyv
minden új nemzedéknek beszéljen e nép
fejlődéséről Isten imádásában. Ez a könyv
mind az erényt és igazságot szerető pátriárkák
nevét, a hit erejének példaképeit, mind a
próféták nevét, az eljövendő dolgok látóinak
nevét, akiknek száján keresztül az Úr mindig
szólt, amikor népét a veszély szélén látta.
Átadta a romlottak, az árulók, az engedetlenek
nevét is, mert minden eset, minden példa
tanulság és néha szimbólum.
7 Amikor Jézusban az emberek között laktam,
csak akkor használtam fel az írások lényegét, a
művek értelmét, amikor szükséges volt, hogy
közvetítsem Tanításomat; soha nem dicsértem
az anyagiakat és a lényegteleneket. Nem
emlékeztek arra, hogy megemlítettem az igaz
Ábelt, hogy dicsértem Jób türelmét, és hogy
megemlékeztem Salamon bölcsességéről és
dicsőségéről? Nem emlékeztem-e sokszor
Ábrahámra, és nem beszéltem-e a prófétákról,
és nem mondtam-e nektek Mózessel
kapcsolatban, hogy nem azért jöttem, hogy
eltöröljem a kapott törvényt, hanem hogy
beteljesítsem azt? (102, 31 – 32)
8 tanulmányoznotok kell az általam adott
isteni kinyilatkoztatásokat, mindig meg kell
értenetek a hozzátok intézett képletes
nyelvezetet, ily módon érzékennyé kell
tennetek szellemi érzékeiteket, hogy
felismerjétek, melyik az Isten szava, és melyik
az emberek szava, hogy felfedezzétek
tanításaim értelmét.
9 Csak szellemi szempontból leszel képes
megtalálni szavam helyes és igaz értelmezését
- mind azt, amelyet a prófétákon keresztül

37. fejezet - A bibliai szövegek helyes
értelmezése
A bibliai szavak és ígéretek értelmezése
1. Az emberek az Ószövetség
tanulmányozásának szentelték magukat, és a
próféciák és ígéretek vizsgálatán és
értelmezésén törték a fejüket. Közülük azok
kerültek a legközelebb az igazsághoz, akik
megtalálták tanításaim spirituális értelmét.
Mert akik makacsul ragaszkodnak a földi anyagi értelmezéshez, és nem értik vagy nem
akarják megtalálni kinyilatkoztatásaim szellemi
értelmét, azoknak olyan zűrzavarokat és
csalódásokat kell elszenvedniük, mint
amilyeneket a zsidó nép elszenvedett, amikor
eljött a Messiás, akit másképp képzeltek el, és
másra számítottak, mint amilyennek a valóság
mutatta Őt. (13, 50)
2 Az a hamis elképzelés, amelyet az ember az
én igazságosságomról az első időkben
kialakított, végül eltűnik, hogy átadja helyét az
igazságos ismeretnek. Az isteni igazságosságot
végül úgy fogjátok megérteni, mint a fényt,
amely az Atyátokban létező tökéletes
szeretetből fakad.
3. Hogy Isten, akiről az emberek azt hitték,
hogy bosszúálló, kegyetlen, bosszúálló és
megbocsátást nem ismerő, a szíve mélyéről
olyan Atyának fogja érezni, aki megbocsátást
ad a gyermekei által elkövetett bűnökért,
olyan Atyának, aki szeretettel győzi meg a
bűnöst, olyan Bírónak, aki ahelyett, hogy
elítélné azt, aki súlyosan tévedett, új
lehetőséget kínál neki az üdvösségre.
4... Hány tökéletlenséget tulajdonítottak
Nekem az emberek tudatlanságukban, mert
azt gondolták, hogy képes vagyok haragot
érezni, holott a harag csak emberi gyengeség!
Ha a próféták az "Úr szent haragjáról"
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küldtem nektek, mind azt, amelyet Jézuson
keresztül hagytam rátok, vagy ezt az igét,
amelyet a "harmadik idő" szócsöveinek
közvetítésével adok nektek.
10 Ha ez az emberiség egyszer megtalálja a
törvény, a tanítások, a próféciák és a
kinyilatkoztatások igazi értelmét, akkor
felfedezi a létezésével kapcsolatos legszebb és
legmélyebb dolgokat.
11 Akkor az emberek megismerik az igazi
igazságosságot, és szívük bepillantást nyer az
igazi mennyországba; akkor azt is tudni
fogjátok, mi az engesztelés, a megtisztulás és a
jóvátétel. (322, 39 - 42)
12. A múlt idők írásai felfedhetnék nektek,
amit ma megismétlek nektek; de az ember
meg merte hamisítani igazságaimat, hogy
hamisítva terjessze azokat. És így most van egy
szellemileg beteg, fáradt és magányos
emberiség.
13 Ezért hallatszik ébresztő hívásom a
hanghordozón keresztül, mert nem akarom,
hogy összezavarodjatok. (221, 14 - 15)
14. Ha tanítványaim írásai, akik a Második
Korszakban rátok hagyták szavamat,
megrontva kerülnek a kezetekbe, akkor el
fogom érni, hogy felismerjétek, melyek Jézus
igaz szavai. Lelked hamisnak fogja felismerni
azokat, akik nincsenek összhangban
szeretetem isteni koncertjével. (24, 19)
15 Soha nem volt az ember az én
kinyilatkoztatásaim nélkül, amelyek a Lélek
világossága, de félt azokat megismerni. Most
megkérdezem: Mit tudhatsz az igazságról és az
örökkévalóról, ha makacsul kerülöd a szellemi
dolgokat?
16. Tekintsük meg azt a materialista
értelmezést, amelyet az Első és a Második
Időről szóló kinyilatkoztatásaimnak adtatok,
noha azok csak az Isteni és a szellemi
dolgokról szólnak. Nézzétek meg, mennyire
összekeveritek az anyagi természetet a
szellemi természettel, és milyen
tiszteletlenséggel változtattátok a mélyről a
felszínesre, és a magasról a mélyre. De miért
tetted ezt? Mert, mivel szeretnétek tenni
valamit Isten munkájában, azt a megközelítést
keresitek, hogy Tanításomat a földi
életetekhez, a számotokra legkedvesebb
emberi kényelemhez igazítsátok. (281, 18 - 19)
17. Ebben az időben azt fogom elérni, hogy a
tanítást, amelyet a Második Korszakban adtam

nektek, és amelyet sokan nem értettek meg,
mások pedig elfelejtettek, mindenki megértse,
és ráadásul az új tanításaim miatt kövessék is.
(92, 12)
18 Szentlelkem világossága száll le rátok, de
miért ábrázoltok engem galamb alakjában?
Ezeket a képeket és szimbólumokat nem
szabad többé imádniuk az új tanítványaimnak.
19 Értsétek meg tanításomat, emberek: abban
a "második időben" Szentlelkem Jézus
megkeresztelésekor galamb alakjában
nyilvánult meg, mert ez a madár repülésében
a Lélek fújására hasonlít, fehérsége a
tisztaságról beszél, és szelíd és enyhe
tekintetében az ártatlanság tükröződik.
20 Hogyan lehetett volna az isteni dolgokat
érthetővé tenni a műveletlen emberek
számára, ha nem az általuk a világban ismert
lények alakjait használták volna?
21. Krisztust, aki ebben a pillanatban szól
hozzátok, egy bárány ábrázolta, és még János
is így látott Engem prófétai látomásában.
Mindez annak a ténynek köszönhető, hogy ha
minden egyes művemben Engem keresel,
mindig megtalálod minden teremtésben az
élet Szerzőjének képét. (8,1 - 3)
22. Egyszer már mondtam nektek, hogy
könnyebb egy tevének átmenni a tű fokán,
mint egy gazdag fösvénynek bejutni a
mennyek országába. Ma azt mondom nektek,
hogy ezeknek a szíveknek meg kell
szabadulniuk az önzéstől, és gyakorolniuk kell
a szeretetet embertársaik iránt, hogy a lelkük
átmehessen az üdvösség keskeny ösvényén.
Nem szükséges megszabadulni a vagyontól és
a vagyontól, csak az önzéstől. (62, 65)
23 Jelenleg újjáépítem a templomot, amelyre
utaltam, amikor azt mondtam
tanítványaimnak, akik Salamon templomát
csodálták: "Bizony mondom nektek, egy kő
sem marad meg belőle a másikon, hanem én
három nap alatt újjáépítem azt."
24. Azt akartam mondani, hogy minden külső
kultusz, bármennyire is pompásnak tűnik az
emberek számára, el fog tűnni az emberek
szívéből, és helyette Isteniségem igazi szellemi
templomát fogom felállítani. Most van a
"Harmadik Idő", vagyis a harmadik nap,
amikor befejezem Templomom újjáépítését.
(79, 4)
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25 Istennek nincs formája, mert ha lenne,
akkor korlátozott lény lenne, mint az emberek,
és akkor nem lenne Isten.
26 Az Ő "trónja" a tökéletesség, az
igazságosság, a szeretet, a bölcsesség, a
teremtő hatalom, az örökkévalóság.
27 A "mennyország" a legmagasabb
boldogság, amelyet a szellem a tökéletesség
útján elér, amikor a bölcsességben és a
szeretetben olyan magasra emelkedik, hogy a
tisztaság olyan fokát éri el, amelyet semmilyen
bűn vagy fájdalom nem érhet el.
28 Amikor prófétáim a Szellemi Életről
beszéltek, ezt néha emberi megnyilvánulások
és általatok ismert tárgyak segítségével tették.
29. A próféták a föld királyaihoz hasonló
trónokat láttak - könyveket, emberi alakú
lényeket, palotákat függönyökkel,
gyertyatartókkal, a Bárányt és sok más alakot.
De ma már meg kell értenetek, hogy mindez
csak egy szimbólum, egy jelkép, egy isteni
jelentés, egy kinyilatkoztatás volt, amelyet
képi formában kellett kifejezni számotokra,
mivel nem voltatok képesek megérteni egy
másik, magasabb rendű formát.
30 Most itt az ideje, hogy helyesen
értelmezzétek minden példázatom és
tanításom jelentését, amelyeket allegóriák
segítségével nyilatkoztattam ki nektek, hogy a
jelentés bejusson az elmétekbe, és az
allegorikus forma eltűnjön.
31 Ha erre a felismerésre jutsz, igaz lesz a
hited, mert az igazságra alapozod. (326, 37 42)
32 Ha mindenki, aki meghívott, sietne az Úr
asztalához, ahol a lelket tápláló étel van, akkor
tele lenne; de nem mindenki jött el, aki
meghívott.
33 Az ember természetéből fakad, hogy nem
értékeli Isten jótéteményeit, és ezért láttad,
hogy sok embertársad elfordult tőled, amikor
hívtad őket.
34. De mondom nektek, hogy ezek a kevesek,
akik leülnek az asztalomhoz, és akik kitartóan
hallgatnak, hogy tanuljanak tőlem, lesznek
azok, akik megismertetik a sokasággal szavam
nagyságát, e tanítás értelmét, amely arra hívja
az embereket, hogy újjáépítsék a végéhez
érkezett világot, és utat törjenek egy
ragyogóbb és magasabb rendű világnak. (285,
33 - 35)

Jézus kinyilatkoztatása János apostol által
35 Mindezek meg vannak írva a hét pecsét
könyvében, amely Istenben van, és amelynek
létezését János apostol és próféta jelentette ki
az emberiségnek.
36. E könyv tartalmát csak az Isteni Bárány
tárta fel nektek, mert sem a földön, sem az
égben nem volt olyan igaz szellem, aki el tudta
volna nektek magyarázni Isten szeretetének,
életének és igazságosságának mélységes
titkait. De az isteni Bárány, aki Krisztus,
feloldotta a pecséteket, amelyek lezárták az
Élet Könyvét, hogy feltárja annak tartalmát
gyermekei előtt. (62, 30)
37 Ha János próféciáinak könyvét egyesek
áthatolhatatlan misztériumnak tekintik, mások
pedig téves értelmezésben, annak az az oka,
hogy az emberiség még nem jutott el a
szükséges lelkiségre ahhoz, hogy megértse az
ott leírtakat; és azt is elmondhatom, hogy még
az a próféta sem értette meg, akinek a próféta
adta.
38 János hallotta és látta, és amikor
meghallotta, hogy azt a parancsot kapta, hogy
írja le, azonnal engedelmeskedett; de
megértette, hogy ez az üzenet azoknak szólt,
akik hosszú időn át utána jönnek. (27, 80 - 81)
39. Mikor fordítják majd az emberek
figyelmüket arra, amit szeretett tanítványom
írásban hagyott? Különös az a mód, ahogyan
kinyilatkoztatása le van írva, titokzatos az
értelme, mély és mérhetetlen a szavai. Ki érti
meg őket?
40 Azok az emberek, akik érdeklődni kezdenek
János Jelenések könyve iránt, elmélyednek
benne, értelmezik, megfigyelik és
tanulmányozzák. Egyesek egy kicsit
megközelítik az igazságot, mások azt hiszik,
hogy felfedezték a Kinyilatkoztatás értelmét,
és az egész világnak hirdetik; megint mások
összezavarodnak, vagy túl fáradtak ahhoz,
hogy tovább kutakodjanak, és végül tagadják
az üzenet minden isteni értelmét.
41 A "harmadik korszak" tanítványai, most azt
mondom nektek, hogy ha valóban be akartok
lépni ebbe a szentélybe, és meg akarjátok
tanulni e kinyilatkoztatások valódi jelentését,
akkor meg kell ismerkednetek a Szellemtőlszellemig imával - azzal az imával, amelyet
János gyakorolt száműzetésében.
42. Először is meg kell értenetek, hogy az
Isteni Kinyilatkoztatás, bár földi alakokkal és
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képekkel ábrázolják, teljes egészében az
ember szelleméről szól, az ő fejlődéséről,
küzdelmeiről, kísértéseiről és bukásairól,
gyalázkodásairól és engedetlenségeiről. Az én
igazságosságomról, bölcsességemről,
királyságomról, szeretetem
megnyilvánulásairól és az emberekkel való
kommunikációmról, az emberek
felébredéséről, megújulásukról és végül
spiritualizációjukról szól.
43 Ott feltártam nektek az emberiség szellemi
életútját, időperiódusokra bontva, hogy
jobban megértsétek a szellem fejlődését.
44 Tehát, tanítványok, mivel a Jelenések
könyve a szellemi életetekkel kapcsolatos,
helyénvaló, hogy szellemi szemszögből
tanulmányozzátok és tekintsetek rá; mert ha
csak a földi események szempontjából
értelmezitek, akkor sokakhoz hasonlóan ti is
zűrzavarba fogtok esni.
45. Igaz, hogy sok földi eseménynek van utalás
e kinyilatkoztatás beteljesedésére, és lesz is
ilyen a jövőben. De tudjátok, hogy a benne
foglalt események és jelek egyben ábrák,
képek és példák is, hogy segítsenek nektek
megérteni az igazságomat és beteljesíteni a
sorsotokat, hogy felemelkedjetek Hozzám a
szellem tisztaságának útján, amelyről
tanítványom, János ragyogó példát hagyott
rátok, aki évezredeken át megelőzte az
emberiséget az Urával folytatott szellem-lélek
párbeszédben. (309, 47-51)

istentisztelethez, rítusokhoz és
szertartásokhoz, hagyományos ünnepekhez és
szimbólumokhoz folyamodni, hogy az isteni és
a szellemi közelségét érezhesse. Ebből a
képtelenségből, hogy megközelítsük a
spirituálisat, hogy felemelkedjünk az istenihez,
hogy felismerjük a mélyebbet és megfejtsük a
rejtélyeket, keletkeztek a különböző vallások,
mindegyik az ember spirituális
elmaradottságának vagy spirituális
fejlődésének mértékének megfelelően,
egyesek jobban elkötelezettek az igazság iránt,
mint mások, egyesek jobban spiritualizáltak,
mint mások, de mind ugyanarra a célra
törekszenek. Ez az az út, amelyet a szellemek
az évszázadok és korok során bejárnak - az út,
amelyre a különböző vallások mutatnak.
Egyesek csak a legnagyobb lassúsággal
haladtak előre, mások megálltak, megint
mások pedig eltévelyedtek és beszennyezték
magukat. (12, 92 - 93)
3 Ma Lélekben jövök, és bizony mondom
nektek: némelyek azt gondolják, hogy az első
időkben közelebb voltam hozzátok, mint ma.
Tévednek, mert minden egyes eljövetelemmel
egyre közelebb és közelebb kerültem
hozzátok.
4 Emlékezzetek, hogy az Első Korszakban egy
hegyen telepedtem le, és onnan küldtem le
hozzátok kőbe vésett Törvényemet. A Második
Korszakban elhagytam a hegyet és
leereszkedtem a völgyeitekbe, emberré
váltam, hogy köztetek éljek. És a jelenben,
hogy még közelebb legyek hozzád, a szívedet
tettem lakhelyemmé, hogy ott ismertté
tegyem magam, és hogy belülről szóljak az
emberekhez. (3, 31)
5 Most már értitek, hogy Isteni
Kinyilatkoztatásomat három nagy
időperiódusra osztottam.
6 Az emberiség szellemi gyermekkorában az
Atya törvényt adott neki, és Messiást ígért
neki, aki megnyitja az új kor kapuját.
7 A Messiás Krisztus volt, aki akkor jött el az
emberekhez, amikor azok szellemi
ifjúságukban voltak. Az embereket a törvény
teljesítésének egy magasabb rendű módjára
tanította, amelyet korábban az Atyától kaptak,
de nem tudták, hogyan teljesítsék. Isten
"Igéje" Jézus ajkán keresztül szólt, ezért
mondom nektek, hogy a világ továbbra is
hallotta Atyja hangját és parancsolatát a

38. fejezet - A kinyilatkoztatás három
ideje és a pecsétek hét korszaka
Isten kinyilatkoztatásainak fejlődési
függősége
1 Mindhárom korszakban, amelyekre
felosztottam az emberiség fejlődését,
Fényemmel ugyanazt az egyenes és keskeny
utat mutattam nektek a szellem
felemelkedéséhez, a szeretet, az igazság és az
igazságosság egyetlen útját.
2. Tanításról tanításra, kinyilatkoztatásról
kinyilatkoztatásra vezettelek benneteket, amíg
el nem jött az az idő, amikor azt mondom
nektek, hogy már szellemről szellemre
kapcsolódhattok Velem. Vajon az emberiség
kapcsolódhatott volna így az "Első
alkalommal"? - Nem, kénytelen volt anyagi
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tökéletes Mester szeretetteljes tanításán
keresztül.
8 Jézus a maga részéről felajánlotta, hogy
elküldi az "igazság Lelkét" az embereknek,
hogy ez megértesse velük mindazt, amit nem
értettek meg a tanításából.
9. Most tehát, szeretett emberek, ez az
egyszerű, alázatos szó, amit most hallotok, az
Igazság Szellemének hangja, Isten Szellemi
Fénye, amely lényetekbe árad, hogy
kinyissátok szemeteket az Új Korszakra. Ez a
fény, amely fokozatosan világosan megérteti
veletek Mesteretek összes kinyilatkoztatását,
Atyátok, a Szentlélek fénye, aki a szellemi
fejlődés magasabb szintjén, vagyis a
felnőttkorhoz közeledve meglepi az
emberiséget, hogy megértse Isten
kinyilatkoztatásait.
10 Mindabban, amit ez a világosság
kinyilatkoztat nektek, az Atya tanítását
fogjátok megkapni; mert az "Ige" bennem van,
és a Szentlélek az én Bölcsességem. (132, 10 15)
11 Régen nem így beszéltem hozzátok. Az első
korszakban a Törvény megvilágosította az
emberi lelket; a második korszakban Krisztus
megvilágosította az ember szívét a szeretet
fényén keresztül. Ma a Szentlélek fénye
megvilágítja a lelkedet, hogy minden emberi
fölé emelje.
12 Egy és ugyanazon Istentől kaptátok ezt a
három üzenetet, és mindhárom között eltelt
egy korszak - ez az idő szükséges az elme
fejlődéséhez, hogy képes legyen befogadni az
új üzenetet vagy az új tanítást.
13 Most már értitek, miért neveztelek titeket
a Szentlélek tanítványainak. (229, 50 - 52)
14 Ha mindent elmondtam volna nektek az
első kinyilatkoztatásokban, akkor nem lett
volna szükség arra, hogy a Mester, a Messiás
új tanításokat tanítson nektek, sem arra, hogy
a Szentlélek eljöjjön ebben az időben, hogy
megmutassa nektek a szellemi élet dicsőségét.
15 Ezért mondom nektek, hogy ne
ragaszkodjatok ahhoz, amit a korábbi időkben
kinyilatkoztattak nektek, mintha az lett volna
tanításom utolsó szava.
16 Újra eljöttem az emberekhez, és hosszú
időn keresztül ismertettem magam az
értelmükön keresztül, és még mindig
mondhatom nektek, hogy az utolsó szavam
még nem hangzott el.

17 Bölcsességem könyvében mindig az utolsó
szót keressétek, az új lapot, amely feltárja
előttetek az előzőek értelmét, tartalmát, hogy
igaz tanítványaim lehessetek. (149, 44 - 45)
Isten három testamentuma
18 Mózes, Jézus és Illés - ez az az út, amelyet
az Úr kijelölt az ember számára, hogy segítsen
neki felemelkedni a béke, a világosság és a
tökéletesség országába.
19 Érezzétek életetekben az Úr küldötteinek
jelenlétét. Egyikük sem halt meg; mindannyian
azért élnek, hogy megvilágítsák a tévútra
tévedt emberek útját, hogy segítsék őket
felemelkedni bukásukból, és hogy
megerősítsék őket, hogy a bűnbánat
próbáiban szeretettel szenteljék magukat neki.
20. Ismerd meg azt a munkát, amelyet Mózes
Jehova sugallatára végzett a földön.
Vizsgáljátok meg alaposan Jézus tanítását, akin
keresztül az "Isteni Ige" szólt, és keressétek az
új kinyilatkoztatásom szellemi értelmét,
amelynek korát Illés képviseli. (29,20 - 22)
21 Ha a "Második Korszakban" emberi
lényként való születésem csoda volt, és a
fizikai halálom utáni szellemi feltámadásom
egy másik csoda - bizony mondom nektek -,
akkor az emberi elme által történő
megnyilvánulásom ebben az időben egy
szellemi csoda.
22 Az én próféciáim beteljesednek ebben az
időben az utolsóig. Itt hagyom nektek három
végrendeletemet, amelyek egyet alkotnak.
23 Azoknak, akik eddig úgy ismerték az Atyát,
mint szeretetet, áldozatot és megbocsátást,
ezúttal tökéletesen meg kell ismerniük Őt,
hogy ahelyett, hogy félnének az
igazságosságától, szeressék és imádják Őt.
24 Ha az "első alkalommal" ragaszkodtatok a
törvényhez, akkor az attól való félelmetekben
történt, hogy az isteni igazságosság megfenyít
benneteket; ezért küldtem el nektek az
"Igémet", hogy megtudjátok, hogy Isten a
Szeretet.
25 Ma az én világosságom jön hozzátok, hogy
ne tévedjetek el, és hogy hűségesen,
törvényemhez hűen érjetek az út végére. (4,43
- 47)
26. Új tanításaim megerősítik azokat,
amelyeket a Második Korszakban adtam
nektek, de még messzebbre nyúlnak.
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Emlékezzetek: Akkor az emberek szívéhez
szóltam, most pedig a lélekhez beszélek.
27. Nem tagadom meg egyetlen szavamat
sem, amelyet a múltban adtam nektek;
ellenkezőleg, megadom nekik a megfelelő
beteljesülést és a megfelelő értelmezést.
Hasonlóképpen, annak idején azt mondtam a
farizeusoknak, akik azt hitték, hogy Jézus meg
akarja semmisíteni a Törvényt: "Ne
gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy
feloldjam a Törvényt vagy a prófétákat ellenkezőleg, azért jöttem, hogy beteljesítsem
őket". Hogyan tagadhatnám meg a Törvényt
és a Prófétákat, hiszen azok a Templom alapját
képezik, amelyet három korszakban kellett
felépíteni az emberek szívében, és az Én
eljövetelem bejelentését a világnak? (99, 24 25)
28 Ma újra elmondom nektek: "Én vagyok az
út, az igazság és az élet", és ha ebben az
időben keresitek szavam értelmét,
megtaláljátok benne a szeretet örök
törvényét, azt az utat, amelyet a földön
kijelöltem nektek.
29 Abban az időben sokan azt hitték, hogy
Krisztus eltévesztette az utat, és elferdítette a
törvényt. Ezért harcoltak és üldözték Őt. De az
igazság, mint a napfény, mindig
győzedelmeskedik a sötétséggel szemben.
Most az én szavam ellen újból harcolni fognak,
mert egyesek ellentmondásokat,
homályosságokat és hibákat vélnek találni a
jelentésében. De a fénye újból fel fog ragyogni
a mostani idők sötétségében, és az emberiség
tudni fogja, hogy az Út és a Törvény, amelyet
kinyilatkoztattam nektek, ugyanaz, mint abban
az időben, és mindig is az lesz. (56, 69 - 70)
30 Ez a tanítás az örök élethez vezető út; aki
ebben a tanításban felemelő erőt és
tökéletességet fedez fel, az tudni fogja,
hogyan egyesítse azt azzal, amit én tanítottam
nektek, amikor a földön voltam, mert a
lényege ugyanaz.
31 Azok, akik nem tudják, hogyan találják meg
a tanításaimban foglalt igazságot, még arról is
meggyőződhetnek, hogy ezek a tanítások nem
vezetnek ugyanarra a végkifejletre, mint Jézus
tanításai; a rossz értelmezések által elvakított
vagy a vallási fanatizmus által összezavart
szellemek nem lesznek képesek azonnal
felfogni e kinyilatkoztatások igazságát. A
próbák útján kell keresztülmenniük, hogy

megszabaduljanak a földi elmétől, amely
megakadályozza őket abban, hogy megértsék
és teljesítsék parancsolatomat, amely arra
tanít benneteket, hogy szeressétek egymást.
(83, 42 - 43)
32. Hiába mondják majd sokan, hogy ez a
tanítás új, vagy hogy nincs köze a múlt
időkben nektek adott isteni
kinyilatkoztatásokhoz. Biztosíthatlak
benneteket, hogy mindannak, amit ebben az
időben az emberi értelem segítségével
elmondtam nektek, gyökerei és alapjai abban
vannak, amit már az első és második
korszakban prófétai módon hirdettek nektek.
33. De a zűrzavar, amelyről beszélek nektek,
azért fog bekövetkezni, mert azok, akik azokat
a kinyilatkoztatásokat értelmezték, az
emberekre erőltették értelmezéseiket, és ezek
részben helyesek, részben tévesek voltak. Ez
azért is meg fog történni, mert tanításaim
szellemi fényét visszatartották az emberektől,
és néha eltorzított formában adták át. Ezért
ma, mivel eljött az idő, amikor az én fényem
megszabadít titeket tudatlanságotok
sötétségéből, sokan tagadták, hogy ez az
igazság fénye lehet, mivel szerintük nem
egyezik azzal, amit korábban tanítottam
nektek.
34. Biztosítalak benneteket, hogy egyetlen
szavam sem fog elveszni, és hogy a mostani
idők népe meg fogja tudni, hogy mit is
mondtam nektek a múltban. Aztán, amikor a
világ megismeri a Spiritualizmust, azt fogja
mondani: "Valóban, mindezt Jézus már
megmondta!".
35. Valójában már mindent elmondtam
nektek, még akkor is, ha sok igazságról, amit
felfedtem, csak az alapokat mondtam el
nektek. Azért hagytam rátok, hogy
fokozatosan megtanuljátok megérteni őket,
mert akkoriban az emberiség még nem volt
képes megérteni mindazt, amit most teljes
egészében megmutatok nektek. (155, 24 -27)
A harmadik alkalom
36. Ez a "Harmadik Korszak", amelyben
megtanítottam nektek azt a leckét, amely az
emberiséget szellemileg egyesíti. Mert az az
akaratom, hogy a nyelvek, a fajok, a különböző
ideológiák többé ne legyenek akadályai az
egyesülésüknek. A szellemi lényeg, amelyből a
szellemet teremtettem, ugyanaz, amivel
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mindenki rendelkezik, és az emberek ereiben
folyó vért alkotó anyagok mindannyiukban
ugyanazok. Ezért mindenki egyenlő és méltó
Hozzám, és mindenkiért újból eljöttem. (95, 9)
37 Az emberi életben bekövetkező változások
olyan nagyok lesznek, hogy úgy fog tűnni
nektek, mintha egy világ véget érne, és egy
másik születne.
38 Ahogyan az ember élete is minden időben
korszakokra vagy korszakokra oszlott, és ezek
mindegyikét megkülönböztette valami - akár
felfedezései, akár a kapott isteni
kinyilatkoztatások, akár a szépnek, amit az
ember "művészetnek" nevez, az értelemben
való kibontakozása, vagy tudománya által - így
a most kezdődő időt, a korszakot, amely már
most új hajnalként virrad, a szellem
ajándékainak kibontakozása fogja jellemezni lényeteknek azt az oldalát, amelyet ápolnotok
kellett volna, hogy megkíméljétek magatokat
annyi gonosztól, de amelyet mindig későbbre
halasztottatok.
39. Nem hiszed-e, hogy az emberi élet teljesen
átalakulhat, ha kifejleszti a lelkiséget,
kibontakoztatja a Lélek ajándékait, és
érvényre juttatja a lelkiismeret által diktált
törvényt ebben a világban?
40 Hamarosan minden nemzet meg fogja
érteni, hogy Isten minden korban szólt
hozzájuk, hogy az isteni kinyilatkoztatások
voltak a létra, amelyet az Úr leeresztett az
emberekhez, hogy azok felemelkedhessenek
hozzá.
41. Ezt az új időt egyesek a világosság
idejének, mások a Szentlélek korának, megint
mások az igazság idejének fogják nevezni.
Mégis mondom nektek, ez a szellemi
felemelkedés, a szellemi helyreállítás, a
visszaszerzés ideje lesz.
42. Ez az a korszak, amelyet már régóta
kívánok, hogy az ember szívében éljen, és
amelyet ő maga folyamatosan harcolt és
pusztított - egy olyan korszak, amelynek
fényességét mindenki látja, és amelynek fénye
alatt az Úr minden gyermeke egyesül: nem egy
olyan vallásos emberi közösségnek, amely
egyeseket befogad, másokat pedig elutasít,
amely a saját igazságát harsogja, másokat
pedig megtagad, amely méltatlan fegyvereket
használ, hogy érvényesítse magát, vagy amely
sötétséget ad a világosság helyett. (135,5354, 57-59)

43 Ez a "Harmadik Idő", amelyben az emberi
szellemnek meg kell szabadulnia a
materializmus láncaitól. Ez a világnézetek
harcával jár majd, amely hevesebb lesz, mint
amilyet az emberiség történelme valaha is
ismert.
44 A romlottság, az önzés, a gőg, a bűn, a
hazugság és minden, ami beárnyékolta az
életeteket, összetört bálványokként hullanak
majd azok lábai elé, akik imádták őket, hogy
helyet adjanak az alázatnak. (295,64 - 65)
Az üdvösségtörténet hét korszaka
45 A világ e szellemi fejlődési fokozatok közül
az elsőt Ábel, az Atya első szolgája képviseli,
aki égőáldozatot mutatott be Istennek. Ő az
áldozatvállalás szimbóluma. A rosszindulat
felállt ellene.
46 A második szakasz Noét jelképezi. Ő a hit
szimbóluma. Isteni sugallatra építette meg a
bárkát, és vezette be az embereket, hogy
megmentse őket. Ellene a tömegek
kételyeikkel, gúnyolódásukkal és
pogányságukkal fellázadtak. De Noé
meghagyta a hit magvát.
47 A harmadik időszakot Jákob jelképezi. Ő
testesíti meg az erőt, ő Izrael, az erős. Lelkileg
látta a mennyei létrát, amelyen mindannyian
fel fogtok emelkedni, hogy "leüljetek a
Teremtő jobbjára". Az Úr angyala felkelt
ellene, hogy próbára tegye erejét és kitartását.
48 A negyediket Mózes jelképezi, ő testesíti
meg a törvényt. Megmutatja a táblákat,
amelyekre minden idők népe számára írva
van. Ő volt az, aki hatalmas hitével
megszabadította a népet, hogy az üdvösség
útjára vezesse őket az Ígéret Földjére. Ő a
törvény szimbóluma.
49. Az ötödik időszakot Jézus, az Isteni Ige, a
Szeplőtelen Bárány képviseli, aki mindenkor
beszélt hozzátok, és továbbra is beszélni fog
hozzátok. Ő az a szeretet, amelyért emberré
lett, hogy az emberek világában éljen.
Elszenvedte ugyanennek a fájdalmát,
megmutatva az emberiségnek az áldozat, a
szeretet és az irgalom útját, amelyen keresztül
eléri a megváltást minden bűnéből. Azért jött
Mesterként, hogy megtanítsa, hogyan kell
szeretetben élni annak ellenére, hogy szerény
származásúak vagyunk, hogyan kell az
önfeláldozásig elmenni, és hogyan kell
szeretve, megbocsátva és áldva meghalni. Ő
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testesíti meg az ötödik szakaszt, és az ő
szimbóluma a szeretet.
50 A hatodik időszakot Illés képviseli. Ő a
Szentlélek szimbóluma. Tűzszekerén jön,
elhozza a világosságot minden nemzetnek és
minden világnak, amely számotokra
ismeretlen, de számomra ismert, mert én
vagyok minden világ és minden teremtmény
Atyja. Ez az a szakasz, amelyben jelenleg éltek
- az Illésé. Az ő fénye az, ami megvilágosít
téged. Ő azoknak a tanításoknak a képviselője,
amelyek el voltak rejtve, és amelyek ebben az
időben tárulnak fel az emberek előtt.
51 A hetedik időszakot maga az Atya testesíti
meg. Ez a végső cél, az evolúció csúcspontja.
Ebben van a kegyelem ideje, a hetedik pecsét.
52. Ezzel a hét pecsét rejtélye megoldódik.
Ezért mondom nektek, hogy a jelenlegi
korszak tartalmazza a hatodik pecsétet. Hiszen
öt már elmúlt, a hatodik már megoldódott, a
hetedik pedig még mindig zárva van, a
tartalma még nem érkezett meg, még nem
jött el az ideje, hogy ez a szakasz eljusson
hozzátok. Ha ez megvan, akkor a kegyelem, a
tökéletesség és a béke fog uralkodni. De hogy
elérje - hány könnyet kell még az embernek
ontania, hogy megtisztítsa a lelkét! (161,54 61)
53 A Hét Pecsét Könyve az életetek története,
a földi fejlődésetek története, annak minden
küzdelmével, szenvedélyével, konfliktusával,
és végül a jóság és igazságosság, a szeretet és
a spiritualizáció győzelmével az anyagias
szenvedélyek felett.
54 Higgyétek el az igazságban, hogy minden
egy szellemi és örök célt szolgál, hogy minden
leckének megadjátok a neki járó helyet.
55. Amíg a Hatodik Pecsét fénye megvilágít
benneteket, addig a harc, a lemondás és a
megtisztulás ideje lesz; de amikor ez az
időszak véget ér, egy új időszakba értek,
amelyben a Hetedik Pecsét új
kinyilatkoztatásokat hoz nektek. Milyen
elégedetten és boldogan fogadja az új időt
annak a lelke, aki tisztának és felkészültnek
találtatott. Amíg a Hatodik Pecsét megvilágosít
benneteket, a test és az elme megtisztul. (13,
53 – 55)
56. 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.
57. Az ember öt időszakon át élt a földön, a
szellem isteni lehelete által ösztönözve.
Mégsem értette meg az élet spirituális
értelmét, létezésének célját, sorsát és
lényének lényegét. Minden áthatolhatatlan
rejtély volt az elméje és a lelke számára is, egy
lepecsételt könyv, amelynek tartalmát
képtelen volt értelmezni.
58. Homályosan sejtette a szellemi életet, de
anélkül, hogy igazán ismerte volna a fejlődés
létráját, amely a lényeket közelebb viszi
Istenhez. Nem ismerte nagyon magas földi
küldetését, sem azokat az erényeket és
ajándékokat, amelyek a szelleméhez
tartoznak, hogy győzedelmeskedjen a
harcokban, hogy felülemelkedjen az emberi
megpróbáltatásokon, és hogy szellemileg
tökéletesítse magát, hogy az Örök Fényben
lakhasson.
59. Szükséges volt, hogy az isteni "könyvet"
kinyissák, és hogy az emberek szemléljék
annak tartalmát, hogy képesek legyenek
megmenekülni a tudatlanság sötétségétől,
amely a világban létező összes rossz eredete.
Ki tudná kinyitni ezt a könyvet? A teológus, a
tudós vagy a filozófus? Nem, senki, még az
igaz szellemek sem fedhették fel neked a
könyv tartalmát, mert amit a könyv őrzött, az
Isten bölcsessége volt.
60. 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
emberek számára.
61 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 egy
olyan isteni ígéretben, amely mindig
világosságot, üdvösséget és igazságot
hirdetett minden ember számára.
62. Eljött a Nagy Kinyilatkoztatás várva várt
ideje, amelyen keresztül megértitek mindazt,
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amit az idők során kinyilatkoztattam nektek,
és megtudjátok, ki a ti Atyátok, kik vagytok ti
magatok, és mi a létezésetek oka.
63. Most van itt az idő, amikor az általatok
elért szellemi fejlődés, az átélt
megpróbáltatások és a megszerzett
tapasztalatok miatt megkaphatjátok
Szellememtől a tiétekbe a bölcsesség fényét,
amelyet kincstáraimban őrzök, és amely a
felszerelésetekre vár. És mivel az emberiség
elérte az üzenetem befogadásához szükséges
fejlettségi fokot, elküldtem neki fényem első
sugarát, amely ez az, amely a tanulatlan és
egyszerű embereket, akik közbenjárásom
hanghordozóiként szolgálnak, elragadtatásban
szólaltatja meg.
64. Ez a fénysugár csak előkészítő volt, olyan,
mint a hajnal fénye, amikor az új napot hirdeti.
Később az én fényem teljes egészében el fog
érni hozzátok, megvilágítva létezéseteket, és
eltüntetve a tudatlanság, a bűn és a
nyomorúság utolsó árnyékát is.
65. Ez az idő, amelynek hajnalát a
Végtelenben csodáljátok, a hatodik korszak,
amely az emberiség szellemi életében virrad a fény, a kinyilatkoztatások, az ősi próféciák és
elfeledett ígéretek beteljesedésének korszaka.
Ez a Hatodik Pecsét, amely, amikor feloldódik,
a bölcsesség tartalmát kiárasztja elmétekbe
egy igazsággal, megvilágosodással és
kinyilatkoztatással teli üzenetben. (269, 10 18)
66. Tanítványok, azt akarom, hogy a szívetek
erényei legyenek azok a ruhák, amelyek
elfedik a lelketek meztelenségét. Így szól
hozzátok a Vigasztaló Lélek, aki a második
korszakban ígéretet kapott.
67. Az Atya már tudott a fájdalomról és a
megpróbáltatásokról, amelyek az emberiséget
sújtani fogják, és a romlottságnak arról a
fokáról, amelyet az emberek el fognak érni. A
Vigasztaló eljövetele számotokra a Hatodik
Pecsét feloldását jelenti, vagyis az emberiség
fejlődésének új szakaszának kezdetét. Ettől
kezdve minden emberre isteni ítélet lesz
érvényben; minden élet, minden munka,
minden lépés szigorúan meg lesz ítélve. Ez egy
korszak vége, nem az élet vége.
68. Ez a bűnös idők lezárása, és szükséges,
hogy Isten Könyvének e Hatodik Pecsétjének
teljes tartalma kiáradjon a szellemi lényekre,
felrázva őket letargiájukból, hogy az ember

összeszedje magát, és megtapasztalja
szellemének harmóniáját az egész
teremtéssel, és felkészüljön arra az időre,
amikor a Bárány által feloldják a Hetedik
Pecsétet, amely elhozza a Fájdalmak
Kehelyének utolsó sarkait, de egyben az
igazság, a szeretet és az isteni igazságosság
diadalát is. (107, 17 - 19)
69. Azt akarom, hogy az emberiség ebben az
időben felkészüljön, hogy amikor az utolsó
pecsét feloldásra kerül, az emberek
tudatosítsák azt, és siessenek meghallani és
megérteni az új kinyilatkoztatások tartalmát.
Azt akarom, hogy a nemzetek és a népek
erősek legyenek, hogy ellenálljanak azoknak a
napoknak a szenvedéseinek.
70. Áldottnak fogom nevezni azokat, akik
tudják, hogyan kell túlélni azoknak az időknek
a látogatásait, és jutalmat adok nekik
kitartásukért és az Én hatalmamba vetett
hitükért, és egy új emberiség ősatyjaiként
hagyom meg őket. (111, 10 - 11)
71. Amikor a hetedik pecsét a hat másikkal
együtt bezárul, az a könyv is zárva marad,
amely Isten ítélete volt az emberek
cselekedetei felett, az elsőtől az utolsóig.
Akkor az Úr kinyit egy új, meg nem írt könyvet,
hogy feljegyezze benne a halottak
feltámadását, az elnyomottak
megszabadítását, a bűnösök újjászületését és
a jó győzelmét a gonosz felett. (107, 20)

39. fejezet - A földi és a szellemi Izrael
Izrael történelmi küldetése, kudarca
1 Bizony, mondom nektek, ha az emberek
megtartották volna a törvényt, amelyre a
lelkiismeret emlékeztette őket önmagukban,
nem lett volna szükség arra, hogy útmutatókat
vagy prófétákat küldjek nektek; és nem lett
volna szükség arra sem, hogy Uratok lejöjjön
hozzátok, és hogy Nekem kellett kőbe vésnem
a Törvényemet még az "Első alkalommal", és
hogy Nekem kellett emberré válnom és
emberként meghalnom a kereszten a
"Második alkalommal".
2 Amikor felemeltem egy népet, és
elhalmoztam őket a kegyelem ajándékaival,
nem azért tettem, hogy magukat
felmagasztalják és másokat megalázzanak,
hanem azért, hogy az igaz Istennek való
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engedelmesség és az emberek közötti
testvériség példája legyenek.
3 Ezt a népet választottam ki, hogy akaratom
eszközévé váljon a földön, és
kinyilatkoztatásaim hírnöke legyen, hogy
mindenkit meghívjon arra, hogy törvényem
szerint éljen, és hogy az egész emberiség végül
az Úr egyetlen népévé váljon.
4 Ez a nép sokat szenvedett - noha kiválasztott
volt -, mert azt hitte, hogy az örökség csak
neki jár, hogy Istene nem lehet a pogányok
Istene is, mert a többi népet idegennek
tekintette, és nem engedte őket részesülni
abból, amit az Atya rájuk bízott. Csak ezért
választottam el őket egy időre a többi néptől,
hogy ne fertőzzön meg őket a korrupció és az
anyagiasság.
5. De amikor önzővé vált, és azt hitte, hogy
nagy és erős, bebizonyítottam neki, hogy
hatalma és nagysága csalóka, és
megengedtem, hogy más nemzetek
megszállják és szolgaságba vezessék. Királyok,
fáraók és cézárok voltak az urai, bár én
felajánlottam, hogy én leszek az uruk.
6 az Atya végtelen Szeretetében újból
kinyilatkoztatta magát népének, hogy
szabadságot adjon nekik és emlékeztesse őket
küldetésükre; és ebben a jelen időben azért
jövök, hogy átadjam nekik szeretettanításaimat; de csak az én tekintetem képes
felfedezni az emberiség között Izrael
gyermekeit, akiket azért hívok és gyűjtök
össze, hogy befogadják a Szentlélek fényét.
7. Lelketek előtt kinyilatkoztattam magamat,
mert az az idő, amikor a természetben és
anyagi megnyilvánulások révén szóltam
hozzátok, amelyeket ti csodáknak neveztetek,
már régen elmúlt. Ma már érezhetsz Engem a
lelkedben, valamint a szíved mélyén.
8 Ebben az időben Palesztina nem volt tanúja
kinyilatkoztatásomnak, mert nem egy
bizonyos helyet keresek, hanem a ti
szellemeteket. Én "Izrael népét keresem a
szellem szerint", nem a vér szerint - azt a
népet, amely birtokolja azt a szellemi magot,
amelyet a korszakok során az Én kegyelmem
által kaptak. (63, 64 – 69)

9 Szükséges volt, hogy az Atya, miután
(Jézusban) eltávozott, elragadja népe kezéből
azt a földet, amelyet már az őseikre bíztak.
10 Egyesektől engesztelésül, másoktól pedig
jutalomként ragadták el; mert Kánaánnak azt a
földjét, a múlt idők szép Palesztináját csak a
szellem számára készítettem el, mint az ígéret
igazi földjének képét. Amikor ezeket a javakat
elvették az emberektől, az anyagias zsidó
hontalan maradt a földön; de a másik rész, a
hívők, akik mindig érezték jelenlétemet,
odaadóan maradtak Akaratomhoz, nem fájt
nekik, hogy elvesztették a múlt idők
örökségét, mert tudták, hogy az Atya új
kegyelemmel bízta meg őket: az Ő Igéjének, az
Isteni Igének, az Ő áldozatának, az Ő Vérének
örökségével.
11 A jelen időben, amikor népem, Izrael már a
harmadik korszakban él, még mindig két
csoportra osztva látom: A materializált, a földi
javakból meggazdagodott, mint önhatalmú
jóvátétel, amely hatalmával még a világ
alapjait is megremegteti, mert erejét,
tehetségét, a kegyelem ajándékait, amelyeket
az Atya a lelkére árasztott, önmaga,
becsvágya, nagysága szolgálatába állította.
12. Nézd meg, hogy ez a nép, még
materializmusának határain belül is, milyen
erősségről tett tanúbizonyságot
tudományaiban, akaratában,
intelligenciájában. Szíve mélyén neheztelést
őriz a korábbi éhínségek, rabszolgasorba
taszítások, megaláztatások miatt; ma azonban
erősen és büszkén kel fel, hogy megalázzon
más népeket, hogy megfélemlítse őket
hatalmával, hogy uralkodjon rajtuk. Ma ő
maga a jóllakott, és elégedetten nézi az
éhezők millióit és a rabszolgák, az arany, a
hatalom, a tudomány és a presztízsvágy
rabjainak nagy tömegeit.
13 De látom népem másik részét is, az
állhatatosak és hűségesekét - azokét, akik
mindig érezték jelenlétemet, akik mindig
felismerték jövetelemet az emberek között,
akik hittek kinyilatkoztatásaimban, és akik
mindennek ellenére engedelmeskedtek
nekem, és teljesítették parancsaimat.
14 Ez a másik rész nem csak ti vagytok, akik
tanúi voltatok megnyilvánulásomnak az
emberi értelem által ebben az időben; mert
Izrael szellemi népének egy része
szétszóródott az egész földön, és ott, ahol

A zsidó nép megosztása földi és spirituális
gondolkodású emberekre.
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mindegyikük van, befogadja gondoskodó
szeretetemet, érzi jelenlétemet, táplálkozik
kenyeremből és vár Engem, nem tudván, hogy
honnan és milyen módon fogok jönni, de vár
Engem.
15 de azok, akik nagyon jól tudják, hogyan
jöttem, hogyan tettem magam ismertté - akik
felkészültek az eljövendő időkre - ti vagytok
azok, akik az általam kiválasztott 144 000
ember részei vagytok, akiket én választottam
ki annak a népnek tizenkét törzséből száznegyvennégyezer, akik Izrael számos népe
előtt lesznek, mint 144 000 százados, akik a
harmadik korszak Szellembirkózása során a
Nagy Csatába vezetik őket.
16 Azt hiszitek, hogy az én népem örökre
megoszlik? Bizony mondom nektek: Nem!
Számodra eljött a tanítás, a világosság és a
próbák; azok számára eljött az
igazságosságom és hasonlóképpen a
látogatásom. Most nagy léptekkel vezetem
őket szellemük ébredése felé, és bár az első
pillanatban biztosan megtagadják majd
harmadik eljövetelemet a világra, ahogyan a
másodikat is megtagadták, azt mondom
nektek: Nincs már messze a megtérésük ideje.
Ősi hagyományaikban élnek, de én átlátok a
zsidó emberek elméjén és szívén, és tudatom
veletek, hogy inkább kényelemből és a
szellemi kinyilatkoztatásoktól való félelemből
ragaszkodnak hagyományaikhoz, mint saját
meggyőződésükből. Elzárkóznak a Túlvilág
megnyilvánulásaitól; de amit én javasolni
fogok nekik: a lemondás mindarról, ami
felesleges, az irgalom, a szeretet és az alázat
gyakorlása.
17 Szembe kell majd néznetek velük, és
mindketten fegyvert ragadtok: az egyik az
igére, a gondolatra, az imádságra és a
bizonyítékokra, a másik a tehetségükre, a
hatalmukra, a hagyományukra. De jelen leszek
ebben az összecsapásban, és valóban
győzedelmeskedni fog az igazságosságom,
győzedelmeskedni fog a szellemiség, a szellem
a test fölé emelkedik, meghajol és megalázza
azt, és akkor eljön Izrael törzseinek
megbékélése, az Úr népének egyesülése.
18 Amint ez a nép fel van szerelve, bizony
mondom nektek, teljesíteni fogja küldetését,
amíg be nem fejezi azt a nagy küldetést,
amelyet Isten az idők kezdete óta adott az Ő
kiválasztott népének, amely az Úr

kinyilatkoztatásainak elsőszülöttje és
gondviselője, hogy mint a testvérek
legidősebbje vezesse a többieket, megosztva
velük kegyelmét, és mindenkit az Atya
jobbjára juttatva. (332, 17 - 21)
Izrael szellemi népe
19. Amikor "népemről, Izraelről", az "Úr
népéről" beszélek, azokra gondolok, akik
szellemi küldetést hoztak magukkal a földre azokra, akik törvényemet ismertették, akik
hirdettek Engem, akik hűségesek voltak
Hozzám; akik hirdették az élő Isten létezését,
akik terjesztették a szeretet magvát, és akik
képesek voltak felismerni a Fiúban az Atya
jelenlétét és szavát. Ők azok, akik Isten népét
alkotják, ez Izrael, az erős, a hűséges, a bölcs
Izrael. Ez az én katonáim légiója, akik
hűségesek a törvényhez, az igazsághoz.
20 Azok, akik üldözték prófétáimat, akik
megtépázták hírnökeim szívét - azok, akik
hátat fordítottak az igaz Istennek, hogy
leboruljanak a bálványok előtt - azok, akik
megtagadtak Engem, kigúnyoltak Engem, és
követelték a véremet és az életemet, nem
tartoztak a kiválasztott néphez, még ha fajuk
miatt izraelitáknak is nevezték magukat; nem
tartoztak a próféták népéhez, a
megvilágosodottak csapatához, a hűséges
katonákhoz. Az "Izrael" ugyanis egy szellemi
név, amelyet jogtalanul használtak egy nép
uralmának elnyerésére.
21 Tudjátok meg azt is, hogy mindenki, aki az
én népemhez akar tartozni, megteheti ezt a
szeretetével, irgalmasságával, buzgóságával és
törvénytiszteletével.
22 Az én népemnek nincsenek meghatározott
országai vagy városai a világon, az én népem
nem egy faj, hanem minden fajban, minden
nép között jelen van. Ez a sokaság, akik itt
vannak, akik hallják szavamat és fogadják az új
kinyilatkoztatásokat, csak egy része az én
népemnek. Egy másik része szétszóródott a
földön, egy másik, a legnagyobb része pedig a
szellemi világban él.
23 Ők az én népem, akik ismernek engem és
szeretnek engem, akik engedelmeskednek
nekem és követnek engem. (159, 55 - 59)
24 Ma azt mondom nektek: Hol van az én
népem? Hol vannak azok, akik bölcsek a
megpróbáltatásokban, bátrak a harcokban és
állhatatosak a nehézségek között?
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Szétszóródtak az egész világon. De én a
hangommal indítom őket útnak, és lelkileg
egyesítem őket, hogy minden népet
megelőzzenek. De mondom nektek, hogy ma
minden fajból származó emberek fogják
megalkotni, akik megértik, hogy miből áll a
Szövetség, amelyet minden embertől várok.
25 Ez a nép bátor és vitéz lesz, de nem lesznek
testvérgyilkos fegyvereik, sem harci szekereik,
és nem fognak pusztító énekeket énekelni.
Zászlaja a béke, kardja az igazság, pajzsa pedig
a szeretet lesz.
26. Senki sem lesz képes felfedezni, hogy hol
van ez a nép: mindenütt ott van. Ellenségei
megpróbálják majd elpusztítani, de nem
lesznek képesek rá, mert sehol sem fogják
megtalálni a fizikai egységet, mert az egység, a
rend és a harmónia spirituális lesz. (157, 48 50)
27 Ebben az időben az igaz Izrael szelleme
mindenütt munkálkodik. A szellemek azok,
akik érzik jelenlétemet, akik várják
eljövetelemet, akik bíznak
igazságosságomban.
28 Amikor ezek a szavak máshová is eljutnak,
sokan gúnyolódni fognak rajtuk; de mondom
nektek, jobb lenne, ha nem tennék őket
gúnyolódásuk tárgyává, mert eljön majd az
óra, amikor felébrednek mély álmukból, és
rájönnek, hogy ők is Isten népének gyermekei.
29. Ezek az emberek tömegei itt, akik ma
Engem hallgatnak, tévedésbe eshetnek, ha
nem tanulmányozzák Igémet, és ha nem
szabadulnak meg földi-materiális
gondolkodásmódjuktól. Megtörténhet velük,
mint az első idők izraelita népével, amely
hallotta az Úr szavát, megkapta a törvényt és
prófétái voltak, miért is végül azt hitték, hogy
ők az egyetlen nép, amelyet Isten szeret súlyos tévedés, amelytől a nagy látogatások, a
megaláztatás, a száműzetés és a fogságnak
meg kell szabadítania őket.
30 tudnotok kell, hogy Szeretetem nem tudott
titeket faj vagy hitvallás szerint megosztani, és
amikor "az én népemről" beszélek, az csak
azért van, mert a legkorábbi idők óta készítem
elő a szellemeket, hogy a földre küldjem őket,
hogy fényükkel megvilágítsák az emberiség
útját.
31. Ők voltak az örök vándorok, akik
különböző nemzeteknél éltek, és sok
megpróbáltatáson mentek keresztül. Ez idő

alatt rájöttek, hogy az emberi törvények
igazságtalanok, hogy az emberi
érzésnyilvánítások nem igazak, és hogy az
emberek lelkében békétlenség van. (103, 10 14)
32 Isten népe ismét megjelenik majd az
emberiség között - nem egy fajban
megtestesült nép, hanem egy nagy szám, az
Én tanítványaim légiója, akikben nem a vér, a
faj vagy a nyelv számít, hanem a Lélek.
33. Ez a nép nem fog arra szorítkozni, hogy
tanításomat írásokon keresztül tanítsa. Ahhoz,
hogy a szavaknak életük legyen, meg kell élni
őket. Ez a nép nemcsak írások és könyvek
terjesztője lesz, hanem példák és tettek
terjesztője is.
34 Ma megszabadítalak titeket minden
felesleges dologtól, a tisztátalantól és a
tévelygéstől, hogy bevezetjelek benneteket az
egyszerű és tiszta életbe, amely fölé a lelketek
szárnyalhat, és amelyről a cselekedeteivel tesz
tanúságot; megszabadítalak benneteket
minden tisztátalantól és tévelygéstől, hogy
bevezetjelek benneteket az egyszerű és tiszta
életbe, amely fölé a lelketek szárnyalhat, és
amelyről a cselekedeteivel tesz tanúságot.
35. Amikor eljön az idő, bemutatom népemet
az emberiségnek, és sem a Mester nem fog
szégyenkezni tanítványai előtt, sem a
tanítványok nem fogják megtagadni
Mesterüket. Ez az idő egybe fog esni a
világnézetek háborújának idejével, amelyből,
mint a béke lehelete, mint egy fénysugár, a
spiritualizmus fog felemelkedni. (292, 28 - 31)
36. Népem növekszik, szaporodik, nemcsak a
földön, hanem a szellemi világban is. E
szellemi sokaságok között vannak azok, akik
vérségi kötelékben álltak veletek, akár a
szüleitek, akár a testvéreitek, akár a
gyermekeitek voltak.
37. Ne lepődjetek meg, amikor azt mondom
nektek, hogy népem olyan sokan vannak, hogy
a földön nem lenne elég hely számukra, és
hogy sokkal többen lesznek. Amint
egyesítettem őket, és egyetlen gyermekem
sem hiányzik, a végtelenséget kapják otthonul,
a fény és a kegyelem szféráját, amelynek nincs
vége.
38. Itt a földön csak felkészítelek benneteket,
a szükséges utasításokat adom nektek a
Tanításomon keresztül, hogy tudjátok, hogyan
juthattok közelebb ahhoz az élethez. Ez az
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emberiség csak egy része Isten népének.
Szükséges, hogy mindenki ismerje ezeket a
tisztázásokat, hogy életét a tökéletesség
eszménye felé irányíthassa.
39. Ez az isteni üzenet, amely az emberi
hanghordozó ajkán keresztül kimondott
szavam, akaratom szerint minden emberhez el
fog jutni. Az én szavam a világot hívó harang,
lényege felébreszti és felébreszti a népeket,
hogy elgondolkodjanak a spiritualizáción, a
szellem eme élet utáni sorsán. (100, 35 - 37)

meghatározó, vagy a hiúság az, ami arra
készteti őket, hogy kérjék, hogy hívjam őket.
Próbára teszem tanítványaimat, és meg
fognak győződni arról, hogy szavam nem
alaptalan.
45. A jel az a láthatatlan jel, amellyel az, aki
szeretettel, tisztelettel, buzgalommal és
alázattal viseli, teljesíteni tudja feladatát.
Akkor képes lesz rájönni, hogy a jel egy isteni
kegyelem, amely a fájdalom fölé emeli, amely
megvilágosítja őt a nagy
megpróbáltatásokban, amely mély
felismeréseket tár fel előtte, és amely
megnyitja számára, ahol csak akarja, azt az
utat, amelyen a szellem halad előre.
46. A jel olyan, mint egy láncszem, amely
összeköti azt, aki birtokolja, a szellemi világgal;
ez az eszköz arra, hogy a szellemi világ
gondolata és szava megnyilvánuljon a ti
világotokban, ezért mondom nektek, hogy a
megjelölt személy az Én küldöttem, hogy ő az
Én küldöttem és az Én eszközöm.
47 Nagy a feladat és a felelősség is, amit a
megjelölt személy a munkámmal szemben
visel. De nincs egyedül az útján, mindig ott van
mellette az őrangyal, aki megvédi, vezeti,
inspirálja és bátorítja.
48. Milyen erős volt az, aki szeretettel tudott
ragaszkodni a keresztjéhez, és milyen nehéz és
keserves volt az útja annak a kiválasztottnak,
aki nem találta magát késznek arra, hogy a
"Harmadik Időben" viselje a kiválasztott isteni
jelét.
49. Azt mondom mindazoknak, akik hallgatnak
Engem, hogy tanuljanak meg figyelni és
imádkozni, szeretettel viselni keresztjüket, és
igazságosan és engedelmesen cselekedni,
hogy ez az élet, amely szellemetek számára a
legfényesebb reinkarnáció, ne váljon
meddővé, és később ne sírjatok az
elvesztegetett idő és a ki nem használt
képességek miatt.
50 Gondolkodjatok el mindannyian ezen az
utasításon, akár megjelöltétek, akár nem,
mert mindannyiótoknak sorsotok van, amelyet
be kell töltenetek az én munkámban. (306, 3 –
4 & 7 - 12)
51. Nagyon sokan vannak "Izrael törzsei a lélek
szerint". Mindegyikük közül kiválasztok
tizenkétezer embert, és megjelölöm őket a
homlokukon. De "Izrael népe" nem

A 144000 kiválasztott és megjelölt
40. Annak érdekében, hogy Munkámat ebben
a Harmadik Korszakban terjesszem,
kiválasztottam a nagy tömegek közül 144 000
szellemet, és az isteni fény csókjával jelöltem
meg őket, nem Júdás-csókkal, és nem is egy
olyan szövetség pecsétjével, amely veszélybe
sodorja a szellemeteket. Az én jelem az a jel,
amelyet a Szentlélek helyez a kiválasztottjaiba,
hogy betöltsenek egy nagyszerű küldetést
ebben a "Harmadik Korszakban".
41. Azok, akik ezt a jelet viselik, nem mentesek
a veszélytől - ellenkezőleg, ők nagyobb
kísértésnek és próbatételnek vannak kitéve,
mint a többiek. Emlékezzetek az általam
kiválasztott tizenkettő mindegyikére a
Második Korszakban, és meg fogjátok
erősíteni, amit mondok nektek. Voltak
közöttük kétségek, gyengeség, zavarodottság
pillanatai, és volt olyan is, aki elárult Engem,
amikor egy csókkal átadott Engem
hóhéraimnak.
42. Hogyan ne kellene e kor kiválasztottjainak
vigyázniuk és imádkozniuk, hogy ne
engedjenek a kísértésnek! De bizony mondom
nektek, lesznek árulók a száznegyvennégyezer
között.
43 A jel az elhagyatottságot, a megbízatást és
az Istennek való elszámoltathatóságot jelenti.
Ez nem garancia a kísértések vagy betegségek
ellen; mert ha így lenne - milyen érdemei
lennének a választottamnak? Milyen
erőfeszítést tenne a lelked, hogy hűséges
maradj az én szavamhoz?
44. Azért beszélek így hozzátok, mert sok szív
van itt az emberek között, akik szeretnének a
kiválasztottak eme számához tartozni. De
láttam, hogy a jel által nyújtott ajándékaim
révén az emberiség szolgálatának vágyánál
sokkal inkább a biztonságérzet vágya a
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korlátozódik 144 000-re. A Kiválasztott Nép
mérhetetlenül nagy.
52. A Mester azt tanította nektek A Második
Korszakban, hogy sokan vannak a meghívottak
között, és kevesen a kiválasztottak között; de
Izrael egész "népe" meg lesz hívva, és én
144000-et jelölök ki közülük. Mindegyikben
elhelyezem a békét, a spiritualitást és a
Szellemtől-szellemig való beszélgetés
kezdetét. (312, 7 - 8)
53. Én vagyok az egyetemes Atya, szeretetem
minden szívbe leszáll. Eljöttem a föld minden
népéhez. De ha ezt a mexikói nemzetet
választottam ki, hogy Igém és
kinyilatkoztatásaim teljes teljességükben
kiáradjanak rá, akkor azért, mert alázatosnak
találtam, mert erényeket fedeztem fel
lakóiban, és megtestesítettem bennük az
"Izrael népe" szellemi lényeit.
54. De nem mindenki tartozik ehhez a
nemzetiséghez, nem mindenki megtestesült. A
világon szétszórva még mindig élnek azok a
lelkek, akik a kiválasztottak közé tartoznak.
Megjelöltem őket, megnyitottam a szemüket,
érzékennyé tettem a szívüket, és lélektől
lélekig beszélnek Velem. (341, 25)
55. Az emberiség között az általam megjelölt
144 000 ember egy része él. Az Én szolgáim
szétszóródtak az egész világon, és teljesítik
küldetésüket, hogy imádkozzanak a békéért és
dolgozzanak az emberek testvériségéért. Nem
ismerik egymást, de beteljesítik sorsukat hogy megvilágítsák embertársaik útját egyesek intuitív módon, mások e
Kinyilatkoztatás által megvilágítva.
56. Akiket az én szeretetem fémjelez, azok
részben egyszerű emberek; de vannak olyanok
is, akiket a világ tisztel. Csak életük
szellemiségéről, műveikről,
gondolkodásmódjukról és az isteni
kinyilatkoztatások megértéséről lehet őket
felismerni. Nem bálványimádók, nem
szenteskedők és nem komolytalanok. Úgy
tűnik, hogy nem gyakorolnak vallást, és mégis
van egy belső istentisztelet a szellemük és az
Uruk között.
57. A Szentlélek világosságával megjelöltek
olyanok, mint a mentőcsónakok, ők az őrök,
ők a tanácsadók és a bástyák. Lelki
világossággal, békével, erővel, gyógyító
balzsammal, kulcsokkal, amelyek titokban
kinyitják a legnehezebben nyíló ajtókat,

"fegyverekkel" láttam el őket, hogy leküzdjék
a mások számára leküzdhetetlen akadályokat.
Nem szükséges, hogy világi címeket
mutassanak be ahhoz, hogy képességeiket
elismerjék. Nem ismerik a tudományokat, és
mégis "orvosok"; nem ismerik a törvényeket,
és mégis tanácsadók; szegények földi
javakban, és mégis sok jót tehetnek életük
útján.
58. E tömegek közül, akik azért jöttek ide,
hogy befogadják az igémet, sokan csak azért
jöttek, hogy megerősítsék a megbízatásukat.
Mert nem a földön volt az, ahol a szellemi
ajándékokat adományozták nekik, vagy ahol a
megbízatást adták nekik. Bizony mondom
nektek, minden szellemnek az a fénye,
amelyet a fejlődés hosszú útja során szerzett.
(111,18 - 21)
59. Az emberiség hívővé válik, Munkám
elterjed az egész világon. A 144 000
megjelöltel kezdem, akik engedelmesen,
szeretettel és odaadással fognak harcolni a
hit- és világnézeti viták idején. E harc
közepette olyanok lesznek, mint egy láncszem,
amely nem a szolgaság láncát, hanem a
szabadság és testvériség jellemezte szellemi
szövetséget kínálja a világnak. Ezek a katonák
nem lesznek egyedül; Szellemi Világom elkíséri
és megvédi őket. Útjuk során csodákat fognak
tenni, és így tanúságot tesznek az
igazságomról. (137,9)

40. fejezet - A jó és a rossz erői
A jó és a rossz eredete
1. Amikor az Atya megteremtett téged, a
mennyei létra első fokára helyezett, hogy
lehetőséged legyen arra, hogy valóban
megismerd és megértsd Teremtődet,
miközben ezen az úton haladsz. De milyen
kevesen indultak el a fejlődés felfelé vezető
útján, miután elhagyták az első lépcsőfokot! A
legtöbben összefogtak engedetlenségükben és
lázadásukban, rosszul használták ki a
szabadság ajándékát, és nem hallgattak a
lelkiismeret szavára; hagyták, hogy az anyag
uralkodjon rajtuk, és így kisugárzásaikkal
létrehoztak egy hatalmat - a gonosz hatalmát , és szakadékot ástak, amelybe befolyásuk
kénytelen volt magával rántani testvéreiket,
akik véres harcot kezdtek gyengeségeik és
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romlottságuk, valamint a magasztosság és
tisztaság iránti vágyuk között. (35, 38)
2 Az eredendő bűn nem a férfi és a nő
egyesüléséből származik. Én, a Teremtő
rendeltem el ezt az egyesülést, amikor azt
mondtam mindkettőnek: "Növekedjetek és
sokasodjatok". Ez volt az első törvény. A bűn
abban állt, hogy az emberek visszaéltek a
szabad akarat ajándékával. (99, 62)
3. A "test" [lélek] fél a szellemmel való harctól,
és a világ örömein keresztül keresi a kísértés
módját, hogy megakadályozza, vagy legalábbis
késleltesse a felszabadulást. Nézd meg, hogy
az emberben ott van a saját kísértője! Ezért
mondtam, hogy amikor legyőzi önmagát,
akkor megnyerte a csatát. (97, 37)
4 Ebben az időben, amikor még a levegőt, a
földet és a vizet is megmérgezi az emberek
gonoszsága, milyen kevesen vannak, akiket
nem fertőzött meg a gonoszság vagy a
sötétség. (144, 44)
5 Az emberiség panasza elér hozzám; a
gyermekek, az ifjúság, az érett korú férfiak és
nők, valamint az öregek gyötrelme
felemelkedik. Ez a kiáltás igazságot követel,
könyörgő könyörgés a békéért, a Lélektől
származó irgalomért. Mert a szeretet magja
ebben a világban megromlott, és tudjátok, hol
van most a szeretet? Az emberi szív
legbensőbb részében, olyan mélyen, hogy az
ember képtelen felfedezni, mert a gyűlölet, a
hatalomvágy, a tudomány és a hiúság eltiporta
a magot, és nincs benne sem spiritualitás, sem
irgalom. A szenvedés kelyhe egyre jobban és
jobban megtelik, és a világ minduntalan
kiissza. (218, 12)
6 Oltárról oltárra, rítusról rítusra, szektáról
szektára járnak az emberek, akik az élet
kenyerét keresik, de nem találják, és a
csalódástól káromlókká válnak, cél nélküli
utakat járnak, és Isten és törvény nélkül élnek.
7 De ne feledjétek, emberek, hogy közöttük
vannak a nagy szellemi lények, hogy közöttük
fedezem fel a Szentlélek prófétáit és
tanítványait! (217, 49)
8 A felekezetekben az emberek felismerték a
gonosz hatalmát, és emberi alakban
megszemélyesítették azt. Felismerték, hogy
hatalmas királysággal rendelkezik, és
különböző neveket adtak neki. Az emberek
félnek, amikor azt hiszik, hogy közel van,
anélkül, hogy megértenék, hogy a kísértés a

szenvedélyekben, a gyengeségekben
gyökerezik, amelyeket a jó és a rossz egyaránt
felkavar az emberben.
9. A Gonosz uralkodik a világban ebben az
időben, és olyan erőt, hatalmat teremtett,
amely mindenben megnyilvánul. A szellemi
térben pedig tökéletlen, zavaros szellemi
lények légiói élnek, akik hajlamosak a
gonoszságra és a bosszúra, és akiknek ereje az
emberi gonoszsággal egyesülve alkotja a
gonosz királyságát.
10. Ez a hatalom a "második korszakban"
szembeszállt Jézussal, és megmutatta neki az
országát. A mindenre érzékeny "testem"
kísértésbe esett, de szellemi erőm legyőzte a
kísértést; mert nekem kellett legyőznöm a
világot, a "testet", a kísértést és a halált, mert
én voltam a Mester, aki azért jött le az
emberek közé, hogy példát mutasson az
erőből. (182, 42 – 43)
11 A lelketekben érzett békéről ismerhetitek
meg jelenlétemet. Rajtam kívül senki más nem
adhat nektek igazi békét. Egy sötétségből
származó szellemlény nem adhatná neked.
Azért mondom ezt nektek, mert sok szív fél
egy csábító lény csapdáitól, akinek az emberek
képzeletük szerint adtak életet és formát.
12. Milyen rosszul értelmezték az emberek a
Sötétség Fejedelmének létezését! Végül is
hányan hittek jobban az ő erejében, mint az
enyémben, és milyen messze voltak az
emberek az igazságtól!
13 A rossz létezik, belőle származik minden
rossz és bűn, vagyis mindig is léteztek azok,
akik rosszat tesznek, mind a földön, mind más
otthonokban vagy világokban. De miért
személyesíted meg az összes létező gonoszt
egyetlen lényben, és miért állítod szembe az
Istenséggel? Megkérdezem: Abszolút és
végtelen hatalmam előtt mi a tisztátalan lény,
és mit jelent a te bűnöd az én
tökéletességemmel szemben?
14 A bűn nem a világból származik. Amikor a
szellemek Istentől jöttek ki, egyesek
megmaradtak a jóban, míg mások, letérve
erről az útról, egy másikat, a gonosz útját
teremtették meg.
15. A szavakat és a példázatokat, amelyek
kinyilatkoztatásként, képekben adattak nektek
a múlt időkben, az emberiség tévesen
értelmezte. Az embereknek a természetfeletti
dolgokról való intuitív tudását befolyásolta a
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képzeletük, és így a gonosz hatalma körül
apránként tudományokat, kultuszokat,
babonás elképzeléseket és mítoszokat
alakítottak ki, amelyek napjainkig
fennmaradtak.
16. Istentől nem jöhetnek ki ördögök; ezeket
te találtad ki a te elméddel. Hamis az
elképzelésetek arról a lényről, akit állandóan
ellenfélként állítotok szembe Velem.
17 Megtanítottalak benneteket arra, hogy
vigyázzatok és imádkozzatok, hogy
megszabaduljatok a kísértésektől és a rossz
befolyásoktól, amelyek emberektől és szellemi
lényektől egyaránt származhatnak.
18. Azt mondtam nektek, hogy a szellemet
helyezzétek a "test" [lélek] fölé, mert ez
utóbbi gyenge teremtmény, amely állandóan a
bukás veszélyének van kitéve, ha nem
vigyáztok rá. A szív, az elme és az érzékek
olyan nyitott ajtók, amelyeken keresztül a
világ szenvedélyei megostorozzák a szellemet.
19 Ha azt képzeltétek, hogy a sötétség lényei
olyanok, mint a szörnyek, én csak tökéletlen
teremtményeket látok bennük, akik felé
kinyújtom a kezemet, hogy megmentsem
őket, mert ők is az én gyermekeim. (114, 54 –
62)
20 Valahányszor valami jót teszel, azt
mondod: "Nemes vagyok, nagylelkű vagyok,
jótékonykodom, ezért teszem ezt". Azt
mondom neked: Ha ezeket a cselekedeteket
Uratok nevében tennétek, alázatosak
lennétek, mert a jóság Istentől származik, és
én adományoztam azt a lelketeknek.
21 Aki tehát jó cselekedeteit emberi szívének
tulajdonítja, megtagadja Lelkét és azt, aki
ezeket az erényeket adta.
22 Másrészt, ha valami rosszat teszel,
mossátok kezeiteket, mint Pilátus tette, és az
Atyára hárítjátok a tettet, mondván: "Isten
akarata volt, meg van írva, Isten akarta, ez a
végzet".
23. Azt mondod, hogy semmi sem történik
Isten akarata nélkül, hogy feloldozzon téged a
hibáid alól. De valóban, mondom nektek,
tévedtek, mert a hibáitok, a nyomorúságotok
Isten akarata nélkül történik.
24 Ismerjétek fel, hogy a Mindenható soha
nem kényszerít titeket erőszakkal, az ő
hatalmával. Ezt teszitek a gyengébb
testvéreitekkel.

25 Bizony mondom nektek: a gonoszság, a
becstelenség, az egyetértés hiánya a tiétek; a
szeretet, a türelem, a lelki béke Istentől
származik.
26 Amikor szeretsz, mindig a lelked Teremtője
az, aki inspirál téged. Másrészt, amikor
gyűlölsz, akkor te vagy az, a gyengeséged az,
ami hajt és tönkretesz. Amikor valami rossz
történik az életedben, biztos lehetsz benne,
hogy te vagy az oka.
27 De aztán megkérdezitek magatokat: Miért
engedi ezt meg Isten? Nem szenved a bűneink
miatt? Nem sír-e Ő is, amikor lát minket sírni?
Mibe kerülne Neki, ha megkímélne minket
ezektől a bukásoktól?
28 Mondom nektek, amíg nem szerettek,
addig Isten olyasvalami lesz számotokra, amit
nem érthettek meg, mert Teremtőtök
nagylelkűsége meghaladja
felfogóképességeteket.
29 Légy erős, nagyszerű, bölcs, tanulj meg
szeretni. Ha szeretsz, nem lesz többé gyermeki
vágyad arra, hogy megpróbáld megfejteni
Istent, mert akkor látni és érezni fogod Őt, és
ez elég lesz neked. (248, 29 – 32)
büszkeség és alázat
30. Legyen az alázat az egyik legjobb
szövetségesed a lelki felemelkedés eléréséhez.
Mert a Mennyek Országának kapui, amely a
Lélek Országa, teljesen bezárulnak az arrogáns
ember előtt. Soha nem ment át rajtuk, és nem
is fog sikerülni neki. De ha alázatos lesz, Én
leszek az első, aki megdicséri őt, és az Én
kegyelmem lesz az, ami megnyitja előtte az
örökkévalóság kapuját. (89, 45)
31. 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
felismeritek, 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
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suttogások visszhangját hallanád a lelkedben.
(248, 22)
32. Tanítványok: Amikor az embernek valódi
ismerete van az általa elkövetett művekről,
nem engedi, hogy a hiúság elvakítsa. Tudja,
hogy ha ez a nemtelen érzés behatolna
lényébe, intelligenciája elhomályosulna, és
többé nem lenne képes haladni a fejlődés
útján, megállna és letargiába süllyedne.
33 A hiúság sok népet tönkretett, sok virágzó
nemzetet elpusztított, és kultúrátokat
lerombolta.
34 Amíg a népek eszményei a lendület, a
hatékonyság és a haladás voltak, addig
bőséget, pompát és jólétet tapasztaltak. De
amikor az arrogancia felsőbbrendűnek
éreztette őket, amikor a felfelé haladás
eszményét felváltotta a kielégíthetetlen
ambíció, hogy lépésről lépésre, anélkül, hogy
észrevették volna, és anélkül, hogy akarták
volna, mindent magukénak éreztek, elkezdtek
lerombolni mindent, amit felépítettek, és
végül a szakadékba zuhantak.
35. Az emberiség történelme tele van ilyen
tapasztalatokkal. Ezért mondom nektek, hogy
helyes, ha egy "nép" nagy eszmékkel kel fel a
világban, akik bár mindig tudatában vannak
jótetteiknek, mégsem képzelnek el róluk
semmit. Így a pályája nem fog megállni, és az
eddig elért pompa holnap felülmúlható lesz,
és később újra növekedni fog.
36. Amikor így beszélek hozzátok, nemcsak
anyagi célokkal próbállak inspirálni
benneteket: Azt akarom, hogy szavaimat
helyesen értelmezzétek, hogy tudjátok,
hogyan alkalmazzátok őket a szellemi és az
anyagi dolgokra egyaránt.
37. A hiúság nem csak az anyagi életben sújtja
az embert, és annak bizonyítékául, amit
mondok, gondoljatok a nagy felekezetek
bukására és bukására, amelyeket a hiúság, a
gőg, a hamis pompájuk alapjaiban rágott meg.
Valahányszor azt hitték, hogy hatalmuk
csúcsán vannak, jött valaki, és felrázta őket
álmaikból, megmutatta nekik tévedéseiket,
tévelygéseiket, a Törvénytől és az Igazságtól
való eltérésüket.
38 Csak törvényem valódi megismerése és
beteljesítése által a lelkiismeret arcán
keresztül lesz képes ez az emberiség magas
életre emelkedni; mert a lelkiismeret, amely
az én világosságom, tökéletes, felhőtlen, igaz,

soha nem válik hiábavalóvá és nem jár görbe
utakon. (295, 18 – 24)
A jó, a jóakaratú ember
39 Tanuljatok meg Engem megismerni,
mindannyian, hogy senki se tagadjon meg
Engem - ismerjetek meg Engem, hogy az
Istenről alkotott elképzelésetek az igazságon
alapuljon, és tudjátok, hogy ahol a jóság
megmutatkozik, ott vagyok Én.
40 A jóság nem keveredik semmivel. A jóság az
igazság, a szeretet, az irgalom, a megértés. A
jóság világosan felismerhető és
összetéveszthetetlen. Ismerd fel, hogy ne
tévedj.
41 Mindenki más-más utat járhat; de amikor
mindannyian találkoznak egy ponton, ami a jó,
akkor végül felismerik és egyesülnek.
42 Nem úgy, amikor kitartóan becsapják
magukat, a jónak a rossz látszatát adják, és a
rosszat jónak álcázzák, ahogyan ez a mostani
emberek esetében történik. (329, 45 – 47)
43. Csaknem kétezer éve ismételgetitek azt a
mondatot, amelyet a betlehemi pásztorok
hallottak: "Béke a földön a jóakaratú
embereknek"; de mikor tettétek tettekre a
jóakaratot, hogy jogot szerezzetek a békére?
Bizony mondom nektek, inkább az
ellenkezőjét tettétek.
44 elvesztettétek a jogot, hogy ezt a mondatot
ismételjétek; ezért ma új szavakkal és
tanításokkal jövök, hogy ezek ne mondatok és
frázisok legyenek, amelyeket az elmétekbe kell
vésnetek, hanem tanításom értelme hatoljon
be a szívetekbe és a szellemetekbe.
45. Ha el akarod ismételni szavaimat, ahogyan
én adom őket neked, tedd meg; de tudd, hogy
amíg nem érzed őket, addig nem lesz hatásuk.
Mondd ki őket bensőséges érzéssel és
alázattal, érezd, hogy visszhangzanak a
szívedben, és én úgy fogok válaszolni neked,
hogy egész lényed megremeg. (24, 33 – 34)
46. Ismét 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,
szükségszerűen érezniük kell jelenlétemet mind a szellemükben, mind az emberi
életükben, küzdelmeikben, szükségleteikben,
megpróbáltatásaikban.
202

47. 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.
48. 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 fejlődjön. Te jobban
tudod nálam, hogy mi a szükséges számomra.
Nem adhatsz nekem semmit, amire nincs
szükségem. Legyen meg tehát a te akaratod
nekem."
49 Boldogok, akik így gondolkodnak és
imádkoznak, mert Mesterük példáját keresik,
hogy életük megpróbáltatásaiban is
alkalmazzák. (258, 52 – 53)

embereket a gonosz erői vagy hatásai elleni
harcra, azt mondom nektek, hogy ezek az
imádság, a Törvényben való kitartás, az
Igémbe vetett hit és az egymás iránti szeretet
voltak. (40, 65 - 70)
56 A gonoszság nőtt az emberek között, az én
népem. A jóság, az erény, a szeretet gyenge
volt a gonoszság, a betegségek, a járványok, a
dögvészek és a szerencsétlenségek
inváziójával szemben. Mindaz, ami a romlás
magva, megfertőzte a jók szívét, egyeseket
megbotlásra késztetett, megtizedelte a hívők
számát, mert a gonosz nagy hatalmat
gyakorolt az emberiség felett.
57. A nektek biztosított akarati szabadság
kedvéért hagytam, hogy ez megtörténjen.
Mert minden romlottság, minden sötétség és
az emberek megtévesztése mögött ott van egy
isteni fény, a lelkiismeret, amely nem múlik el,
és soha nem is fog elmúlni. Van egy eredeti
entitás, amely a Lélek, amely szeplőtelenül
megőrzi az Atyától kapott csókot, és amely az
Isteni Pecsét, amellyel minden gyermekemet a
küzdelem útjára küldtem. E tulajdonsága
révén e szellemek egyike sem fog elveszni.
(345, 11 –12)

Gonosz, az ember a gonoszság rabja
50 Ebben az időben a gonosz befolyása
nagyobb, mint a jóé. Ezért az emberiségben
uralkodó erő a gonoszság ereje, amelyből az
önzés, a hazugság, a paráznaság, a gőg, a
káröröm, a rombolás és minden alantas
szenvedély ered. Ebből a felborult erkölcsi
egyensúlyból erednek az embert gyötrő
betegségek.
51. Az embereknek nincsenek fegyvereik, hogy
harcoljanak ezekkel az erőkkel szemben.
Legyőzték őket, és fogolyként vitték őket a
lelki fény, egészséges öröm és a jóra való
törekvés nélküli élet szakadékába.
52 Most, amikor az ember azt hiszi, hogy a
tudás csúcsán van, nem tudja, hogy a
szakadékban van.
53. Én, aki ismerem kezdeteteket és jövőtöket
az örökkévalóságban, a legkorábbi időktől
fogva fegyvereket adtam az embereknek,
amelyekkel harcolhatnak a gonosz erői ellen.
De ők megvetették őket, és inkább a
gonosznak a gonosz ellen vívott harcát
részesítették előnyben, amelyben senki sem
győz, mert mindannyian vereséget
szenvednek.
54 Meg van írva, hogy a gonosz nem fog
győzni, ami azt jelenti, hogy az idők végén a jó
győzedelmeskedik.
55. Ha megkérdezitek tőlem, hogy mik voltak
azok a fegyverek, amelyekkel felvérteztem az

A jó és a gonosz harca
58. Ti is meglepődtetek azon az erőszakon,
amelyet a férfiak és a nők gonoszságukban
nyilvánítottak meg emberi létetek minden
korszakában. A történetírásod könyve
összegyűjtötte a nevüket. Létezésetek
emlékkönyvében, abban a könyvben, amelybe
Isten minden tetteteket, minden
cselekedeteteket leírja és feljegyzi, az ő nevük
is szerepel, és csodálkoztatok, hogy egy elme,
egy emberi szív ennyi erőt képes tartalmazni a
rosszra, ennyi bátorságot képes fenntartani,
hogy ne borzongjon meg saját tetteitől; hogy
el tudja hallgattatni lelkiismerete hangját,
hogy ne hallja meg Isten számonkérését,
amelyet rajta keresztül minden gyermekétől
megkövetel. És milyen gyakran volt e bolygón
e szellemek élete hosszú és tartós.
59. Azokat az embereket, akik az akarat
szabadsága miatt ellenálltak szeretetemnek és
igazságosságomnak, éppen az
engedetlenségüket használtam fel és
használtam ki, hogy szolgáimmá tegyem őket.
Azt gondolván, hogy szabadon cselekszenek,
minden gondolatuk, szavuk és tettük az Én
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igazságosságom eszköze volt, mind
önmagukkal, mind másokkal szemben.
60 De mikor ér véget ez az uralom? - Az Atya
azt mondja nektek: A gonosz uralma soha nem
uralkodott az emberiségen, mert még a
legnagyobb romlottság idején is voltak
hozzám hűséges emberek, akik
engedelmeskedtek utasításaimnak, és
törvényem apostolai. De a küzdelem mindig is
létezett a kezdetektől fogva.
61 E két erő közül melyik volt eddig fölényben
a csatában? a gonoszságé! Ezért kellett
fizikailag is hallhatóvá tennem magam
közöttetek, hogy mellettetek álljak, hogy
újraéleszthessem a reményt és a belém vetett
hiteteket, hogy meleget adjak a szíveteknek és
elmondjam nektek: nem vagytok egyedül az
úton, soha nem hazudtam nektek. Soha nem
szabad megváltoztatnotok azokat az elveket,
amelyeket belétek helyeztem. Ez a jóság és a
szeretet útja. (345, 48 – 49)
62. Nézd, hogyan töri meg világod ködét a
fényem. Harcolok az emberek ellen, de csak
azért, hogy kiirtassak minden gonoszságot,
ami a szívükben él. Szeretetem Fényét és
Erejét azokba helyezem, akik hűségesen
követnek Engem, és ezek majd azt mondják:
"Keressük meg a sárkányt, amely leselkedik
ránk - a fenevadat, amely bűnre és az Úr
megsértésére késztet bennünket". Keresni
fogják a tengereken, a sivatagban, a
hegyekben és az erdőkben, a láthatatlanban,
és nem fogják megtalálni, mert az ember
szívében él. Csak ez szült, és ott nőtt ki, amíg
uralni nem kezdte a földet.
63. Amikor az Én fénykardom villanása
megsebzi minden egyes ember szívét, a
gonoszságból származó erőszak egyre
gyengülni fog, amíg el nem múlik. Akkor azt
fogod mondani: "Uram, kegyelmed isteni
erejével legyőztem a sárkányt, amelyről azt
hittem, hogy a láthatatlanból leselkedik rám,
anélkül, hogy gondoltam volna, hogy a saját
szívemben hordozom.".
64 Ha egyszer minden emberben felragyog a
bölcsesség - ki meri akkor még mindig a jót
gonosszá változtatni? Ki fogja akkor még
mindig feladni az örökkévalót a mulandóért?
Bizony mondom nektek, senki, mert
mindannyian erősek lesztek az Isteni
Bölcsességben. A bűn nem más, mint a

tudatlanság és a gyengeség eredménye. (160,
51 – 54)
Csábítások és csábítások
65 Az emberiség sok "fát" termeszt; az
emberek éhsége és nyomorúsága arra készteti
őket, hogy árnyékot és gyümölcsöt keressenek
azokon, amelyek üdvösséget, igazságot vagy
békét kínálnak nekik. Ezek a fák az emberek
tanításai, amelyeket gyakran a gyűlölet, az
önzés, a hatalomvágy és a nagyzási vágy
ihletett. Gyümölcseik a halál, a vér, a pusztítás
és az ember életének legszentebb dolgának, a
hit, a gondolat, a beszéd szabadságának
meggyalázása - egyszóval az elme
szabadságának kirablása. A sötét erők azok,
amelyek felemelkednek, hogy harcoljanak a
fény ellen. (113, 52 – 53)
66. Megmondtam nektek, szeretett Izrael,
hogy eljön az idő, amikor rossz szájhősök
fognak felemelkedni, hogy egy hamis Jézusnak
adjanak hozzáférést, és anyagi törekvéseikben
megtévesztenek, azt mondván, hogy rajtuk
keresztül beszél a Mester. Hamis "vezetők" és
hamis "próféták", hamis "katonák" fognak
felemelkedni, akik igéjükkel és anyagi
törekvéseikkel megpróbálnak majd tévútra
vezetni benneteket a fény és az igazság
útjáról. (346, 38)
67. Imádkozzatok, ismerjétek fel, hogy most
van az az idő, amikor igazságosságom és
világosságom felkavarta az összes sötét erőt.
Ez egy nehéz és veszélyes időszak, mert még a
sötétségben élő lények is úgy tesznek majd,
mintha a fény lényei lennének közöttetek,
hogy elcsábítsanak és összezavarjanak
benneteket. Azért adom nektek a
világosságomat, hogy ne térjetek le az útról, és
ne hagyjátok magatokat megtéveszteni azok
által, akik hiába veszik fel a nevemet.
68. A megtévesztők nemcsak láthatatlan
lények, hanem emberekben megtestesülve is
megtaláljátok őket, akik olyan tanításokról
beszélnek nektek, amelyek fénynek tettetik
magukat, de ellentmondanak tanításaimnak.
Ne hallgassatok rájuk. (132, 7 – 8)
69. Az Én Királyságom erős és hatalmas, és ha
megengedtem, hogy egy másik hatalom az Én
erőm és hatalmam elé emelkedjen - a
gonoszságé -, az azért van, hogy bizonyítsa az
enyémet; hogy a csalással, a sötétséggel
szemben meglássátok és megtapasztaljátok az
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Én fényem és igazságom erejét. Ez azért
történik, hogy felismerjétek, hogy a sötét
árnyékok, a tévelygések és kísértések országa,
bár nagy hatalommal bír, az Én eszközöm, és
valójában Én használom fel.
70. Amikor próbára teszlek benneteket, az
nem azért van, hogy megállítsalak benneteket
a fejlődés útján, mert várom, hogy
megérkezzetek Királyságomba. De azt akarom,
hogy a csaták után győztesen, a küzdelem
után erősen, a hosszú zarándoklat után a
szellemi tapasztalatok fényével, a lélekben
érdemekkel telve jöjjetek hozzám, hogy
alázatosan felemelhessétek arcotokat és
megpillanthassátok az Atyát abban a
pillanatban, amikor Ő közeledik hozzátok,
hogy átadja nektek az Ő Isteni Csókját, egy
csókot, amely minden boldogságot és
tökéletességet tartalmaz a lelketek számára.
(327, 8 - 9)

az embereknek a boldogságát, és lerombolta
azt, ami szent volt, az bűnöző?
74. Annyira hozzászoktatok a gonoszsághoz,
hogy még azokat is nagyszerűnek nevezitek,
akik feltalálják a halál új fegyvereit, mert azok
egy pillanat alatt milliók életét pusztíthatják el.
És még tudósoknak is nevezed őket. Hol van
ebben a te okod? Csak a Lélek által lehet
valaki nagy, és csak az tanulhat, aki az igazság
útján jár. (235,36 - 39)
A gonosz tehetetlensége és mulandósága
75. Nagy, nagyon nagy a ti szemetekben az
emberi romlottság, rettenetesnek tűnik
számotokra az emberek által gyakorolt
hatalom és a gonoszság ereje; és mégis azt
mondom nektek, hogy ez gyenge az Én
igazságosságom erejéhez képest, az Én
Istenségemhez képest, amely a sors, az élet, a
halál és az egész teremtés Ura. (54, 70)
76. Csak egy olyan mindenható lény, mint Én,
tudna harcolni Velem. De azt hiszitek, hogy ha
egy Istenség jönne ki belőlem, az ellenem
lenne? Vagy hisz abban, hogy a semmiből is
jöhet? A semmiből semmi sem származhat.
77. Én vagyok a Mindenség és soha nem
születtem. Én vagyok a kezdet és a vég, az Alfa
és az Omega minden teremtett dolognak.
78. El tudjátok képzelni, hogy az általam
teremtett lények közül egy fel tudna nyúlni
Istenhez? Minden teremtménynek vannak
korlátai, és ahhoz, hogy Isten legyünk,
szükségszerű, hogy ne legyenek korlátaink.
Azok, akik a hatalom és nagyság álmait
dédelgették, saját arroganciájuk sötétségébe
zuhantak. (73, 34 - 35)
79. Bizony mondom nektek, nincs olyan
hatalom, amellyel szembeszállhatnátok a
szeretetemmel. Az ellenségek kicsinyesnek
bizonyulnak, a szemben álló erők gyengék, a
fegyverek, amelyek az igazság és az
igazságosság ellen próbáltak harcolni, mindig
is törékenyek voltak.
80. A gonosz erők által az isteni igazságosság
ellen vívott harc végtelen konfliktusnak tűnt
számodra. És mégis, az örökkévalóság előtt ez
olyan lesz, mint egy pillanat, és a szellemed
tökéletlensége idején elkövetett vétkek
olyanok lesznek, mint egy apró folt, amelyet
erényed és szerető igazságosságom örökre
eltöröl. (179, 12 - 13)

Erkölcsi bűncselekmények
71. Emberek, emberek, mindannyian, akik
összeütköztök egymással! Azon kaptalak, hogy
tagadod a gonoszságodat, és dicsekszel azzal,
amit nagyszerűnek gondolsz, miközben
elrejted a szégyenfoltjaidat. De mondom
nektek, hogy az az ember, aki látszólagos
nagyságában dicséretesnek tartja magát,
szellemileg szegény ember. Azoknak pedig,
akik erény híján káromolják mások hibáit és
mások vétkeit, azt kell mondanom, hogy
képmutatók, és nagyon messze vannak az
igazságtól és az igazságtól.
72. Nemcsak azok gyilkolnak, akik a test életét
veszik el, hanem azok is, akik rágalmazással
tépik a szívet. Akik megölik a szív érzéseit, a
hitet, az eszményt, azok a lélek gyilkosai. És
hányan élnek közülük szabadon, börtön és
láncok nélkül.
73. Ne lepődjetek meg, hogy így beszélek
hozzátok, mert romokban álló otthonokat
látok közöttetek, mert kötelességeiteket
figyelmen kívül hagyva, azokon kívül új
kötelezettségeket vállaltatok, nem törődve
szeretteitek fájdalmával és elhagyatottságával.
Nézzetek körül, mennyi romos otthon van,
hány nő van a bűnösök között, és hány
gyermek van apa nélkül. Hogyan létezhetett
gyengédség és szeretet ezekben a szívekben?
Nem gondoljátok, hogy aki megölte ezeknek
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A megbocsátás ereje
81. Mindannyiótokat, emberek, arra kérlek
benneteket, hogy tekintsétek ezeket az
embereket itt a képviselőiteknek: Mikor
fogtok belsőleg felemelkedni, szeretni
egymást, és megbocsátani egymásnak a
sérelmeket? Mikor lesz végre béke a
bolygótokon?
82 A megbocsátás, amely a szeretetből fakad,
egyedül az én Tanításomat tanítja, és hatalmas
erővel rendelkezik ahhoz, hogy a rosszat jóra
változtassa, a bűnöst erényes emberré
változtassa és átalakítsa.
83 Tanulj meg megbocsátani, és a béke
kezdete lesz a világodban. Ha ezerszer kellene
megbocsátani, akkor ezerszer kellene
megbocsátani. Nem tudjátok, hogy a kellő
időben történő megbékélés megment a
szenvedés poharának megivásától? (238, 12 14)
84. Amíg ember vagy, emlékezz rám azon a
kereszten, amint megbocsátottam
hóhéraimnak, megáldottam és
meggyógyítottam őket, hogy életed nehéz útja
során te is hasonlóképpen megáldhasd azokat,
akik rosszat tettek neked, és minden
lehetséges jót tegyél azokkal, akik rosszat
tettek veled. Aki így cselekszik, az az én
tanítványom, és valóban azt mondom neki,
hogy fájdalmai mindig rövidek lesznek, mert
éreztetem vele az erőmet a megpróbáltatás
pillanataiban. (263, 56)
85 Bocsássatok meg egymásnak, és így
enyhülést találtok magatoknak és annak, aki
bántott titeket. 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. (243,63)

távoliakkal, a hanyagokkal; kötelességeik
nemesek és magasak, az én Istenségem és
irántatok való szeretetük is nagyon nagy.
3. Ezek a szellemi lények tudják, hogy
tevékenységre, magasabb fejlődésre lettek
teremtve; tudják, hogy Isten gyermekei
számára nincs tétlenség. A Teremtésben
minden az élet, a mozgás, az egyensúly, a
harmónia; és ezért e számtalan lény dolgozik,
megerőlteti magát, és örül a küzdelemnek,
tudván, hogy így dicsőítik Urukat, és szolgálják
felebarátjuk fejlődését és tökéletességét.
4 Ma, mivel letértetek a Törvényem által
számotokra kijelölt útról, nem tudjátok, hogy
ezek a testvéreitek milyen hatással vannak
rátok; de ha érzékenyek vagytok az általuk
küldött sugárzások, sugallatok és üzenetek
érzékelésére, akkor fogalmatok lesz arról a
számtalan foglalkozásról és nemes munkáról,
amelynek létezésüket szentelik.
5. Tudnotok kell, hogy ezek a szellemlények a
Teremtő törvényei iránti szeretetükben és
tiszteletükben soha nem veszik el azt, ami
nem az övék, nem nyúlnak ahhoz, ami tilos, és
nem lépnek be oda, ahová tudják, hogy nem
szabad, nehogy diszharmóniát hozzanak a
teremtés alapelemei közé.
6 Mennyire másképp cselekszenek a földi
emberek, akik a világban való nagy és
hatalmaskodás vágyában, tanításaim legkisebb
tisztelete nélkül, a tudomány kulcsával keresik
a természet romboló erőit, megnyitják a
kapukat az ismeretlen erők előtt, és ily módon
elpusztítják a természet harmóniáját, amely
körülveszi őket!
7 Mikor fogja az ember tudni, hogyan tegye
magát fogékonnyá a szellemi világ bölcs
tanácsainak meghallgatására, és hogyan
engedje, hogy az inspirációi így vezessék őt?
8 Bizony, mondom nektek, ez elég lenne
ahhoz, hogy biztonságban eljussatok a hegy
tetejére, amely közeledik hozzátok; ott egy
egyenes és fényes utat láthattok magatok
előtt, amelyen a szellemek járnak, akik most
csak azért vannak ott, hogy jót tegyenek
veletek, és segítsenek nektek a
nehézségeitekben, lépésről lépésre közelebb
hozva benneteket az út végéhez, ahol Atyátok
mindannyiótokat vár.
9 Mivel beszéltem nektek e lények jóságáról
és szellemi magasságáról, el kell mondanom,
hogy hozzátok hasonlóan ők is kezdettől fogva

41. fejezet - Az e világ és a túlvilág
közötti kapcsolat
Inspiráció és segítség a szellemvilágból
1 Mindannyian felfelé haladtok a szellemi
tökéletesség létráján; egyesek már elérték azt
a fejlettségi szintet, amelyet jelenleg nem
tudtok felfogni, mások pedig utánatok jönnek.
2 A nagy szellemek, akik küzdelmük,
szeretetük, erőfeszítéseik révén nagyok,
harmóniát keresnek kis testvéreikkel, a
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rendelkeztek a szabad akarat ajándékával,
vagyis a cselekvés valódi és szent
szabadságával, ami a Teremtő gyermekei
iránti szeretetének bizonyítéka. (20,28 – 36)
10. Nem jártok egyedül, mert bátorításom és
világosságom mindnyájatokkal ott van. De arra
az esetre, ha ez kevésnek tűnne nektek,
minden emberi teremtmény mellé egy
szellemi fénylényt helyeztem, aki vigyázza
lépteiteket, aki megsejteti veletek a veszélyt,
aki társatokként szolgál magányotokban és
bototokként az élet útján. Ők azok az
entitások, akiket ti őrangyaloknak vagy
védelmezőknek neveztek.
11. Soha ne mutassatok hálátlanságot irántuk,
és ne legyetek süketek a sugallataikra, mert az
erőtök nem lesz elég ahhoz, hogy az élet
minden próbáját kiálljátok. Szükségetek van
azokra, akik nálatok fejlettebbek, és akik
tudnak valamit a jövőtökről, mert én
felfedtem nekik.
12 Ezeknek a lényeknek a küzdelme nagyon
nehéz mindaddig, amíg nem éritek el a
spiritualizálódást, mert a ti részetekről nagyon
keveset tesztek hozzá ahhoz, hogy segítsétek
őket nehéz küldetésükben.
13. Amikor a lelkiséged lehetővé teszi
számodra, hogy érezd és érzékeld azoknak a
testvéreidnek a jelenlétét, akik láthatatlanul,
mindenféle magamutogatás nélkül dolgoznak
a jólétedért és a fejlődésedért, megbánod
majd, hogy arra kényszerítetted őket, hogy a
te bűneidért annyit szenvedjenek. De amikor
ez a felismerés felbukkan benned, az azért
van, mert már világossággá vált az elmédben.
Akkor felébred az együttérzés, a hála és a
megértés irántuk.
14 Micsoda nagy boldogság lesz
védelmezőidben, amikor látják, hogy
fáradozásukat te támogatod, és hogy ihletük
összhangban van a te emelkedettségeddel!
15 Olyan sok testvéred és barátod van a
"Szellemi Völgyben", akiket nem ismersz.
16 Holnap, amikor a szellemi élet ismerete
már elterjedt a Föld körén, az emberiség fel
fogja ismerni a melletted lévő lények
fontosságát, és az emberek áldani fogják
Gondviselésemet. (334, 70 - 76)
17 Bizony, mondom nektek, ha hitetek szilárd
lenne, nem lenne vágyatok arra, hogy a test
érzékszerveivel érezzétek a szellemi jelenlétét,
mert akkor a szellem lenne az, amely finom

érzékenységével érzékelné azt a világot, amely
szüntelenül körülöttetek lüktet.
18. Igen, emberiség, ha ti távol érzitek
magatokat a szellemi világtól, azok a lények
nem érezhetik magukat távol az emberektől,
mivel számukra nincsenek távolságok,
nincsenek határok, nincsenek akadályok. A
szellemi világban élnek, és ezért nem lehetnek
távol az emberi lények életétől, akiknek
legfőbb rendeltetése a szellem felfelé irányuló
fejlődése és tökéletesedése. (317, 48 - 49)
19 Az egyetlen távolság, amely köztetek és
Isten, vagy köztetek és egy szellemi lény
között van, nem anyagi, hanem szellemi
távolság, amelyet a felkészültség, a tisztaság
vagy az inspiráció és a szellemi befolyás
befogadására való készség hiánya okoz.
20. Soha ne tedd ezt a távolságot közéd és a
Mestered közé, vagy közéd és a szellemi világ
közé, akkor mindig élvezni fogod azokat a
jótéteményeket, amelyeket szeretetem áraszt
azokra, akik tudják, hogyan kell keresni.
Mindig érezni fogjátok, hogy a szellemi világ
közel van azok szívéhez, akik felkészülnek arra,
hogy érezzék.
21. Milyen nagy az a távolság, amelyet a mai
kor emberisége maga és a szellemi élet közé
tesz! Ez olyan nagy, hogy a mai emberek úgy
érzik, hogy Isten végtelenül távol van tőlük, és
hogy a Mennyek Országa távoli és
elérhetetlen. (321, 76 - 78)
22 Mondom nektek, hogy nincs olyan emberi
elme, amely ne élne a szellemvilág hatása
alatt.
23 Sokan fogják ezt tagadni, de senki sem lesz
képes bebizonyítani, hogy az emberi elme
számára lehetetlen, hogy ne csak a
szellemlények és saját társai, hanem az
enyémek gondolatait és rezgéseit is befogadja.
24 Ez egy kinyilatkoztatás az egész emberiség
számára - egy olyan kinyilatkoztatás, amely,
amikor elterjed, nyitott szívekre fog találni,
amelyek nagy örömmel fogadják; ugyanígy
makacs ellenfelekkel és harcosokkal is
találkozni fog.
25. De mit tudnak majd tenni, hogy
megakadályozzák, hogy a szellemi ország
fénye felragyogjon az emberek életében?
Milyen eszközökkel tudják majd a hitetlenek
megszüntetni ezt a rezgést? Ki az, aki úgy
gondolja, hogy kívül áll azon az egyetemes
hatáson, amely Isten teremtő és éltető ereje?
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26. A lelkiismeretedhez, a szellemedhez és az
értelmedhez beszélek, de még egyszer
mondom neked, hogy üzeneteket, eszméket
és sugallatokat kapsz a létezés más síkjairól, és
ahogyan nem tudod, honnan jött a szellemed,
hogy megtestesüljön ebben a testedben, úgy
nem tudod, ki az, aki láthatatlanul és
megfoghatatlanul megismerteti magát vele.
(282, 33- 37)

ritka és ismeretlen betegségek
megdöbbentették az embereket és
összezavarták a tudósokat.
34. Mennyi viszályt, mennyi zűrzavart és
fájdalmat halmozott magára az ember. Az ima,
az erkölcs és a spiritualitás hiánya vonzotta a
tisztátalan és zavart lényeket. De mit lehet
várni azoktól, akik fény és felkészülés nélkül
elvonulnak?
35 Vannak, akiket becsaptál és elnyomtál,
akiket megzavartál és megaláztál. Csak
zűrzavart és sötétséget tudnak küldeni nektek,
csak bosszút tudnak állni, és csak
szemrehányásokat tesznek nektek. (152,22 28)
36. A sötétség lényeinek légiói villámfelhőként
érkeznek az emberiség közé, felfordulást
okozva, összezavarva a gondolatokat és
elsötétítve az emberek szívét. És bár az
emberiségnek vannak fegyverei, amelyekkel
megvédheti magát ezekkel az alattomos
támadásokkal szemben, egyesek nem tudják,
hogyan kell használni őket, mások pedig még
csak nem is sejtik, hogy rendelkeznek velük.
(240, 53)
37. A mai emberiség, bármennyire is nagy
számban van jelen a ti szemetekben, nagyon
kicsi az őt körülvevő szellemvilághoz képest.
Micsoda erővel törnek be ezek a légiócskák az
emberek útjaira; mégsem érzékelik, nem érzik,
nem hallják azt a világot, amely körülveszi
őket. (339, 29)
38. A bűnös életbe esett ember képes a
sötétség lényeinek egész légióját maga után
vonszolni, akik miatt egészségtelen hatások
nyomát hagyja maga után. (87, 7)
39. Ha innen láthatnátok a "szellemi völgyet",
ahol a materializált lények vannak otthon azok, akik semmit sem dolgoztak az ezen élet
utáni szellemi útért -, akkor összetörnétek. De
egy pillanatig sem mondanád: "Milyen szörnyű
Isten igazságossága!" Nem, ehelyett azt
kiáltanád: "Milyen hálátlanok, milyen
igazságtalanok és kegyetlenek vagyunk
magunkkal szemben! Mennyire közömbös a
lelkünk, és mennyire hidegek voltunk Jézus
tanítványaiként!"
40. Ezért az Atya megengedte, hogy ezek a
lények időnként megnyilvánuljanak az
életetekben, és átadják nektek a fájdalmas,
félelmetes híreket a komor és békétlen
életükről. Egy olyan világ lakói, amely nem

Zavart és rossz szándékú szellemek
27 Ez az alkalom különbözik az elsőtől és a
másodiktól. Ma a látható és láthatatlan
elemek elszabadult káoszában éltek. Jaj annak,
aki nem figyel, mert vereséget szenved, és aki
fel van szerelve, annak harcolnia kell!
28 Láthatatlan szemek ezrei figyelnek téged;
némelyek leselkednek rád az utadon, hogy
elpusztítsanak, mások pedig, hogy
megvédjenek. (138, 26 - 27)
29 A zavarodott szellemlények nagy légiói
háborút vívnak az emberekkel, kihasználva
tudatlanságukat, tompaságukat és szellemi
látásuk hiányát; és az emberek nem szerelték
fel a szeretet fegyvereit, hogy megvédjék
magukat a támadásaiktól, ezért ebben a
harcban védtelen lényeknek tűnnek.
30 Szükséges volt, hogy szellemi tanításom
eljöjjön hozzátok, hogy megtanítsalak
benneteket arra, hogyan kell
felszerelkeznetek, hogy győztesek legyetek
ebben a csatában.
31. Abból a láthatatlan világból, amely a ti
világotokban szövődik és él, olyan hatások
áradnak ki, amelyek az embereket sújtják, akár
az elméjükben, akár az érzéseikben, akár az
akaratukban, és odaadó szolgákká,
rabszolgákká, eszközökké és áldozatokká
teszik őket. A szellemi megnyilvánulások
mindenütt megjelennek, és a világi emberek
még mindig nem akarják érzékelni, hogy mi
veszi körül a szellemüket.
32 Meg kell kezdeni a harcot a sötétség
elpusztításáért, hogy amikor a világosság
felvirrad az emberekben, mindenki igazi
közösségben egyesülve emelkedhessen fel, és
az ima által győztesen vehesse fel a harcot
azokkal az erőkkel szemben, amelyek oly
sokáig uralták őket.
33 Emberek és nemzetek hódoltak e
befolyások hatalmának anélkül, hogy az
emberiség észrevette volna. Az általuk okozott
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rendelkezik a szellemi otthonok ragyogó
fényével, sem a föld szépségeivel, amelyet
korábban laktak. (213, 52 - 53)
41. A szellemi lények légiói, amelyek céltalanul
kóborolnak a világban, és különböző módokon
kopogtatnak az emberek szívének ajtaján,
gyakran hangok, amelyek azt akarják mondani
nektek, hogy ébredjetek fel, nyissátok fel
szemeteket a valóságra, bánjátok meg
hibáitokat, és újítsátok meg magatokat, hogy
később, amikor testeteket a föld kebelén
hagyjátok, ne kelljen sírnotok, mint ők tették,
magányosságotok, tudatlanságotok és
materializmusotok miatt. Ismerjétek fel
ebben, hogy még a sötétségből is fény fakad,
mert egyetlen levél sem mozdul a fáról az én
akaratom nélkül; hasonlóképpen, azok a
szellemi megnyilvánulások, amelyek napról
napra növekednek, végül úgy fogják
elárasztani az embereket, hogy végül legyőzik
az emberiség szkepticizmusát. (87, 65)
42. Imádkozzatok azokért, akik eltávoznak
tőletek és elindulnak a túlvilágra, mert nem
mindenkinek sikerül megtalálni az utat, nem
mindenki képes lelkileg felemelkedni, és nem
mindenki éri el rövid idő alatt a békét.
43. Vannak, akik az anyagi élet káprázata alatt
élnek a szellemiben, mások heves lelkiismeretfurdalástól szenvednek, megint mások
elzsibbadnak, testükkel együtt a föld alá
temetkeznek, megint mások nem tudnak
elszakadni szeretteiktől, azoktól, akik a
világban maradtak, mert a siránkozás, az
önzés és az emberi tudatlanság visszatartja
őket, az anyaghoz köti őket, és megfosztja
őket a békétől, a fénytől és a haladás
lehetőségétől.
44. Azok a lelkek haladjanak tovább, akik még
ebben a világban vannak, anélkül, hogy az még
az övék lenne; mondjanak le azokról a
javakról, amelyeket ebben az életben
birtokoltak és szerettek, hogy lelküket a
végtelenbe emeljék, ahol az igazi örökség várja
őket. (106, 35 - 37)
45. Nagyon kellemes lesz a lelketek számára,
ha a "szellemi völgybe" való
megérkezésetekkor fogadnak benneteket, és
hálájuk jeleit kapjátok a kegyelemért, amit
irántuk tanúsítottatok. Nagy lesz az örömötök,
amikor látjátok, hogy átjárja őket a fény.
46. De milyen szomorú lenne, ha találkoznál a
zavarodottságtól elsötétült lények e légiójával,

és tudnád, hogy a szeretet tettét várták tőled,
és te nem adtad meg nekik. (287, 58)
47. Bizony mondom nektek: Ha ennyi
szeretettel és kegyelemmel bánok veletek,
akkor ugyanilyen gondoskodó szeretettel
fordulok azok felé, akik a túlvilágon
vezekelnek a múltbeli vétkeikért. Fényemet
küldöm ezeknek a lényeknek, hogy
megszabadítsam őket a figyelemzavaruktól,
ami olyan, mint a sötétség, és az
önvádaskodásaiktól, ami a "tűz", hogy aztán az
emberek közé küldjem őket; hogy azok, akik
korábban fájdalmat vetettek a szívekbe, most
a tudás fényével felruházva, saját testvéreik
jótevőivé és védelmezőivé váljanak. (169, 6)
A szellemek harca az emberekért
48 Az emberi életeteken túl létezik a
szellemek világa, a testvéreitek, az ember
számára láthatatlan lények, akik egymás
között harcolnak, hogy meghódítsanak
benneteket.
49. Ez a küzdelem annak a fejlődésbeli
különbségnek köszönhető, amelyben egyesek
és mások találják magukat. Míg a Fény Lényei,
akiket a szeretet, a harmónia, a béke és a
tökéletesség eszménye tart fenn, az
emberiség útját fénnyel szórják meg, mindig
jóval inspirálják és felfedik számára mindazt,
ami az emberek javát szolgálja, addig a
Lények, akik még mindig ragaszkodnak a földi
materializmushoz, akik nem voltak képesek
elszakadni önzésüktől és a világ iránti
szeretetüktől, vagy akik a végtelenségig
táplálják az emberi függőségeket és
hajlamokat, zűrzavarral vetik be az emberek
útját az értelem elhomályosításával, a szívek
elvakításával, az akarat leigázásával, hogy
kihasználják az embereket, és terveik
eszközévé tegyék őket, vagy úgy használják
őket, mintha a saját testük lennének.
50. Miközben a Fény Szellemi Világa arra
törekszik, hogy megnyerje az emberek
szellemét, hogy rést nyisson számára az
Örökkévalóság felé; miközben ezek az áldott
seregek szüntelenül fáradoznak, szeretetben
növekedve, ápolókká válva a fájdalom ágyánál,
tanácsadókká a nagy felelősség terhét viselő
ember oldalán; a fiatalok tanácsadóivá, a
gyermekek védelmezőivé, a feledékeny és
magányosan élők társaivá válnak, a szellemi
bölcsesség fénye és a szeretet felemelő érzése
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nélküli lények légiói ugyancsak szüntelenül
dolgoznak az emberek között. De nem az a
céljuk, hogy megkönnyítsék számotokra a
szellemi királyságba vezető utat - nem;
ezeknek a lényeknek a szándéka teljesen
ellentétes, az a törekvésük, hogy uralják a
világot, hogy továbbra is urai legyenek, hogy
megörökítsék magukat a földön, hogy
uralkodjanak az embereken, hogy
rabszolgákká és akaratuk eszközeivé tegyék
őket - egyszóval: ne hagyják, hogy elvegyék
tőlük azt, amit mindig is az övéknek
tekintettek: a világot.
51 Tehát, tanítványok, heves harc folyik az
egyik és a másik lény között - egy olyan harc,
amelyet fizikai szemetek nem lát, de amelynek
visszatükröződését nap mint nap érzitek a
világotokban.
52 Ahhoz, hogy ez az emberiség megvédhesse
magát és megszabadulhasson a gonosz
befolyásoktól, szüksége van az őt körülvevő
igazság ismeretére, meg kell tanulnia a
Lélekkel imádkozni, és tudnia kell azt is, hogy
milyen képességekkel van felruházva a lénye,
hogy azokat fegyverként használhassa a jónak
a gonosz ellen, a fénynek a sötétség ellen, a
spiritualizációnak az anyagiasodás ellen vívott
nagy csatájában.
53 Maga a Fény Szellemi Világa dolgozik és
küzd és mindent előkészít, hogy egy napon a
világ elinduljon a spiritualizáció útján.
54. Gondoljatok bele mindezekbe, és el
tudjátok képzelni, milyen hevesen harcolnak
szellemi testvéreitek, akik az emberek
üdvösségéért küzdenek - egy olyan harc,
amely számukra egy pohár, amellyel
folyamatosan a hálátlanság epéjét adjátok
nekik inni, mert arra szorítkoztok, hogy
elfogadjátok tőlük mindazt a jót, amit ők
adnak nektek, de anélkül, hogy valaha is
melléjük állnátok, hogy kiálljatok mellettük a
harcukban.
55. Kevesen vannak, akik tudják, hogyan kell
csatlakozni hozzájuk, kevesen vannak, akik
fogékonyak az inspirációikra és követik az
útmutatásaikat. De milyen erősen haladnak
ezek az emberek az életben, milyen védettnek
érzik magukat, milyen örömök és inspirációk
lelkesítik a lelküket!
56. Az emberek többsége a két hatás között
vergődik, anélkül, hogy az egyiket választaná,
anélkül, hogy teljesen elkötelezné magát az

anyagiasság mellett, de anélkül is, hogy
erőfeszítéseket tenne, hogy megszabaduljon
tőle, és spiritualizálja az életét, vagyis hogy a
jóság, a tudás és a szellemi erő által felemelje
azt. Ezek még mindig teljesen háborúban
állnak önmagukkal.
57. Azok, akik teljesen átadták magukat az
anyagiasságnak, nem törődve többé a
lelkiismeret hangjával, és akik mindent
figyelmen kívül hagynak, ami a szellemükre
vonatkozik, már nem harcolnak, legyőzték
őket a csatában. Azt hiszik, hogy győztek, azt
hiszik, hogy szabadok, és nem veszik észre,
hogy foglyok, és hogy a fény légióinak le kell
szállniuk a sötétségbe, hogy kiszabadítsák
őket.
58. Azért küldöm ezt a fényüzenetet a föld
minden népének, hogy az emberek
felébredjenek, hogy tudatosuljon bennük, ki
az ellenség, akivel harcolniuk kell, amíg le nem
győzik, és milyen fegyvereket hordanak
maguknál, anélkül, hogy tudnának róla. (321,
53 - 63)
Az Isten szellemvilágával való kapcsolat
59. Tanítványok, ébredjetek fel és ismerjétek
fel, hogy milyen időben éltek. Mondom
nektek: ahogyan senki sem állíthatja meg
igazságosságomat, úgy senki sem zárhatja be a
túlvilág kapuit, amelyeket kegyelmem nyitott
meg számotokra. Senki sem lesz képes
megakadályozni, hogy a fény, a remény és a
bölcsesség üzenetei eljussanak az emberekhez
azokból a világokból. (60, 82)
60. Megengedtem, hogy rövid időre
összekapcsolódjatok a túlvilági lényekkel, amit
a "Második Korszakban" nem hagytam jóvá,
mert akkor nem voltatok rá felkészülve - sem
ők, sem ti. Ezt az ajtót Én nyitottam meg
ebben az időben, és ezzel valóra váltom
prófétáim bejelentéseit és néhány ígéretemet.
61 Az 1866-os évben megnyílt számotokra ez a
láthatatlan ajtó, és az erre kiválasztott
személyek közvetítő szerve is, hogy
megismertessék azt az üzenetet, amelyet a
fény szellemei hoznak az embereknek.
62 Az előtt az év előtt szellemlények tették
magukat ismertté a föld nemzetei és népei
között, akik eljövetelem előjeleit várták. (146,
15)
63. Ha a mai emberek nem lennének olyan
kemények és érzéketlenek, kétségtelenül
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állandóan kapnának üzeneteket a
szellemvilágból, és időnként lények
sokaságával találnák magukat körülvéve, akik
szüntelenül az emberek ébredésén dolgoznak,
és azt tapasztalnák, hogy soha nincsenek
egyedül.
64 Egyesek ezt a világot "láthatatlan", mások
"túlvilági" világnak nevezik. De miért?
Egyszerűen azért, mert nincs meg bennük a
hit, hogy "lássák" a spirituálisat, és mert
emberi nyomorúságuk miatt távolinak és
idegennek érzik magukat egy olyan világtól,
amelyet a szívükben kellene érezniük. (294, 32
- 33)
65 Meglepődtök azon, hogy egy szellemlény
ismertté teszi magát, vagy kommunikál
veletek, anélkül, hogy arra gondolnátok, hogy
ti is kifejezitek magatokat, sőt ismertté
teszitek magatokat más világokban, más
szférákban.
66. "Testetek" [lelketek] nincs tudatában
annak, hogy szellemetek egyesül Velem az ima
pillanataiban, nem képes érzékelni az Úrhoz
való közeledést ezen ajándék révén - nemcsak
az Én szellememhez, hanem lelki
testvéreitekéhez is, akikre az ima pillanataiban
emlékeztek.
67 Azzal sem vagytok tisztában, hogy a
pihenés óráiban, amikor a test alszik, a szellem
- fejlettségi és spiritualizációs szintjének
megfelelően - leválik a testéről, és távoli
helyeken jelenik meg, még olyan
szellemvilágokban is, amelyeket az elmétek
még csak el sem tud képzelni.
68. Senkit sem lepnek meg ezek a
megnyilatkozások. Értsétek meg, hogy jelenleg
az idők beteljesedéséhez közeledtek. (148, 75
- 78)
69. Azt akarom, hogy a tiszta gondolatok
legyenek az a nyelv, amelyen a szellemiben
lakó testvéreitekkel kommunikáltok, hogy így
értsétek meg egymást, és valóban, érdemeitek
és jócselekedeteitek hasznukra lesznek;
ahogyan gyermekeiméinek hatása, inspirációik
és védelmük is hatalmas segítség lesz
számotokra életutatokon, hogy együtt
juthassatok Hozzám.
70 Lelkesítsétek magatokat, és meg fogjátok
tapasztalni életetekben e lények jótékony
jelenlétét: az anya simogatását, aki gyermekét
a földön hagyta, az apa melegségét és

tanácsát, akinek szintén el kellett mennie.
(245, 7 - 8)
71. Ezt a művet sokan fogják bírálni és
elutasítani, amikor megtudják, hogy szellemi
entitások nyilvánultak meg benne. De ne
aggódjatok, mert csak a tudatlanok lesznek
azok, akik harcolni fognak tanításaimnak ez
ellen a része ellen.
72. Hányszor szóltak az apostolok, a próféták
és az Úr küldöttei a világhoz a fény szellemi
lényeinek hatása alatt, anélkül, hogy az
emberiség ennek tudatában lett volna, és
hányszor cselekedtek és beszéltek
mindannyian szellemi entitások akarata alatt,
anélkül, hogy ezt észrevettétek volna! És
pontosan ezt, ami mindig is megtörtént, most
megerősítettem nektek. (163, 24 - 25)
73. Ha csak a kíváncsiság vezetne arra, hogy a
Túlvilággal való közösséget keressétek, nem
fogjátok megtalálni az igazságot; ha a nagyság
vagy a hiúság vágya vezetne oda, nem fogtok
igaz megnyilvánulást kapni. Ha a kísértés
hamis célokkal vagy önző érdekekkel csalja
meg a szíveteket, akkor szintén nem fogtok
közösségre jutni Szentlelkem világosságával.
Csak a ti tiszteletetek, a ti tiszta imátok, a ti
szeretetetek, a ti irgalmasságotok, a ti szellemi
emelkedettségetek fogja okozni azt a csodát,
hogy szellemetek kitárja szárnyait, átrepül a
tereken, és eléri a szellemi otthonokat,
amennyiben ez az én akaratom.
74. Ez az a kegyelem és vigasztalás, amelyet a
Szentlélek szánt nektek, hogy meglássátok egy
és ugyanazon otthont, és meggyőződjetek
arról, hogy nincs halál és nincs elidegenedés,
hogy egyetlen teremtményem sem hal meg az
Örök Élet tekintetében. Mert ebben a
"Harmadik Időben" azokat a lényeket is
képesek lesztek szellemi ölelésbe venni, akik
már eltávoztak ebből a földi életből, és akiket
ismertetek, akiket szerettetek és
elvesztettetek ebben a világban, de nem az
örökkévalóságban.
75. Sokan közületek kapcsolatba léptek
ezekkel a lényekkel az Én "munkásaim"
segítségével. De őszintén mondom nektek,
hogy ez nem a tökéletes kapcsolattartás
módja, és közeledik az idő, amikor a
megtestesült és a testetlen szellemek képesek
lesznek szellemtől szellemig kommunikálni
egymással, anélkül, hogy bármilyen anyagi
vagy emberi eszközt használnának, azaz
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inspiráción keresztül, a szellemi érzékenység,
kinyilatkoztatás vagy intuíció ajándéka révén.
Szellemed szemei képesek lesznek érzékelni a
túlvilág jelenlétét, majd szíved képes lesz
megérezni a szellemi völgyben lakó lények
életkifejezéseit, és akkor szellemed ujjongása,
valamint az Atya iránti tudásod és szereteted
nagy lesz.
76. Akkor tudni fogjátok, hogy mi a
szellemetek élete, ki az és ki volt, megismerve
magatokat anélkül, hogy olyan szűk határok
között látnátok magatokat, mint amilyenek a
testeteknek megfelelnek. Mert az Atya azt
mondja nektek: még ha a testetek anyaga
valóban kicsi is - mennyire hasonlít a
szellemetek az én Isteni Szellememhez!
(244,21-24)

milyen utat választotok, hogy elérjetek Engem.
Még mindig rendelkezel az akarat
szabadságával.
5 Ha a régi megtorlás törvényét részesítitek
előnyben, mint a büszke nemzetek népei még
mindig, nézzétek meg az eredményeiket!
6 Ha azt akarjátok, hogy az a cubit, amellyel
embertársaitokat mértek, titeket is
megmérjen, akkor nem is kell megvárnotok a
másik életbe való belépést, hogy megkapjátok
az én igazságosságomat; mert itt (a földön),
amikor a legkevésbé számítotok rá,
ugyanabban a kritikus helyzetben találjátok
magatokat, amelybe embertársaitokat
hoztátok.
7 De ha azt akarod, hogy egy magasabb
törvény jöjjön a segítségedre, hogy ne csak
megszabadítson a fájdalomtól, amitől a
legjobban félsz, hanem nemes gondolatokat
és jó érzéseket is beléd neveljen, imádkozz,
hívj segítségül Engem, és aztán járd a
küzdelmes utadat, hogy egyre jobbá válj, hogy
erős légy a próbákban - egyszóval, hogy
szeretettel fizesd meg azt az adósságot, amivel
Atyádnak és felebarátodnak tartozol. (16, 53 59)
8 Gyakran kérdezi tőlem valaki: "Mester, ha
megbocsátod a vétkeinket - miért engeded,
hogy fájdalommal vezekeljünk értük?". Erre
azt mondom nektek: Megbocsátok neked, de
szükséges, hogy jóvá tedd ezeket a vétkeket,
hogy helyreállíthasd a lelked tisztaságát. (64,
14)
9 Megmondtam nektek, hogy az utolsó folt is
eltörlődik az ember szívéből, de azt is
megmondom nektek, hogy mindenkinek
magának kell lemosnia a saját foltját.
Emlékezzetek arra, hogy azt mondtam nektek:
"Amilyen könyökkel mértek, olyannal mérnek
meg benneteket", és "Amit vetsz, azt kell
aratnod". (150,47)
10. Az anyagi felajánlások közül, amelyeket az
emberiség tesz Nekem, csak akkor fogadom el
a jó szándékot, ha az igazából jó; mert az
ajándék nem mindig fejezi ki a nagylelkű és
nemes szándékot. Milyen gyakran ajánlják fel
nekem az emberek az áldozatukat, hogy
elfedjék gonosz tetteiket, vagy hogy cserébe
követeljenek tőlem valamit. Ezért mondom
nektek, hogy a lélek békéje nem eladó, hogy
sötét foltjaitokat nem mossa le az anyagi

42. fejezet - Bűnösség és vezeklés,
megpróbáltatások és szenvedések
A bűnbánat és az engesztelés szükségessége
1 Ha gyakran megengedem nektek, hogy
ugyanazt a poharat igyátok, amelyet
testvéreiteknek adtatok, az azért van, mert
csak így érthetik meg egyesek a gonoszságot,
amelyet ők okoztak; és azáltal, hogy átmennek
ugyanazon a megpróbáltatáson, amelyen ők
másokat is keresztülvittek, megismerik a
fájdalmat, amelyet ők okoztak nekik. Ez
megvilágosítja a szellemüket, és megértést,
bűnbánatot és következésképpen törvényem
beteljesülését eredményezi.
2 Ha azonban el akarod kerülni, hogy
szenvedésen menj keresztül, vagy megidd a
keserűség poharát, akkor ezt úgy teheted
meg, hogy megtéréssel, jó cselekedetekkel,
mindazzal, amit a lelkiismereted mond neked.
Így törleszted a szeretet adósságát, így adod
vissza a becsületet, az életet, a békét, az
egészséget, az örömöt vagy a kenyeret, amit
egyszer vagy máskor elraboltál
embertársaidtól.
3 Nézd meg, mennyire különbözik az én
igazságom valósága attól az elképzeléstől,
amelyet Atyádról alkotott.
4 Ne feledjétek: ha azt mondtam nektek, hogy
egyikőtök sem fog elveszni, akkor azt is
megmondtam nektek, hogy minden adósságot
meg kell fizetni, és minden vétket ki kell
törölni az élet könyvéből. Rajtatok múlik, hogy
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gazdagság, még akkor sem, ha a legnagyobb
kincset tudnátok felajánlani Nekem.
11 Bűnbánat, bánat, amiért megbántottatok
Engem, megújulás, javítás, jóvátétel az
elkövetett vétkekért, mindez azzal az alázattal,
amelyre tanítottalak benneteket - igen, akkor
az emberek felajánlják Nekem a szív, az elme
és a gondolat igazi áldozatait, amelyek
végtelenül kedvesebbek Atyátok számára,
mint a tömjén, a virágok és a gyertyák. (36, 27
- 28)

17 Ha ezek tudnák, hogy a lélek
elhagyatottsága szörnyűbb, mint az e világi
magány, akkor türelmesen és bátran
kitartanának földi létük utolsó napjáig. (165,
73 - 74)
18. Nem pusztítom el egyetlen gyermekemet
sem, bármennyire is megbántanak Engem;
megőrzöm őket, és lehetőséget adok nekik,
hogy jóvá tegyék vétkeiket, és visszatérjenek
arra az útra, amelyet elhagytak. De bár
megbocsátottam nekik, mégis szembesülnek
tetteik gyümölcsével, és ezek azok, amelyek
megítélik őket, és megmutatják nekik a helyes
utat. (96, 55)

Az engesztelő törvény
12 Egyik lehetőséget kaptátok a másik után, és
ebben láthatjátok az irántatok való végtelen
szeretetemet; mert megajándékoztalak
benneteket, és lehetőséget adtam
lényeteknek, hogy jóvátegyétek,
megtisztítsátok és tökéletesítsétek
szellemeteket, ahelyett, hogy megbüntettelek
vagy örökre elítéltelek volna benneteket,
ahogyan azt a múltban gondoltátok.
13. Ki merne e tanítások ismeretében és
igaznak tartva őket, hátat fordítani földi
kötelességének, tudván, hogy ezzel még
nehezebb engesztelést végez a lelkéért?
14 Mert igaz ugyan, hogy igazságosságom új
lehetőségeket ad nektek a foltok
eltüntetésére és a jóvátételre, de az is igaz,
hogy minden egyes lehetőséggel a próbák
száma növekszik, és hogy a bajok és
szenvedések minden alkalommal egyre
intenzívebbek lesznek, ahogyan az elkövetett
hibák is egyre súlyosabbak lettek.
15. A kötelességed - büntetésről nem szabad
beszélni - az lesz, hogy helyreállítsd,
megújítsd, jóvá tedd, és az utolsó adósságodat
is megfizesd. Senki - sem Mennyei Atyátok,
sem testvéreitek a földön vagy a szellemi
völgyben - nem fogja megtenni azt, amit csak
nektek kell megtennetek, bár mondom
nektek, hogy mindig válaszolok hívásotokra.
Amikor magányosnak és elhagyatottnak érzed
magad, érezni fogod jelenlétemet, és a
szellemi világ mindig eljön, hogy támogasson
téged kereszted terhében. (289, 45 -47)
16 Csak az én szeretetem és igazságosságom
tudja ma megvédeni azokat, akik éheznek és
szomjaznak rá. Egyedül én vagyok képes
tökéletes igazságosságomban üdvözölni azt,
aki kioltja saját életét.

A megpróbáltatások és megpróbáltatások
oka
19 Ismerjétek meg magatokat!
Végiggondoltam minden idők embereinek
létét, és tudom, mi volt az oka minden
fájdalmuknak és boldogtalanságuknak.
20. Az első idők óta láttam, hogy az emberek
irigységből, anyagiasságból, hataloméhségből
elvették (egymástól) az életüket; mindig
elhanyagolták a szellemüket, azt hitték, hogy
ők csak anyag, és aztán amikor eljött az óra,
hogy elhagyják az emberi formát a földön,
csak az maradt, amit az anyagi életükben
létrehoztak, anélkül, hogy a szellemnek
bármilyen boldogságot arattak volna; mert
nem keresték, nem gondoltak rá, nem
törődtek a szellem erényeivel, sem a tudással.
Megelégedtek azzal, hogy úgy éljenek, hogy
nem keresték az Istenhez vezető utat. (11, 42 43)
21. Ma, civilizációtok fejlődése ellenére, egyre
jobban eltávolodtatok az anyagi természettől,
valamint a szellemi, a tiszta, az Istentől való
természettől. Ezért életetek minden egyes
szakaszában egyre nagyobb és nagyobb
gyengeségbe, egyre nagyobb és nagyobb
szenvedésbe estek, annak ellenére, hogy
minden egyes nappal, amit a földön töltötök,
egyre erősebbek és boldogabbak akartok
lenni. De most egy lépést fogtok tenni
törvényem beteljesítésében, ó, földlakók! (16,
35)
22. A megpróbáltatások, amelyekkel
életutadon találkozol, nem véletlenek, azért
küldtem őket neked, hogy érdemeket szerezz.
A fa egyetlen levele sem mozdul Akaratom
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nélkül, és Én vagyok a teremtés nagy és kis
műveiben egyaránt.
23 Figyeljetek és imádkozzatok, hogy
megértsétek, milyen gyümölcsöt kell
aratnotok minden próbatételből, hogy
rövidebb legyen az engesztelésetek. Vedd fel
keresztedet szeretettel, és én türelemmel
fogom megtenni, hogy elviseld az
engesztelésedet. (25, 6)
24. Ha a nevetés, az élvezetek és a hiúságok
között az emberek megfeledkeznek rólam, sőt
megtagadnak Engem, miért esnek kétségbe és
remegnek, amikor learatják a könnyek
aratását, amely a lelküket és a testüket gyötri?
Aztán káromolják, azt mondják, hogy nincs
Isten.
25. Az ember elég bátor ahhoz, hogy
vétkezzen, eltökélten letérjen a Törvényem
útjáról; de biztosíthatlak benneteket, hogy
rendkívül gyáva, amikor vezeklésről és
adósságainak megfizetéséről van szó.
Mindazonáltal megerősítelek
gyávaságotokban, megvédelek
gyengeségetekben, kihúzlak letargiátokból,
felszárítom könnyeiteket, és új lehetőségeket
adok nektek, hogy visszanyerjétek elveszett
fényeteket, és megtaláljátok Törvényem
elfelejtett útját.
26 Azért jöttem, hogy elhozzam nektek, mint a
második korszakban, az élet kenyerét és borát,
mind a lélek, mind a test számára, hogy
harmóniában éljetek mindazzal, amit Atyátok
teremtett.
27 Az én utamon az erények virágoznak, a
tiédben azonban tövisek, szakadékok és
keserűségek vannak.
28 Aki azt mondja, hogy az Úr útjai tele vannak
tövisekkel, az nem tudja, mit beszél, mert én
nem okoztam fájdalmat egyetlen
gyermekemnek sem; de akik letértek a
világosság és a béke útjáról, azoknak el kell
szenvedniük hibájuk következményeit, amikor
visszatérnek arra.
29. Miért ittad ki a szenvedés poharát? Miért
felejtettétek el az Úr parancsolatát, valamint a
küldetést, amelyet rátok bíztam? Mert az Én
Törvényemet felcseréltétek a sajátotokkal, és
itt vannak hiábavaló bölcsességetek
eredményei: keserű szenvedés, háború,
fanatizmus, csalódások és hazugságok,
amelyek megfojtanak és kétségbeeséssel
töltenek el benneteket. És a legfájdalmasabb

dolog az anyagiasult ember számára, aki
mindent a számításainak rendel alá, és e világ
anyagi törvényeinek rendeli alá, az, hogy ezen
élet után is magával fogja cipelni
tévelygéseinek és hajlamainak terhét. Akkor a
lelketek szenvedése nagyon nagy lesz.
30 Rázd le a bűn terhét itt, teljesítsd
törvényemet, és gyere el hamarosan. Kérj
bocsánatot mindazokért, akiket megbántottál,
a többit pedig bízd rám; mert rövid lesz az
időd a szeretetre, ha valóban úgy döntesz,
hogy megteszed. (17, 37 - 43)
31. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik rejtett
bánatot hordoztok a szívetekben. Titokban
egy árulás okozta fájdalmat hordozol
magadban, és a keserűséged nagyon nagy,
mert egy nagyon szeretett lény volt az, aki
mélyen megbántott téged.
32 Hallgassatok el magatokban, hogy az ima
megvilágosítson benneteket, és hogy
megtudjátok, nem ti voltatok-e valamikor az
oka annak, hogy elárultak benneteket. Akkor
az ima megerősít benneteket abban a
gondolatban, hogy meg kell bocsátanotok
azoknak, akik elárulják szereteteteket,
hiteteket, bizalmatokat.
33 Bizony mondom nektek, abban a
pillanatban, amikor megbocsátotok annak, aki
megsértett benneteket, teljes mértékben
érezni fogjátok békémet; mert abban a
pillanatban a ti lelketek egyesül az enyémmel,
és én kiterítem köpenyemet, hogy
megbocsássak nektek, és mindkettőtöket
szeretetembe burkollak. (312, 49 - 51)
34. Igazság szerint a Mester azt mondja
nektek: Minden szellem számára elkészítettem
a béke és a tökéletesség országát. De ezzel az
országgal, amelyet készítettem, szemben áll
egy másik ország: a világ. Míg az én
országomat alázat, szeretet és erény révén
lehet megnyerni, addig a másik ország
elfoglalásához gőg, becsvágy, büszkeség,
kapzsiság, önzés és rosszindulat szükséges.
35 A világ minden időben szembeszállt az én
országommal; minden időben elnyomták és
kísértésbe ejtették azokat, akik engem
követnek, akár látható hatások, akár
láthatatlan erők.
36. Nem ez az egyetlen alkalom, hogy
töviseken átgyalogoltál, hogy elérj Engem,
nem ez az első alkalom, hogy a lelked
megbotlott abban az erőfeszítésben, hogy
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elérd Jelenlétemet. Mindig is a lényed mélyén
vívtad a csatát.
37 Lelkem ihletése megvilágítja a bensőtöket,
és harcot indított a sötét erőkkel, a hamis
fényekkel, a hamis erényekkel, az anyaggal,
mindazzal, ami felesleges, e világ minden
hamis dicsőségével. (327, 3)
38 Áldom a fájdalmat, amit értem
elszenvedtél, mert mindaz, amit értem
szenvedsz, örökké méltóvá tesz téged.
(338,61)

számon kérje minden emberi teremtmény
munkáját.
45 Milyen fontos, hogy az ember elsajátítsa
annak ismeretét, hogy mit jelent a lelki
engesztelés, hogy felismerve, hogy a léleknek
van múltja, amelyet egyedül Isten ismer,
szeretettel, türelemmel, tisztelettel, sőt
örömmel fogadhassa el a szenvedés poharát,
tudva, hogy ezzel lemossa a múlt és a jelen
foltjait, kifizeti adósságait, és érdemeket
szerez a törvény előtt.
46. Nem lesz lelki emelkedés a fájdalomban
mindaddig, amíg az ember nem szenved
szeretettel, igazságosságom tiszteletével és
annak átadásával, amit ki-ki magának szerzett.
De csak ez a megpróbáltatások közepette
történő felemelkedés lesz képes arra, hogy az
embereknek tudást adjon arról, hogy mi a lelki
jóvátétel törvénye. (352,36 - 37, 42 - 43)

Hit, önátadás és alázat a
megpróbáltatásokban
39. Az emberi élet a szellem számára a tégely,
amelyben megtisztul, és az üllő, amelyen
kovácsolódik. Lényeges, hogy az ember
lelkében legyen egy eszménykép, a
Teremtőjébe vetett hit és a sorsa iránti
szeretet, hogy türelemmel hordozza keresztjét
a kálvária csúcsáig.
40 Az örök életbe vetett hit nélkül az ember
minden súlyos megpróbáltatásnál
kétségbeesik; magas eszmények nélkül az
anyagelvűségbe süllyed; és a csalódások
elviseléséhez szükséges erő nélkül a
csüggedésbe vagy a bűnbe vész. (99, 38 – 39)
41. Azt mondom nektek, hogy szeressétek a
kereszteteket, mert ha lázadoztok ellene,
miközben a vállatokon hordozzátok, a
fájdalom mély sebet fog szakítani a szíveteken.
Ó, emberek, én igazán szeretem a
keresztemet; de tudjátok-e, hogy minek
nevezem a keresztemet? Keresztemet ti
alkotjátok, ó emberek, akiket annyira szeretek.
(144, 20)
42. A hit, az alázat és az alázat azzal szemben,
amit elrendeltem, rövidebbé teszi a
megpróbáltatások útját, mert nem fogjátok
többször végigjárni a szenvedés útját. De ha
lázadás, elégedetlenség, vagy akár káromlás
merül fel a próbák során, a látogatás hosszabb
lesz, mert akkor újra végig kell járnotok azt az
utat, amíg a leckét meg nem tanuljátok. (139,
49)
43 Mondom nektek, hogy a
megpróbáltatások, amelyeket az ember
magának teremtett ebben az időben, nagyon
kemények, mert így szükségesek az
üdvösségéhez.
44 Minden ember szerelmén az isteni
igazságszolgáltatás fog végbemenni, hogy

A szenvedés és a fájdalom jelentése
47. Ha az élet megpróbáltatásait a véletlennek
tulajdonítod, aligha leszel képes erősnek lenni.
De ha van fogalmatok arról, hogy mi az
engesztelés, mi az igazságosság és a jóvátétel,
akkor a hitetekben felemelkedést és
önátadást fogtok találni, hogy győztesek
legyetek a próbákban.
48. Az az akaratom, hogy különböző módokon
próbára tegyem a szellemeteket, mert én
formálom, alakítom és tökéletesítem azt. Erre
használok minden dolgot és minden embert;
eszközként használom az igaz embert és a
gonosz embert egyaránt. Egyszer a fényt
használom, máskor a sötétséget teszem
szolgámmá. Ezért azt mondom nektek: Amikor
kritikus helyzetben találjátok magatokat,
emlékezzetek rám, a Mesteretekre, aki
minden szeretettel megmagyarázza nektek a
megpróbáltatás okát.
49. Vannak poharak, amelyeket mindenkinek
ki kell innia, egyeseknek előbb, másoknak
később, hogy mindenki megértsen és
szeressen Engem. A nyomorúság, a betegség,
a rágalmazás, a becstelenség nagyon keserű
poharak, amelyek nem csak a bűnös ajkára
jutnak el. Ne feledjétek, hogy a Mindentudó
abban a "Második Korszakban" kiürítette a
legkeserűbb poharat, amit csak el tudtok
képzelni. Az engedelmesség, az alázat és a
szeretet, amellyel a szenvedés poharát
kiisszuk, könnyebbé teszi a keresztet, és
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gyorsabban elmúlik a megpróbáltatás. (54, 4 6)
50. Minden, ami körülvesz benneteket, a
megtisztulásotokat célozza, de nem mindenki
vette ezt így. Ne hagyd, hogy a fájdalom, amit
a szenvedés poharából iszol, meddő legyen. A
fájdalomból fényt nyerhetsz, ami bölcsesség,
szelídség, erő és érzékenység. (81,59)
51 Tudjátok meg, tanítványok, hogy a
fájdalom eltávolítja a rossz gyümölcsöt a
szívetekből, tapasztalatot ad, és hibáitokat
kijavítja.
52 Atyátok ily módon próbára tesz
benneteket, hogy elmétek világossá váljon. De
ha nem értitek meg, és eredménytelenül
szenvedtek, mert nem fedezitek fel bölcs
leckéim értelmét, akkor fájdalmatok
értelmetlen, és nem értékelitek a leckét.
(258,57 - 58)
53 A nép kiált: Ha létezik az irgalom és a
szeretet Istene - miért kell a jónak a gonoszok,
az igaznak a bűnösök keze által szenvednie?
54. Bizony mondom nektek, gyermekeim:
Senki sem azért jön erre a világra, hogy csak a
saját üdvösségét szerezze meg. Nem
magányos egyén, hanem egy egésznek a
része.
55 Nem szenved-e az emberi testben egy
egészséges és tökéletes szerv, amikor a többi
szerv megbetegszik?
56. Ez egy tárgyi összehasonlítás, hogy
megértsétek, milyen kapcsolat van az egyes
emberek és a többiek között. A jóknak
szenvedniük kell a rossztól, de a jók sem
teljesen ártatlanok, ha nem dolgoznak
testvéreik szellemi fejlődéséért. De mint
egyéneknek, mindenkinek megvan a maga
felelőssége, és mivel az Én Lelkem része és
Hozzá hasonló, rendelkezik akarattal és
intelligenciával, hogy hozzájáruljon mindenki
fejlődéséhez. (358, 18 - 19)
57. Értelmezzétek helyesen tanításomat, ne
gondoljátok, hogy Lelkem örül, amikor a földi
szenvedéseteket látja, vagy hogy meg akarlak
fosztani benneteket mindattól, ami nektek
tetszik, hogy abban gyönyörködhessek. Azért
jöttem, hogy felismerjétek és betartsátok
törvényeimet, mert azok megérdemlik
tiszteleteteket és figyelmeteket, és mert
betartásuk örök boldogságot és békét hoz
nektek. (25, 80)

58. El kell mondanom nektek, hogy amíg a
földön laktok, arra törekedjetek, hogy a lehető
legkellemesebbé tegyétek a földi léteteket.
Nem szükséges szüntelenül sírni, szenvedni és
"vérezni" ahhoz, hogy megérdemeljük a békét
a túlvilágon.
59. Ha ezt a földet a könnyek völgyéből a
boldogság világává tudnátok változtatni, ahol
szeretnétek egymást, ahol igyekeznétek jót
cselekedni és az Én Törvényem szerint élni,
bizony mondom nektek, ez az élet még
érdemesebb és emelkedettebb lenne az Én
szememben, mint egy szenvedésekkel,
szerencsétlenségekkel és könnyekkel teli lét,
bármennyire is nagy lenne a hajlandóságotok
elviselni ezeket. (219,15 - 16)
60 Örüljetek, hogy nincs örökké tartó
fájdalom; szenvedéseitek időlegesek és hamar
elmúlnak.
61 A vezeklés és a megtisztulás ideje múlandó
annak, aki szellemiséggel szemléli a
megpróbáltatásokat; de annak, aki teljesen
elmerül az anyagiasságban, hosszú lesz az, ami
valójában nagyon hamar véget ér.
62 Ahogy szíved dobbanásai elmúlnak, úgy
múlik el a végtelenben az ember élete.
63 Nincs ok a félelemre, mert ahogyan egy
sóhaj elszáll valakiből, ahogyan egy
könnycsepp elmúlik, vagy ahogyan egy szó
kimondatik, úgy múlnak el az ember
szenvedései.
64 Isten végtelen gyengédségében minden
fájdalmad és bánatod semmivé kell, hogy
váljon. (12, 5-9)

43. fejezet - Betegség, gyógyulás és
megújulás
A betegség eredete és jelentése
1. Amikor az ember az imádság és a jó
cselekedetek elhagyásával letér a jó útjáról,
elveszíti erkölcsi erejét, lelkiségét, és ki van
téve a kísértésnek, gyengeségében pedig
bűnöket enged meg, és ezek megbetegítik a
szívet.
2 Én pedig orvosként jöttem a beteg ember
táborába, és minden szeretetemet és
gondoskodásomat neki adtam. Fényem olyan
volt, mint a friss víz a láztól felhevült ajkakon,
és amikor érezte balzsamomat a homlokán,
azt mondta Nekem: "Uram, csak a Te irgalmad
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menthet meg engem. Nagyon beteg a lelkem,
és a halál hamarosan eljön hozzám".
3 Én pedig ezt mondtam neki: "Nem fogsz
meghalni, mert én, aki az Élet vagyok,
eljöttem, és minden, amit elvesztettél,
visszaadatik neked". (220, 39)
4. Milyen érdemeket szerezhet egy beteg
ember, aki képtelen bármilyen erőfeszítésre?
Érdemei sokak és nagyok lehetnek, ha
türelemmel és önátadással tudja felvértezni
magát, ha alázatos az Isteni Akarat előtt, és
fájdalmai ellenére is képes Engem áldani. Mert
az ő példája sok olyan szívet megvilágosít,
amely sötétségben él, amely kétségbeesik és
átadja magát a bűnnek, vagy a halálra gondol,
amikor megpróbáltatás éri.
5 Ha ezek az emberek útjukon a hit, az alázat
és a remény példájával találkoznak, amely egy
olyan szívből származik, amely szintén sokat
szenved, mert nagyon nehéz keresztet hordoz,
akkor úgy fogják érezni, hogy a szívüket
megérintette a fény sugara.
6 Valóban így van: mivel nem voltak képesek
meghallani a saját lelkiismeretük hangját, a
lelkiismeret szellemi világosságát kellett
befogadniuk, amelyet egy másik ember
közvetített nekik a példája és a hite által.
7 Ne adjátok meg magatokat, soha ne
mondjátok magatokat elesettnek, ne
hajoljatok meg szenvedéseitek súlya alatt.
Mindig tartsátok szemetek előtt hitetek égő
lámpását. Ez a hit és a szeretet fog
megmenteni benneteket. (132, 38 - 39)

hogy győztesen kerülj ki a harcból, és elnyerd
lelki szabadságodat.
11. Milyen nagy lesz az elégedettséged,
amikor úgy érzed, hogy a saját érdemeid révén
elérted a fájdalomtól való megszabadulást és
elnyerted a békét. Akkor azt fogod mondani:
"Atyám, a Te Igéd volt az én gyógyulásom. A te
tanításod volt a megváltásom." (8, 54 - 57)
12 Emberek, az igazi gyógyító balzsam, amely
minden betegséget meggyógyít, a szeretetből
fakad.
13 Szeress lélekkel, szeress szívvel és elmével,
és akkor elegendő erőd lesz, nemcsak a test
betegségeinek gyógyítására, vagy a kis emberi
bajok megvigasztalására, hanem a lelki titkok,
az elme nagy aggodalmainak, zavarainak és
lelkiismeret-furdalásainak tisztázására is.
14 Ez a balzsam oldja a nagy
megpróbáltatásokat, meggyújtja a fényt,
enyhíti a gyötrelmet, felolvasztja a szorító
láncokat.
15 A tudomány által elhagyott ember visszatér
az egészséghez és az élethez, ha kapcsolatba
kerül "ezzel a balzsammal"; az elszakadt lélek
visszatér az őt hívó testvér szeretetszavára
(296, 60-63).
16 Szüntessétek meg a fájdalmat! Az általam
teremtett élet nem tele van fájdalommal. A
bánat Isten gyermekeinek engedetlenségéből
és vétkeiből fakad. A fájdalom jellemző arra az
életre, amelyet az emberek kicsapongásaikban
teremtettek.
17 Emeljétek fel szemeteket, és fedezzétek fel
műveim szépségét. Készüljetek fel belsőleg,
hogy meghallgathassátok az isteni koncertet,
ne zárjátok ki magatokat ebből az ünnepből.
Ha elzárkóztok, hogyan tudnátok osztozni
ebben az örömben? Szomorúan,
meggyötörten és betegen élnél.
18. Azt akarom, hogy harmonikus hangjegyek
legyetek az egyetemes koncerten, hogy
megértsétek, hogy az élet forrásából jöttetek
ki, hogy érezzétek, hogy minden lélekben ott
van az Én fényem. Mikor éritek el a teljes
érettséget, amikor azt mondhatjátok Nekem:
"Atyám, rendeld alá a lelkemet a Te
Lelkednek, valamint az akaratomat és az
életemet is."
19 Vegyétek észre, hogy ezt nem fogjátok
tudni mondani, amíg érzékeitek betegek, és
elmétek önző módon elszakadt a helyes úttól.

Gyógyítás saját erőből
8 Azt kéritek tőlem, hogy gyógyítsalak meg
titeket; de bizony mondom néktek, senki sem
lehet jobb orvos, mint ti magatok.
9 Mit használ az, hogy meggyógyítalak titeket
és megszüntetem fájdalmatokat, ha nem
vetitek el hibáitokat, bűneiteket, vétkeiteket
és tökéletlenségeiteket? Nem a fájdalom az
oka a betegségeiteknek, hanem a bűneitek.
Íme, ez a fájdalom eredete! Harcoljatok tehát
a bűn ellen, különítsétek el magatokat tőle, és
jól fogtok járni. De ezt megtenni az Ön
feladata. Én csak tanítalak és segítek neked.
10 Ha a lelkiismereted által felfedezed
szenvedéseid okát, és mindent megteszel,
hogy harcolj ellene, akkor teljes mértékben át
fogod érezni az isteni erőt, amely segíteni fog,
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20 Betegségek gyötrelmei vagy a
betegségektől való félelem alatt élsz. De mit
jelent egy testi betegség a lélek hibájához
képest? Semmi, ha az utóbbi képes
felemelkedni; mert az én kegyelmemben
mindig találsz segítséget.
21 Ahogyan a vér áramlik az ereidben, és élteti
az egész testedet, úgy járja át Isten ereje a
lelkedet, mint az élet áramlata. Nincs okod
betegnek lenni, ha teljesíted a törvényt. Az
élet egészség, öröm, boldogság, harmónia. Ha
beteg vagy, nem lehetsz az isteni javak
tárháza.
22 Ti, akiknek beteg az elméjük, a szívük vagy
a testük, a Mester ezt mondja nektek: Kérd a
lelkedet, amely a Mindenható gyermeke, hogy
térjen vissza a helyes útra, gyógyítsa meg a
szenvedéseidet, és segítsen neked a
gyengeségeidben. (134, 57 - 59)

mert én teremtettem őket, mert életet adtam
nekik szeretetem által.
28. Reményemet az emberbe helyezem,
hiszek az ő üdvösségében, méltóságában és
fejlődésében. Mert amikor megteremtettem
őt, arra szántam, hogy a föld ura legyen, ahol
a szeretet és a béke helyét teremti meg, és azt
is elrendeltem, hogy szelleme erős legyen az
élet küzdelmében, hogy érdemek által elérje,
hogy a tökéletesség országának fényében
éljen, amely örök öröksége. (326,44-46)

44. fejezet - Élet isteni értelemben
A szükséges egyensúly
1 Mindenki sorsát a szellemi és az emberi
feladata határozza meg. Mindkettőnek
összhangban kell lennie egymással, és
egyetlen cél felé kell törekednie. Bizony
mondom nektek, nem csak a szellemi
munkáitokat fogom értékelni, hanem az
anyagi munkáitokat is. Mert olyan érdemeket
fogok felfedezni bennük, amelyek segítenek
lelketeknek, hogy elérjen Hozzám. (171, 23)
2 Eddig az ember büszkesége miatt figyelmen
kívül hagyta a szellemi részt, és ennek a
tudásnak a hiánya megakadályozta, hogy
tökéletes legyen.
3 Ha az ember nem tanulja meg, hogy fizikai
és szellemi erőit harmóniában tartsa, nem lesz
képes megtalálni azt az egyensúlyt, amelynek
meg kellene lennie az életében. (291, 26 - 27)
4 Tanítványok: Bár a világban élsz, mégis
élhetsz lelki életet. Nem szabad ugyanis azt
gondolnotok, hogy a szellemivé válás abban
áll, hogy elfordulunk attól, ami a test szerint
való, hanem abban, hogy az emberi
törvényeket összhangba hozzuk az isteni
törvényekkel.
5 Boldog az, aki tanulmányozza törvényeimet,
és tudja, hogyan egyesítse azokat az emberek
törvényeivel, mert egészséges, erős, nagylelkű
és boldog lesz. (290, 26 - 27)

Az ember megújulása
23 A hiúság - a gyengeség, amely már az első
emberben is megmutatkozott - ellen a
spiritualizáció fog harcolni. Ez a harc mindig is
létezett a szellem és a "test" [lélek] között.
Mert míg a szellem az Atya lényegét kívánva
az Örökkévaló és a Magasságos felé hajlik,
addig a "test" csak azt keresi, ami kielégíti és
hízeleg neki, még ha ez a szellem kárára is van.
24. Ez a küzdelem, amely minden emberben
megnyilvánul, olyan erő, amely magában az
emberben a világ által rá gyakorolt hatás
következtében keletkezik. Mert a földi
mindent követel, ami a természetének
megfelel.
25. Ha a szellem képes irányítani ezt az erőt és
a helyes irányba terelni, akkor mindkét
természetet harmonizálta a saját lényében, és
eléri a fejlődésüket és felemelkedésüket. Ha
viszont hagyja, hogy a "test" hatalma
uralkodjon rajta, akkor a gonoszságra csábul,
kormányos nélküli csónak lesz a vihar
közepén. (230, 64)
26. Ti - hitetlenek és kételkedők - nem tudtok
hinni az igazságosság világában, és nem tudtok
elképzelni a szeretet és az erény életét a
földeteken. Egyszóval, képtelennek tartjátok
magatokat minden jóra, és nem hisztek
magatokban.
27 De én hiszek bennetek, ismerem a magot,
amely minden egyes gyermekemben van,

Jó és mulandó örömök
6 Nem azt mondom nektek, hogy forduljatok
el a földi kötelességeitektől vagy a szív és az
érzékek egészséges örömeitől. Csak arra
kérlek, hogy mondj le arról, ami megmérgezi a
lelkedet és megbetegíti a testedet.
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7 Aki a törvény szerint él, az azt teljesíti, amit a
lelkiismerete diktál. Aki elutasítja a
megengedett örömöket, hogy belevesse
magát a tiltott örömökbe, még a legnagyobb
öröm pillanataiban is csodálkozik, hogy miért
nem boldog és miért nem békés. Mert
élvezetről élvezetre egyre mélyebbre és
mélyebbre süllyed, míg végül el nem pusztul a
szakadékban, anélkül, hogy szívének és
elméjének valódi kielégülést találna.
8 Némelyeknek meg kell adniuk magukat, és ki
kell üríteniük a poharat, amelyben az utolsó
cseppig keresték az élvezetet, anélkül, hogy
megtalálták volna, hogy meghallják annak a
hangját, aki örökre meghívja őket az örök élet
lakomájára. (33, 44 - 46)
9 A tudós tisztelettudó kézzel vág le egy
gyümölcsöt a tudomány fájáról, anélkül, hogy
előbb meghallgatná lelkiismerete szavát,
amelyben törvényem szól hozzá, hogy
megmondja neki, hogy a bölcsesség fájának
minden gyümölcse jó, és ezért aki leszedi őket,
csakis felebarátja javára teheti.
10 Az általam említett példák megmutatják
nektek, miért nem ismeri az emberiség annak
a belső paradicsomnak a szeretetét és békéjét,
amelyet az embernek a törvénynek való
engedelmesség miatt örökké a szívében
kellene hordoznia.
11 Hogy segítsek nektek megtalálni ugyanezt,
tanítom a bűnösöket, az engedetleneket, a
hálátlanokat és a gőgösöket, hogy
megértessem veletek, hogy szellemmel
vagytok felruházva, hogy van lelkiismeretetek,
hogy teljes mértékben meg tudjátok ítélni és
értékelni, mi a jó és mi a rossz, és
megmutatom nektek az utat, amely a béke, a
bölcsesség, a végtelen szeretet, a
halhatatlanság, a dicsőség és az örökkévalóság
paradicsomába vezet. (34, 15 - 17)
12 Az ember nem mindig értelmezi helyesen a
tanításaimat. Soha nem tanítottalak titeket
arra, hogy ne vegyétek figyelembe vagy ne
élvezzétek a jó gyümölcsöket, amelyeket
törvényeim jóváhagynak és megengednek. Én
csak azt tanítottam, hogy ne törekedjetek,
még kevésbé szeressétek a feleslegeset, a
fölöslegeset; hogy ne használjátok a
romlandót, a tiltottat, mint a lélek és a test
számára hasznos gyümölcsöket. De mindazt,
ami a szellem vagy a szív számára

megengedett és hasznos, azt ajánlom nektek,
mert az az Én törvényeim között van. (332, 4)
13. Sok időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az
emberiség elérje a szellemi érettséget. Mindig
is két szélsőségnek engedtetek: az egyik az
anyagelvűség volt, amellyel a nagyobb világi
örömöket kerestétek, és ez valójában káros,
mert megakadályozza a szellemet abban, hogy
betöltse feladatát. De el kell kerülnetek a
másik végletet is: a "test" megalázását,
mindannak teljes megtagadását, ami ehhez az
élethez tartozik; mert azért küldtelek titeket
erre a földre, hogy emberként, emberként
éljetek, és megmutattam nektek a helyes utat,
hogy úgy éljetek, hogy "adjátok meg a
császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az
Istené".
14. Ezt a világot neked teremtettem, minden
szépségével és tökéletességével együtt. Én
adtam nektek az emberi testet, amelyen
keresztül ki kell fejlesztenetek az összes
képességet, amit adtam nektek, hogy elérjétek
a tökéletességet.
15 Az Atya nem akarja, hogy megtagadjátok
magatoktól mindazt a jót, amit ez a világ kínál
nektek. De ne helyezzétek a testet a szellem
fölé, mert a test mulandó, a szellem azonban
az örökkévalóságé. (358,7 - 9)
Áldott és áldatlan gazdagság
16 Ha az az akaratom, hogy földi javak
tulajdonosaivá tegyelek benneteket, akkor
azért adom nektek, hogy megoszthassátok
azokat a rászoruló testvéreitekkel, azokkal,
akiknek nincs vagyonuk vagy támaszuk, a
gyengékkel és a betegekkel. Azonban sokan
azok közül, akiknek a földön semmijük sincs,
megoszthatják veletek a lelki javaikat. (96, 27)
17 Azt akarom, hogy minden a tiétek legyen,
de hogy tudatosan használjátok fel azt, amire
szükségetek van; hogy tudjátok, hogyan
lehetnétek gazdagok lelkileg és hogyan
birtokolhatnátok sokat anyagiakban, ha jól
használjátok őket, és az egyiknek és a
másiknak is megadjátok a valódi értékét és
rangját.
18. Hogyan árthatna magának egy
mérhetetlenül gazdag ember lelke, ha az, amit
birtokol, a felebarátja javát szolgálja? És
hogyan árthatna egy erős embernek, ha a
lelke tudja, hogyan kell időnként visszavonulni,
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hogy imádkozzon, és az imádságán keresztül
közösségben van Velem? (294, 38)
19. Ne mondjátok nekem: "Uram,
szegénységet láttam azok között, akik Téged
követnek. De azok között, akik még csak nem
is emlékeznek Rád, és nem is emlegetik
nevedet, bőséget, örömöket és gyönyöröket
látok."
20. Ne tekintse az Én népem ezeket az
eseteket bizonyítéknak arra, hogy aki Engem
követ, annak szükségszerűen szegénynek kell
lennie a világban. De mondom nektek, hogy
azt a békét, amit azok, akik itt hallgatnak, és
életük egy részét a jócselekedeteknek
szentelik, nem ismerik azok, akiket ti annyira
irigyeltek, és nem is tudnák megszerezni
minden vagyonukkal.
21. Néhányan tudják, hogyan lehet egyszerre
birtokolni a világ javait és a szellem javait.
Mások azért nem rendelkeznek a világiakkal,
mert megfeledkeznek a szellemiekről, és
megint mások csak azért érdeklődnek a
világiak iránt, mert azt gondolják, hogy az
isteni törvények a földi gazdagság ellenségei.
22 Az áruk áruk, és azok is maradnak, de nem
mindenki tudja, hogyan kell őket megfelelően
használni. Azt is tudjátok, hogy nem mindent,
amivel sokan rendelkeznek, én adtam nekik.
Vannak, akik kárpótlásul kapják azt, amit
Tőlem kaptak, ahogyan vannak olyanok is, akik
ellopták mindazt, amijük van.
23 A legjobb bizonyíték, amit az emberek
kaphatnak arra, hogy teljesítették
kötelességüket az életben, a lelki béke, nem
pedig az érmék csörgése. (197, 24 - 27)
24. Amikor azt mondom nektek: "Kérjetek, és
adatik nektek", akkor földi dolgokat kértek
tőlem. De valóban, milyen keveset kérsz
tőlem! Mindenekelőtt kérj tőlem mindent, ami
a lelked javát szolgálja. Ne gyűjtsetek
kincseket a földön, mert itt tolvajok vannak!
Gyűjtsetek kincseket az Atya Országában, mert
ott biztonságban lesz a vagyonotok, és a
szellemetek boldogságát és békéjét fogja
szolgálni.
25 A föld kincsei a gazdagság, a hatalom és a
hamis nagyság címek. A lélek kincsei a jó
cselekedetek. (181, 68 - 69)
26 A büszke ember nagynak hiszi magát
anélkül, hogy az lenne, és szegény az, aki
megelégszik az élet felesleges gazdagságával
anélkül, hogy felfedezné a szív és a szellem

igazi értékeit. Milyen szánalmasak a vágyai, a
sóvárgása, az eszményei! Milyen kevéssel
elégedett!
27 De az tud élni, aki megtanult Istennek adni,
ami az Istené, és a világnak, ami a világé. Aki
tudja, hogyan frissüljön fel a természet
kebelében anélkül, hogy az anyag
rabszolgájává válna, az tudja, hogyan éljen, és
még ha látszólag semmit sem birtokol, akkor is
ura ennek az életnek a javainak, és úton van az
Isten országa kincseinek birtoklása felé. (217,
19 - 20)
Az adakozás törvénye
28 Ha az emberek hinnének az Én Igémben, és
a szívükben hordoznának Engem, mindig jelen
lenne az a mondatom, amelyet egyszer
mondtam az Engem hallgató tömegeknek:
"Bizony mondom nektek, még ha csak egy
pohár vizet nyújtotok is át, nem marad
jutalom nélkül." Ez a mondás nem lesz jutalom
nélkül.
29 De az emberek azt gondolják, hogy ha
adnak valamit, és nem kapnak érte cserébe
semmit, akkor megőrzik azt, amijük van, és
csak maguknak tartják meg.
30. Most pedig azt mondom nektek, hogy
igazságosságomban tökéletes egyensúly van,
hogy soha ne féljetek attól, hogy bármit is
elajándékozzatok abból, amit birtokoltok.
Látjátok azokat az embereket, akik kincseket
gyűjtenek és halmoznak fel, és nem engednek
senkit sem részesülni a vagyonukból? Ezekben
az emberekben halott szellem lakozik.
31 Másfelől azok, akik életük utolsó leheletéig
annak a feladatnak szentelték magukat, hogy
felebarátjuknak adják mindazt, amijük van,
míg utolsó órájukban egyedül, elhagyatottan
és szegényen látták magukat - őket mindig a
hit fénye vezette, amely a távolban
megmutatta nekik az "Ígéret Földjének"
közelségét, ahol szeretetem várja őket, hogy
kárpótolja őket minden cselekedetükért. (128,
46 - 49)
32. Gyertek ide, hogy felemelhesselek
benneteket az igazi életre, és emlékeztesselek
benneteket arra, hogy adakozásra
teremtettetek. De amíg nem tudjátok, hogy
mit hordoztok magatokban, addig lehetetlen
lesz odaadni annak, akinek szüksége van rá.
33. Lásd, hogy minden, ami körülvesz téged,
hogyan teljesíti az adakozás küldetését. Az
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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?
34. Mennyivel inkább növekednetek kell
bölcsességben, szeretetben, erényben és
ügyességben, hogy világosság legyetek
fiatalabb testvéreitek útjában! Milyen magas
és gyönyörű sorsot szánt neked Atyád! (262,
50 - 52)

40. Senki sincs ennek tudatában, mert
mindannyian rendelkeztek egy olyan
szellemmel, amely az intuíció ajándékán
keresztül feltárja előttetek életetek valóságát a számotokra kijelölt utat és mindazt, amit
ezen az úton véghez kell vinnetek. De ti alig
várjátok, hogy feloldozzátok magatokat
minden spirituális fogadalom alól, hogy
szabadnak és életetek urának érezhessétek
magatokat. (318, 13 - 15)
41 Mielőtt szellemeteket erre a bolygóra
küldték, megmutatták neki a "mezőket",
elmondták neki, hogy küldetése a béke
elvetése, hogy üzenete szellemi üzenet, és
szellemetek várakozással tekintett rá, és
megígérte, hogy hűséges és engedelmes lesz
küldetése teljesítéséhez.
42 Miért félsz most vetni? Miért érzed magad
most méltatlannak vagy képtelennek arra,
hogy elvégezd azt a munkát, amely annyira
megörvendeztette a lelkedet, amikor azt neki
adták? Mert hagytad, hogy a szenvedélyek
elállják az utadat, és így megtagadod a Lélek
átjárását, és gyermeki indokokkal próbálod
igazolni a határozatlanságát.
43. Ne gyertek üres kézzel abba a "völgybe",
ahonnan jöttetek. Tudom, hogy akkor nagyon
nagy lenne a szenvedésetek. (269, 32 - 34)
44. Mindegyikükhöz számos szellemet
rendelnek, akiket vezetniük vagy gondozniuk
kell, és ez a feladat nem ér véget a fizikai
halállal. A szellem továbbra is vet, művel és
arat a szellemvilágban és a földön egyaránt.
45 A nagyobb szellemek vezetik a kisebbeket,
és ezek a maguk részéről a még alacsonyabb
fejlettségi fokúakat, míg az Úr az, aki
mindannyiukat az ő akadályához vezeti.
46. Amikor most azt mondtam nektek, hogy a
nagyobb szellemek vezetik a kisebbeket, nem
azt akarom mondani, hogy ezek a szellemek
kezdettől fogva nagyok voltak, és hogy az
utóbbiaknak mindig kicsinek kell lenniük a
testvéreikhez képest. Azok, akik most nagyok,
azért nagyok, mert fejlődtek és fejlődtek
felfelé a nemes feladat teljesítésében, hogy
szeressék, szolgálják és segítsék azokat, akik
még nem érték el a szellemi fejlődésnek ezt a
fokát, akik még gyengék - azokat, akik
eltévedtek, és azokat, akik szenvednek.
47 Akik ma kicsik, holnap nagyok lesznek, mert
kitartóan haladnak a fejlődés útján. (131, 19 21)

A kötelezettségek és feladatok ellátása
35 A "Harmadik Időben" szellemi tanításom
megadja a szellemnek a szabadságot, hogy
kitárja szárnyait és felemelkedjen az Atyához,
hogy felajánlja Neki az igazi imádatot.
36 De az embernek, mint emberi lénynek,
Istennek is szolgálnia kell a Teremtőnek, és ez
a hódolat abban áll, hogy teljesíti földi
kötelességeit az emberi törvények
betartásával, erkölcsösséget és józan
ítélőképességet tanúsítva cselekedeteiben, és
teljesíti az apa, gyermek, testvér, barát,
mester és szolga kötelességeit.
37 Aki így él, az tisztelni fog engem a földön,
és lehetővé teszi, hogy lelke szárnyaljon, hogy
dicsőítsen engem. (229, 59 - 61)
38. Azok, akik kerülik a feladatuk terhét, akik
elhagyják a helyes utat, vagy figyelmen kívül
hagyják a szellemük által Nekem tett
kötelezettségvállalásokat, hogy helyette
ízlésük vagy akaratuk szerint vállaljanak
kötelezettségeket, nem lesznek képesek igazi
békét találni a szívükben, mivel a szellemük
soha nem lesz elégedett és nyugodt. Azok
azok, akik mindig az élvezeteket keresik, hogy
elfelejtsék kínjaikat és nyugtalanságukat,
hamis élvezetekkel és múló kielégülésekkel
csapják be magukat.
39. Hagyom, hogy menjenek a maguk útján,
mert tudom, hogy még ha ma el is távolodnak,
elfelejtenek Engem, sőt megtagadnak Engem,
hamarosan megértik a világ gazdagságának,
címeinek, örömeinek és kitüntetéseinek
jelentéktelenségét, amikor a valóság felébred
bennük a földi nagyságról szőtt álmukból,
amikor az embernek szembe kell néznie a
szellemi igazsággal, az örökkévalósággal, az
isteni igazságszolgáltatással, amely elől senki
sem menekülhet.
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szükségük van az idősebbekre, nekik pedig
szükségük van a gyerekekre.
11. Mindegyikőtöket Isten bölcsessége a maga
helyére és annak közelébe helyezte ebben a
világban, akivel együtt kell lennie. Minden
személynek ki van jelölve az a kör, amelyben
élnie kell, és amelyben vannak megtestesült és
testetlen szellemlények, akikkel együtt kell
élnie.
12 Így, ki-ki a maga módján, fokozatosan
találkozni fogtok mindazokkal, akiknek az a
küldetésük, hogy megtanítsanak benneteket a
szeretetre, amely felemel benneteket;
másoktól pedig fájdalmat fogtok szenvedni,
amely megtisztít benneteket. Néhányan
szenvedést hoznak neked, mert szükséged van
rá, míg mások a szeretetüket adják neked,
hogy kárpótoljanak a keserűségedért; de
mindegyiknek üzenete van számodra, egy
tanítás, amelyet meg kell értened és
hasznosítanod kell.
13 Ne felejtsd el, hogy minden megtestesült
vagy testetlen szellem, amely bármilyen
formában keresztezi az életed útját, segíteni
fog neked a sorsodban.
14 Hány fényszellemet küldtem értetek a
világba, és ti nem álltatok meg, hogy áldjátok
az irántatok való szeretetemet!
15 sok szellemet küldtem nektek, amelyekre
nem figyeltetek, anélkül, hogy felismertétek
volna, hogy sorsotok részei, de mivel nem
tudtátok, hogyan fogadjátok el őket, üres
kézzel maradtatok, és később a megbánás
könnyeit ontottátok; nem tudtátok, hogyan
fogadjátok el őket, de mivel nem tudtátok,
hogyan fogadjátok el őket, üres kézzel
maradtatok, és később a megbánás könnyeit
ontottátok.
16. Emberiség, a ti sorsotok az, hogy
harmóniában legyetek minden teremtett
dologgal. Ez a harmónia, amelyről beszélek
nektek, minden törvények közül a legnagyobb,
mert ebben találjátok meg a tökéletes
közösséget Istennel és műveivel. (11, 10 -16;
22 - 25)
17. Aki megtagadja a sorsát, az elutasítja az
"Istenségem gyermeke" megtisztelő nevet. Ha
nem hisz a létezésemben, akkor nem hihet a
szeretetemben sem.
18 Ha egyesek számára ez az élet rendkívül
keserű és szomorú volt, tudjátok meg, hogy ez
a lét nem az egyetlen, hogy csak látszólag

45. fejezet - Előrelátás, az élet értelme
és beteljesülése
Isten gondviselése és rendeltetése az emberi
sorsban
1 Most van a világosság ideje, amikor az
ember, amellett, hogy hisz, megérti, megérti
és megérzi az én igazságomat.
2 Tanításom célja, hogy mindenkit
meggyőzzek arról, hogy senki sem jött erre a
világra jó ok nélkül, hogy ez az ok az Isteni
Szeretet, és hogy minden ember sorsa az,
hogy betöltse a szeretet küldetését.
3 Az emberek kezdettől fogva, minden időben
megkérdezték maguktól: Ki vagyok én? Kinek
köszönhetem az életet? Miért létezem? Miért
jöttem ide, és hová megyek?
4 bizonytalanságuk és ismereteik hiányának
egy részére a választ az én magyarázataimban
és az általam az évek során nektek
kinyilatkoztatottakra való reflexiókon
keresztül kapták meg.
5 Néhányan azonban azt hiszik, hogy már
mindent tudnak; de mondom nektek, nagy
tévedésben vannak, mert amit Isten
Bölcsességének Könyve őriz, azt az emberek
nem fedezhetik fel, amíg ki nem
nyilatkoztatják őket; és az Isteni Bölcsesség
Könyve sok mindent tartalmaz, tartalma
végtelen. (261, 4 - 6)
6. A sorsnak megvan az a kegyelem, amelyet
Isten helyezett bele. Az emberek sorsa tele
van isteni jósággal.
7 Gyakran nem találjátok ezt a jóságot, mert
nem tudjátok, hogyan keressétek.
8 Ha az általam minden lélek számára kijelölt
sorsban kemény és keserű utat készítetek
magatoknak, igyekszem azt megpuhítani, de
soha nem növelni a keserűségét.
9 Az embereknek szükségük van egymásra a
világban, senki sem túl sok, és senki sem túl
kevés. Minden életnek szüksége van
egymásra, hogy létezésük kiteljesedjen és
harmóniában legyen.
10 A szegényeknek szükségük van a
gazdagokra, az utóbbiaknak pedig azokra. A
gonoszoknak szükségük van a jókra, az
utóbbiaknak pedig az előbbiekre. A
tudatlanoknak szükségük van a tudósokra, a
tudósoknak pedig a tudatlanokra. A kicsiknek
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hosszú, és hogy minden teremtmény sorsában
van egy titok, amelybe csak én tudok
behatolni. (54, 8 - 9)
19 Az ember földi létezése csak egy pillanat az
örökkévalóságban, az élet lehelete, amely egy
ideig élteti az embert, majd azonnal távozik,
hogy később visszatérjen, és egy új testet
lélegeztessen. (12,4)
20 Mindenkinek meg van szabva, hogy mi
adatik neki életútja során. Míg egyesek
elfogadják és időben felhasználják, mások
elpazarolják, és vannak, akik még azt sem
tudják, hogyan készüljenek fel a befogadására.
De amikor visszatértek a szellemi világba,
tudatára ébredtek mindannak, ami számukra
rendeltetett, és amit sem megszerezni, sem
kiérdemelni nem tudtak. (57, 31)
21 Senki sem véletlenül született, senki sem
véletlenül jött létre. Értsetek meg Engem, és
rá fogtok jönni, hogy senki sem szabad az
életútján, hogy van egy törvény, amely
minden sorsot irányít és vezérel. (110, 29)
22. Az ember azt hiszi magáról, hogy akarata
szerint cselekszik, azt hiszi magáról, hogy
mentes minden rá gyakorolt magasabb
befolyástól, és végül függetlennek és saját
sorsának alakítójának tekinti magát, anélkül,
hogy gyanítaná, hogy eljön majd az óra,
amikor mindenki megérti, hogy az én
akaratom valósult meg rajtuk. (79, 40)
23 Szolgáljatok ki magatoknak jó jutalmat
azáltal, hogy jó gyümölcsöt teremtek
embertársaitoknak. Készüljetek fel az
eljövendő időkre, mert távozásom előtt még
lesz közöttetek viszálykodás, mert a kísértés
mindannyiótokhoz közeledik. Ébernek kell
lenned. Imádkozzatok és ültessétek át az
utasításaimat a gyakorlatba. Bizony mondom
nektek, ezek a rövid időszakok, amelyeket a jó
gyakorlására fordítotok, jótékony hatásukat az
utánatok következő nemzedékekben is
éreztetni fogják. Senki sem volt képes, és soha
nem is lesz képes arra, hogy meghatározza
saját sorsát; ez egyedül Rám tartozik. Bízzatok
akaratomban, és az élet útját a végsőkig
nagyobb nehézségek nélkül fogjátok bejárni.
24. Vedd jól, amikor azt mondom neked, hogy
a fának egyetlen levele sem mozdul meg
akaratom nélkül; akkor tudni fogod, mikor
vagyok Én az, aki próbára tesz téged, és mikor
üríted ki a szenvedés poharát - hogy utána

Engem vádolj. Akkor bírák lesztek, és Engem
tesznek vádlottá.
25 Ismerje fel a hibáit, és javítsa ki őket.
Tanuljátok meg megbocsátani embertársaitok
hibáit, és ha már nem tudjátok kijavítani őket,
legalább terítsétek rájuk az elnézés fátylát.
(64, 43 - 44)
26. Ne legyetek fatalisták, akik megerősítik
magukat abban a meggyőződésben, hogy a
sorsotok pontosan az, amit Isten az életetek
útjára helyezett, és ha szenvedtek, azért van,
mert meg volt írva, és ha örültök: azért van,
mert ugyanúgy meg volt írva. Meggyőztelek
arról, hogy azt fogod aratni, amit vetettél.
27. De most jól figyeljetek: bizonyos
alkalmakkor azonnal megkapjátok az aratást,
máskor pedig új létbe kell lépnetek, hogy
learathassátok és betakaríthassátok a
magotokat. Gondoljátok át jól, amit az imént
mondtam nektek, és sok rossz ítéletet el
fogtok távolítani az igazságosságomról és sok
homályosságot. (195, 53)
Az élet iskolája
28 Az emberek olyanok, mint a gyerekek, akik
nem gondolnak tetteik következményeire, és
ezért nem értik meg, hogy az útjukon
felmerülő buktató csak egy akadály, amelyet a
Mester állít, hogy megállítsa értelmetlen
útjukat, vagy megkímélje őket egy rossz
döntéstől.
29. Azt akarom, hogy most felnőttként
viselkedjetek, fontoljátok meg a
cselekedeteiteket, a tetteiteket, mérlegeljétek
a szavaitokat. Ez a módja annak, hogy
bölcsességet és igazságosságot hozzatok az
életetekbe. Továbbá, el kell gondolkodnod
azon a tényen, hogy az élet egy hatalmas és
állandó próbatétel a szellem számára.
30 Az én utamon senki sem vész el, és bár
vannak esetek, amikor az embert legyőzi a
kereszt súlya, egy magasabb erő újra felemeli
és bátorítja. Ez az erő a hitből fakad. (167, 55 57)
31. Attól a megértéstől, amit az emberek e
tanításokból és a világegyetemet irányító
Törvényeknek való engedelmességből
nyernek, függ a boldogságuk, amelyről
egyesek azt gondolják, hogy nem létezik a
földön, mások pedig azt hiszik, hogy csak
nekem van bőségesen, de amely nagyon is jól
megnyilvánul a szellemetek békéjében.
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32 Most már tudjátok, szeretett nép, hogy a ti
boldogságotok önmagatokban van, hogy
megtanítsátok az embereknek, hogy lényük
mélyén, ahol véleményük szerint csak
keserűség, gyűlölet és harag, bűntudat és
könnyek vannak, ott van egy fény, amelyet
semmi sem tud kioltani, ez pedig a lélek fénye.
(178, 6 - 7)
33. A szellemi múltadat nem ismeri a "test"
[lelked]. Lelketekben hagyom, hogy olyan
legyen, mint egy nyitott könyv, és a
lelkiismeret és az intuíció által feltáruljon
előttetek. Ez az én igazságosságom, amely
ahelyett, hogy elítélne benneteket,
lehetőséget ad arra, hogy jóvá tegyétek a
vétket, vagy kijavítsátok a hibátokat.
34 Ha a múltat kitörölnétek a tudatotokból,
újra át kellene mennetek a már elmúlt
megpróbáltatásokon; de ha meghalljátok a
tapasztalataitok hangját, és hagyjátok, hogy ez
a fény megvilágítson benneteket, akkor
tisztábban látjátok majd az utatokat, és
világosabban látjátok majd a horizontot. (84,
46)

térni, mert minden, amit teremtettem, élet és
szeretet.
39. Ezért tévednek azok, akik azt állítják, hogy
a világot Isten az emberi fájdalom helyéül
rendelte el. Ehelyett azt kellene mondaniuk,
hogy ők maguk ítélték ítélkezési küldetésre,
holott valójában az emberré vált
szellemlények örömére és felüdülésére
teremtették.
40 Senki sem volt eleve elrendeltetve bűnre,
bár minden előre meg volt ismerve, hogy
megmentse az embert a bukástól.
41 Az ember nem akart felfelé fejlődni a
szeretet által, és nem akart bölccsé válni
törvényem teljesítése által; és elfelejtette,
hogy igazságosságom, amelyet mindig is
igyekezett elkerülni, megvédi őt, mert
igazságosságom a tökéletes szeretetből fakad.
(169, 10 - 13)
42. Ha megismeritek szavamat, meg fogjátok
érteni, hogy az Atya szándéka, amikor
elküldött benneteket a világba, hogy
végigjárjátok annak veszélyekkel és
kísértésekkel teli útjait, nem az volt, hogy
eltévedjetek azokon. Mert előre megtervezték
őket, hogy rajtuk megkapjátok a szellem
fejlődéséhez szükséges leckéket, hogy
megadják nektek a hiányzó tapasztalatokat, és
végül, hogy fényben telve térjetek vissza
Hozzám.
43 Amikor a lelked kijött belőlem, olyan volt,
mint egy szikra, amelyet a szeleknek lánggá
kellett alakítaniuk, hogy visszatérve Hozzám, a
fényed eggyé váljon az Istenség fényével; Én
vagyok a te Istened, Én vagyok a te Istened, Én
vagyok a te Istened.
44. Az Új Hegy csúcsáról szólok hozzátok. Ott
várlak benneteket, és bizony mondom nektek,
érkezésetek napján ünnep lesz ebben a
birodalomban.
45. A fájdalom útján jöttök oda, és ezáltal
megtisztítjátok vétkeiteket - egy olyan úton,
amelyet korábban nem én rajzoltam, hanem
az ember teremtett. Ezen az úton is
elengedtek Engem. De azóta az áldozat és a
fájdalom útja megdicsőült az Én vérem által.
(180, 64 - 65)
46. Az ember végre megérti, hogy az ő országa
sem e világból való, hogy teste vagy emberi
burka csak az eszköz, amelynek érzékszervein
keresztül szelleme érzékeli a
megpróbáltatások és jóvátételek e világát.

Az emberi élet értelme és értéke
35. Tudd meg, hogy az ember természetes
állapota a jóság, a lelki béke és a harmónia
mindazzal, ami körülveszi. Aki egész életében
kitartóan gyakorolja ezeket az erényeket, az az
igaz úton jár, amely elvezeti őt Isten
megismeréséhez.
36. De ha letérsz erről az útról, és elfelejted a
törvényt, amelynek cselekedeteidet
irányítania kellene, akkor könnyekkel kell majd
bepótolnod azokat a pillanatokat, amelyeket
távol éltél a szellemi emelkedettség útjától,
amely a természetes állapot, amelyben az
embernek mindig meg kell maradnia. (20, 20)
37 Sokan annyira hozzászoktak a bűnök és
szenvedések világához, amelyben éltek, hogy
azt hiszik, ez az élet a legtermészetesebb,
hogy a földnek az a sorsa, hogy a könnyek
völgye legyen, és hogy soha nem lesz képes
béke, egyetértés és szellemi fejlődés otthona
lenni.
38. Azok az emberek, akik ezt gondolják, a
tudatlanság álmában vergődnek. Tévednek
azok, akik azt hiszik, hogy ezt a világot Én arra
rendeltem, hogy a könnyek és a vezeklés
völgye legyen. Az Éden, amelyet felajánlottam
az embereknek, visszatérhet és vissza is fog
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Végül megtanulja, hogy ez az élet nem más,
mint egy nagy lecke, amelyet csodálatos
ábrákkal és képekkel illusztrál, hogy a
tanítványok, vagyis minden ember jobban
megértse a leckéket, amelyeket az élet ad
neki, és amelyeken keresztül, ha képes azokat
helyesen értékelni, eléri szellemének
fejlődését, és megérti a küzdelmek értelmét,
amelyek erőssé teszik; - a fájdalom, amely
koptatja, a munka, amely nemesíti, a tudás,
amely megvilágosítja, és a szeretet, amely
felemel.
47. Ha ez a létezés lenne az egyetlen valóban, mondom neked, már régen
eltávolítottam volna belőle a fájdalmat, mert
igazságtalan lenne, ha csak azért jöttél volna
erre a világra, hogy megigyál egy pohár
szenvedést. De akik ma szenvednek és sírnak,
azért teszik ezt, mert korábban élvezték a
kicsapongást. De ez a fájdalom megtisztítja
őket, és méltóvá teszi őket arra, hogy
felemelkedjenek és tisztább formában
élvezzék az Úr otthonában. (194, 34 - 35)
48. A megpróbáltatás, amelyet az ember élete
tartalmaz, olyan súlyos, hogy szükség van arra,
hogy megédesítsük mindazokkal a lelki és testi
örömökkel, amelyek az ember számára
elviselhetőbbé és könnyebbé teszik a kereszt
terhét.
49. Megáldom mindazokat, akik az otthon
melegében találják meg létük legszebb
örömeit, és akik arra törekszenek, hogy a
gyermekek iránti szülői szeretetből, a
gyermekek szülők iránti szeretetéből, a
testvérek egymás iránti szeretetéből Isten
szolgálatát tegyék. Mert ez az egység, ez a
harmónia és ez a béke olyan, mint az
egyetemes Atya és szellemi családja között
fennálló harmónia.
50 Ezekben az otthonokban ragyog a lélek
világossága, ott lakik országom békéje, és
amikor a szenvedések jönnek, könnyebb
elviselni őket, és a megpróbáltatások pillanatai
kevésbé keserűek.
51 Még érdemesebbek azok, akik
elégedettséget keresnek abban, hogy
másoknak adjanak, és örülnek felebarátaik
egészséges örömének. Ők az öröm apostolai,
és nagyszerű küldetést teljesítenek.
52. Bizony mondom nektek, ha tudnátok,
hogyan keressétek az elégedettség és az öröm
pillanatait, valamint hogyan tartsátok meg a

belső béke óráit, akkor földi létetek minden
napján meglenne. Ehhez azonban először is fel
kell emelned a szellemedet, az érzéseidet és
azt, ahogyan az életről gondolkodsz.
53. Ez az üzenet, amelyet az Igém által küldök
nektek, tele van fénnyel, amely megvilágítja
utatokat, és megadja lényeteknek a felfelé
ívelő fejlődést, amely megtanít titeket
békében élni és egészségesen élvezni mindazt,
amivel megáldottam lényeteket.
54. Ennek az emberiségnek még keményen
meg kell küzdenie a fájdalom árnyékaival való
küzdelemért, és le kell győznie a hamis
örömök és csalóka kielégülések iránti
hajlamát. Küzdenie kell vallási fanatizmusa
ellen, amely megakadályozza, hogy felismerje
az igazságot; küzdenie kell a fatalizmus ellen,
amely elhiteti vele, hogy minden a végső
pusztulás felé tart, amelytől senki sem
mentheti meg magát; és küzdenie kell
materializmusa ellen, amely arra készteti,
hogy csak múló örömöket keressen - érzéki
örömöket, amelyek a szellemet a romlottság,
a fájdalom, a kétségbeesés és a sötétség
szakadékába taszítják.
55. Azért adom nektek a fényemet, hogy
elhagyjátok az árnyékot, és ezen a bolygón,
amelyet könnyek völgyévé változtattatok,
végre felfedezzétek a szellem és a szív igazi
örömeit, amelyek mellett minden más öröm
kicsi és jelentéktelen.
(303, 28-33)

X Materializmus és spiritualizmus
46. fejezet - A félrevezetett,
materialista ember
Az ember tehetetlensége, tudatlansága és
arroganciája
1 E világ teremtésének végső célja az ember;
az ő örömére adtam hozzá a természet más
lényeit és erőit, hogy ő használhassa őket
megőrzéséhez és felfrissüléséhez.
2 Ha már a legkorábbi idők óta, szellemi
gyermekkora óta szeretett és ismert volna
Engem, akkor ma a nagy szellemek világához
tartozna, ahol nem lenne sem tudatlanság,
sem különbségek, ahol mindannyian
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egyenlőek lennétek a tudásban és érzelmeitek
kifinomultságában.
3. De milyen lassan fejlődik az ember! Hány
időszak telt el azóta, hogy a földön élt, és még
mindig nem sikerült megértenie szellemi
feladatát és valódi sorsát. Nem volt képes
felfedezni önmagában a szellemét, amely nem
hal meg, mert örök életet birtokol; nem tudta,
hogyan éljen vele összhangban, nem ismerte
el a jogait, és ez, megfosztva szabadságától,
nem fejlesztette ki adottságait, és megállt. (15,
24)
4 Az ember, elfordulva törvényem
beteljesedésétől, különböző eszméket,
elméleteket, vallásokat és tanokat hozott
létre, amelyek megosztják és összezavarják az
emberiséget, és a szellemet az anyaghoz kötik,
és megakadályozzák, hogy szabadon
felemelkedjen. Szentlelkem fénye azonban
minden embert megvilágosít, és megmutatja
nekik az igaz élet útját, amelyen csak egyetlen
vezető van, a lelkiismeret. (46, 44)
5 A materialista csak az emberi életet szereti.
Felismerve azonban, hogy benne minden
múlandó, intenzíven meg akarja élni.
6 Amikor aztán tervei vagy vágyai nem
valósulnak meg, vagy valamilyen módon
fájdalom éri, kétségbeesik és káromkodik;
kihívja a sorsot, és hibáztatja, amiért nem adja
meg neki azokat az előnyöket, amelyekre
szerinte jogosult.
7 Gyenge szellemlények hajlíthatatlan
testekben, erkölcsileg éretlen lények, akiket
sokféleképpen próbára tesznek, hogy
megértsék, milyen hamis megbecsülésben
tartják a kevéssé értékes műveket a
materializációjukban.
8 Milyen szívesen változtatná meg sorsukat a
megvalósult! Mennyire vágynak arra, hogy
minden az ő elképzeléseik és akaratuk szerint
menjen. (258, 48 - 50)
9 Most már megérthetitek, hogy amikor
mindig azért nyilatkoztam ki magamat az
embereknek a Bölcsességben, hogy
kiszabadítsam a korlátozott gondolkodási
képességek által bebörtönzött szellemeket.
10. Még ebben az időben is vannak korlátozott
elméjű emberek, akiknek nincs ihletük.
Miközben az embereknek már tiszta elmével
kellene rendelkezniük, amelyet a fejlődésük
nyitott meg, sokan még mindig úgy

gondolkodnak és élnek, mint a primitív
korszakokban.
11 Mások nagyot léptek előre a tudományban,
és hiúságukban és egoizmusukban
burkolóznak, azt gondolván, hogy elérték a
tudás csúcsát. De megálltak a lelki
fejlődésükhöz vezető úton. (180, 32 - 33)
12 Ha az ember tudatában élne a felette
létező és vibráló magasabb életnek, és ha
tudná, hogyan kell konzultálni a szellemével mennyi kellemetlenségtől, mennyi szakadéktól
menthetné meg magát. De egész életében
azoktól kér tanácsot, akiknek nincs
megoldásuk a kétségeire és
bizonytalanságaira: a tudósoktól, akik
behatoltak az anyagi természetbe, de nem
ismerik a lelki életet, mert a bennük lévő
szellem letargiába esett.
13 Az emberi szellemnek fel kell ébrednie,
hogy megtalálja önmagát, hogy felfedezze
mindazokat a képességeket, amelyeket
rábíztak, hogy segítsék őt a küzdelemben.
14 Ma az ember olyan, mint az élet fájáról
lehullott kis szikár levél, a szelek játékszere,
ezernyi viszontagságnak kitéve, gyönge a
természet erőivel szemben, törékeny és
nyomorult a halállal szemben, holott a föld
urának kellene lennie, mint egy fejedelemnek,
akit azért küldtem, hogy tökéletesítse magát a
világban. (278, 4 - 6)
15 Eljött az ítélet ideje, amikor megkérdezek
néhányat: Miért tagadtál meg Engem? És a
többiek: Miért üldöztetek engem? Van-e joga
tagadni az Én Királyságom létezését annak, aki
nem volt képes behatolni önmagába? Ha nem
ismeritek az igazságomat, ha nem tudjátok,
hogyan találjátok meg, az nem jelenti azt,
hogy nem létezik. Ha azt gondoljátok, hogy
csak az létezik, amit fel tudtok fogni, akkor azt
mondom nektek, hogy sok mindent nem
tudtok még, és nagyon nagy az arroganciátok.
16 Bizony mondom néktek: A ki megtagadja
Istent és az ő országát, önmagát tagadta meg.
Aki önmagából akar erőt meríteni, aki
függetlennek gondolja magát, és azt az
arrogáns érzést táplálja, hogy nagy lehet
anélkül, hogy szüksége lenne Istenre, az nem
jut messzire ebben a világban, hamarosan
tévútra kerül, és szenvedései nagyon
fájdalmasak lesznek.
17 Hol vannak az igazán bölcsek?
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18 A tudás azt jelenti, hogy érezzük
Jelenlétemet. A tudás azt jelenti, hogy az én
fényem által vezérelve, az én akaratom szerint
cselekedjünk. A tudás a törvény megértése, a
tudás a szeretet. (282, 19 - 22)
19 Ma olyan nagy a szellemi tudatlanságotok,
hogy amikor azokra gondolsz, akik a túlvilágra
távoztak, azt mondod: "Szegény ember,
meghalt, mindent hátra kellett hagynia, és
örökre eltávozott."
20. Ha tudnád, milyen szánalommal néznek
rád azok a lények a szellemvilágból, 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! (272, 46 - 47)
21. Az anyagi értékeknek nagyobb
jelentőséget tulajdonítottatok, mint amennyit
birtokolnak, de a spirituálisról semmit sem
akartok tudni, és a világ iránti szeretetetek
olyan nagy lett, hogy még a lehető legnagyobb
mértékben igyekeztek megtagadni mindent,
ami a spirituálisra vonatkozik, mert úgy
gondoljátok, hogy ez a tudás ellentétes a földi
fejlődésetekkel.
22 Mondom nektek, hogy a szellemi ismeretek
nem befolyásolják az emberek fejlődését, sem
erkölcsileg, sem tudományosan. Éppen
ellenkezőleg, ez a fény a tudás végtelen
gazdagságát tárja fel az ember előtt, amelyet
tudománya jelenleg nem ismer.
23. Amíg az ember nem hajlandó
felkapaszkodni a spiritualizáció létráján, addig
nem lesz képes megközelíteni az igazi
dicsőséget, amely itt, az Atya kebelében
megadja neki azt a legfőbb boldogságot, hogy
Isten gyermeke legyen - a Szellemem méltó
gyermeke, az ő szeretete, emelkedettsége és
tudása miatt. (331, 27 - 29)

25 Én is mondom néktek: Ha az emberek
gondosan figyelnék minden cselekedetüket,
észrevennék, hogy minden egyes alkalommal
lázadnak ellenem.
26 Amikor bőségesen árasztom áldásaimat az
emberekre, önzővé válnak; amikor hagyom,
hogy élvezzék az élet örömeit, kicsapongóvá
válnak; amikor próbára teszem erejüket, hogy
lelküket megerősítsem, fellázadnak; amikor
megengedem, hogy a szenvedés pohara elérje
ajkukat, hogy megtisztítsa őket, megátkozzák
az életet, és érzik, hogy hitük elhalványul;
amikor vállukra helyezem a nagy család terhét,
érzik, hogy hitük elhalványul. Amikor
megengedem, hogy a szenvedés pohara elérje
ajkukat, hogy megtisztítsa őket, átkozzák az
életet, és érzik, hogy hitük elhalványul; amikor
vállukra helyezem egy nagy család terhét,
kétségbeesnek, és amikor valamelyik
rokonukat elveszem a földről,
igazságtalansággal vádolnak Engem.
27 Soha nem értetek egyet, soha nem hallom,
hogy megpróbáltatásaitokban áldjátok
nevemet, és nem látom, hogy
megpróbálnátok együttműködni teremtő
munkámban. (117, 55 - 57)
28 Az emberbe nagyságot helyeztem, de nem
azt, amire a földön törekszik. A nagyság,
amiről beszélek, az áldozat, a szeretet, az
alázat, az irgalom. Az ember állandóan
menekül ezek elől az erények elől, elfordulva
valódi nagyságától és attól a méltóságtól,
amelyet az Atya adott neki, mint
gyermekének.
29 Menekülsz az alázatosság elől, mert azt
hiszed, hogy az szegénységet jelent. Azért
menekülsz a megpróbáltatások elől, mert a
nyomorúság megrémít, anélkül, hogy
felismernéd, hogy azok felszabadítják a
lelkedet. Azért is menekültök a spirituális elől,
mert azt gondoljátok, hogy időpocsékolás
elmerülni ebben a tudásban, és nem veszitek
észre, hogy megvetitek a minden emberi
tudománynál magasabb fényt.
30. Ezért mondtam nektek, hogy sokan
vannak, akik annak ellenére, hogy azt vallják,
hogy szeretnek Engem, nem szeretnek Engem,
és bár azt állítják, hogy hisznek Bennem, nincs
hitük. Odáig mentek, hogy azt mondták
Nekem, hogy készek követni Engem, de
kereszt nélkül akarnak követni Engem. Mégis
azt mondtam nekik, hogy aki követni akar

A lemondásra, erőfeszítésre és felelősségre
való hajlandóság hiánya
24. Ha az emberiség nem ragaszkodna olyan
makacsul a tudatlanságához, a földi létezésük
más lenne. De az emberek ellenállnak
parancsaimnak, megátkozzák sorsukat, és
ahelyett, hogy együttműködnének Velem
munkámban, keresik a módját, hogy
megkerüljék törvényeimet, hogy akaratukat
érvényesítsék.
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engem, vegye fel a keresztjét, és kövessen
engem. Mindenki, aki szeretettel átöleli a
keresztjét, eljut a hegy tetejére, ahol az utolsó
lélegzetét is kileheli ezen a földön, hogy aztán
feltámadjon az örök életre. (80, 37 - 39)
31 Ahelyett, hogy megszüntetnék a
nyomorúságot, amely mindenütt körülveszi
őket, az emberek ma arra törekszenek, hogy a
lehető legnagyobb hasznot húzzák belőle
maguknak.
32. Miért nem fejlődtek az emberek felfelé
egy olyan eszménykép iránti vágyban, amely
tisztább érzéseket és a szellemhez méltóbb
törekvéseket adna nekik? Mert nem akartak a
halandó szemük számára nyilvánvaló dolgokon
túlra tekinteni, vagyis a nehézségeiken, földi
örömeiken és materialista tudományukon
túlra.
33 A világban töltött időt arra használták és
használják ki, hogy minél több gazdagságot és
élvezetet szerezzenek - azt gondolván, hogy
amikor a testük véget ér, akkor számukra
mindennek vége.
34 Ahelyett, hogy felfelé fejlődne és Isten
gyermekének tekintené magát, az ember
tudatlan gőgjében lesüllyed az alacsonyabb
rendű lények szintjére, és amikor a
lelkiismerete az Istenségről és a Szellemi
Életről beszél neki, az Isten igazságosságától
való félelem keríti hatalmába, és inkább
elhallgattatja ezt a belső hangot, és nem
"pazarol" gondolatot ezekre a
figyelmeztetésekre.
35. Nem gondolkodott saját létezéséről, sem
mentális és fizikai állapotáról. Hogyan is
lehetne ez másképp, minthogy por és
nyomorúság, amíg így él és így gondolkodik?
(207, 18)
36. Az Én Tanításom, amely mindenkor a
Törvény magyarázata, a világossághoz vezető
útként, a szellem számára biztonságos résként
érkezik hozzátok. Mindazonáltal az emberek,
élve a nekik adott akaratszabadsággal, és arra
vágyva, hogy életük útját kövessék, mindig a
materializálódás könnyű útját választották.
Ennek során egyesek teljesen figyelmen kívül
hagyták a lelkiismeret hívását, amely mindig a
spirituális felé irányít; mások pedig szektákat
és rítusokat hoztak létre, hogy azt higgyék,
hogy szilárd léptekkel járnak a spirituális úton,
miközben valójában ugyanolyan önzők, mint

azok, akik száműzték nevemet és szavamat az
életükből. (213, 51)
37 Az út ki van kövezve, és az ajtó nyitva van
mindenki előtt, aki hozzám akar jönni.
38. Az út keskeny, ezt már régóta tudjátok.
Senki sem tudja, hogy törvényem és tanításom
a legtisztább és legelhajthatatlanabb, hogy
senki ne gondolhasson arra, hogy kénye-kedve
vagy akarata szerint megváltoztassa azokat.
39. A széles út és a szélesre tárt kapu minden,
csak nem az, ami a szellemeteket a
világosságba, a békébe és a halhatatlanságba
vezeti. A széles út a kicsapongás, az
engedetlenség, a büszkeség és az anyagiasság
útja - az emberek többsége ezt az utat követi,
hogy megpróbáljon kibújni a lelki felelősség és
a lelkiismeret belső ítélete alól.
40. Ez az út nem lehet végtelen, mert nem igaz
és nem tökéletes. Ezért, mivel ez az út, mint
minden emberi dolog, korlátozott, az ember
egy napon eléri a végét, ahol megáll, hogy
rémülten hajoljon meg a mélység előtt, amely
az út végét jelenti. Akkor káosz fog kitörni
azok szívében, akik már régen letértek az igaz
útról.
41. Egyesekben bűnbánat támad, amelyben
elég világosságot találnak ahhoz, hogy
megmentsék magukat; másokban
megdöbbenés támad egy olyan vég miatt,
amelyet igazságtalannak és logikátlannak
tartanak; megint mások pedig káromolják és
fellázadnak Isten ellen. De bizony mondom
nektek, ez lesz a Fénybe való visszatérés
kezdete. (333, 64 - 68)
Az ember lelki nyomorúsága
42 Nem tévedtem abban, amit teremtettem;
az ember azonban eltévesztette a kijelölt utat
és az életet; de hamarosan visszatér hozzám,
mint a tékozló fiú, aki elherdálta minden
örökségét.
43 Tudományával egy új világot, egy hamis
királyságot teremtett. Törvényeket hozott,
trónt emelt magának, jogarral és koronával
ruházta fel magát. De milyen mulandó és
csalóka az ő dicsősége: elég egy gyenge
leheletnyi igazságom, és máris megremegnek
az alapjai, és egész királysága összeomlik. De a
béke, az igazságosság és a szeretet országa,
amelyet nem tudott megnyerni, távol áll az
ember szívétől.
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44. Azok az örömök és kielégülések, amelyeket
az emberek munkája nyújt számukra, csak
képzeletbeli örömök. A szívükben ott mardos
a fájdalom, a nyugtalanság és a csalódottság,
amely a mosoly álarca mögött rejtőzik.
45 Ez az, amit az emberi életből csináltak, és
ami a szellem életét és az azt irányító
törvényeket illeti, ezeket elferdítették, mert
elfelejtették, hogy vannak olyan erők és
elemek is, amelyek a szellemet éltetik, és
amelyekkel az embernek kapcsolatban kell
maradnia, hogy ellenálljon a próbáknak és
kísértéseknek, és legyőzze a tökéletesség felé
vezető úton az akadályokat és az
ellenszegüléseket.
46. A fény, amely minden szellemet elér a
végtelenből, nem a Királyi Csillagból
származik; az erő, amelyet a szellem a
Túlvilágról kap, nem a földi kiáradás; a
szeretet, az igazság és az egészség forrása,
amely a szellem tudásszomját oltja, nem a ti
tengervizeitek vagy forrásaitok vize; az
atmoszféra, amely körülvesz benneteket,
nemcsak anyagi, hanem áradás, lélegzet és
ihlet, amelyet az emberi szellem közvetlenül a
minden dolgok Teremtőjétől kap, attól, aki az
életet teremtette és tökéletes és
megváltoztathatatlan törvényeivel irányítja.
47. Ha az emberben lenne egy kis jóakarat,
hogy visszatérjen az igazság útjára, azonnal
érezné a béke simogatását, mint ösztönzőt. De
valahányszor a szellem az anyag hatása alatt
materializálódik, enged annak karmainak, és
ahelyett, hogy ennek az életnek az ura lenne,
a kormányos, aki a hajóját kormányozza, az
emberi gyengeségek és hajlamok
rabszolgájává válik, és hajótörést szenved a
viharokban.
48. Már mondtam nektek, hogy a szellem
előbb van, mint a test, ahogy a test is előbb
van, mint a ruha. A test, amelyet birtokoltok,
csak a szellem ideiglenes ruhája. (80, 49 - 53)
49 Ó, bárcsak minden ember meglátná ennek
a kornak a felemelkedő fényét - mennyi
remény lenne a szívükben! De ők alszanak.
Még azt sem tudják, hogyan fogadják a fényt,
amelyet a királyi csillag minden nap küld nekik
- azt a fényt, amely olyan, mint a Teremtőtől
sugárzó fény képe.
50. Megsimogat és ráébreszt a lét mindennapi
küzdelmére, anélkül, hogy azok, akik
érzéketlenek a teremtés szépségei iránt,

néhány pillanatra megállnának, hogy
megköszönjék Nekem. A dicsőség elmúlhatott
mellettük anélkül, hogy észrevették volna,
mert mindig aggodalmakkal telve ébrednek, és
elfelejtenek imádkozni, hogy lelki erőt
keressenek Bennem.
51 Nem keresnek erőt a test számára a
természet forrásaiban sem.
Mindannyian sietve szaladgálnak és
dolgoznak, anélkül, hogy tudnák, minek, és
úgy mennek neki, hogy nincs világos céljuk.
Ebben az érzéketlen és értelmetlen létért
folytatott küzdelemben materializálták
szellemüket, és önzővé tették őket.
52 Amikor aztán a szellem törvényeit, amelyek
az élet világosságát jelentik, elfelejtik, az
emberek elpusztítják magukat, megölik
magukat, és elragadják a kenyeret, anélkül,
hogy meghallanák a lelkiismeret szavát,
anélkül, hogy odafigyelnének, anélkül, hogy
megállnának, hogy elgondolkodnának.
53. De ha valaki megkérdezné tőlük, hogyan
ítélik meg a jelenlegi életüket, azonnal azt
válaszolnák, hogy a múlt időkben soha nem
ragyogott fel annyi fény az emberi életben,
mint most, és hogy a tudomány soha nem tárt
fel előttük annyi titkot. De ezt a boldogság
álarcával az arcuk előtt kellett volna
mondaniuk, mert a szívükben elrejtették
minden lelki bánatukat és nyomorúságukat.
(104, 33 - 34)
54. Elküldtem a Lelket, hogy megtestesüljön a
földön és emberré váljon, hogy fejedelme és
ura legyen mindannak, ami ezen a földön
létezik, és nem azért, hogy rabszolgája és
áldozata legyen, és ne legyen rászoruló,
ahogyan én valójában látom. Az ember a
szükségleteinek, szenvedélyeinek,
erkölcseinek és tudatlanságának rabszolgája.
55. Ő a szenvedések, tévedések és
sorscsapások áldozata, amelyeket szellemi
emelkedettségének hiánya okoz neki,
miközben a földön jár. Azért szűkölködik, mert
nem tudja, hogy milyen örökség illeti meg az
életben, nem tudja, hogy mit birtokol, és úgy
viselkedik, mintha semmije sem lenne.
56. Ennek az emberiségnek először fel kell
ébrednie, hogy elkezdje tanulmányozni a
Szellemi Élet Könyvét, és akkor hamarosan, az
eszmék e világának nemzedékről nemzedékre
való átadásán keresztül megjelenik az az
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áldott mag, amelyben az én szavam
beteljesedik.
57. Elmondtam nektek, hogy egy napon ez az
emberiség eléri a spiritualizációt, és tudni
fogja, hogyan kell harmóniában élni minden
teremtett dologgal, és a szellem, az elme és a
szív harmóniában fog járni. (305, 9 - 11)

kételkednek ennek az életnek a létezésében. A
hit hiánya és a spiritualizáció hiánya az, ami a
szkepticizmus fátylát terítette az emberek
szeme elé. (128, 45)
64. Az ember fejlődésének, haladásának,
tudományának és civilizációjának soha nem
volt célja a szellem felemelése, amely a
legmagasabb és legnemesebb dolog az
emberben. Ambícióinak, törekvéseinek,
ambícióinak, vágyainak és aggodalmainak
mindig is célja volt ezen a világon. Itt kereste a
tudást, itt gyűjtötte a kincseket, itt biztosította
az élvezeteket, a kitüntetéseket, a jutalmakat,
a hatalmi és megkülönböztető pozíciókat, itt
akarta megtalálni a dicsőségét.
65 Azért mondom néktek: Míg a természet
lépésről lépésre, megállás nélkül halad előre a
töretlen fejlődés törvénye szerint a
tökéletesség, a tökéletesség felé, addig az
ember lemaradt, nem haladt előre; és innen a
földi sorscsapások, innen a megpróbáltatások,
akadályok és csapások, amelyekkel életének
útján találkozik. (277, 42)
66 Szeretném, ha lennének vágyaitok, ha
ambiciózusak lennétek, ha arról
álmodoznátok, hogy nagyok, erősek és bölcsek
legyetek, de a szellem örökkévaló javára.
67. Ahhoz ugyanis, hogy ezeket a javakat
megszerezzük, minden erényre szükség van,
mint például az irgalom, az alázat, a
megbocsátás, a türelem, a nagylelkűség,
egyszóval a szeretet. És minden erény
felmagasztalja, megtisztítja és tökéletesíti a
szellemet.
68 Ebben a nyomorúságos világban, ebben az
ideiglenes házban az embernek - hogy nagy,
erős, gazdag vagy tanult legyen - önzőnek,
hazugnak, bosszúállónak, kegyetlennek,
közömbösnek, embertelennek és gőgösnek
kellett lennie, és mindezeknek szélsőséges
ellentétbe kellett sodorniuk azzal, ami az
igazság, a szeretet, a béke, az igaz bölcsesség
és az igazságosság. (288,32)
69. Amikor az ember szellemileg felfedezi
önmagát, érzi az Atya jelenlétét magában. De
ha nem tudja, hogy ki ő, és honnan jön, akkor
távolinak, idegennek, megközelíthetetlennek
érzi magát, vagy zsibbadt marad.
70. Csak a felébredt szellem képes behatolni
az igazság birodalmába. Csak az ő tudománya
által nem lesz képes az ember megismerni.

Helytelen földi magatartás és annak
következményei
58. Amikor azt látom, hogy a háborúkban részt
vevő emberek egymást ölik a világ kincseinek
birtoklásáért, nem tudok segíteni, de az
embereket kisgyerekekhez hasonlítom, akik
olyan dolgokért harcolnak, amelyeknek nincs
értékük. A gyerekek még mindig azok, akik egy
kis hatalomért vagy egy kis aranyért
harcolnak. Mit jelentenek ezek a javak azok
mellett az erények mellett, amelyeket más
emberek birtokolnak bennük?
59. Az az ember, aki a népeket megosztja
azzal, hogy gyűlöletet vet a szívükbe, nem
hasonlítható ahhoz az emberhez, aki az
egyetemes testvériség magvainak elvetésére
fordítja életét. Az, aki szenvedést okoz
embertársainak, nem hasonlítható ahhoz, aki
az életét annak a munkának szenteli, hogy
enyhítse embertársai szenvedését.
60 Minden ember trónról álmodik a földön,
noha az emberiség kezdettől fogva
megtapasztalta, milyen keveset ér egy trón a
világban.
61. Helyet ígértem nektek az országomban, de
nagyon kevesen vannak, akik igényt tartanak
rá, és ez azért van, mert az emberek nem
akarják megérteni, hogy a mennyei
királyságok királyának kisebb alattvalója
nagyobb, mint a föld leghatalmasabb
uralkodója.
62 Az emberek még kisgyermekek; de a nagy
látogatás, amely eljön rájuk, oly rövid idő alatt
oly sok mindent fog megtapasztalni, hogy
hamarosan ebből a gyermekkorból az
érettségbe jutnak, és akkor a tapasztalatok
gyümölcsével felvértezve kiáltani fognak:
"Jézusnak, a mi Atyánknak volt igaza, menjünk
hozzá." (111, 3 - 7)
63. Az emberek a halhatatlanságra
törekszenek a világban, és azt anyagi
művekkel próbálják elérni, mert a földi
dicsőség, bármennyire is átmeneti, csípi a
szemet, és elfelejtik a szellem dicsőségét, mert
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71. Látom, hogy az emberek tudásra, hírnévre,
hatalomra, erőre, gazdagságra és tekintélyre
vágynak, és felajánlom nekik az eszközöket,
hogy mindezeket megszerezzék - de a valódi,
lényegi tulajdonságaikban, a szellemi
igazságukban, nem a világ külső és illuzórikus
dolgaiban, nem az ideiglenes és illuzórikus
dolgokban.
72. Amikor az ember az anyagnak szenteli
magát, és bezárkózik egy olyan szűk térbe,
mint a ti világotok, elszegényedik, korlátozza
és elnyomja a szellemét, nem marad más, csak
az, amit birtokol, vagy amit tud. Ekkor
mindent el kell veszítenie, hogy felnyissa
szemét az igazságra, és tévedését felismerve
ismét az Örökkévaló felé fordítsa tekintetét.
(139, 40 - 43)

5 A materializmus nagy akadálya a szellem
fejlődésének. Az emberiség megállt e fal előtt.
6. Olyan világban vagytok, ahol az ember
képes volt kifejleszteni szellemi képességeit az
anyaggal kapcsolatos tudományok
alkalmazásában. De a szellemi létezéssel
kapcsolatos ítélőképessége még mindig
korlátozott, a tudása mindarról, ami nem
tartozik teljes egészében az anyaghoz, még
mindig visszamaradt. (271, 37 - 38)
7 A világotok megpróbáltatásai egy korszak
végének jelei; a materializmus korának bukása
vagy halálhörgése: mert a materializmus volt a
tudományotokban, a céljaitokban és a
szenvedélyeitekben. Az anyagelvűség
meghatározta az Nekem való odaadásotokat,
de az összes műveteket is.
8 A világ szeretete, a földi dolgok mohósága, a
test kívánsága, minden alacsonyabb rendű
vágy élvezetének, az önzésnek, az
önszeretetnek és a gőgnek az ereje volt az,
amellyel értelmetek és emberi akaratotok
szerinti életet teremtettetek, amelynek
gyümölcseit learattam veletek, hogy tökéletes
legyen a tapasztalatotok.
9. De ha ezt a most véget érő korszakot az
emberiség történelmében a materializmus
fogja jellemezni - én mondom nektek, az új
korszakot a spiritualitás fogja jellemezni. Mert
ebben a szellem tudata és akarata olyan
lények világát hozza létre a földön, akiknek a
szíve a szeretet által magasan áll a szívükben egy olyan életet, amelyben az Atya szelleme a
gyermekek szellemében rezegni fog, mert
akkor minden ajándék és képesség, amely
most a lényetekben rejtve él, a végtelen lesz a
működési területük. (305, 41 - 42)

47. fejezet - Materializmus és
spiritualizmus
Az uralkodó materializmus hatása
1 Bizony mondom nektek: Sokan elkerülik
majd az én tanításomat, mert félnek, hogy
nem lesznek lelki emberek; de nem az értelem
és nem a szellem beszél majd bennük, hanem
a test hitvány szenvedélyei.
2. Amikor egy szellem az igazságnak szentelt
életet él, akkor úgy hagyja el az
anyagelvűséget, mint aki eltávolodott a
szennyezett környezetből. A magasabb
szellem az erkölcsben találja meg a
boldogságot - ahol béke uralkodik, ahol a
szeretet lakozik. (99, 41 - 42)
3. Tanulmányozzátok igémet, amíg meg nem
bizonyosodtok annak tisztaságáról és
igazságáról. Csak így leszel képes bátran járni
az utadon, és szilárdan kiállni a szellemet
fenyegető materialista eszmék inváziójával
szemben. Mert az anyagelvűség halál,
sötétség, igát és mérget jelent a szellem
számára. Soha ne cseréld el szellemed fényét
vagy szabadságát földi kenyérre vagy alantas
anyagi javakra!
4 Bizony mondom néktek: Aki az én
törvényemben bízik és mindvégig kitart a
hitben, az sohasem lesz megfosztva az élet
anyagi táplálékától, és a Lelkemmel való
egyesülés pillanataiban végtelen irgalmam
révén mindig az örök élet kenyerét kapja. (34,
61 - 62)

A spiritualizmus lényege
10 A spiritualizmus nem a vallások keveréke.
Ez a legtisztább és legtökéletesebb tanítás a
maga egyszerűségében, ez Isten fénye, amely
ebben a "Harmadik Korban" száll le az emberi
szellemhez. (273, 50)
11. Spiritualizmusnak neveztem azt a
kinyilatkoztatást, amely a szellem életéről szól,
amely megtanít közvetlenül kommunikálni
Atyáddal, és amely az anyagi élet fölé emel.
12 Bizony mondom nektek, a spiritizmus nem
új dolog, és nem is csak ehhez a korszakhoz
tartozik, hanem egy kinyilatkoztatás volt,
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amely az emberiség szellemi fejlődésének
megfelelően egyre jobban és jobban feltárul.
13 Mivel a tanítás, amelyet én adok nektek, a
spiritualizmus, amely megtanít benneteket a
tökéletes szeretetre Isten és felebarátotok
iránt, és meghív a tökéletességhez vezető
útra, a spiritualizmus volt az is, amit Isten
törvénye tanított nektek az "első korban", és
Krisztus Igéje a második korban. (289, 20 - 22)
14 A spiritizmus nem vallás; ez ugyanaz a Tan,
amelyet Jézus személyében terjesztettem el a
világ minden korszakának minden embere
számára, hogy útmutatást adjak. Ez az Én
Tanításom a szeretetről, az igazságosságról, a
megértésről és a megbocsátásról.
15. Ebben a "Harmadik alkalommal" csak a
szellemi, fizikai és intellektuális növekedésetek
miatt beszéltem hozzátok tisztábban. (359, 60
- 61)
16 A spiritualizmus azért jön, hogy lerombolja
az emberek által bevezetett szokásokat és
hagyományokat, amelyek visszafogták a
szellemet. A spiritualizmus a szellem
folyamatos növekedése és emelkedése, amely
képességei és tulajdonságai révén megtisztul
és tökéletesedik, amíg el nem éri Teremtőjét.
A spiritizmus megmutatja, hogy a szellem
hogyan fogadja, érzi és fejezi ki urát. A
spiritualizmus felszabadítja a szellemet, és
növekedésre készteti.
17. A spirituális az egyetemes erő és az
egyetemes fény, amely mindenkiben ott van
és mindenkihez tartozik. Senki sem fogja
furcsának találni a tanításaimat.
18 A szellem tulajdonságai változhatatlanok,
mert ezek az én istenségem erényei, örök
erők. Értsétek meg azonban, hogy attól
függően, hogy hogyan éltetek, a tisztaság,
amit meg tudtok mutatni, nagyobb vagy
kisebb lesz. (214, 57 - 59)

világegyetemet és a végtelent az én lényegem
és jelenlétem hatja át.
22 Aki így felismer és felfog engem, az Isten
élő temploma, és nem fogja többé
szimbólumok vagy képek segítségével
megvalósítani a Lélek kinyilatkoztatásait. (213,
31 - 32)
23 A spiritualizmus az a kinyilatkoztatás, amely
feltárja és megtanítja mindazt, amit birtokolsz
és magadban hordozol. Ez rádöbbent, hogy
Isten műve vagy, hogy nem csak anyag vagy,
hogy van valami a "húsod" felett, ami a téged
körülvevő természet és a szenvedélyeid
mocskossága fölé emel.
24. Amikor az ember eléri a szellemiséget,
minden parancsolat és minden tanítás a
szellemének fénye lesz. Még ha az emlékezete
nem is őrzi meg tanításom egyetlen mondatát
vagy szavát sem, akkor is magában hordozza
annak lényegét, mert megértette, mert érzi, és
mert követi azt. (240, 17 - 18)
25 A jó szellemi ember az lesz, aki az anyagi
javak minden szegénysége ellenére úgy érzi,
hogy ő úr, gazdag és boldog, mert tudja, hogy
Atyja szereti őt, hogy vannak testvérei, akiket
szerethet, és hogy a világ kincsei
másodlagosak a lélek gazdagságához képest.
26 És jó szellemi ember lesz az is, aki anyagi
javak birtokosaként tudja, hogyan kell azokat
jó célokra felhasználni, felhasználva azokat,
mint az Istentől kapott eszközöket egy fontos
földi küldetés teljesítésére.
27. Nem szükséges szegénynek, megvetettnek
vagy nyomorultnak lennetek ahhoz, hogy azok
közé tartozzatok, akik Engem követnek,
ahogyan nem szükséges azok közé tartozni,
akik szenvednek ahhoz, hogy Én szeresselek
benneteket. Valójában azt mondom nektek,
hogy akaratom szerint mindig erősnek,
egészségesnek és mindannak a
tulajdonosának kell lennetek, amit én
teremtettem nektek.
28 Mikor tanuljátok meg, hogy
örökségeteknek tulajdonosai legyetek, hogy
minden kegyet megbecsüljetek, és hogy
mindennek megadjátok a megfelelő helyet az
életben? (87,28 - 30)

Ki nevezhető joggal spiritisztának?
19 Aki kitartása, fejlődése és az Atya tanításai
iránti szeretete révén bizonyos szellemiségre
tett szert, az Spiritualista lesz, még ha ajkai
nem is mondják ezt.
20 Aki hisz, és tetteiben nagylelkűséget
tanúsít, az visszatükrözi azt, ami a lelkében
van. (236, 27 -28)
21 A spiritualista tudja, hogy a Mindenható
mindenben ott van, hogy a világot, a

Spiritualizmus a vallásokban és tanokban
29 Ma az emberek a zűrzavar korában élnek,
mert nem értették meg, hogy egész életüknek
és minden erőfeszítésüknek a szellemük
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kibontakozásához kell vezetnie, amelynek
célja a szellemüknek a Teremtő szellemével
való egyesülése kell, hogy legyen.
30 Az istentisztelet, amelyet az emberek
többsége ma vall, az anyagiasság.
31 Amíg a tanok és vallások megmaradnak a
különbözőségeikben, addig a világ tovább
táplálja a gyűlöletét, és nem lesz képes
megtenni a döntő lépést Isten igazi imádata
felé.
32 De mikor fogják az emberek megérteni és
egyesülni, és így megteszik az első lépést az
egymás iránti szeretet felé, ha még mindig
vannak emberek, akik azt gondolván, hogy
náluk van a lelki lények üdvösségének kulcsa
vagy titka, és az örök élet kulcsa, nem ismerik
el mindazokat, akik más úton járnak, mert
szerintük nem méltók arra, hogy Istenhez
jöjjenek?
33 Ismerjétek meg tehát a spiritizmus igazi
célját, amelynek tanítása minden vallomás,
minden emberi ideológia és minden
eretnekség felett áll. (297, 38 -41)
34. A spiritizmus nem egy új tanítás, amely az
előző korok hitének tanításait kívánja
továbbfejleszteni - nem, ez ugyanaz a
kinyilatkoztatás, mint az első és a "második
korszak" kinyilatkoztatása. Ez minden vallás
alapja, amire szeretném emlékeztetni az
emberiséget az elválás idején, hogy ne
feledkezzen meg a gyökereiről.
35 Az ember művei, szokásai és az a mód,
ahogyan az érzékekre hat, hogy hízelegjen
magának, és büszke legyen rájuk a különböző
vallásaiban, ellentétben állnak azzal, amit az
én művem a világnak látni szeretne. (363, 9)
36. Ebben az időben új tanításokat adok
nektek, hogy elgondolkodjatok rajtuk szeretetteljes tanításokat, amelyek
megváltanak és felemelnek benneteket,
igazságokat, amelyek, bár keserűek, de fényt
jelentenek majd az utatokon.
37 A spiritualizmus ebben a korban, mint a
kereszténység a múltban, harcban áll és
üldözött lesz, kegyetlenséggel és haraggal: de
a harcban a spirituális megjelenik, csodákat
tesz és meghódítja a szíveket.
38. A materializmus, az egoizmus, az
arrogancia és a világ szeretete lesznek azok az
erők, amelyek fel fognak lázadni e
kinyilatkoztatás ellen, amely nem új és nem is
különbözik attól, amit a múltban hoztam

nektek. A Tanítás, amelyet most
kinyilatkoztattam nektek, és amelynek a
Spiritualizmus nevet adjátok, a Törvény és a
Tanítás lényege, amelyet az Első és a Második
Korszakban kinyilatkoztattatok nektek.
39. Amikor az emberiség megérti e tanítás
igazságát, igazságosságát és az általa
kinyilatkoztatott végtelen tudást, akkor kiűz a
szívéből minden félelmet, minden előítéletet,
és életének vezérfonalává teszi. (24, 48 - 51)
40 Bizony mondom nektek, a világ minden
részén vannak szétszórt spiritualisták - érett
emberek, akik békét hoznak az emberiségnek.
41. De mondom nektek, hogy a Föld egész
körének spiritualistái között az egyesülés nem
egy új egyház szervezésével fog megtörténni,
mert az ő erejük nem lesz anyagi. Egységük
mentális, ideális és a munkájukkal kapcsolatos
lesz, és így erejük legyőzhetetlen lesz, mivel
azt az Örök Forrásból merítik, amely az Én
Lelkemben van.
42. Mindannyiuknak beoltom igazságomat, és
keresem is őket, hogy szívükből és elméjükből
minden szennyeződés kikerüljön, mivel nem
keveredhetnek fényemmel.
43 Mindannyiuk kötelessége gondoskodni
arról, hogy a spiritiszta tanítást szellemi
képességeik világosan magyarázzák és
felismerjék, és ne szennyezzék be emberi
filozófiák. (299, 30 - 32)
44 Bizony mondom nektek, a spiritizmus
története fényes betűkkel lesz beírva az
emberi történelembe.
45 Nem az egyiptomi igától való
megszabadulás által vált-e halhatatlanná
Izráel? Vajon a keresztények
diadalmenetükben nem a szeretet által váltak
halhatatlanná? Hasonlóképpen, a spiritiszták
is halhatatlanná válnak a szellem
szabadságáért folytatott harcukban. (8,64-65)

48. fejezet - Lelki ajándékok és
spiritualizáció
Az ember szellemi képességei
1 Amikor ez a kételkedő, hitetlen és
materialista emberiség isteni
kinyilatkoztatással vagy az általa csodának
nevezett jelenséggel találkozik, azonnal okokat
vagy bizonyítékokat keres arra, hogy
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bizonyítsa, hogy nincs természetfeletti mű, és
nem is történt ilyen csoda.
2. Amikor egy szokatlan szellemi képességű
ember megjelenik, nevetségessé, kétségessé
vagy közömbössé válik, hogy elhallgattassa a
hangját. És amikor a Természet, mint az én
Istenségem eszköze, az igazság hangját és
riadalmát az emberekhez intézi, ők mindent a
véletlennek tulajdonítanak. De az emberiség
még soha nem volt olyan érzéketlen, süket és
vak mindazzal szemben, ami isteni, szellemi és
örökkévaló, mint ezekben az időkben.
3 Emberek milliói nevezik magukat
keresztényeknek, de többségük nem ismeri
Krisztus tanításait. Azt állítják, hogy szeretik
mindazokat a műveket, amelyeket emberként
végeztem, de ahogyan hisznek, gondolkodnak
és látják a dolgokat, bizonyítják, hogy nem
ismerik Tanításom lényegét.
4 Megtanítottalak titeket a lélek életére,
kinyilatkoztattam nektek a benne lévő
képességeket; azért jöttem én a világra.
5 Gyógyszer nélkül gyógyítottam betegeket,
beszéltem szellemekkel, megszabadítottam a
megszállottakat az idegen és természetfeletti
hatásoktól, beszélgettem a természettel,
emberként szellemi lénnyé váltam, és szellemi
lényként visszaváltoztam emberré, és
mindezen cselekedeteim célja mindig az volt,
hogy megmutassam nektek a szellem
fejlődésének útját. (114, 1 - 4)
6. Valódi kincsek vannak bennetek,
képességek és tehetségek, amelyeket nem is
sejtetek, és tudatlanságotok miatt úgy
hullatjátok a könnyeiteket, mint a rászorulók.
Mit tudsz az ima és a gondolat erejéről? Mit
tudsz a szellem és a szellem párbeszédének
mély értelméről? Semmit, ti materialista és
földhözragadt emberek! (292,14)
7. A világtól spiritualizációt várok. Számomra
nem fontosak azok a nevek, amelyekkel
bármely egyházat vagy szektát
megkülönböztetnek, sem a szertartások és az
istentisztelet külső formáinak nagyobb vagy
kisebb pompája. Ez csak az emberi érzékekhez
jut el, de a szellememhez nem.
8 Az emberekben a szellemiséget keresem,
mert ez az élet emelkedettségét, a
tökéletesség eszményét, a jó szeretetét, az
igazság iránti odaadást, a szeretet
tevékenységének gyakorlását, az önmagunkkal

való harmóniát jelenti, ami harmóniát jelent
másokkal, és így Istennel is. (326, 21 - 22)
9 A jámborság nem kegyesség, és nem jár
semmilyen szertartás gyakorlásával, és nem is
az istentisztelet külső formája. A spiritualizáció
az ember összes képességének fejlesztését
jelenti, mindazoknak, amelyek az ember
emberi részéhez tartoznak, mind azoknak,
amelyek túlmutatnak a testi érzékeken, és a
szellem erői, tulajdonságai, képességei és
érzékszervei.
10 A lelkiség az ember minden ajándékának
helyes és jó felhasználása. A spiritualizáció
harmóniát jelent mindennel, ami körülvesz
benneteket. (326, 63 - 66)
11 Abban az időben megtanítottalak
benneteket a legnagyobb erényre, ami az
irgalmasság: megihlettem a szíveteket, és
érzékennyé tettem érzelmeiteket. Most
feltárom nektek azokat az ajándékokat,
amelyekkel a szellemetek fel van ruházva,
hogy kifejlesszétek őket, és arra használjátok,
hogy jót tegyetek embertársaitokkal.
12. A lelki élet ismerete képessé tesz
benneteket arra, hogy a Mesteretek által
véghezvittekhez hasonló cselekedeteket
végezzetek. Emlékezzetek, hogy azt mondtam
nektek, hogy ha fejlesztitek a képességeiteket,
akkor valóban csodákat fogtok tenni. (85, 20 21)
13. Mindannyian birtokában vagytok a szellem
adományainak, amelyek ebben a "Harmadik
Korban" kezdenek kibontakozni a szellemi
lények által elért növekedés révén. Az intuíció,
a szellemi személy, a kinyilatkoztatás, a
prófécia, az ihlet egyértelműen megjelenik az
emberek között, és ez egy új korszak
bejelentése, ez a hét pecsét könyvének fénye,
amely most nyílik meg a hatodik fejezetben.
14. De ti, akik tudjátok, hogy ezek az
események mire valók, és megértitek az időt,
amelyben éltek - szellemi ajándékaitokat a
szeretet útjára irányítjátok. Legyetek mindig
készek felajánlani a szeretetből fakadó
segítséget, és akkor összhangban lesztek
törvényemmel, és példaként szolgáljátok
embertársaitokat. Akkor a tanítványaim
lesztek, és annak ismerünk el benneteket.
(95,18)
15 Amikor az emberek szeretik egymást és
tudnak egymásnak megbocsátani, amikor
alázat van a szívükben, és amikor elérik, hogy
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a szellem győzedelmeskedjen a test [lélek]
felett, akkor sem a "test" [lélek], sem a világ,
sem a szenvedélyek nem alkotják többé azt a
vastag fátylat, amely megakadályozza, hogy
meglássátok az utat mögöttetek vagy
előttetek. Ehelyett a tanításom követése által
spiritualizált "test" olyan lesz, mint egy szolga,
aki engedelmeskedik a tudat diktátumainak,
szemben azzal, ami ma: akadály, csapda,
szemellenző a szellem szeme előtt. (122, 32)
16 Az intuíció, amely szellemi látás, előrelátás,
előrelátás és prófécia, megvilágosítja az elmét,
és felgyorsítja a szív dobbanását az üzenetek
és hangokért, amelyeket a végtelenből kap.
(136, 46)
17 Az intuíció ajándékán keresztül, amelyet
minden embernek adtam, sok mindent
felfedezhettek, ami a szívek titkában rejtve
van - sok tragédiát, amelyek nemcsak
embertársaitok földi életét, hanem a lelküket
is érintik.
18 Hogyan hatolhatsz be e szívek intimitásába
anélkül, hogy megbántanád őket, és hogy meg
ne szentségtelenítenéd titkaikat? Hogyan
fedezheted fel ezeket a rejtett szenvedéseket,
amelyek beárnyékolják embertársaid életét?
Már mondtam nektek: az intuíció, az a
képesség, amely a látás szellemi ajándékának
része, és amelynek az imádságon keresztül kell
teljes fejlődését elnyernie bennetek,
megmutatja nektek az eljárást, amellyel
enyhíthetitek minden egyes embertársatok
szenvedését. (312, 73 -74)
19. Mennyi rejtély van még mindig az
emberrel kapcsolatban. Láthatatlan és
meghatározhatatlan lények veszik körül,
amelyeknek már láthatónak és
kézzelfoghatónak kellene lenniük számára.
20 Egy gyönyörűségekkel és
kinyilatkoztatásokkal teli élet lüktet az
emberek létezésében, de ők vakságukban még
nem képesek meglátni azt. (164, 56 – 57)
21 Az én Tanításommal felvértezett ember
emberfeletti tettekre lesz képes. A
szelleméből és a testéből fény fog áradni,
olyan erő és hatalom, amely képessé teszi
arra, hogy elérje azt, amire az értelem
önmagában képtelen. (252, 4 - 5)
22. Ez az az idő, amikor az isteni fény teljesen
felragyog a követőimre, akik felfedik a szellem
ajándékait, és bebizonyítják, hogy nincs
szükségük földi javakra vagy világi

tudományokra ahhoz, hogy jót tegyenek és
csodákat tegyenek. Gyógyítani fognak az én
nevemben, helyrehozzák a kétségbeesett
betegeket, balzsammá változtatják a vizet, és
feltámasztják a halottakat az ágyukból.
Imájuknak hatalma lesz a viharok
lecsendesítésére, a természeti erők
megnyugtatására, valamint a csapások és
gonosz hatások leküzdésére.
23 A megszállottak megszabadulnak a
birtokaiktól, üldözőiktől és elnyomóiktól, új
tanítványaim igéje, imája és ereje által. (160,
28 - 29)
24. A spiritualizmus az érzelmek
kifinomultságát, az élet tisztaságát, a hitet, a
szeretetet, a felebaráti szeretetet, a felebarát
megsegítését, az Isten előtti alázatot és a
kapott ajándékok mély tiszteletét jelenti. Ha el
tudod sajátítani ezen erények bármelyikét,
akkor elkezdesz fejlődni spirituális
látásmódodban a szeretet és a tökéletesség
otthona felé. Hasonlóképpen, amikor eléritek
a spiritualizálódást, már elmondhatjátok a
Földnek, hogy a Szellemi Otthonban éltek,
még ha csak az ima pillanataiban is.
Ugyanakkor megkapjátok a fényt, amely
feltárja előttetek a jövőbeni eseményeket,
mivel a fent szárnyaló szellem számára az
eljövendő események már nem rejtélyek.
25 Igen, tanítványok, csakhogy az ember az
emberi életben nem tudja, mi lesz a jövőben,
mi lesz holnap. Nem ismeri a sorsát, nem
tudja, milyen utat kell követnie, és mi lesz a
vége.
26. Az ember nem tudta elviselni annak
tudatát, hogy létezése során mennyi
megpróbáltatáson kell majd keresztülmennie.
Ezért az iránta érzett irgalmas szeretetemben
a jelen és a jövője közé helyeztem a titok
fátylát, hogy megakadályozzam, hogy elméjét
összezavarja mindannak a tudata, amit meg
kell tapasztalnia és el kell szenvednie.
27 A szellem viszont, mint erővel felruházott
és örökkévalóságra teremtett lény, magában
hordozza a jövő megismerésének képességét,
a sorsának ismeretének ajándékát, és az erőt,
hogy megértse és elfogadja a rá váró összes
megpróbáltatást. Tudja, hogy az út végén, ha
azt a Törvénynek engedelmeskedve bejárta,
eléri az Ígéret Földjét, a Lélek Paradicsomát,
amely a magasztosság, a tisztaság és a
tökéletesség állapota, ahová végül eljutott.
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28. Nem juthatsz el Mestered szellemi
szintjére, hogy tudd, mit tartogat számodra a
sorsod, mit hoz számodra a jövő: de belső
emelkedettséged által éreztetni fogom veled
valamilyen esemény közelségét.
29. Ezt az előrelátást, a jövőnek ezt a szellemi
látomását, a sorsotok eme ismeretét csak
akkor szerzitek meg, ha a testből [lélekből] és
szellemből álló lényetek fokozatosan fejlődik a
spiritualizáció útján, ami a hit, az őszinteség,
az élet szeretete, a felebarát iránti szeretet és
segítőkészség, az alázat és az Úr iránti
szeretet. (160, 6- 9,13 - 14)
30 Legyetek éberek, hogy ne harcoljatok azok
ellen, akik hozzátok hasonlóan elindultak,
hogy teljesítsék azokat a küldetéseket,
amelyeket az én Istenségem rájuk bízott: hogy
megismerjétek az igaz és a hamis prófétákat,
megerősítve egyesek cselekedeteit és
lerombolva másokét.
31. Mert ez az az idő, amikor minden erő
harcra kelt. Nézzétek, hogyan harcol a jó a
rossz ellen, a világosság a sötétség ellen, a
tudás a tudatlanság ellen, a béke a háború
ellen. (256, 66)

35. Igaz, hogy a spiritualitás eléréséhez
bizonyos mértékű lemondásra, erőfeszítésre
és áldozatra van szükség. De ha felébredt
benned a magasabb lét utáni vágyakozás, ha a
szeretet kezd felragyogni lényedben, vagy ha a
spirituális iránti vágyakozás elkezdődött, akkor
áldozatvállalás vagy lemondás helyett öröm
lesz számodra, hogy megszabadulj mindentől,
ami körülötted haszontalan, káros vagy
gonosz. (269, 46 - 47)
36. Mindig legyetek tudatában annak, hogy
előttem mindannyian egyformák vagytok,
hogy mindannyian ugyanonnan jöttetek, és
mindannyiótoknak ugyanaz a célja, még akkor
is, ha kifelé minden egyes sors másként jelenik
meg.
37. Soha ne felejtsétek el, hogy
mindannyiótoknak el kell érnie Engem, ami azt
jelenti, hogy mindannyiótoknak, bár
különböző módon, de meg kell tennetek a
szükséges érdemeket, hogy elérjétek a
legnagyobb lelki magasságot. Ezért soha ne
tekintsetek senkit sem alsóbbrendűnek.
38 A hiúság soha nem verhet gyökeret a
spiritualistában. Másrészt az igazi
szerénységnek mindig társának kell lennie,
akkor tettei, ahelyett, hogy hamis fénnyel
kápráztatnák el, kegyelmet nyernek
embertársai szívében. (322, 32 - 34)
39. A jó spiritiszta vetőket soha semmi külső
vagy anyagi dolog nem fogja
megkülönböztetni. Sem egyenruhát, sem
jelvényeket, sem különleges beszédmódot
nem találunk közöttük. Minden, ami a
cselekvési módjukat illeti, egyszerűségről és
alázatról árulkodik. Ha azonban valamiért
megkülönböztetik őket, az a jótékonyságuk és
a spiritualitásuk lesz.
40 A spiritizmus igazi prédikátorai nem az
ékesszólásukról, hanem beszédük
bölcsességéről és egyszerűségéről, és
mindenekelőtt műveik igazságáról és életük
jóságáról tűnnek ki. (194, 24 - 25)
41 A spiritualizáció a tisztánlátás, az
egyszerűség, a szeretetnek való átadás, és a
szellem tökéletességére való törekvés. (159,
64)

A valódi spiritualitás feltételei és jellemzői
32 Tudjátok meg, hogy minden emberben
lakozik egy Júdás. Igen, tanítványok, mert a ti
esetetekben a test [a lélek] a szellem Júdása; a
test az, amely ellenáll a spiritualizáció
fényének, amely felragyog, amely arra vár,
hogy a szellem belevesse az anyagelvűségbe,
az alantas szenvedélyekbe.
33. De azért, mert a tested a szakadék szélére
sodor, ne ítéld el. Nem, mert szükséged van rá
a fejlődésedhez, és a spiritualizációddal kell
legyőznöd, ahogy én is legyőztem Júdást a
szeretetemmel. (150, 67 - 68)
34. Mielőtt elkezdenéd tanítani az életem
alapelveit, és elmagyaráznád a tartalmukat,
azzal kell kezdened, hogy követed a Tanítást,
amit kinyilatkoztattam neked, szereted a
felebarátodat, spirituális irányultságú életet
élsz, és szeretetteljes tevékenységgel és
fénnyel veted be az utadat. Ha ezt nem
teszitek meg, akkor máris azt mondom nektek,
hogy nem értitek a spiritualizmust. Feltárja
előtted valódi természetedet, és általa világos
képet kaphatsz Atyádról, és megismerheted
önmagadat.

A spiritualitás jótékony hatása
42 A szellemivé válás révén olyan fokú
emelkedettség érhető el, amely lehetővé teszi
az ember számára, hogy olyan eszméket
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kapjon, amelyek túlmutatnak azon, amit az
elméje fel tud fogni, és hogy hatalma legyen
az anyag felett.
43. Gondolkodj egy pillanatra: Ha a szellem
szellemi emelkedettségét a természet által
elétek tárt anyagi teremtés
tanulmányozásában, vagy bármely más
emberi célban a gyakorlatba ültetnétek, akkor
el tudjátok képzelni, milyen gyümölcsöket
arathatnátok, ha felfedezéseitek nem csupán
az elme vizsgálatának köszönhetnétek, hanem
ha részt vennétek a szellemi
kinyilatkoztatásban, amelyet az adott nektek,
aki mindent teremtett. (126,26 - 27)
44. Amikor az emberek elérik a
spiritualizálódást, akkor olyan teremtmények
lesznek, amelyek fölötte állnak mindannak,
ami körülveszi őket. Mert eddig csak gyenge
lények voltak, alávetve a természet erőinek,
azoknak az erőknek és hatásoknak, amelyek
nem lehetnek az ember fölöttiek, mert nem
állnak fölötte. (280, 29)
45. Bizony mondom nektek, a spiritualitás is
öröklődik, és ezért kell megpróbálnotok átadni
gyermekeiteknek a szív tisztaságát és a
spirituális iránti fogékonyságot. Meg fogják
köszönni neked, mert könyörületességedről
tettél tanúbizonyságot azzal, hogy
szenvedélyektől mentes testet adtál nekik,
tiszta elmével, érzékeny szívvel és
lelkiismeretük hívására hallgató szellemmel.
(289, 65)
46. Az egyetlen dolog, amire a Munkám
irányul, az az összes ember spiritualizálása,
mert a spiritualizálással eggyé válnak és
megértik egymást. A spiritualizációban látni
fogják, hogy eltűnnek a nevek, vallásaik külső
formái, amelyek a szellemi elkülönülésük
okozói voltak, mivel mindenki másképp
értelmezte Istenét.
47 Amint mindannyian a spiritualizációhoz
közelítenek a különböző útjaikon, meg fogják
érteni, hogy csak arra volt szükségük, hogy
megszabaduljanak a materializmusuktól, hogy
spirituálisan értelmezhessék azt, amit mindig
is anyagi értelemben értettek.
48. A spiritualizáció minden, amit ebben az
időben kérek az emberektől, akkor a
megengedhetőség határain belül a
legmagasabb eszményeik beteljesednek, és a
legsúlyosabb konfliktusaik megoldódnak. (321,
22-23, 29)

XI Emberiség
49. fejezet - Vallás és jogtudomány
Nincs olyan vallás vagy tanítás, amelyik az
egyetlen igaz lenne.
1 Nem azért jöttem, hogy vallási fanatizmust
ébresszek az emberekben; az én Tanításom
távol áll attól, hogy hamis dolgokat tanítson;
javulást, hitet, szeretetet, spiritualizálást
akarok. A fanatizmus sötét kötés a szemünk
előtt, egészségtelen szenvedély, sötétség.
Vigyázzatok, nehogy ez a gonosz mag bejusson
a szívetekbe. Ne feledjétek, hogy a fanatizmus
néha a szeretet látszatát kelti.
2 Értsétek meg, hogy ez a sötétség ebben az
időben érte az emberiséget. Vedd észre, hogy
bár a pogány nemzetek eltűntek a földről, és
az emberiség nagy része azt vallja, hogy az igaz
Istent imádja, az emberek nem ismernek
Engem, és nem szeretnek Engem; mert a
háborúk, a gyűlölet és a harmónia hiánya azt
bizonyítja, hogy még nem engednek Engem
élni a szívükben; Én vagyok az egyetlen, aki
segíthet rajtuk; Én vagyok az egyetlen, akit
szeretnek.
3 E "vallási fanatizmus" és e bálványimádás
sötétsége fölött nagy örvények közelednek,
amelyek megtisztítják az emberiség szellemi
imádatát. Amikor ez a munka befejeződik, a
béke szivárványa a végtelenbe ragyog majd.
(83, 60 – 62)
4. Megengedtem, hogy legyenek olyan
vallások a földön, amelyek a szellem számára
olyan utak, amelyek Istenhez vezetnek.
Minden vallás, amely jóságot és szeretetet
tanít és az irgalmasságot dicséri, jó, mert fényt
és igazságot tartalmaz. Amikor az emberek
elsüllyednek önmagukban, és azt, ami
eredetileg jó volt, gonosszá változtatják, az
ösvény elveszik az anyagiasság és a bűn alatt.
5. Ezért ebben a pillanatban újból
megmutatom nektek az Igazságomat, amely az
Út, az Élet Lényege és a Törvény, hogy
keressétek ezt a Törvényt, amely a formákon
és szertartásokon, minden emberi dolgon túl a
jelzőfény és a vezércsillag. Aki ilyen módon
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keres Engem, az spiritualista lesz. (197, 10 –
11)
6 Senki sem vész el: némelyek hamarabb
érkeznek meg arra az útra, amelyet mutattam
nektek, mások pedig később a következő
ösvényeken.
7. Az ember minden vallásban megkaphatja
azt a tanítást, amelyre szüksége van ahhoz,
hogy jóvá váljon. De ha ez nem sikerül neki,
akkor a vallást hibáztatja, amelyet vall, és az
marad, aki mindig is volt.
8. Minden vallás út; egyesek tökéletesebbek,
mint mások, de mindegyik a jóra törekszik, és
megpróbál eljutni az Atyához. Ha valami nem
elégít ki benneteket az általatok ismert
vallásokban, ne veszítsétek el a hiteteket
Bennem. Járjatok a szeretet útján, és
üdvösséget találtok, mert az Én utamat a
szeretet ereje világítja meg. (114, 43)
9. A vallások kis mellékutak, amelyek a
szellemeket az igazi ösvényre vezetik, amelyen
lépésről lépésre haladhatnak felfelé, amíg el
nem érnek Hozzám. Amíg az emberek
különböző vallásokat vallanak a földön, addig
megosztottak. De amint a szeretet és az
igazság útjára lépnek, egyesülnek, eggyé
válnak ezzel az egyetlen fénnyel; mert csak
egyetlen igazság van. (243, 5)
10. A vallások egyesülése akkor fog
bekövetkezni, amikor az emberek szelleme
felülemelkedik az anyagiasságon, a
hagyományokon, az előítéleteken és a
fanatizmuson. Akkor az emberek szellemileg
egyetlen istentiszteletben egyesülnek: az Isten
és a felebarát szeretetére irányuló jóságban.
Amikor ez megtörténik, az emberiség a
tökéletesség időszakába lép. (187, 43)
11. Az emberek szellemi megosztottsága
annak köszönhető, hogy egyesek az egyik ágat
(az isteni kinyilatkoztatások fáját), mások
pedig a másik ágat használták. Csak egy fa van,
de sok ága van. De az emberek nem akarták
így fogadni a tanításaimat, és a nézeteltéréseik
megosztották és elmélyítették a
nézeteltéréseiket. Mindannyian azt hiszik,
hogy az igazság birtokában vannak,
mindannyian úgy érzik, hogy igazuk van. De én
mondom neked: Amíg csak az egyik ág
gyümölcseit kóstoljátok meg, és elutasítjátok a
többi ág gyümölcseit, addig nem fogtok eljutni
arra a felismerésre, hogy minden gyümölcs az

Isteni fáról származik, amelynek egésze a
teljes igazságot képviseli.
12 Amikor ezekről az igazságokról beszélek
nektek, ne gondoljátok, hogy a Mester a
különböző vallások istentiszteletének külső
formáira gondol, hanem arra az alapelvre,
amelyen mindegyikük alapul.
13 Most erős viharos szél fúj. A széllökések,
miközben megrázzák a fát, különböző
gyümölcseit lehullatják, és azok is
megkóstolhatják, akik eddig nem ismerték
őket.
14 Akkor azt mondják: "Milyen félrevezetettek
és vakok voltunk, amikor fanatizmusunktól
vezérelve visszautasítottunk minden
gyümölcsöt, amit testvéreink kínáltak nekünk,
csak azért, mert ismeretlenek voltak
számunkra!"
15 Fényem egy része minden
embercsoportban, minden közösségben ott
van. Senki ne dicsekedjék tehát azzal, hogy
birtokában van az egész igazságnak. Értsd meg
tehát, hogy ha tovább akarsz menni az
Örökkévaló magjába, ha tovább akarsz menni,
mint eddig, akkor először egyesítened kell
egyesek tudását mások tudásával, és így az
összes többivel. Akkor ebből a harmóniából
egy tiszta és nagyon fényes fény fog
felragyogni, amelyet eddig kerestetek a
világban, de nem találtatok.
16 Szeressétek egymást: ez az én szabályom,
az én legfőbb parancsolatom az embereknek,
minden vallás és hitvallás szerint.
17 Közeledjetek egymáshoz e legfőbb
parancsolat teljesítésében, és
mindnyájatokban jelen leszek. (129, 36 - 41)
A vallások ellenségessége a fejlődéssel
szemben
18 Az ember jobban törődött az emberi
életével, mint a szellemi életével, bár gyakran
tudta, hogy az emberi élet mulandó, a szellemi
élet pedig örök. Ezért van az, hogy bár
civilizációjában és tudományában fejlődött,
vallásaiban szellemileg stagnált és aludt.
19 Vizsgáljátok meg egyik vallást a másik után,
és látni fogjátok, hogy egyik sem mutatja a
növekedés, fejlődés vagy tökéletesség jeleit.
Mindegyiket a legfőbb igazságként hirdetik, de
mivel azok, akik ezt vallják, azt hiszik, hogy
mindent megtalálnak és tudnak benne, nem
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veszik a fáradságot, hogy egy lépéssel
továbbmenjenek.
20. Az isteni kinyilatkoztatások, Isten
Törvénye, az én Tanításom és az én
kijelentéseim kezdettől fogva megértették
veletek, hogy az ember evolúciónak alávetett
lény. Akkor miért nem erősíti és igazolja ezt az
igazságot egyik vallomásotok sem?
21 Mondom néktek: Csak az a tanítás, amely
felébreszti a szellemet, amely meggyújtja
benne a fényt, amely ápolja és feltárja előtte,
amit magában rejt, amely felemeli, amikor
megbotlik, és megállás nélkül továbblendíti csak ezt a tanítást ihlette az igazság. De nem
pontosan ez az, amit a tanításom mindig is
kinyilatkoztatott nektek?
22. Azonban hosszú ideig szellemileg
stagnáltatok, mert jobban foglalkoztatok azzal,
ami a földi életeteket érinti, mint azzal, ami a
szellemeteket. Annak érdekében azonban,
hogy ne mondjatok le teljesen a szellemi
dolgokról, úgy alakítottátok ki a vallásaitokat,
hogy azok a legkevésbé se akadályozzák a földi
munkáitok és kötelességeitek teljesítését.
23 Amikor tehát ezt a vallási hagyományt
követed, azt hiszed, hogy igazságot
szolgáltatsz Istennek, igyekszel megnyugtatni
a lelkiismeretedet, és azt hiszed, hogy ezzel
biztosítod a mennyországba való bejutásodat.
24 Micsoda tudatlanság, ó emberiség! Mikor
ébredsz végre a valóságra? Nem veszitek
észre, hogy amikor a vallási szokásaitokat
követitek, nem adtok Nekem semmit, és a
lelketek is kiürül?
25 Ha elhagyjátok a ti gyülekezeteiteket,
mondván: "most már teljesítettem az Isten
iránti kötelességemet", nagy tévedésbe estél,
azt gondolva, hogy adtál Nekem valamit, pedig
tudnod kellene, hogy nem adhatsz Nekem
semmit, de sokat kaphatsz Tőlem, és sokat
adhatsz magadnak.
26. Azt gondoljátok, hogy a Törvény teljesítése
arra korlátozódik, hogy elmenjünk ezekre a
helyekre, és ez egy másik nagy tévedés. Mert
ezeken a helyeken kell lennie az iskolának,
ahol a diáknak tanulnia kell a későbbiekre.
Újra a mindennapi életben állva, a
gyakorlatban kell alkalmaznia a megtanult
leckét, ami a törvény valódi beteljesedése.
(265, 22 - 27)

27. Az idők kezdete óta a törvény és a Lélek
tanításának hírnökeit a tudósok ellenezték.
Nagy csaták törtek ki a kettő között, és eljött
az idő, hogy elmondjak nektek valamit ezekről
a csatákról.
28. Azért teremtettem ezt a világot, hogy
ideiglenes lakóhelyül szolgáljon a megtestesült
szellemek számára. Mielőtt azonban benne
laktak volna, felruháztam őket a szellem, az
elme és az akarat képességeivel.
29. Előre tudtam a teremtményeim sorsát és
fejlődését. A földben, annak belsejében,
felszínén és légkörében elhelyeztem minden
olyan elemet, amely az ember megőrzéséhez,
fenntartásához, növekedéséhez és
megfiatalodásához szükséges. De hogy az
ember felfedezhesse a természet, mint az élet
forrásának titkait, hagytam, hogy felébredjen
az intelligenciája.
30 Így tárultak fel az ember előtt annak a
tudománynak a kezdetei, amelyre
mindannyian képesek vagytok, bár mindig is
voltak nagyobb tehetségű emberek, akiknek
az volt a küldetésük, hogy a természet
erejének és elemeinek titkát az emberiség
javára és örömére kibontakoztassák.
31. Nagy szellemeket is küldtem a földre, hogy
felfedjék nektek a természetfeletti életet - azt,
ami e természet felett áll, ami túl van a
tudományon. E kinyilatkoztatások révén
felismerték egy egyetemes, hatalmas,
teremtő, mindenható és mindenütt jelenlévő
Lény létezését, aki az ember számára
fenntartja a halál utáni életet, a szellem örök
életét.
32 De mivel az egyik spirituális, a másik
tudományos küldetést hozott, a vallások és a
tudomány mindig is ellenségként álltak
egymással szemben.
33. Ma azt mondom nektek, hogy az anyag és
a szellem nem ellentétes erők; a kettő között
harmónia lesz. A fény az Én szellemi
kinyilatkoztatásaim, és a fény a tudomány
kinyilatkoztatásai és felfedezései is. De ha
hallottátok tőlem, hogy gyakran ellenzem a
tudósok munkáját, az azért van, mert sokan
közülük visszaéltek az energiával, a természet
eddig ismeretlen elemeivel és erőivel a
pusztítás, az ellenségeskedés, a gyűlölet és a
bosszú, a földi uralom és a túlzott hatalmi
törekvés káros céljaira.

A vallás és a tudomány kapcsolata
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34. Elmondhatom nektek, hogy azoknak, akik
szeretettel és jó szándékkal végezték
küldetésüket - azoknak, akik tisztelettel és
alázattal hatoltak be titkos kincstáraimba örömömre szolgált, hogy nagy titkokat
tárhattam fel nekik lányom, az emberiség
javára.
35 A tudomány a világ kezdete óta az
emberiséget az anyagi fejlődés útjára vezette,
ahol az ember minden fordulóban megtalálta
a tudomány gyümölcseit - némelyik édes,
némelyik keserű.
36. Itt az ideje megérteni, hogy minden fény
az Én Lelkemhez tartozik, hogy minden, ami
élet, az Én Istenségemből származik, mert Én
vagyok a titkos kincs, az egész teremtés
forrása és eredete.
37 A szellemi és a tudományos harcok
eltűnnek az emberek életéből, amennyiben a
szellemi és a tudomány egyetlen fényben
egyesül, amely megvilágítja az ember útját a
végtelenbe. (233, 25 -34)

41 Válassz magadnak, még mindig élvezed a
szabad akarat ajándékát. (17, 46 - 48)
42. Én vagyok a bíró bácsi, aki soha nem szab
ki súlyosabb büntetést, mint a szabálysértés.
Hányat találok tisztának azok közül, akik
vádolják magukat előttem. Hányan vannak
viszont, akik a tisztaságukat hirdetik, én pedig
romlottnak és bűnösnek találom őket.
43 Milyen igazságtalan az emberi
igazságszolgáltatás! Hány rossz bíró áldozata
vezekel mások bűneiért! Hány ártatlan ember
látta már, hogy a börtön rácsai becsukódnak a
szeme előtt, miközben a bűnös szabadon
sétál, láthatatlanul cipelve lopásai és bűnei
terhét. (135, 2 - 3)
44. Mivel az emberi igazságszolgáltatás
tökéletlen, börtöneik tele vannak
áldozatokkal, és a kivégzőhelyeket ártatlanok
vére szennyezi be. Ah, hány bűnözőt látok, aki
szabadságot és tiszteletet élvez a világban, és
hány korrupt embernek állítottatok
emlékművet az emlékük tiszteletére!
45. Ha láthatnátok ezeket a lényeket, amikor a
szellemvilágban élnek, és a fény felemelkedik
a lelkükben! Értelmetlen és haszontalan
kitüntetések helyett egy imát küldenél nekik,
hogy megvigasztalódjanak komoly
bűnbánatukban. (159, 44 - 45)

A földi igazságszolgáltatás kegyetlensége és
igazságtalansága
38. Azért jöttem, hogy eltöröljem hamis
törvényeiteket, hogy csak azok uralkodjanak
rajtatok, amelyeket parancsaim alapján és
bölcsességemmel összhangban alkottam. Az
én törvényeimet a szeretet jellemzi, és mivel
az én Istenségemtől származnak, változatlanok
és örökkévalóak, míg a ti törvényeitek
mulandóak és időnként durvák és önzőek.
39 Az Atya törvénye szeretetből, jóságból van,
olyan, mint a balzsam, amely vigaszt nyújt, és
felemeli a bűnöst, hogy el tudja viselni
vétkeinek megtérítését. Az Atya szeretetének
törvénye mindig az erkölcsi megújulás
nagylelkű lehetőségét kínálja annak, aki
vétkezik, míg a ti törvényeitek ezzel szemben
megalázzák és büntetik azt, aki vétkezett, és
gyakran az ártatlanokat és a gyengéket.
40 A ti törvénykezésetekben kegyetlenség,
bosszúállás és irgalom hiánya van. Krisztus
törvénye tele van szeretettel, végtelen
igazságossággal és legfőbb igazságossággal. Ti
magatok vagytok a saját bíráitok, én viszont a
ti fáradhatatlan védelmezőtök vagyok; de
tudnotok kell, hogy kétféleképpen lehet
megfizetni a hibáitokért: az egyik a szeretet, a
másik a fájdalom.

Az ember kegyetlen szívű önbíráskodása
46 A szeretet legyen az útmutatótok, hogy az
isteni Vigasztaló igazi követei lehessetek. Ti,
akik nem estetek semmilyen szakadékba,
mindig készek vagytok vádolni, ítélkezni. A
legcsekélyebb együttérzés nélkül ítélitek el a
szomszédaitokat, és ez nem az én Tanításom.
47. Ha az ítélkezés előtt megvizsgálta volna
önmagát és a hibáit, biztosíthatom, hogy az
ítélete könyörületesebb lett volna. A
börtönökben lévőket rossznak, a kórházakban
lévőket pedig szerencsétlennek tartjátok.
Távol tartjátok magatokat tőlük, anélkül, hogy
felismernétek, hogy megérdemlik, hogy
belépjenek szeretetem országába. Nem
akarjátok azt gondolni, hogy nekik is joguk van
a nap sugarainak befogadására, amelyek azért
lettek teremtve, hogy életet és meleget
adjanak minden teremtménynek kivétel
nélkül.
48 Az engesztelő helyekre zártak gyakran
olyan tükrök, amelyekben az emberek nem
akarják látni magukat, mert tudják, hogy a
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kép, amelyet az a tükör megmutat nekik, sok
esetben az osztályé lesz. (149, 51 - 53)

2. Emberiség, a fény leánya, nyisd ki a szemed,
vedd észre, hogy már a szellem korában élsz!
3 Miért feledkeztél meg rólam, és miért
akarod a te erődet az enyémmel mérni?
Mondom neked, hogy jogaromat a kezedbe
adom azon a napon, amikor egy tudós a
tudományával egy hozzád hasonló lényt
teremt, szellemmel ruházza fel és
tudatosságot ad neki. De a betakarításod
egyelőre más lesz. (125, 16 - 17)
4. Miért voltak és vannak olyan emberek, akik,
miután megtanulták az emberi tudományt a
Teremtőtől kapott képességeik
felhasználásával, arra használják azokat, hogy
harcoljanak az isteni tudomány ellen és
elutasítsák azt? Mert hiúságuk nem engedi,
hogy alázattal és tisztelettel lépjenek be az Úr
kincstárába, és céljukat és trónjukat ebben a
világban keresik. (154, 27)
5 Ma az ember nagyszerűnek érzi magát,
felmagasztalja személyiségét, és szégyelli
kimondani, hogy "Isten". Más neveket ad neki,
hogy ne fedje fel önhittségét, hogy ne essen le
társadalmi pozíciójának piedesztáljáról. Ezért
hívnak Engem: Kozmikus Intelligencia, az
Univerzum Építésze. De arra tanítottalak, hogy
mondd el Nekem: "Mi Atyánk", "Én Atyám",
ahogyan azt a Második Korszakban tanítottam
nektek. Miért gondolják az emberek, hogy
lealacsonyítják vagy lekicsinyítik a
személyiségüket, amikor Engem "Atyának"
szólítanak? (147, 7)
6 Milyen mélyre süllyedt az ember az
anyagelvűségében, hogy végül megtagadta Őt,
aki mindent teremtett! Hogyan lehet az
emberi elme ilyen mértékben elsötétülni?
Hogyan tagadhatott meg Engem a
tudományotok, és hogyan gyalázhatta meg az
életet és a természetet, ahogyan tette?
7 Minden műben, amelyet tudományod
felfedez, jelen vagyok; minden műben
kinyilatkoztatom törvényemet, és szavam
hallatszik. Hogyan lehetséges, hogy ezek az
emberek nem éreznek, nem látnak és nem
hallanak? A haladás és a civilizáció jele, ha
megtagadjuk a létezésemet, a szeretetemet és
az igazságosságomat? Akkor nem vagytok
fejlettebbek, mint az ősemberek, akik a
természet minden erejében és csodájában egy
isteni, felsőbbrendű, bölcs, igazságos és
hatalmas Lény művét vélték felfedezni, akinek

A földi igazságszolgáltatás mint szükséges
rossz
49. Még a földi igazságosság sem mutat igaz
cselekedeteket. Látom az irgalom hiányát, a
megértés hiányát és a szívek keménységét. De
mindenki megkapja az ő tökéletes ítéletét.
50 Én engedtem meg ezeket a
megpróbáltatásokat, és amíg az ember nem
tartja meg törvényeimet, amíg eltér a
parancsolataiknak való engedelmességtől,
addig lesz valaki a földön, aki meghajlítja a
szívét, aki összetöri azt.
51. Ha teljesítenétek a törvényt, nem lenne
szükség a világon bírákra, büntetésre,
kormányokra. Mindenki maga döntené el,
hogy mit tesz, és mindenkit Én irányítanék.
Mindannyiótokat az Én törvényeim
inspirálnának, és cselekedeteitek mindig
jótékonyak lennének, a spiritualitásra és a
szeretetre irányulnának.
52 De az emberiség mély szakadékokba
zuhant: az erkölcstelenség, a gonoszság, a bűn
birtokba vette az emberek szívét, és ezek a
következmények: keserű poharakat kell
innotok, megaláztatást kell szenvednetek
azoktól az emberektől, akik, bár testvéreitek,
hatalmat gyakorolnak a földön.
53. De legyetek alázatosak, türelemmel
viseljétek el az ítéleteket, ne feledjétek, hogy
én vagyok a tökéletes bíró. (341,53)

50. fejezet - Oktatás és tudomány
Hiúság és a tudás büszkesége
1 Kérdezem korunk embereit, akik magukat a
világtörténelem legfejlettebb embereinek
tartják: Találtatok-e minden képességetekkel
együtt valamilyen formát a megbékélésre, a
hatalom és a jólét megszerzésére anélkül,
hogy megölnétek, elpusztítanátok vagy
rabszolgasorba taszítanátok a
szomszédaitokat? Azt hiszed, hogy a
fejlődésed igaz és valódi, amikor erkölcsileg a
sárban fetrengsz és lelkileg a sötétben
bolyongsz? Nekem nincs kifogásom a
tudomány ellen, hiszen én magam adtam azt
az embereknek; amit kifogásolok, az az a cél,
amire ti néha használjátok. (37, 56)
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minden létezőben minden jót tulajdonítottak,
és ezért imádták. (175, 72 - 73)
8 Ismét átadom szavamat az embereknek,
hogy tudják, hogy nincsenek elhagyatva, hogy
szellemük szavára felébredjenek, és
megtudják, hogy nagy isteni csodák várnak
szellemükre ezen élet után.
9 Ezekről a dolgokról beszéltem az
embereknek, és így tapasztalja meg az is, aki
tudja, hogyan kell imádkozni, hogy közösségbe
kerüljön a szellemivel, ahogyan az is, aki a
tudományon keresztül elmélyed a természet
rejtelmeiben. E két módon az értelem és a
szellem is egyre többet és többet fog
felfedezni, minél többet keres.
10. De mikor jön el az az idő, amikor az
embert a szeretet fogja ösztönözni a
tanulmányozásra és a kutatásra? Csak akkor
lesz tartós a munkája a világban, ha ez
megtörténik. Amíg a tudomány indítéka a
hatalomvágy, az arrogancia, az anyagiasság
vagy a gyűlölet, addig az emberek szüntelenül
tapasztalni fogják a természet felszabadult
erőinek dorgálását, amelyek megbüntetik
meggondolatlanságukat.
11. Hányan felfuvalkodtak a gonoszságtól, a
büszkeségtől, a hiábavaló igyekezetüktől,
hányan viseltek koronát, pedig nyomorultak és
lelkileg meztelenek voltak. Milyen nagy a
kontraszt aközött, amit ti a ti igazságotoknak
tartotok és az én igazságom között! (277, 31 32 , 36)

14 Az ember még nem fedezte fel az igazi
tudományt, azt, amely a szeretet útján érhető
el.
15. Nézzétek, hogy a hiúság mennyire
elvakított benneteket; minden nemzet a világ
legnagyobb tudósait akarja birtokolni. Bizony
mondom nektek, a tudósok nem hatoltak
mélyen az Úr titkaiba. Elmondhatom, hogy az
ember ismeretei az életről még mindig
felszínesek. (22, 16 - 18)
16 Mi az, amire a legjobban vágysz ezekben a
földi pillanatokban? Béke, egészség és igazság.
Bizony mondom nektek, ezeket az
ajándékokat nem a tudományotok fogja
nektek adni, ahogyan ti alkalmaztátok.
17. A műveltek kérdezik a Természetet, és ő
minden kérdésre válaszol; de e kérdések
mögött nem mindig jó szándék, jóakarat vagy
jótékonyság áll. A férfiak éretlenek és
gondolkodás nélküliek, akik elragadják a
természet titkait és meggyalázzák belső lényét
- akik nem tisztelik meg őt azzal, hogy
forrásaiból merítik az alapanyagokat ahhoz,
hogy igaz testvérekként jót tegyenek
egymással, hanem önző és néha ártalmas
célok érdekében.
18 Minden teremtményük rólam beszél, és
hangjuk a szeretet hangja; de milyen kevesen
tudták, hogyan hallják és értsék ezt a nyelvet!
19 Tekintve, hogy a teremtés templom, a hol
én lakom, nem félsz-é, hogy Jézus megjelenik
ott, és ostort ragad, és kiűzi a kereskedőket és
mindazokat, a kik őt gyalázzák? (26, 34 - 37)
20. Kinyilatkoztattam az embereknek a
tudomány ajándékát, amely a fény. De az
ember sötétséget teremtett vele, és
szenvedést és pusztulást okozott.
21 Az emberek azt hiszik, hogy az emberi
fejlődés csúcsán vannak. Erre kérdezem őket:
Béke van a földön? Van-e testvériség az
emberek között, erkölcs és erény az
otthonokban? Tiszteled embertársaid életét?
Tisztelitek-e a gyengéket?Bizony mondom
nektek, ha ezek az erények jelen lennének
bennetek, akkor az emberi élet legmagasabb
értékei lennének bennetek.
22. Zavar van az emberek között, mert
piedesztálra emeltétek azokat, akik a
pusztulásba vezettek benneteket. Ezért ne
kérdezzétek, miért jöttem az emberek közé, és
kerüljétek az ítélkezést, hogy bűnösökön és
tudatlanokon keresztül teszem magam

A materialista logika következményei
12. Ha az emberek valódi szeretetet
éreznének embertársaik iránt, nem kellene
szenvedniük a káosztól, amelyben találják
magukat; minden harmonikus és békés lenne
bennük. De ők nem értik ezt az isteni
szeretetet, és csak tudományos igazságot
akarnak, származtatott igazságot - azt, amit
emberi gondolkodásukkal bizonyítani tudnak:
Azt az igazságot akarják, ami az agynak tetszik,
nem pedig azt, ami a szívhez jut el, és most
megvan materializmusuk eredménye: egy
önző, hamis, szenvedéssel teli emberiség. (14,
42)
13. Ne gondoljatok semmit tudományotok
gyümölcseire, mert most, hogy ennyit
haladtatok benne, az emberiség többet
szenved, több a nyomorúság, a riadalom, a
betegség és a testvérháborúk.
242

ismertté; mert nem mindent tartotok
tökéletlennek. (59, 52 - 54)
23. A tudós mindannak az okát keresi, ami
létezik és ami történik, és azt reméli, hogy
tudományával bebizonyíthatja, hogy nincs a
természeten kívüli elv vagy igazság. De
éretlennek, gyengének és tudatlanoknak
tartom őket. (144, 92)
24. A hiúsággal teli tudósok az isteni
kinyilatkoztatásokat méltatlannak tartják a
figyelmükre. Nem akarják magukat szellemileg
Istenhez emelni, és ha nem értenek valamit
abból, ami körülveszi őket, akkor tagadják,
hogy ne kelljen beismerniük hozzá nem
értésüket és tudatlanságukat. Sokan közülük
csak abban akarnak hinni, amit bizonyítani
tudnak.
25 Milyen vigaszt nyújthatnak ezek az
emberek felebarátaik szívének, ha nem
ismerik fel a szeretet eredeti elvét, amely a
teremtést irányítja, és ráadásul nem értik az
élet szellemi értelmét? (163, 17 - 18)
26 Mennyire eltért ez az emberiség az én
parancsaimtól! Minden benne felszínes,
hamis, külsődleges és színlelt. Ezért szellemi
ereje nulla, és hogy pótolja erejének és
szellemi fejlődésének hiányát, a tudomány és
a fejlett intelligencia karjaiba hullott.
27 Ily módon, a tudomány segítségével az
ember erősnek, nagynak és hatalmasnak
érezte magát. De mondom nektek, hogy ez az
erő és nagyság jelentéktelen a szellem
erejéhez képest, amelyet nem hagytatok
kifejlődni és megnyilvánulni. (275, 46 - 47)
28. Ma napról napra a tudomány fájának
keserű gyümölcseit eszitek, amelyet az
emberek oly tökéletlenül művelnek, mert nem
törekedtek minden adottságotok harmonikus
kibontakoztatására. Hogyan tudnátok tehát
felfedezéseiteket és munkáitokat jó irányba
terelni, ha csak az értelmet képeztétek, de a
szellemet és a szívet elhanyagoltátok?
29 Vannak köztetek olyan emberek, mint a
vadállatok, akik elszabadítják szenvedélyeiket,
akik gyűlölik felebarátaikat, akik vérre
szomjaznak, akik rabszolgává akarják tenni
testvérnépüket.
30. Ha valaki azt hiszi, hogy Tanításom
okozhatja az ember erkölcsi összeomlását,
annak, őszintén mondom nektek, nagy
tévedésben van; és hogy ezt bebizonyítsam e
korszak kétkedőinek, materialistáinak és

arrogánsainak, megengedem nekik, hogy
addig arassák és egyék tudományuk
gyümölcsét, amíg jóllaknak, amíg a vallomás,
amit az Nekem mond, el nem kerüli a
figyelmüket: "Atyám, bocsáss meg nekünk,
csak a Te erőd lesz képes megállítani azokat az
erőket, amelyeket irracionalitásunkban
szabadjára engedtünk." (282, 15 - 17)
31. Az emberi tudomány elérte azt a határt,
ameddig az ember a materializmusával
eljuthat. A szeretet, a jóság és a tökéletesség
szellemi eszménye által inspirált tudomány
ugyanis sokkal messzebbre juthat, mint ahová
önök vitték.
32 Annak bizonyítéka, hogy a tudományos
fejlődéseteket nem a kölcsönös szeretet
motiválta, a nemzetek erkölcsi hanyatlása, a
testvérháborúk, a mindenütt uralkodó éhség
és nyomor, a szellemi tudatlanság. (315,53 54)
33. Mit mondjak nektek a mai tudósaitokról,
azokról, akik szembeszállnak a természettel,
szembeszállnak erőivel és elemeivel, és a jót
gonosznak állítják be? Nagy szenvedést fognak
átélni, mert eltörték és megették a tudomány
fájának éretlen gyümölcsét - egy olyan
gyümölcsöt, amely csak szeretettel érhetett
volna meg. (263, 26)
34 Mivel az emberiség nincs összhangban az
egész teremtést irányító egyetemes
törvénnyel, egy ellenőrizhetetlen állapot fog
kialakulni, amely a természeti erők
erőszakosságában fog megnyilvánulni.
35 Az ember felosztotta az atomokat, fejlett
agya ezt a felfedezést arra használja fel, hogy
nagyobb hatalomra tegyen szert, és halált
hozzon.
36. Ha az ember szellemileg ugyanolyan
mértékben fejlődött volna, mint a tudomány
és az intellektusa, akkor a természet új erőinek
felfedezését csak az emberiség javára
használná fel. Szellemi elmaradottsága
azonban nagy; ezért önző elméje az emberiség
kárára alkalmazta teremtő erejét, és a
pusztítás erőit használta, eltérve Jézus
szeretetének és irgalmának elveitől. Ezért,
amikor meglátjátok az égből lezúduló
tűzáradatot, az nem azért lesz, mert maguk az
egek megnyílnak, vagy mert a nap tüze gyötör
benneteket - nem, ez az ember műve, hogy
halált és pusztulást vessen. (363,23 - 25)
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37. A népek fejlődnek, és tudományos
ismereteik egyre bővülnek. De kérdezem: Mi
ez a "bölcsesség", amellyel az emberek, minél
jobban behatolnak, annál inkább eltávolodnak
a szellemi igazságtól, amelyben az élet forrása
és eredete rejlik?
38 Ez emberi tudomány, olyan tudomány,
ahogyan azt az önzéstől és materializmustól
beteg emberiség érti.
39. Akkor ez a tudás hamis, és ez a tudomány
gonosz, mert ezzel a szenvedés világát
teremtettétek meg. A világosság helyett
sötétség van, mert egyre inkább a pusztulásba
vezetitek a nemzeteket.
40 A tudomány a fény, a fény az élet, az erő,
az egészség és a béke. Ez a tudományod
gyümölcse? Nem, az emberiség! Ezért
mondom nektek: amíg nem engeditek, hogy a
Lélek világossága áthatoljon elmétek
sötétségén, addig műveitek soha nem
lehetnek magas és szellemi eredetűek, soha
nem lehetnek többek emberi műveknél. (358,
31 - 34)
41. Az orvosokat is meghívják. Megkérdezem
tőlük, hogy mit tettek az egészség titkával,
amelyet felfedtem előttük, és a gyógyító
balzsammal, amelyet rájuk bíztam.
Megkérdezem tőlük, hogy valóban átérezték-e
az idegen fájdalmát, hogy lehajoltak-e a
legszegényebb táborba, hogy szeretettel
gyógyítsák a szenvedőt. Mit válaszolnak majd
Nekem azok, akik a ragyogást, a jólétet és a
fényűzést embertársaik fájdalmával érték el egy olyan fájdalommal, amelyet nem mindig
tudtak enyhíteni? Mindenkinek fel kell tennie
magának a kérdést a szívében, és a
lelkiismerete fényében kell válaszolnia Nekem.
(63, 62)
42. Hány lelki halottnak kell vándorolnia a
világban, várva a fizikai halálra, hogy a
jelenlétembe kerüljenek, hogy meghallják az
Úr hangját, aki felemeli őket az igazi életre és
megsimogatja őket. Milyen vágyakozást
táplálhattak a megújulás után a földön, mivel
visszavonhatatlanul örökre elveszettnek
tekintették magukat, bár úgy érezték, hogy
képesek lennének a valódi bűnbánatra és a
vétkeikért való jóvátételre?
43. De azokon kívül, akik megtagadták a lelkük
üdvösségét, és akik remény nélkül jöttek
hozzám, azok is eljöttek Jelenlétembe, akiket a
tudósok a testüket illetően halálra ítéltek. Én,

aki birtoklom az életet, kiszabadítottam őket a
testi halál karmai közül. De mit tesznek a
világban azok, akikre a test és a lélek
egészségét is rábíztam? Nem tudják, hogy az
Úr milyen magas rendeltetést bízott rájuk,
hogy beteljesítsék? Nekem, aki az egészség és
az élet üzenetét küldtem nekik, szüntelenül el
kell fogadnom áldozataikat? (54, 13 - 14)
Az új tudományos ismeretek ihletése Istentől
és a szellemi világtól
44. Ha a tudósokat, akik világotokat irányítják
és megváltoztatják, a szeretet és a kedvesség
inspirálná, már felfedezték volna, hogy mennyi
mindent tartogatok e korszak tudománya
számára a tudás tekintetében, és nem csak ezt
a nagyon kis részt, amiről oly sokat
feltételeznek.
45 Salamont bölcsnek nevezték, mert ítéletei,
tanácsai és beszédei bölcsességből valók
voltak; híre túlterjedt országa határain, és
eljutott más országokba is.
46. De ez az ember, bár király volt, alázatosan
térdelt le az Ura előtt, bölcsességet, erőt és
védelmet kérve, mert felismerte, hogy ő csak a
szolgám, és előttem hagyta jogarát és
koronáját. Ha minden tudós, minden tudós
ugyanígy cselekedne - milyen nagy lenne a
bölcsességük, mennyi eddig ismeretlen tanítás
tárulna fel előttük az Isteni Bölcsesség
Könyvemből! (1,57 - 59)
47. Kérdezzétek meg a tudósokat, és ha
őszinték, azt fogják mondani, hogy Istentől
kértek ihletet. De több inspirációt adnék nekik,
ha több szeretettel kérnének Tőlem a
testvéreik iránt és kevesebb hiúsággal
önmaguk iránt.
48. Megmondom az igazat: Minden, amit az
igaz tudásból felhalmoztál, tőlem származik;
minden, amid van a tiszta és
magasabbrendűből, azt most a hasznodra
fogom fordítani, ezért adtam neked. (17, 59 60 o.)
49. Az ember szelleme fejlődött, ezért
fejlődött a tudománya is. Megengedtem neki,
hogy megismerje és felfedezze azt, amit
korábban nem tudott; de nem szabad
kizárólag az anyagi munkáknak szentelnie
magát. Azért adtam neki ezt a fényt, hogy a rá
váró Szellemi Életben a békéjéért és
boldogságáért dolgozhasson. (15, 22)
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50. Ha a tudományaid egy részét arra
használtad, hogy Engem vizsgálj és megítélj,
nem tűnik-e logikusabbnak, hogy arra
használd őket, hogy önmagadat vizsgáld, amíg
fel nem ismered a természetedet és meg nem
szünteted a materializmusodat? Azt hiszed,
hogy Atyád nem tud segíteni neked a jó
tudományok útján? Bizony mondom nektek,
ha éreznétek az Isteni szeretet lényegét, a
tudás könnyen eljutna az elmétekbe, anélkül,
hogy az elméteket fárasztanátok és
kimerítenétek magatokat az általatok mélynek
tartott és valójában elérhető tudások
tanulmányozásával. (14,44)
51 A nagy emberi művekben magas szellemi
lények hatása és tevékenysége van jelen, akik
folyamatosan munkálkodnak az emberek
elméjében, és az ismeretlent inspirálják vagy
kinyilatkoztatják megtestesült testvéreiknek.
Ezért azt mondom minden idők tudósainak és
tudósainak: Nem lehetsz büszke arra, amit
értesz, sem arra, amit csinálsz, mert nem
mindez a te munkád. Milyen gyakran
szolgáljátok ezeket a szellemeket, amelyekről
csak mint eszközökről beszélek nektek! Nem
lepődtél meg gyakran a felfedezéseid
nagyságán? Nem vallottad be titokban
magadnak, hogy nem vagy képes megkísérelni
azt, amit már elértél? Itt a válasz. Akkor miért
hencegsz vele? Tisztában vagytok azzal, hogy
munkátokat magasabb rendű lények
irányítják. Soha ne próbáljátok megváltoztatni
az inspirációikat, mert azok mindig jóra
irányulnak. (182, 21 - 22)
53. Mivel az emberiség tanúja volt a
tudomány fejlődésének, és olyan
felfedezéseket látott, amelyeket korábban
nem hitt volna, miért áll ellen a szellem
fejlődésében való hitnek? Miért keményedik
meg valami olyasmihez, ami megállítja és
tehetetlenné teszi?
54. Tanításom és kinyilatkoztatásaim ebben az
időben összhangban vannak a
növekedésetekkel. A tudós ne legyen büszke
anyagi munkájára és tudományára, mert
ebben mindig is jelen volt az Én
kinyilatkoztatásom és a szellemi lények
segítsége, akik a Túlvilágról inspirálnak
benneteket.
55. Az ember a Teremtés része, neki is van egy
elvégzendő munkája, mint a Teremtő minden
teremtményének; de szellemi természetet,

intelligenciát és saját akaratot kapott, hogy
saját erőfeszítésével elérje a szellem
fejlődését és tökéletességét, ami a
legmagasabb dolog, amivel rendelkezik. A
szellem által az ember megértheti Teremtőjét,
megértheti jótéteményeit és csodálhatja
bölcsességét.
56. Ha ahelyett, hogy földi tudásotok
hiábavalóvá válna, minden munkámat
magatokévá tennétek, nem lennének titkok
számotokra, testvérekként ismernétek fel
magatokat, és úgy szeretnétek egymást,
ahogyan Én szeretlek benneteket: jóság,
irgalom és szeretet lenne bennetek, és így
egység az Atyával. (23, 5 - 7)
Az emberiség javára dolgozó tudósok
elismerése
57 Az emberi tudomány annak a szellemi
képességnek a földi, látható kifejeződése,
amelyet az ember korunkban szerzett. Az
ember munkája ebben a korban nemcsak az
intellektusának, hanem a szellemi
fejlődésének a terméke is. (106, 6)
58. A tudomány, amely az anyagra
összpontosít, sok titkot feltárt számotokra.
Soha ne várd azonban, hogy a tudományod
mindent feltárjon, amit tudnod kell. Az akkori
emberek tudományának is megvoltak a
prófétái, akiket az emberek kigúnyoltak és
őrültnek tartottak. De aztán, amikor kiderült,
hogy amit hirdettek, az igaznak bizonyult,
megdöbbentetek. (97,19)
59. Nem tagadom meg elismerésemet a
tudósoktól, hiszen én adtam nekik azt a
munkát, amit végeznek. De sokukból hiányzott
az imádság, a szeretet és a lélek
emelkedettsége ahhoz, hogy az emberek igazi
segítőivé váljanak. (112, 25)
60 A mai emberek kiterjesztették
birodalmaikat, és az egész földön uralkodnak
és uralkodnak. Már nincsenek ismeretlen
kontinensek, országok vagy tengerek. Utakat
építettek a szárazföldön, a tengeren és a
levegőben, de nem elégednek meg azzal, amit
bolygójukon örökségként birtokolnak, hanem
felfedezik és kutatják az eget, még nagyobb
uralmakra vágyva.
61. Megáldom gyermekeim tudásvágyát, és a
bölcs, nagyszerű és erős törekvéseiket
fenntartás nélkül helyeslem. Amit azonban az
én igazságosságom nem helyesel, az a hiúság,
245

amelyen ambiciózus céljaik vagy az önző cél,
amelyet időnként követnek, gyakran
alapulnak. (175, 7 - 8)
62. Olyan intelligenciával ruháztam fel az
embert, amely képessé teszi a természet
összetételének és megnyilvánulásainak
vizsgálatára, és képessé tettem arra, hogy a
világegyetem egy részét szemlélje, és
megérezze a Szellemi Élet megnyilvánulásait.
63. Mert tanításom nem állítja meg a szellemi
lényeket, és nem akadályozza az ember
fejlődését - éppen ellenkezőleg, felszabadítja
és megvilágosítja őt, hogy tudakozódhasson,
vizsgálódhasson, kutathasson és
törekedhessen. De amit az ember szellemi
vizsgálódásának legmagasabb pontjának
tekint, az aligha a kezdet! (304, 6)

"királyok", ők csak szolgák. Bocsáss meg nekik!
(95, 7 - 8)
5 Ímé a népek és a föld fejedelmei. Milyen
rövid az ő dicsőségük és királyságuk. Ma a
népeik magasztalják őket, holnap pedig
letaszítják őket a trónjukról.
6 Senki sem keresi a trónját ebben az életben,
mert ha azt gondolja, hogy tovább akar menni,
akkor meggátolja az útját; a ti sorsotok
azonban az, hogy szüntelenül haladjatok, amíg
el nem értek országom kapujához. (124, 31)
7 Bizony mondom nektek: A mostani idők erős
emberei véget érnek, hogy átadják helyüket
azoknak, akik nagyok és erősek, hatalmasok és
bölcsek lesznek, mert szeretik és irgalmasok
felebarátaik iránt. (128,50)
8. Azok az emberek, akiknek ma csak hatalmi
és földi dicsőségre irányuló ambícióik vannak,
tudják, hogy a legerősebb ellenfelük a
spiritualitás, és ezért harcolnak ellene. És
mivel érzik a már közelgő csatát - a szellem
harcát a gonosz ellen -, attól félnek, hogy
elveszítik javaikat, és ezért ellenállnak a
fénynek, amely folyamatosan meglepi őket az
ihlet formájában. (321, 12)
9. Milyen szűkölködők azok, akik nagyok és
hatalmasok voltak a földön, és megérkeznek
az én Mennyországom kapujához, mert
elfelejtették a szellemi kincseket és az örök
élethez vezető utat! Míg az én országom
igazsága az alázatosoknak tárul fel, addig a
tanult és művelt emberek elől rejtve van, mert
ők a szellemi bölcsességgel azt tennék, amit a
földi tudományokkal tettek: e világosságban
keresnének trónokat a hiúságukhoz és
fegyvereket a harcukhoz. (238, 68)

fejezet - Kormányzók, hatalommal
való visszaélés és háborúk
A földi hatalom és nagyság múló illúziója
1 Én vagyok az, aki megpróbáltatásokat állítok
az utatokba, hogy megállítsam a
szellemeteket, amikor letér a Törvényem
útjáról, és a saját javai szerint akar élni.
Vizsgáljátok meg a megpróbáltatások okát,
megengedem nektek, hogy megerősítsétek,
hogy mindegyik olyan, mint egy véső, ami a
szíveteket dolgozza. Ez az egyik oka annak,
hogy a szenvedés közelebb visz hozzám.
2 De az ember mindig is az élvezeteket
kereste, és a hatalomra és a pompára vágyott,
hogy fejedelemként magasztosítsa magát a
földön, és ura legyen testvéreinek.
3 Ha mindnyájatokat egyforma szeretettel
teremtettel teremtettelek, miért voltak mindig
olyanok, akik úgy tettek, mintha
felsőbbrendűek lennének? Miért voltak
olyanok, akik az ostor megalázása alatt
uralkodtak az embereken? Miért van olyan,
aki elutasítja az alázatosokat, és akinek a szíve
meg sem mozdul, amikor fájdalmat okoz a
felebarátjának? Mert ezek olyan szellemi
lények, akik még nem ismertek fel Engem
Atyaként, aki minden teremtményét szereti,
sem pedig minden élőlény egyetlen Uraként.
4. Ezért vannak, akik bitorolják a hatalmat, és
semmibe veszik az ember szent jogait.
Igazságosságom eszközeiként szolgálnak
Engem, és bár azt hiszik, hogy nagy urak és

Az emberek és nemzetek elleni állítólagos
erőszak alkalmazása
10. Nézzétek meg azokat az embereket, akik a
nemzeteket vezetik, tanokat alkotnak, és
ráerőltetik azokat az emberekre. Mindenki
hirdeti a saját tanításának felsőbbrendűségét,
de én kérdezem tőletek: Mi volt mindennek a
gyümölcse? Háborúk, a nyomor, a nyomor, a
pusztulás és a halál következményeivel. Ez volt
az a termés, amelyet az ilyen elméletek hívei
itt a földön learattak.
11 Vegyétek észre, hogy nem elleneztem az
emberiség akaratának szabadságát, bár el kell
mondanom, hogy e szabadság sérelme nélkül,
a lelkiismeret szüntelenül szól annak a
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szívéhez, aki eltér az igazságosságtól, a
szeretettől és az értelemtől. (106,11)
12. Ha Krisztus ebben az időben emberként
térne vissza a földre, akkor már nem lenne a
Golgotán: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert
nem tudják, mit cselekszenek", mert most
bőségesen kapjátok a Szellem fényét, és a
szellemi lények nagymértékben fejlődtek. Ki
ne tudná, hogy én vagyok az élet
adományozója, hogy senki se lophassa el azt
embertársától? Ha az ember nem tud létezést
adni, nincs joga elvenni azt, amit nem tud
visszaadni.
13. Emberek, azt hiszitek, hogy teljesítitek a
törvényemet csak azért, mert azt mondjátok,
hogy vallásotok van, és hogy külső
istentiszteletet tartotok? A törvényben azt
mondják? "Ne ölj", de ti megszegitek ezt a
parancsolatot, mert áradatokban öntitek
embertársaitok vérét bűneitek oltárán. (119,
27 - 28)
14 Én békét ajánlok a világnak, de a nemzetek
felnövekedett büszkesége, amely hamis erővel
és hamis dicsőséggel rendelkezik, elutasítja a
lelkiismeret minden hívását, és csak a
becsvágya és a gyűlölete ragadja magával.
15. Az emberek még nem hajlanak a jóság, az
igazságosság és az értelem oldalára; az
emberek még mindig felemelkednek és elítélik
a felebarátaik ügyét; még mindig azt hiszik,
hogy igazságot tehetnek. Nem gondolja, hogy
bírák helyett gyilkosoknak és hóhéroknak
kellene nevezni őket?
16 A hatalom emberei elfelejtették, hogy
minden életnek egy tulajdonosa van, de a
felebarátok életét a magukénak tekintik. A
tömeg kenyérért, igazságért, házért, ruháért
kiált. Az igazságosságot én fogom
megteremteni, nem az emberek és nem az ő
tanításaik. (151, 70 - 72)
17 Áldott emberek: ezek az emberek, akik
önigazsággal felemelkednek, és hatalmat
követelnek a nemzetek, a föld népei felett,
nagy szellemi lények, hatalommal
felruházottak, és nagy küldetésekkel
rendelkeznek.
18. Ez azonban nem az Istenségem
szolgálatában áll. Nem állították nagyszerű
hajlamaikat és képességeiket a szeretet és az
irgalom szolgálatába. Megteremtették a
világukat, a törvényeiket, a trónjukat, az

alattvalóikat, a birodalmaikat és mindent, amit
célként kitűzhetnek maguk elé.
19 De amikor érzik, hogy trónjukat megingatja
a látogatás, amikor érzik, hogy egy hatalmas
ellenség inváziója közeleg, amikor látják, hogy
kincseik és nevük veszélyben vannak, akkor
teljes erővel nekivágnak, tele a nagyság, a földi
hiúság, a gyűlölet és a rosszindulat
téveszméivel, és rávetik magukat az
ellenségre, nem törődve azzal, hogy művük,
eszméjük csak a fájdalom, a pusztítás és a
gonoszság nyomait hagyja maga után. Csak az
ellenség elpusztítását, egy még nagyobb trón
felállítását tartják szem előtt, hogy a lehető
legnagyobb uralmat gyakorolhassák a
nemzetek, a vagyon, a mindennapi kenyér, sőt
az emberek élete felett. (219, 25)
20 Ideje lenne, hogy ne legyenek többé
királyságok vagy erős nemzetek 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. (271, 58)
21. Milyen messze vannak az emberek attól,
hogy megértsék a lelki békét, amelynek
uralkodnia kellene a világban! Erőszakkal és
fenyegetéssel próbálják ezt kikényszeríteni,
valamint tudományuk gyümölcseivel,
amelyekkel büszkélkednek.
22. Egyáltalán nem tagadom az emberek
fejlődését, és nem is vagyok ellene, mert ez is
a szellemi fejlődésük bizonyítéka. De még
egyszer mondom nektek, hogy az erő és a földi
hatalom használatára való büszkeségük nem
tetszik nekem. Mert ahelyett, hogy könnyebbé
tennék az emberek keresztjét, meggyalázzák
vele a legszentebb elveket, megsértik az
életeket, amelyek nem tartoznak rájuk, és
fájdalmat, könnyet, bánatot és vért vetnek a
béke, egészség és jólét helyett. Miért mutatják
műveik éppen az ellenkezőjét, holott a kút,
amelyből tudásukat merítik, az én saját
teremtésem, amely kimeríthetetlen
szeretetben, bölcsességben, egészségben és
életben?
23. Egyenlőséget akarok gyermekeim között,
ahogyan azt már a "Második Korszakban" is
hirdettem. De nem csak anyagilag, ahogy az
emberek érzékelik. A szeretet egyenlőségével
lelkesítelek benneteket, amellyel megértetem
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veletek, hogy mindannyian testvérek vagytok,
Isten gyermekei. (246, 61 - 63)

nekik, hogy visszatérhessenek hazájukba, vagy
ha már az ellenség csapása alatt kell elesniük,
legalább azt, hogy irgalmasságom köpenyével
borítsam be azokat, akiket a földön
hátrahagynak.
30 Mindazokat, akik ilyen módon kérik
bocsánatomat, megáldom, mert ők nem
bűnösök gyilkosságban; mások a gyilkosok,
akiknek, amikor eljön az ítéletük ideje,
felelniük kell majd előttem mindazért, amit
emberi életekkel tettek.
31. A békeszeretők közül sokan csodálkoznak
azon, hogy miért engedtem, hogy még a
csataterekre és a halál helyszíneire is
elvezessem őket. Ezt mondom nektek: Ha
emberi elméjük nem is képes felfogni az okot,
amely mindennek a középpontjában áll, a
szellemük tudja, hogy ez engesztelést teljesít.
(22, 52 - 55)
32. Azoknak, akik követnek Engem, a Világ
Békéjét a szívükbe helyezem, hogy álljanak és
imádkozzanak érte; a nemzetek hamarosan
elküldik imáikat, hogy kérjék Tőlem a békét,
amelyet minden időben felajánlottam nekik.
33. Korábban megengedtem az embereknek,
hogy megízleljék munkájuk gyümölcsét, hogy
lássák az emberi vér folyamait, a szenvedés
képeit, a hullahegyeket és a rommá vált
városokat. Azt akartam, hogy az emberek
megkövült szívvel lássák az otthonok
pusztulását, az ártatlanok kétségbeesését, a
fájdalomtól magukon kívül lévő anyákat, akik
gyermekeik széttépett testét csókolgatják,
hogy közelről lássák a kétségbeesést, az
emberek félelmét és minden bánatát, hogy
gőgjükben megérezzék az alázatot, és
lelkiismeretük megmondja nekik, hogy
nagyságuk, hatalmuk és bölcsességük
hazugság, hogy az egyetlen igazán nagy dolog
az Isteni Lélektől származik.
34 Amikor ezek az emberek felnyitják a
szemüket az igazságra, elborzadnak, de nem a
borzalomtól, amit a szemük lát, hanem
önmaguktól, és mivel nem tudnak menekülni
lelkiismeretük tekintete és szava elől, a
bűntudat sötétségét és tüzét fogják érezni
magukban: mert számot kell adniuk minden
életért, minden fájdalomért, még az utolsó
csepp vérért is, amit miattuk ontottak. (52, 40)
35 A népek lépésről lépésre mennek a halál
völgyébe, ahol összegyűjtik őket, hogy
megítéltetnek.

Gondolatok a második világháborúról
24 Ezek a megpróbáltatások, a fájdalom és a
nyomorúság időszakai - olyan időszakok,
amelyekben az emberiség a sok kölcsönös
gyűlölet és rosszindulat következményeit
szenvedi el.
25 Nézzétek a csatamezőket, ahol csak a
fegyverek dübörgését halljátok, és a
sebesültek gyötrelmes kiáltásait, a
megcsonkított testek hegyeit, amelyek az ifjak
erős testei előtt voltak. El tudod képzelni,
hogy utoljára ölelik át édesanyjukat,
feleségüket vagy fiukat? Ki tudná felmérni e
búcsú fájdalmát, aki nem ivott még maga is
ebből a pohárból?
26 Aggódó szülők, feleségek és gyermekek
ezrei és ezrei látták, amint szeretteik
elindultak a háború, a gyűlölet és a bosszú
mezejére, amelyet néhány ember kapzsisága
és arroganciája kényszerített rájuk, akiknek
nincs fényük és nincs szeretetük embertársaik
iránt.
27. Ezek az ifjak és erős férfiak légiói nem
térhettek haza, mert a mezőkön maradtak
rongyokban; de íme, a föld, a Földanya, aki
irgalmasabb az embereknél, akik uralkodnak a
nemzeteken, és azt hiszik, hogy ők az urak
embertársaik élete felett, megnyitotta méhét,
hogy befogadja őket, és szeretettel borítsa be
őket. (9, 63 - 66)
28 Az én Lelkem figyel minden teremtményt,
és még az utolsó gondolatotokat is figyelem.
29. Bizony mondom nektek, a nyugalom
pillanataiban a földi ideológiákért és hatalmi
igényekért harcoló seregek közepette
békeszerető és jószándékú embereket
fedeztem fel, akik erőszakkal váltak katonákká.
Sóhajok szöknek ki szívükből, amikor Nevem
elhalad ajkukon, és könnyek futnak le arcukon
szeretteik, szüleik, házastársaik, gyermekeik
vagy testvéreik emlékére. Akkor a lelkük
felemelkedik hozzám, nem más templommal,
mint hitének szentélyével, nem más oltárral,
mint szeretetének oltárával, és nem más
fénnyel, mint reményének fényével,
bocsánatot kérve azokért a katasztrófákért,
amelyeket akaratlanul okozott fegyvereivel.
Azért keresnek Engem, hogy lényük minden
erejével kérjenek Engem, hogy engedjem meg
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36. És mégis, még azok is ki merik mondani a
nevemet, akik háborút folytatnak, és akiknek a
kezét embertársaik vére mocskolja be. Ezek a
virágai vagy a gyümölcsei annak a tanításnak,
amit tanítottam nektek? Nem tanultátok meg
Jézustól, hogyan bocsátott meg, hogyan
áldotta meg azt, aki megsebesítette, és
hogyan adott életet még a halálban is a
hóhérainak?
37. Az emberek kételkedtek Szavamban, és
elhanyagolták a hitet; ezért minden
bizalmukat az erőszakba vetették. Akkor
megengedtem nekik, hogy saját szemükkel
lássák tévedésüket, learassák tetteik
gyümölcsét, mert csak így fogják kinyitni a
szemüket, hogy megértsék az igazságot. (119,
31 - 33)

minden más, mint amit ültethettetek volna, ha
engedelmeskedtek volna az isteni
parancsolatnak, amely azt mondja, hogy
szeressétek egymást. (145, 29)
41. Mikor fogod elérni az elme békéjét, ha a
szíved békéjét sem érted el? - Mondom
nektek, amíg az utolsó testvérgyilkos fegyver
is el nem pusztul, addig nem lesz béke az
emberek között. Testvérgyilkos fegyverek
mindazok, amelyekkel az emberek kioltják
egymás életét, lerombolják az erkölcsöket,
megfosztják egymást a szabadságtól, az
egészségtől, a lelki békétől, vagy
megsemmisítik a hitet. (119, 53)
42. Be fogom bizonyítani az emberiségnek,
hogy problémáit nem lehet erőszakkal
megoldani, és amíg pusztító és gyilkos
fegyvereket használ, addig nem lesz képes
békét teremteni az emberek között, bármilyen
szörnyűnek és borzalmasnak tűnjenek is ezek
a fegyverek. Éppen ellenkezőleg, csak még
nagyobb gyűlöletet és bosszúvágyat váltanak
ki. Csak a lelkiismeret, az értelem és a szeretet
érzései lesznek képesek megteremteni azt az
alapot, amelyre a béke korszaka épülhet. De
ahhoz, hogy ez a fény felragyogjon az
emberekben, előbb ki kell üríteniük a
szenvedés kelyhét az utolsó cseppig. (160, 65)
43. Ha az ember szíve nem lenne olyan
kemény, a háború fájdalma elég lenne ahhoz,
hogy elgondolkodjon a hibáin, és visszatérjen
a fény útjára. De bár még mindig keserű
emlékei vannak azoknak a mészárlásoknak,
egy új háborúra készül.
44. Hogyan gondolhatjátok, hogy Én, az Atya,
az Isteni Szeretet, háborúkkal büntethetnélek
benneteket? Tényleg azt hiszitek, hogy Ő, aki
tökéletes szeretettel szeret benneteket, és aki
azt akarja, hogy szeressétek egymást, képes
bűnözést, testvérgyilkosságot, gyilkosságot,
bosszút és pusztítást adni nektek? Nem
értitek, hogy mindez az emberek szívében
felhalmozott materializmusnak köszönhető?
(174, 50 - 51)
45. Az embert kezdettől fogva szabadnak
teremtettem, de szabadságát mindig a
lelkiismeret fénye kíséri. Mégsem hallgatott
belső bírája szavára, és elfordult a Törvény
útjáról, míg végül létrehozta ezeket a gyilkos,
véres és szörnyűséges háborúkat, amelyekben
a gyermek fellázadt az apa ellen, mert

A háborúk elítélendő és abszurditása
38. Itt az ideje, hogy a szeretet, a megbocsátás
és az alázat az emberek szívéből fakadjon,
mint valódi fegyverek a gyűlölet és az
arrogancia ellen. Amíg gyűlölet gyűlölettel és
arrogancia arroganciával találkozik, addig a
nemzetek elpusztítják egymást, és nem lesz
béke a szívekben.
39. Az emberek nem akarták megérteni, hogy
csak békében találhatják meg a boldogságot
és a fejlődést, és a hatalom eszméi és hamis
nagyságuk után futnak, embertársaik vérét
ontva, életeket tönkretéve és az emberek
hitét lerombolva. (39, 29 - 30)
40 1945 a háború utolsó árnyait hozta
magával. A kasza több ezer létezőt vágott le,
és több ezer szellemi lény tért vissza a Szellemi
Házba. A tudomány megdöbbentette a világot,
és pusztító fegyvereivel megremegtette a
Földet. A győztesek lettek a legyőzöttek bírái
és hóhérai. A fájdalom, a nyomor és az éhség
terjedt, özvegyeket, árvákat és fázókat hagyva
maguk után. A járványok nemzetről nemzetre
vándoroltak, és még a természet erői is
hallatták az igazságosság és a felháborodás
hangját a sok rossz miatt. A pusztítás, a halál
és a pusztulás roncsmezője az a nyom,
amelyet a magát civilizáltnak nevező ember
hagyott a bolygó arcán. Ez az az aratás, amit ez
az emberiség Nekem kínál. De kérdezem:
Méltó-e ez a termés arra, hogy belépjen a
raktáraimba? Méltó-e a gonoszságotok
gyümölcse arra, hogy Atyátok
elfogadja?Bizony mondom nektek, ez a fa
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elfordult az emberség, az irgalom, a tisztelet
és a spiritualitás minden érzékétől.
46. Az embereknek már régen el kellett volna
kerülniük a pusztítást és a háborúkat, hogy
megmeneküljenek a vezeklés szomorú
feladatától. Tudjátok, hogy ha nem tisztítják
meg magukat jóval, mielőtt elérnek Hozzám,
akkor újra el kell küldenem őket a könnyek és
a vér völgyébe. Mert azok, akik a
tökéletességgel ellentétes felfogásban élnek,
nem lesznek képesek eljönni hozzám. (188, 6 7)
47 Nem minden férfi van azonos szinten a
megértésben. Míg egyesek mindenhol
csodákat fedeznek fel, mások mindent
tökéletlennek találnak. Míg egyesek a békéről
mint a világ spiritualizálódásának és
erkölcsiségének csúcspontjáról álmodoznak,
mások azt hirdetik, hogy a háborúk az
emberiség növekedésének mozgatórugói.
48 Ezt mondom néktek: A világ fejlődéséhez
nincs szükség háborúkra. Ha az emberek
ambiciózus és önző céljaikra használják őket,
az azért van, mert az őket előnyben részesítők
olyan helyzetbe kerültek, amelyben ők maguk
is találják magukat. Közülük néhányan csak az
e világbeli létezésben hisznek, anélkül, hogy
ismernék vagy tagadnák a Szellemi Életet; de
az emberek között tudósoknak tekintik őket.
Ezért szükséges, hogy mindenki megismerje
ezt a kinyilatkoztatást. (227, 69-70)

lelkiismeret törvénye irányítaná? - És ti,
emberek, ne zárjátok ki magatokat ebből az
ítéletből, mert még köztetek is küzdelmeket és
megosztottságot fedezek fel. (24, 73)
- a mexikói közvélemény
3 Szemetek előtt van Izráel példája, amint azt
a történelem feljegyezte, amikor hosszú ideig
vándorolt a pusztában. Azért küzdöttek, hogy
kiszabaduljanak az egyiptomi fogságból és
bálványimádásból, de azért is, hogy eljussanak
a béke és szabadság földjére.
4 Ma az egész emberiség olyan, mint az a nép
a fáraó fogságában. Tanokat, hiteket és
törvényeket kényszerítenek az emberekre. A
legtöbb nemzet mások rabszolgája, akik
erősebbek. A kemény küzdelem a túlélésért és
a kényszermunka az éhség és a megaláztatás
ostora alatt az a keserű kenyér, amelyet az
emberiség nagy része ma eszik.
5 Mindezek hatására az emberek szíve egyre
jobban vágyik a felszabadulásra, a békére, a
jobb életre. (115, 41 - 43)
6. Ez a világ, amelynek az egész emberiséget
magába foglaló család otthonának kellene
lennie, a viszály almája, és alkalmat ad a
hatalom, az árulás és a háború abszurd
kísérletére. Ezt az életet, amelyet a tanulásra,
a szellemi elmélyülésre és az örök élet
elérésére való törekvésre kellene használni a
szellem javát szolgáló próbák és leckék
felhasználásával, az ember félreértelmezte, és
hagyta, hogy szívét megmérgezze a harag, a
keserűség, az anyagiasság és az
elégedetlenség. (116, 53)
7 Ti szegény földi népek, némelyek
rabszolgasorban, némelyek elnyomva, a
többiek pedig saját vezetőik és képviselőik
által kizsákmányolva!
8 A ti szívetek nem szereti többé azokat, a kik
uralkodnak rajtatok a földön, mert megtört a
ti bizalmatok. Már nem hiszel az
igazságosságban vagy a bíráid
nagylelkűségében, már nem hiszel az
ígéretekben, a szavakban vagy a mosolygó
arcokban. Láttátok, ahogy a képmutatás
átveszi a szívek feletti hatalmat, és
megalapítja a hazugság, a hamisság és az
álnokság birodalmát a földön.
9. Szegény népek, ti, akik elviselhetetlen
teherként cipelitek a vállatokon a munkát - a
munkát, amely már nem az az áldott törvény,
amely által az ember megkapta mindazt, ami a

52. fejezet - Igazságtalanság és az
emberiség bukása
A gyengék leigázása és kizsákmányolása az
erősek által
1 Ha az emberek megértenék, hogy a föld
mindenki számára lett teremtve, és ha tudnák,
hogyan osszák meg igazságosan
embertársaikkal azokat az anyagi és szellemi
kincseket, amelyekkel a létük tele van,
megmondom nektek őszintén, már itt, ezen a
földön elkezdenétek érezni a Szellemi
Királyság békéjét. (12, 71)
2. Nem gondoljátok-e, hogy az emberiség
népekre és fajokra való felosztása primitív
dolog? nem gondoljátok-e, hogy ha a ti
civilizációtokban, amelyre oly büszkék
vagytok, a fejlődés igaz lenne, akkor többé
nem az erőszak és a rossz törvénye uralkodna,
hanem életetek minden cselekedetét a
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megélhetéséhez szükséges volt, hanem amely
a túlélésért folytatott kétségbeesett és
szörnyű küzdelemmé vált. És mit kapnak a
férfiak az erejük és az életük feláldozásáért?
Egy falat kenyér, egy pohár keserűség.
10 Bizony, mondom nektek, ez nem az a
táplálék, amelyet a ti örömötökre és
megőrzésetekre tettem a földre; ez a
viszálykodás, a hiúság, az embertelen
érzelmek kenyere - egyszóval annak
bizonyítéka, hogy azok, akik emberi életeteket
irányítják, nem vagy nem eléggé érettek
szellemileg.
11 Látom, hogy egymás kenyerét veszitek el,
hogy azok, akik hatalomra vágynak, nem bírják
elviselni, hogy másoknak valamije legyen,
mert mindent maguknak akarnak; hogy az
erősek elveszik a gyengék kenyerét, és az
utóbbiaknak meg kell elégedniük azzal, hogy
az erősek esznek és jóllaknak.
12 Most pedig kérdezlek titeket: Mi ennek az
emberiségnek az erkölcsi fejlődése? Hol van a
nemesebb érzelmeik fejlődése?
13 Bizony mondom nektek: Azokban az
időkben, amikor az emberek barlangokban
éltek, és bőrökkel fedték be magukat, egymás
szájából is kivették az ételt, az erősebbek is a
legnagyobb részt vették ki, a gyengék munkája
is azoknak javára szolgált, akik erőszakkal
leigázták őket, emberek, törzsek és nemzetek
is ölték egymást.
14 Mi a különbség tehát a mai emberiség és az
akkori emberiség között?
15. Igen, már tudom, hogy el fogjátok
mondani Nekem, hogy sok előrelépést értetek
el - tudom, hogy meg fogtok említeni Engem a
kultúrátokban és a tudományotokban. De
akkor elmondom nektek, hogy mindez csak a
képmutatás álarca, amely mögé elrejtitek
valódi érzéseiteket és primitív ösztöneiteket,
mert a legcsekélyebb erőfeszítést sem tettétek
a szellemetek fejlesztésére, hogy
beteljesítsétek Törvényemet.
16 Nem azt mondom, hogy ne kutassatok
tudományosan - nem, épp ellenkezőleg:
keressétek, kutassátok, fejlesszétek és
gyarapítsátok tudásotokat és
intelligenciátokat az anyagi életben, de
legyetek irgalmasak egymáshoz, tartsátok
tiszteletben felebarátaitok szent jogait,
értsétek meg, hogy nincs olyan törvény, amely
felhatalmazná az embert arra, hogy

rendelkezzen embertársa élete felett egyszóval, emberek, tegyetek valamit,
egyszóval, emberek, tegyetek valamit, hogy
életetekben alkalmazzátok legfőbb
parancsolatom, "szeressétek egymást", hogy
megmeneküljetek az erkölcsi és szellemi
stagnálásból, amelybe belezuhantatok, és
hogy amikor a hazugság fátyla, amely
arcotokat eltakarta, lehull, fényetek
átragyogjon, az őszinteség felragyogjon, és az
őszinteség belépjen életetekbe. Akkor joggal
mondhatjátok, hogy fejlődést értetek el.
17 Legyetek erősek lélekben az én tanításaim
követése által, hogy a jövőben szavaitokat
mindig az irgalmasság, a bölcsesség és a
testvériség igaz cselekedetei erősítsék meg.
(325, 10 - 20)
18 Békességemet küldöm néktek; de bizony
mondom néktek: Amíg vannak emberek,
akiknek mindenük megvan, és elfelejtik
azokat, akik éhen halnak, addig nem lesz béke
a földön.
19 A béke nem az emberi dicsőségen és nem a
gazdagságon alapul. A jóakaraton, a kölcsönös
szereteten alapul - egymás szolgálatán és
tiszteletén. Bárcsak megértené a világ ezeket
az utasításokat! Az ellenségeskedések
eltűnnének, és a szeretet kivirágozna az
emberi szívekben. (165, 71 - 72)
Az emberiség romlása
20 Az emberiség hajótörést szenved a bűnök
és gonoszságok viharában. Nemcsak az ember,
amikor felnő, szennyezi be a lelkét azzal, hogy
hagyja, hogy szenvedélyei növekedjenek; a
gyermek is megtapasztalja a csónak
felborulását, amelyben utazik.
21 A kinyilatkoztatásokkal teli Igém hatalmas
világítótoronyként emelkedik fel az emberiség
közepén, megmutatva az igaz utat a
hajótörötteknek, és újraélesztve a reményt
azoknak, akik közel álltak ahhoz, hogy
elveszítsék hitüket. (62, 44)
22 Abban az időben, amikor az emberiség
megsokszorozódott, megsokszorozódott a
bűne is. A világ nem szűkölködik Szodomához
és Gomorrához hasonló városokban, amelyek
felháborodása visszhangzik az egész földön és
megmérgezi a szíveket. Azoknak a bűnös
városoknak nyoma sem maradt; lakosaik
azonban nem voltak képmutatók, mert fényes
nappal vétkeztek.
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23 De ez a mostani emberiség, amely
sötétségbe rejtőzik, hogy kielégítse
szenvedélyeit, és azután igazságot és
tisztaságot színleljen, keményebb ítéletet kap,
mint Szodoma.
24. Ez minden korábbi generáció
egészségtelen öröksége, amelynek függőségei,
hibái és betegségei ebben a korban hozzák
meg gyümölcsüket. Ez a gonoszság fája, amely
az emberek szívében nőtt - egy fa, amely a
bűn által termett gyümölcsöt, és amelynek
gyümölcse továbbra is kísérti a nőt és a férfit,
napról napra új szíveket vetve le.
25 E fa árnyéka alatt férfiak és nők vannak,
akiknek nincs hatalmuk, hogy
megszabaduljanak a hatása alól. Sérült
erények, megrongált emberi méltóság és sok
megcsonkított élet maradt hátra.
26. Nemcsak a felnőttek vonzódnak a világ és
a test örömeihez, és futnak utánuk; még a
fiatalok, sőt a gyermekek is, mindannyiukhoz
eljutott a méreg, amely az idők során
felhalmozódott; és azok, akiknek sikerült
elkerülniük a gonoszság ártalmas befolyását mit tesznek azokkal, akik eltévelyedtek?
Elítélik őket, elítélik őket, és neheztelnek a
tetteikre. Kevesen vannak azok, akik
imádkoznak azokért, akik letértek az útról, és
még kevesebben azok, akik életük egy részét a
gonosz elleni küzdelemnek szentelik.
27. Bizony mondom nektek, az én országom
nem áll fel az emberek között, amíg a
gonoszság fája él. Ezt a hatalmat el kell
pusztítani; ezért szükséges, hogy birtokba
vegyük a szeretet és az igazságosság kardját az egyetlen dolgot, aminek a bűn nem tud
ellenállni. Értsétek meg, hogy nem az ítélkezés
vagy a büntetés, hanem a szeretet, a
megbocsátás és az irgalom, Tanításom lényege
lesz az a fény, amely megvilágítja utatokat, és
az a tanítás, amely megváltást hoz az
emberiségnek. (108, 10 - 14)
28 Anyagiasságotok pokollá változtatta az
Édent, amelyet az emberekre bíztam.
29 Rossz az az élet, amelyet az emberek élnek,
rossz az élvezetük, az erejük és a gazdagságuk,
rossz a tudományuk és a tudományuk.
30. Gazdagok és szegények, mindannyian a
pénzzel foglalkoztok, amelynek birtoklása
illuzórikus. Aggódsz a fájdalom és a betegség
miatt, és reszketsz a halál gondolatától.
Egyesek attól félnek, hogy elveszítik azt,

amijük van, mások pedig arra vágynak, hogy
megszerezzék azt, amijük soha nem volt. Van,
akinek minden bőségesen megvan, míg
másoknak minden hiányzik. De mindezek az
erőfeszítések, szenvedélyek, szükségletek és
ambíciók csak az anyagi életről, a test
éhségéről, az alacsonyabb szenvedélyekről, az
emberi vágyakról szólnak, mintha az
embernek valójában nem lenne lelke.
31. A világ és az anyag átmenetileg legyőzte a
szellemet, fokozatosan rabszolgasorba
taszította, és végül meghiúsította küldetését
az emberi életben. Miért nem ismeritek fel
fokozatosan, hogy az életeteket sújtó éhség,
nyomorúság, fájdalom és gyötrelem nem más,
mint a szellemetek nyomorúságának és
szenvedésének hű tükörképe? (272, 29 - 32)
32. A világnak szüksége van az Én Igémre, a
népeknek és a nemzeteknek szükségük van a
szeretetről szóló tanításaimra. Az
uralkodónak, a tudósnak, a bírónak, a
lelkésznek, a tanárnak - mindenkinek szüksége
van az igazságom fényére, és pontosan ezért
jöttem el ebben az időben, hogy
megvilágosítsam az embert a lelkében,
szívében és elméjében. (274, 14)
33. Bolygótok még mindig nem a szeretet, az
erény vagy a béke helye. Tiszta szellemeket
küldök a világotokba, ti pedig tisztátalanul
külditek vissza őket, mert az emberek életét
átitatja a bűn és a romlottság.
34. Az erényeket apró, elszigetelt fényeknek
látom a szellemek között, amelyeket az önzés,
a bosszú és a gyűlölet viharai korbácsolnak. Ez
az a gyümölcs, amit az emberiség Nekem
kínál. (318, 33 - 34)
Az éretlen emberiség kifordított világa
35 Vannak uralkodóid, akiknek szívében nincs
igazságosság és nagylelkűség, hogy népüket
kormányozzák, mert a hatalom és a gazdagság
kicsinyes célját követik; emberek, akik azt
állítják, hogy az én képviselőim, de még a
felebarátjuk iránti szeretetet sem ismerik;
orvosok, akik nem ismerik küldetésük
lényegét, ami az irgalmasság; és bírák, akik
összekeverik az igazságot a bosszúval, és a
törvényt káros célokra használják fel.
36 Senki, aki görbe úton jár, és elfordítja
szemeit a világosságtól, amely benne van,
mint lelkiismerete világítótornya, nem ismeri
az ítéletet, amelyet magáról hoz.
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37 Vannak olyanok is, akik olyan feladatokat
bitorolnak, amelyek nem rájuk tartoznak, és
akik hibáikkal bizonyítják, hogy egyáltalán nem
rendelkeznek az önként vállalt munka
elvégzéséhez szükséges képességekkel.
38 Hasonlóképpen találhatsz Isten szolgáit,
akik nem azok, mert nem erre a célra küldték
őket - olyan embereket, akik nemzeteket
vezetnek, és még a saját lépteiket sem
képesek irányítani - olyan tanítókat, akikből
hiányzik a tanítás ajándéka, és akik, ahelyett,
hogy fényt terjesztenének, összezavarják az
elmét - olyan orvosok, akiknek a szívében
nincs együttérzés a másik fájdalmával
szemben, és akik nem tudják, hogy aki valóban
rendelkezik ezzel az ajándékkal, az Krisztus
apostola.
39. Minden alapelvemet meggyalázták az
emberek, de most eljött az idő, amikor
minden tettük meg lesz ítélve. Ez az Én
ítéletem, mivel az Én feladatom, hogy
végrehajtsam. Ezért mondom el nektek:
Figyeljetek és teljesítsétek a szeretet és a
megbocsátás parancsaimat. (105, 16 - 19)
40. Nézzétek ezt a világot - büszke, dacos és
büszke az emberek minden művére, amellyel
e század nemzedékeit ámulatba ejtették.
Többnyire nem hisznek a spirituálisban, és
nem is szeretik azt. Ezért nem imádkoznak, és
nem engedelmeskednek törvényemnek.
Ennek ellenére elégedettek és büszkék arra,
hogy bemutathatják azt a csodákkal teli
világot, amelyet a tudományuk segítségével
hoztak létre.
41. De az embereknek ezt a csodálatos világát,
amelyet évszázadok tudománya, küzdelmei,
háborúi és könnyei során építettek, még
mindig a saját kezükkel és a saját fegyvereikkel
fogják elpusztítani. Már közeleg az idő, amikor
az emberiség rá fog jönni, hogy művei
fenntarthatatlanok és gyengeek, mert
hiányzott belőlük a szeretet, az igazságosság
és a tökéletességre való őszinte vágy.
42. Hamarosan megtanuljátok, hogy Isten
nélkül semmik vagytok, hogy csak Tőlem
kaphatjátok meg az erőt, az életet és az
intelligenciát, hogy harmonikus létet
teremtsetek az ember szellemi és fizikai része
között. (282, 9 - 11)
43. Az emberek a régmúlt időkről, az ókorról,
évszázadokról és végtelen évszázadokról
beszélnek, de én még mindig fiatalnak látlak

téged. Úgy látom, hogy lelkileg nagyon
keveset érettél. Az én szememben a világotok
még mindig gyerekcipőben jár, még akkor is,
ha nektek úgy tűnik, hogy megérettetek.
44. Nem, emberiség, amíg nem a Lélek az, aki
életetek különböző területein az érettség, a
felfelé haladás, a tökéletesség és a fejlődés e
bizonyítékait adja, addig elkerülhetetlenül
olyan emberi műveket fogtok Nekem
bemutatni, amelyek csak látszólag
nagyszerűek, de a szeretet hiánya miatt
erkölcsi tartalom nélküliek és nem tartósak.
(325, 62 - 63)
45. Most a szellemek számára döntő pillanat
van, valóban a küzdelem pillanata. Minden
konfliktus és küzdelem. Ez a háború minden
emberi lény szívében zajlik, a családok
kebelében, minden intézményben, minden
népben, minden fajban.
46 Nemcsak a földi síkon, hanem a szellemi
völgyben is vannak harcok. Ez a Nagy Csata,
amelyet más korok prófétái szimbolikus
formában láttak, és amely e kor prófétáinak
vagy látnokainak látomásaiban is megjelenik.
47 De ezt a harcot, amely folyik és amely
mindent megráz, az emberiség nem érti, noha
részese és tanúja éppen ennek a harcnak.
48 Az emberiség menetelése napjainkban
felgyorsul - de hová tart? Hová megy az ember
ilyen sietősen? Megtalálja-e a boldogságot
ezen a szédítő úton, eléri-e a vágyott békét, a
dicsőséges életet, amire minden szív önző
módon vágyik?
49. Én mondom nektek, hogy amit az ember
valójában elér a hevességével, az a teljes
kimerülés. Az élet fáradtsága és a fáradtság az,
ami felé az ember elméje és szíve halad, és ezt
a szakadékot maga az ember teremtette.
50 Ebbe a szakadékba zuhan, és ebben a teljes
kimerültségben, a gyűlölet, az élvezetek, a
kielégítetlen hatalmi vágyak, a bűn és a
házasságtörés, a szellemi és emberi törvények
megszentségtelenítése káoszában a lelke
látszólagos "halált", a szíve átmeneti "halált"
szenved.
51. De én az embert fel fogom támasztani
ebből a "halálból" az életre. Elérem, hogy
megtapasztalja feltámadását, és ebben az új
életben minden eszmény újjászületéséért,
minden elv és minden erény újjáélesztéséért
küzdjön, amelyek a szellem jellemzői és
örökségei, ami az eredetük. Mert belőlem jött
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ki a Lélek, belőlem vette az életet, az én
tökéletességemből ivott, az én kegyelmemből
lakott jól. (360,6-8)

az isteni igazságosság mindenütt érezhető.
(76, 44)
7 Régtől fogva szóltam nektek az ítéletről, és
most van az az idő, amelyről a próféták úgy
írtak, mintha nappal lenne.
8 A ti Istenetek szava királyi szó, és nem
vonható vissza. Mit számít, hogy több ezer év
telt el ugyanattól? Az Atya akarata
megváltoztathatatlan, és teljesíteni kell.
9 Ha az emberek, amellett, hogy hisznek az én
szavamnak, tudnák, hogyan kell figyelni és
imádkozni, soha nem lepődnének meg. De
hitetlenek, feledékenyek, hitetlenek, és
amikor eljön a próba, büntetésnek, bosszúnak
vagy Isten haragjának tulajdonítják azt. Ebben
azt mondom nektek, hogy minden próbát
előre bejelentek, hogy felkészüljetek. Ezért
mindig ébren kell lennetek.
10 Az özönvíz, a városok tűz általi elpusztítása,
az ellenség betörései, csapások, dögvészek,
dögvészek, éhínségek és más nyomorúságok
előre megmondattak a föld minden népének,
hogy felkészüljetek, és ne érjen benneteket
meglepetés. Ahogyan ma is, Isten szeretetéből
mindig az éberség és a felkészülés üzenete
szállt le, hogy az emberek felébredjenek,
felkészüljenek és megerősödjenek. (24, 74 77)
11 Mondom nektek: bár igaz, hogy ez a világ
nagyon nagy megpróbáltatások előtt áll, a
szenvedés napjai mégis megrövidülnek; mert
az emberek fájdalma olyan nagy lesz, hogy az
embereket arra készteti, hogy felébredjenek,
felemeljék szemüket Hozzám, és meghallják
lelkiismeretük hangját, amely törvényem
teljesítését fogja követelni tőlük.
12 Az én igazságom elpusztít minden
gonoszságot, ami e világon van. Előtte
mindent ki fogok vizsgálni: Vallási közösségek,
tudományok és társadalmi intézmények, majd
az isteni igazságszolgáltatás kaszája áthalad
rajtuk, kivágja a gyomot, és meghagyja a
búzát. Minden jó magot, amelyet az emberek
szívében találok, meg fogok őrizni, hogy
tovább csírázzon az emberek elméjében. (119,
10 - 11)

XII. Válság és az emberiség
megtisztulása
53. fejezet - Eljött a válság ideje
Az emberi mag gyümölcsének betakarítása
1 Kedves tanítványok, az emberiség számára
ítéletidő van. Letelt a határidő, ameddig el kell
kezdenie a tartozásai kifizetését. Most a
korábbi vetések aratását, a munkáid
eredményét vagy következményeit várod.
2 Van ideje az embernek, hogy megtegye a
dolgát, és van ideje, hogy számot adjon arról,
amit tett; ez utóbbi az az idő, amelyben ti
éltek. Ezért mindannyian szenvedtek és sírtok.
Ahogyan nektek is van a vetés és van az aratás
időszaka, úgy Istennek is van egy időszaka,
amelyet azért adott nektek, hogy
beteljesítsétek a törvényét, és egy másik, hogy
megismertessétek az Ő igazságosságát.
3. Ti most az isteni ítélet idejét éltek. A
fájdalom sírásra késztet, az emberiség
megtisztul a könnyeivel, mert senkit sem kímél
meg a jóvátétel.
4 Ezek a válságos idők, amikor el kell
gondolkodnotok a sorsotokon, hogy az
elmélkedés és a spiritualizáció révén
meghalljátok a lelkiismeret hangját, amely
nem csap be és nem téveszt meg, hanem a
béke útjára vezet benneteket. (11, 58 - 61)
5. Ez az emberiség számára az ítélet órája.
Ember az ember, nép az ember és nemzet a
nemzet ellen az Én Istenségem ítélkezik. Az
emberek azonban ezt nem vették észre, és
nem is tudják, hogy milyen korban élnek. Ezért
a Lélek által jöttem, és elküldtem sugaramat
az emberi elmébe, és közvetítésével feltártam
nektek, hogy ki beszél hozzátok, milyen
korban éltek, és mi a feladatotok. (51, 61)
6 Bizony mondom néktek: Már az Úr napján
éltek, már az ő ítélete alatt vagytok. Az élők és
a holtak megítélése ebben a pillanatban zajlik,
a múlt és a jelen tetteit mérlegelik ezen a
mérlegen [az ítélet mérlegén]. Nyissátok ki a
szemeteket, hogy tanúi legyetek annak, hogy

Az emberiség megtisztulása a válságban
13. Mennyivel kell még fejlődniük az
embereknek, hogy megértsék szeretetemet és
érezzék jelenlétemet a tudatosságon
keresztül? Amikor az emberek meghallják a
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hangomat, amint tanácsot adok nekik, és
teljesítik törvényemet, az annak a jele lesz,
hogy az anyagiasság ideje véget ért számukra.
14 Egyelőre sokféleképpen kell továbbra is
szenvedniük a természet erőitől, amíg meg
nem győződnek arról, hogy léteznek
magasabb erők, amelyekkel szemben az
ember materializmusa túl kicsi.
15 A föld megrázkódik, a víz megtisztítja a
népet, és a tűz megtisztítja őket.
16 A természet minden eleme és ereje
érezhető lesz a földön, ahol az emberek nem
tanultak meg harmóniában élni az őket
körülvevő élettel.
17 A természet tehát nem azoknak a
pusztulására törekszik, akik bemocskolják;
csak az ember és minden teremtmény közötti
harmóniára törekszik.
18 Ha ítéletük egyre nyilvánvalóbbá válik, az
azért van, mert az emberek vétkei és a
törvények be nem tartása is egyre nagyobbak.
(40, 20 - 25)
19 Az ember keze hozta rá az ítéletet. Vihar
tombol az elméjében, vihar tombol a szívében,
és mindezek a dolgok a természetben is
megmutatkoznak. Elemeit elszabadulnak, az
évszakok ártalmatlanná válnak, járványok
keletkeznek és elszaporodnak, és mindez
azért, mert bűneid szaporodnak és
betegségeket okoznak, és mert az ostoba és
gőgös tudomány nem ismeri el azt a rendet,
amelyet a Teremtő rendelt el.
20. Ha ezt mondanám neked, nem hinnéd el.
Ezért van szükség arra, hogy a kezünkkel
megérinthessük a munkáink eredményét,
hogy csalódni tudjunk bennük. Most épp
eljutottál életednek abba a pillanatába,
amikor megtapasztalod mindannak az
eredményét, amit elvetettél. (100, 6 - 7)
21 A földi élet mindig is megpróbáltatásokkal
és megváltással járt az ember számára: de
soha nem volt ez a fejlődési út olyan
fájdalommal teli, mint most, soha nem volt a
pohár olyan keserűséggel teli, mint most.
22 Ebben az időben az emberek nem várnak a
felnőttkorig, hogy szembenézzenek az élet
küzdelmeivel. Hány teremtmény ismeri a
frusztrációkat, az igát, a kopogtatásokat, az
akadályokat és a kudarcokat gyermekkorából.
Többet is mondhatok: ezekben az időkben az
ember szenvedése már azelőtt elkezdődik,

hogy megszületne, vagyis már az anyja
méhében.
23 Nagy a megváltás adóssága azoknak a
teremtményeknek, amelyek ebben az időben
a földre jönnek! De nem szabad elfelejtenetek,
hogy a világban létező összes rossz az ember
műve. Van-e nagyobb tökéletesség az én
igazságosságomban, mint hogy megengedem,
hogy azok, akik az élet útját tövissel vetették,
most learassák azt? (115, 35 - 37)
24 Nem érthetitek meg az én egyetemes
üdvözítő tervemet; de én adom nektek, hogy
megtanuljátok annak egy részét, hogy részesei
lehessetek művemnek.
25. Csak én tudom, mit jelent az idő,
amelyben a világ él. Egyetlen emberi lény sem
képes felfogni ennek az időnek a valóságát.
26. A legkorábbi időktől fogva az emberek
folyamatosan szennyezték magukat, amíg el
nem sötétítették érzékenységüket és
elméjüket, beteg, nyugtalan és szomorú életet
teremtve maguknak. De most eljött a
megtisztulás ideje. (274, 11 - 12)
27. Minden szellem számára eljött az aratás
ideje, és ezért látjátok az emberek között a
zűrzavart. De bizony mondom nektek, ebben a
káoszban mindenki a saját magját fogja
learatni.
28. De mi lesz azokkal a gyermekeimmel, akik
folyamatosan megszegik a törvényemet?
Bizony, mindazokat, akik alszanak, és nem
tanulmányozzák és nem hallgatnak az
utasításaimra, megpróbáltatások fogják
elborítani, mint egy forgószél, amely le fogja
őket dönteni. De mindazok számára, akik
engedelmeskedtek az utasításaimnak, olyan
lesz, mint a kötelességük teljesítésének
vidámsága, mint egy gyönyörű jutalom, amit
Isten ad nekik. (310, 7)
29 Abban az időben, aki nem kész megújulni, a
legnagyobb keserűséget fogja megismerni, és
el fog távozni a földről, elveszítve a drága
lehetőséget, hogy vezekeljen vétkeiért, és
megbékéljen a törvénnyel, az igazsággal és az
élettel.
30. Másrészt, azok, akik ebből az anyagi
életből a teljesített kötelesség békéjével és
elégedettségével lépnek át a Szellemi Tetőre,
úgy fogják érezni, hogy megvilágosodtak
fényem által; de ha azok közé tartoznak,
akiknek újra kell reinkarnálódniuk, akkor
felkészítem őket, mielőtt visszatérnének az
255

emberi életbe, hogy tisztán, szellemivé válva
és nagyobb bölcsességgel emelkedhessenek
fel oda. (91, 38 - 39)

39. A világ nem tanulta meg tanításomat, és
táplálta bálványimádását és fanatizmusát.
Ezért most átmegy a nagy olvasztótégelyen, és
megissza a szenvedés poharát: mert
materializmusa elfordította őt Tőlem. (334, 29
- 30)
40. Most az emberiség, amely népekre,
törzsekre, nyelvekre és színekre oszlik,
megkapja Isteni Lelkemtől az ítélet megfelelő
részét, az egyes emberekkel arányos
megpróbáltatásokat, a küzdelmet, a kohót és
az engesztelést, amelyet minden egyes ember
és faj számára előre láttam.
41 De ti tudjátok, hogy az én ítéletem a
szereteten alapul, hogy a próbák, amelyeket
az Atya küld az embereknek, a szeretet próbái
- hogy minden az üdvösségre, a jóra vezet,
még akkor is, ha úgy tűnik, hogy nyomorúság,
kárhozat vagy szenvedés van ezekben a
látogatásokban.
42 Mindezek mögött az élet, a lélek
megőrzése, megváltása áll. Az Atya mindig
várja a "tékozló fiút", hogy a legnagyobb
szeretettel ölelje magához. (328, 11)

Isten szeretete a válságban
31 A fájdalom minden tartalmát kiárasztotta a
világra, és ezerféle formában érezhető.
32 Micsoda szörnyű sietségben éltek, ó,
emberiség! Milyen fáradságosan gyúrjátok a
mindennapi kenyér tésztáját! Ezért a férfiak
idő előtt elfogyasztják magukat, a nők idő
előtt megöregszenek, a lányok virágzás közben
elsorvadnak, a gyerekek pedig zsenge
korukban elzsibbadnak.
33. A fájdalom, a keserűség és a
megpróbáltatások időszaka az, amelyben most
éltek. Mégis azt akarom, hogy békét találjatok,
hogy harmóniát érjetek el, hogy elűzzétek a
fájdalmat. Ezért jelenek meg szellemben, és
küldöm nektek az Igémet, amely a vigasztalás,
a gyógyulás és a béke harmata a lelketekben.
34 Halljátok az én igémet, amely a feltámadás
és az élet. Ebben visszanyerheted a hitet, az
egészséget és az örömöt, hogy törekedj és élj.
(132, 42 - 45)
35. Ma van a szellem legnagyobb jutalmának
ideje. Megnyílt az ítélőszékem, és mindenki
művei egy mérlegre kerültek. Bár ez az ítélet
nehéz és szomorú a lelkek számára, az Atya
közel van hozzájuk, aki inkább szerető Atya,
mint bíró. Mária, a ti szószólótok szeretete is
körülvesz benneteket. (153, 16)
36 Az én igazságom azért jött el, ó, emberiség,
hogy megalázza az ember gőgjét, hogy
rádöbbentse, milyen kicsinyes a
gonoszságában és az anyagiasságában.
37. Igen, emberek, hamis nagyságába taszítom
az embert, mert azt akarom, hogy meglássa a
világosságomat, és felemelkedjen, hogy az
igazságban naggyá váljon. Mert azt akarom,
hogy tele legyetek fénnyel, nagylelkűséggel,
jósággal, erővel és bölcsességgel. (285, 15 16)
38. Az emberiség félreért engem, és tagadja
jelenlétemet ebben a korban. De látni fogják,
hogy igazságosságomat szeretetben és
irgalomban nyilvánítom ki, hogy nem azért
jövök ostorral, hogy fájdalmat okozzak nekik hogy csak azt akarom, hogy felemeljem őket a
kegyelem életére, és megtisztítsam őket a
kristályvízzel, ami az Én Igém, az Én igazságom.

54. fejezet - Világnézetek, vallások és
egyházak harca
Lelki harcok Krisztus földi békéjének uralma
előtt
1 Ahogyan a "második korszakban"
bejelentettem nektek második eljövetelemet,
úgy most is bejelentem nektek a tanok,
világnézetek és vallások "háborúját", mint az
emberek között a spiritualizáció országának
megalapítását előkészítő előhírnökét.
2 Szavam, mint egy lángoló kard, lerombolja a
fanatizmust, amely évszázadok óta körülveszi
az embereket, lerántja tudatlanságuk fátylát,
és megmutatja a fényes, ragyogó utat, amely
Hozzám vezet. (209, 10 - 11)
3 Ahhoz, hogy az én országom békéje
létrejöjjön az emberek között, előbb a
hitvallások, vallások és ideológiák
"háborújának" kell lennie - egy olyan
konfliktusnak, amelyben egyesek az én
nevemet és igazságomat állítják szembe
mások hamis bálványaival, és amelyben egyik
hitvallás harcol a másik ellen.
4. Ez lesz az új csata, a szellemi csata, ahol a
hamis istenek le fognak esni a talapzatukról és
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leesnek, és minden hazugság, amit igaznak
hittetek, örökre lelepleződik. Akkor látni
fogjátok, hogy az igazság ragyogóan
kiemelkedik a zűrzavar és sötétség káoszából.
(121, 40)
5. A spiritualizmus világnézetek, tanok és
vallási szekták közötti globális harcot okoz. De
e konfliktus után ez a Tanítás el fogja hozni az
embereknek azt az áldott békét, amelyre oly
nagy szükségük van, és isteni igazságosságom
napját minden szellemi lényre felragyogtatja.
(141, 11)
6 Felkészítelek és figyelmeztetlek benneteket
a világnézetek összezavarodásának idejére,
hogy megszabaduljatok az elme belső
vívódásától és a gondolatok gyötrelmeitől.
7 Mert az emberiség minden világnézete,
tanítása, teológiája, teológiája, filozófiája és
hite megrendül, ami egy vihart, a szellem igazi
viharát jelképezi, amelynek viharos hullámain
az én akaratom szerint kell hajóznotok, és a
csúcson kell maradnotok, amíg a vihar és a
sötétség el nem múlik.
8 Nem adok jobb receptet arra, hogy
épségben és egészségesen átvészeljétek ezt a
próbát, mint az imádság és az igém
megtartása, amely által hitetek folyamatosan
erősödni fog.
9 A világnézeteknek ez a harca, a hitek és
ideológiák összecsapása, ez a harc feltétlenül
szükséges ahhoz, hogy felszínre hozza
mindazokat a gyengeségeket és hibákat,
amelyek minden szekta és minden intézmény
mélyén felhalmozódtak.
10 Csak e "vihar" után kezdődhet meg az
emberek erkölcsi és szellemi megtisztulása,
mert látni fogják, hogy az igazság napvilágra
kerül, felismerik, érzik magukban, és nem
táplálkozhatnak többé képzelgésekből és
színlelésekből.
11 Ahogyan minden ember önként és teljes
mértékben saját maga számára használja ki a
nap életfontosságú hatását a testére,
felismerve, hogy annak fényén, melegén és
hatásán alapul az anyagi élet, úgy fogja
igénybe venni az igazság fényét mindazért,
amire szüksége van szellemének
megőrzéséhez, megerősítéséhez és
megvilágosításához.
12. Akkor egy olyan erő fog hatni, amelyet az
ember még soha nem érzett, mert az élete
egyre inkább az élet igazi elveihez, a

törvényem által meghatározott szabályokhoz
fog igazodni. (323, 19 - 22)
A spirituális felsőbbrendűségért folytatott
küzdelem a Földön
13 Ebben a korban a világnézetek és a
hittételek harca folyik. Minden ember igazat
akar adni. De kinek van igaza az önzés és az
önérdek e harcában? Ki az igazság
tulajdonosa?
14. Ha azok, akik azt hiszik, hogy a tökéletes
úton vannak, és hogy birtokában vannak az
igazságnak, büszkék rá, bizony mondom
nektek, még nem ismerik az utat, mert abban
alázatosnak kell lenni, és elég, ha nem ismerik
fel a mások hitében rejlő igazságot, így már
nem alázatosak. De én már elmondtam nektek
a Második Korszakban: "Boldogok a szelídek és
alázatosak a szívben".
15 Aki elítéli embertársai hitét és hitét, az
eltávozik az üdvösségtől, mert gőgjében és
bolondságában olyan akar lenni, mint az ő
Istene. (199, 4 - 6)
16 Azt kérdezitek tőlem, hogy mit akarok
elérni, amikor ebben a korban szellemileg
kinyilatkoztatom magam az emberiségnek?
Erre válaszolok neked: Amire én törekszem, az
a Fényre való ébredésetek, a spiritualizációtok
és az egyesülésetek, mivel mindig is
megosztottak voltatok. Mert míg egyesek a
szellem kincseit keresték, mások a világ
gazdagságának szeretetének szentelték
magukat - a spiritualizmus és a materializmus
állandó harcban állt egymással; spiritualisták
és materialisták, akik soha nem tudták
megérteni egymást.
17 Emlékezz: Amikor a Messiást váró Izrael a
szemük előtt látta őt, az igazságom hívőkre és
tagadókra oszlott. A magyarázat egyszerű: a
hívők azok voltak, akik lélekben vártak Engem,
és azok, akik a "test" érzékeivel vártak Engem,
megtagadtak Engem.
18 Ez a két hatalom ismét egymás ellen fog
fordulni, amíg ennek az összeütközésnek az
igazsága napvilágra nem kerül. A küzdelem
kemény lesz, mert minél több idő telik el,
annál jobban szeretik az emberek a földi
világot, hiszen a tudomány és felfedezései azt
az érzést keltik bennük, hogy egy saját
birodalomban, egy saját maguk által teremtett
világban élnek. (175, 4 - 6)
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19 Ma mindenki azt hiszi, hogy teljesen ismeri
az igazságot. Minden vallás azt állítja, hogy
birtokában van az igazságnak. A tudósok azt
állítják, hogy megtalálták az igazságot.
Mondom nektek, hogy senki sem ismeri az
abszolút igazságot, mivel az ember még azt a
részt sem volt képes felfogni az elméjével, ami
kinyilatkoztatott neki.
20 Minden ember magában hordozza az
igazság és a tévedés egy részét, amelyet
összekever az igazság világosságával.
21 Közeledik a csata, amelyben mindezek a
hatalmak egymás között harcolnak, mivel
mindegyik a saját világnézetét akarja
érvényesíteni. De végül nem egy emberi
ideológia, nem egy tudományos elmélet, nem
egy vallási tanítás győzelme lesz, hanem
minden jó vélemény, minden magasrendű
meggyőződés, a legmagasabb szellemiségig
emelkedő istentisztelet minden formája, az
igazi emberi haladás szolgálatába állított
tudományok harmonikus egyesülése.
22. Megengedem az embereknek, hogy
beszéljenek az elképzeléseikről és bemutassák
azokat, másoknak, hogy nyilvánosan
bemutassák az imádatuk formáit és rítusaikat,
az embereknek, hogy vitatkozzanak és
harcoljanak, a tudósoknak, hogy terjesszék
legfejlettebb elméleteiket, hogy megnyissák,
napvilágra hozzák és megismertessék mindazt,
ami minden szellemben rejtve van. Mert
közeleg a kaszás napja - az a nap, amikor a
tudat, mint egy könyörtelen kasza, gyökerestől
kivág minden hamis dolgot az ember szívében.
(322, 15 - 18)

24 Ezért a Mester ismét eljön hozzátok, hogy
folytassa tanítását. Már látom, hogy az új
farizeusok és írástudók gyűlölettel telve
rohannak ellenem. Csak akkor fogom
megkérdezni: "Hol vannak a tanítványaim?"
De amikor a büszkék, a hazugok, a hatalmuk
elvesztésétől félő gazdagok, azok, akiket az
igazságom fenyeget, ismét kigúnyolnak és
üldöznek Engem, vad viharok törnek ki. De
nem Én leszek az, aki össze fog omlani a
kereszt súlya alatt, hanem azok, akik annak
áldozatát követelték, aki életet adott nekik.
(149, 32 - 33)
25 Az anyagiasság hulláma felemelkedik, és
viharos tengerré válik, a fájdalom, a
kétségbeesés és az emberek
igazságtalanságától való félelem tengerévé.
26 Csak egy hajó fog hajózni az emberek
szenvedélyeinek, vágyainak és gyűlöletének
tengerén, és ez a hajó az én törvényem hajója
lesz. Boldogok azok, akik erősek, amikor eljön
ez az idő!
27 De jaj azoknak, akik alusznak! Jaj a
gyengéknek! Jaj azoknak a népeknek, akik a
"vallási fanatizmus" alapjaiban bíznak, mert
könnyen áldozatul esnek ezeknek a tomboló
hullámoknak!
28 Nem látod-e a harcot, óh emberiség? Nem
késztet benneteket az én szavam arra, hogy
felkészüljetek arra, hogy megvédjétek
magatokat, amikor eljön az idő?
29. Fényem mindenkiben ott van, de csak azok
látják, akik imádkoznak, akik fel vannak
szerelve. Fényem előérzeteken, inspirációkon,
intuíción, álmokon és ujjlenyomatokon
keresztül szól hozzátok. Mégis süketek
vagytok minden szellemi hívásra, közömbösek
vagytok minden isteni jelre.
30 Hamarosan meglátjátok majd beteljesedni
az én beszédemet, és bizonyságot tesztek
majd arról, hogy mindezek igazak voltak.
31. Tanításom és Nevem lesz minden támadás
és üldözés célpontja, ez lesz az oka annak,
hogy az igazság ellenségei üldözni fognak
benneteket. De az Én Tanításom lesz azoknak
a fénykardja is, akik felemelkednek és
megvédik a Hitet, és ez lesz a pajzs, amely
mögött az ártatlanok védelmet találnak.
Nevem minden ajkán szerepel majd, egyesek
áldják, mások átkozzák.
32 Az ember minden képessége szabaddá
válik: az intelligenciája, az érzelmei, a

Az elme tanítása elleni küzdelem
23. E kor papsága királyi ruhát öltött, hogy
szimbolikusan megünnepelje Jézus áldozatát,
és bár igényt tartanak Nevemre és
képviseletemre, úgy találom, hogy elméjük
zavarodott, szívüket az intrikák és
szenvedélyek viharai izgatják. Senki sincs, aki
prófétaként hirdeti, hogy én vagyok az
emberek között ebben az időben. Nagy
fájdalmat fognak átélni, mert nincs közöttük
lelki felkészültség. Hol van azoknak a
beteljesedése, akik megesküdtek Jézus előtt,
hogy az Ő nyomdokain járnak? Hol vannak az
apostolaim követői? Van-e olyan, mint János,
aki az elsők között volt, vagy Pál, aki a
következők között volt?
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szenvedélyei; a szellemi képességei ébren
lesznek és harcra készek.
33. Micsoda zűrzavar lesz akkor! Hányan, akik
azt hitték, hogy hittek Bennem, meg kell majd
győződniük arról, hogy ez nem volt igazi hit!
34. Sok otthonban és szívben kialszik a
szeretet és a remény lámpája. A
gyermekeknek és a fiataloknak nem lesz más
Istenük, mint a világ, nem lesz más törvényük,
mint a földi törvény. (300, 35- 40)
35. Mi fog történni, amikor az emberek
rájönnek, hogy a világ iránti féktelen
szeretetük és a földi dolgok imádata
szerencsétlen kudarchoz vezette őket?
Megpróbálják majd újra megtalálni az
elveszett utat, megkeresni azokat az elveket
és törvényeket, amelyektől eltértek, és ebben
az erőfeszítésben tanokat alkotnak maguknak,
szabályokat alkotnak maguknak, és filozófiák,
világnézetek és elméletek születnek.
36. Mindez egy új és nagyszerű harc kezdete
lesz - amelyet már nem a földi hatalom
tisztességtelen keresése motivál. Nem fognak
többé gyilkos fegyverek életeket pusztítani,
nem fognak többé otthonokat lerombolni, és
nem fog emberi vér folyni. A harc más lesz,
mert akkor a nagy vallási közösségek az új
tanítások és az új vallások ellen fognak
harcolni.
37. Ki lesz a győztes ebben a csatában?
Egyetlen vallás sem fog győztesen kikerülni
ebből a konfliktusból, ahogyan egyetlen
nemzet sem marad győztes ebben a gyilkos
háborúban, amelyet ma elszenvedtek.
38 A földi uralom meghódításáért vívott
háborúban az én igazságom fog
győzedelmeskedni, és azután a tanítás vagy
vallás megalapozásáért vívott harcban az én
igazságom fog győzedelmeskedni.
39 Az egyetlen és legfőbb igazság úgy fog
felragyogni, mint a villám fénye a viharos
éjszakában, és minden ember látni fogja ezt az
isteni fényt ott, ahol van.
40. Üzenetem mindenkit el fog érni, és
mindannyian hozzám fogtok jönni. Mindent
előkészítettem az eljövendő időkre, és az én
akaratom teljesüljön mindenkinek, mert én
vagyok a szellemek, a világok, a törzsek és a
népek Ura. (288, 33 - 36+45)

41. A szellemvilág még közelebb fog jönni az
emberekhez, hogy tanúja legyen létezésüknek
és jelenlétüknek. Mindenütt jelek,
bizonyítékok, kinyilatkoztatások és üzenetek
jelennek majd meg, és folyamatosan arról
fognak beszélni, hogy egy új korszak
köszöntött be.
42 Veszekedés lesz, nyugtalanság lesz a népek
között, mert a vallás képviselői félelmet
fognak terjeszteni azok között, akik hisznek
ezekben az üzenetekben, a tudomány pedig
kijelenti, hogy ezek a tények nem igazak.
43. Ezután az egyszerű emberek bátorságot
vesznek, és felállnak, hogy tanúságot tegyenek
a kapott bizonyítékok igazságáról. Azok, akik a
tudománytól elhagyatva, spirituális úton
nyerték vissza egészségüket, és csodálatos
gyógyulásokról, egy végtelen erő és abszolút
bölcsesség kinyilatkoztatásairól fognak
tanúskodni.
44 Az egyszerűek és ismeretlenek közül olyan
férfiak és nők fognak előjönni, akiknek
világossággal teli szavai megdöbbentik a
teológusokat, filozófusokat és tudósokat. De
amikor a vita a tetőfokára hág, és a szegények
megalázkodnak, a büszkék pedig megtagadják
tanúságtételüket, akkor eljön az idő, amikor
Illés számon kéri a tudósokat, az uralkodókat
és a kormányzókat, és vizsgálat alá vonja őket.
45 Jaj a hazugoknak és a képmutatóknak
abban az órában, mert akkor teljes
igazságszolgáltatás száll le rájuk!
46. Ez lesz az ítélet órája. De sok lélek
emelkedik ki belőle az igaz életre, sok szív
emelkedik fel a hitben, és sok szem nyílik meg
a világosságra. (350, 71 - 72)

55. fejezet - A Föld és az emberiség
megtisztítása a válságban
Isten és a természet figyelmeztető hangja a
megtisztulás ítélete előtt
1 Elmondtam nektek, hogy nagyon nagy
megpróbáltatás vár az egész emberiségre,
olyan nagy, amilyenhez fogható még nem volt
az idők és korok történelmében.
2 Most pedig meg kell értenetek, hogy
mindannyiótok szívéhez szólok, üzeneteket és
figyelmeztetéseket küldök nektek sokféle
formában, hogy az emberek nyugtalanok
legyenek és figyeljenek törvényemre, mint

A lelki ajándékok és a lelki gyógyulások
figyelmen kívül hagyása vagy azok elleni harc
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példabeszédem bölcs szüzei; Mindannyiótok
szívéhez szólok, üzeneteket és
figyelmeztetéseket küldök nektek sokféle
formában, hogy az emberek nyugtalanok
legyenek és figyeljenek törvényemre, mint
példabeszédem bölcs szüzei.
3 Vajjon meghallgatnak-e engem a világ népei
és nemzetei? Vajon meghallgat-e Engem ez a
nép, amelynek ebben a formában
mutatkozom be? Csak Én tudom, de Atyai
kötelességem, hogy gyermekeim útját járva
minden eszközt biztosítsak az üdvösségükhöz.
(24, 80 - 81)
4 Bizony mondom nektek: Ha az emberek nem
tisztulnak meg ez idő szerint a foltoktól,
amelyeket ők okoztak a lelkükben, akkor a
természet erői mint hírnökök jönnek el, hogy
kihirdessék ítéletemet és dicsőségemet, és
megtisztítsák az emberiséget minden
tisztátalanságtól.
5 Boldogok azok a férfiak, asszonyok és
gyermekek, akik, amikor látják az ítélet
közelségét, dicséretet énekelnek nevemnek,
mert érzik, hogy eljött az Úr napja. Mert a
szívük azt fogja mondani nekik, hogy a
gonoszság országának vége közel van.
Mondom nektek, hogy a hitük, a reménységük
és a jó cselekedeteik által fognak üdvözülni.
De hányan káromolják majd Istent azok közül,
akik azokban a napokban élnek! (64, 67 - 68)
6. Az első emberek paradicsoma a könnyek
völgyévé változott, és most már csak a vér
völgye. Ezért ma, amikor eljöttem, hogy
beteljesítsem a tanítványaimnak adott
ígéretemet, felébresztem az emberiséget
szellemi álmából, és átadom neki a Szeretet
Tanításomat, hogy megmentse. Keresem
azokat a szellemi lényeket, akiknek az a
rendeltetésük, hogy cselekedeteik által
tanúságot tegyenek megnyilvánulásaimról és
Szavamról ebben az időben.
7 Amikor az általam megjelöltek egyesülnek
Törvényem körül, a föld és a csillagok
megremegnek, és jelek lesznek az égen, mert
akkor az Úr hangja a föld egyik végétől a
másikig hallatszik, és az Ő Isteni Lelke az
igazak, a próféták és a mártírok szellemeivel
körülvéve megítéli a szellemi és az anyagi
világot. Akkor a Szentlélek ideje eléri a maga
teljességét. (26, 43 - 44)
8 Sok nemzet a materializáció mély
szakadékába zuhant, és mások közel vannak a

zuhanáshoz; de a zuhanásuk fájdalma fel fogja
ébreszteni őket mély álmukból.
9. Azok a nemzetek azok, amelyek egy fényes
időszak után hanyatlásnak indultak, és a
fájdalom, a nyomor és a szenvedés
sötétségébe merültek. Ma nem egy nemzet,
hanem az egész emberiség vakon rohan a
halál és a káosz felé.
10 A pogányok gőgje megbotránkozik az én
igazságomon. Emlékezzünk Ninivére,
Babilonra, Görögországra, Rómára és
Karthágóra. Ezekben mélyreható példákat
találsz az isteni igazságosság tanítására.
11 Valahányszor az emberek a hatalom jogarát
magukhoz ragadták, és hagyták, hogy szívüket
ateizmus, gőg és ésszerűtlen szenvedélyek
töltsék be, és népüket magukkal vezették az
elfajulásba, az én igazságosságom közel jött,
hogy elvegye hatalmukat.
12. De ugyanakkor fáklyát gyújtottam előttük,
megvilágítva az utat a lelkük üdvösségéhez. Mi
történne az emberekkel, ha a
megpróbáltatások idején magukra hagynám
őket? (105,45 - 47)
13 A mélységtől a mélységig az ember
szellemileg az Én tagadásom és feledésem
szintjére süllyedt, egészen odáig, hogy
megtagadta önmagát, nem ismerte fel a
lényegét, a szellemét.
14. Csak az Én irgalmasságom lesz képes
megszabadítani az embereket attól a
fájdalomtól, hogy megismételjék az utat, hogy
eljussanak Hozzám. Csak Én, szeretetemben,
vagyok képes arra, hogy gyermekeim számára
biztosítsam az eszközöket, hogy felfedezzék az
üdvösség útját. (173, 21 - 22)
15 Azon a napon, amikor a vizek már nem
borították el a földet, a béke szivárványát
felragyogtattam az égboltozaton, annak a
szövetségnek a jeléül, amelyet Isten kötött az
emberiséggel.
16. Most elmondom neked: Ó, a "Harmadik
Korszak" emberisége, ti, akik ti vagytok, akik
átmentetek mindezen próbákon, amelyekben
megtisztultatok: Hamarosan egy új káoszt
fogtok megtapasztalni.
17 De azért jöttem, hogy figyelmeztessem
választott népemet és általában az
emberiséget, akiknek ezúttal megértettem
magam; jól figyeljetek, gyermekeim: itt van a
frigyláda, menjetek be, meghívlak benneteket.
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18 Néked, Izráel, a láda az én törvényemnek
megtartása. Aki a legszomorúbb napokban, a
legnehezebb megpróbáltatások idején is
engedelmeskedik parancsaimnak, az a
bárkában lesz, erős lesz, és érezni fogja
szeretetem védelmét.
19. És az egész emberiségnek ismét azt
mondom: A bárka az én szeretetem törvénye.
Aki szeretetet és irgalmasságot gyakorol
felebarátja és önmaga iránt, az üdvözül. (302,
17 -19 o.)
20. Mindig adtam nektek időt a felkészülésre,
és biztosítottam számotokra az eszközöket,
hogy megmentsétek magatokat. Mielőtt
elküldtem volna hozzátok ítéletemet, hogy egy
időszak vagy időszak végén számon kérjelek
benneteket, kinyilvánítottam irántatok érzett
szeretetemet azzal, hogy figyelmeztettelek
benneteket, felébresztettelek benneteket, és
bűnbánatra, javításra és jóságra buzdítottalak
benneteket.
21 De amikor eljött az ítélet órája, nem
szűntem meg kérdezni tőletek, hogy
megbántátok-e már, hogy felkészültetek-e
már, vagy még mindig gonoszságban és
engedetlenségben vagytok-e.
22 Az én ítéletem eljött az elrendelt időben, és
aki tudta, hogyan kell idejében megépíteni a
bárkáját, az megmenekült. Aki azonban
gúnyolódott, amikor az ítélet óráját
bejelentették neki, és nem tett semmit az
üdvösségéért, az el fog veszni. (323, 51)

bűnbánat. Mert azok, akik nem ismerik el
vétkeiket, semmit sem tehetnek azért, hogy
jóvá tegyék a hibáikat.
27 Egy új világ készül, új nemzedékek jönnek
hamarosan; de előbb el kell távolítani az éhes
farkasokat, hogy ne ragadják el a juhokat
prédának. (46, 65 - 66)
28. Egy nem fizikai természetű lepra terjedt el
a földön, amely felemészti a szíveket és
elpusztítja a hitet és az erényt. A lelki
rongyokba burkolózva élnek az emberek, azt
gondolván, hogy senki sem fedheti fel ezt a
nyomorúságot, mert az emberek nem látnak
az anyagon túlra.
29. De eljön a lelkiismeret órája, ez ugyanaz,
mint amit mondtál: Az Úr napja vagy ítélete az
ajtó előtt áll. Akkor egyesekben szégyen
támad, másokban pedig bűnbánat.
30 Akik hallják ezt a belső hangot, amely
forrón és kérlelhetetlenül ég, azok érzik
magukban a tüzet, amely megemészt, amely
elpusztít és megtisztít. Az ítéletnek ezt a tüzét
nem bírja el a bűn, sem semmi, ami nem
bosszantó. Csak a szellem képes ezt elviselni,
mert isteni erővel van felruházva. Ezért,
amikor átmegy a lelkiismerete tüzén, hibáitól
megtisztulva fog feltámadni. (82, 58 - 59)
31. Az emberek által okozott összes fájdalom
egyetlen pohárban lesz összegezve, amelyet
azok fognak meginni, akik azt okozták. És azok,
akik soha nem engedték meg, hogy a
fájdalomtól megrendüljenek, akkor remegni
fognak lélekben és testben. (141, 73)
32 Szükséges, hogy az ég egy kis időre
bezáruljon mindenki előtt, és ne nyíljon meg
újra, amíg egyetlen kiáltás nem hangzik fel a
földről; mert elismert, hogy minden lény Atyja
egy.
33 Bizony mondom nektek, ezt a
testvérgyilkos és önző világot ítélet alá vonom,
és megtisztítom, amíg nem látom, hogy
szeretet és világosság jön ki belőle; odaadom
azoknak, akik most népüket a pusztulásba
vezetik, akik mindenféle gonoszságot vetnek
és terjesztenek, akik a gonoszság országát
teremtik meg; odaadom nekik jutalomként.
(151, 14 + 69)
34 Az ember, kihasználva akaratának
szabadságát, addig hajlította fejlődésének
irányát, amíg elfelejtette, hogy kitől származik;
és eljutott arra a pontra, ahol az erény, a
szeretet, a jóság, a béke, a testvériség idegen

A gonosz hatalma és uralma megtört.
23 Eddig az emberi szeretet nem érvényesült a
világban. Az erőszak, mint az emberiség
kezdete óta, az volt, ami uralkodik és hódít.
Aki szeretett, az a gonoszság áldozatává vált.
24. A gonosz kiterjesztette királyságát, és
hatalmassá vált a földön. De ebben a
pillanatban azért jöttem, hogy fegyveremmel
szembeszálljak ezekkel a hatalmakkal, hogy a
szeretet és az igazságosság országa létrejöjjön
az emberek között.
25. Előtte harcolni fogok. Mert ahhoz, hogy
Lelkem békéjét adhassam nektek, háborút kell
vívni és minden rosszat el kell távolítani. (33,
32 - 33)
26. Az emberek eljutnak a saját útjuk végére,
és visszatérnek rá, learatják mindannak a
gyümölcsét, amit elvetettek - ez az egyetlen
út, amely által a szívekben felemelkedik a
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a természetétől, és az önzést, a gonoszságot
és a bűnt a legtermészetesebb és
legengedélyesebb dolgoknak tartja.
35 Az új Szodoma az egész földön van, és új
megtisztulásra van szükség. A jó mag
megmenekül, és ebből új emberiség jön létre.
A bűnbánat könnyeivel öntözött, termékeny
mezőkre hullik majd a magom, amely kicsírázik
a jövő nemzedékek szívében, akik az imádat
magasabb formáját fogják felajánlani Uruknak.
(161, 21 - 22)
36. Engedélyezem, hogy az ember keze
pusztítást, halált és háborút hozzon, de csak
egy bizonyos határig. Ezen a határon túl az
igazságtalanság, a korrupció, a csalás és az
ember hatalomvágya nem lesz legyőzhető.
37 Akkor jön az én sarlóm, és bölcsen levágja
mindazt, amit akarok. Mert az én sarlóm az
élet, a szeretet és az igaz igazságosság. De ti,
emberek, figyeljetek és imádkozzatok!
(345,91)
38 Régen a föld a könnyek völgye volt, most
pedig a vér völgye. Mi legyen holnap? Füstölgő
romok erdeje, melyen az ítélet tüze átvonult,
felemésztve a bűnt és összetörve a hálátlan
emberek gőgjét, mert elhanyagolták a
lelküket.
39 Hasonlóképen kiűzetnek a tudomány
kereskedői a bölcsesség templomából, mert
elragadták a világosságot, mert meggyalázták
az igazságot. (315, 61 -62)
40 A nagy nemzetek gőggel telve emelkednek
fel, dicsekszenek hatalmukkal, fenyegetik a
világot fegyvereikkel, büszkék
intelligenciájukra és tudományukra, nem
tudva az általuk teremtett hamis világ
törékenységéről: mert az én igazságosságom
egy könnyed érintése elég lesz ahhoz, hogy ez
a mesterséges világ eltűnjön.
41 De maga az ember keze lesz az, aki
elpusztítja a saját művét; az elméje kitalálja a
módját, hogy elpusztítsa azt, amit korábban
alkotott.
42. Biztosítani fogom, hogy csak azok az
emberi munkák maradjanak fenn, amelyek jó
gyümölcsöt hoztak az emberek számára, hogy
a jövő nemzedékek javára továbbra is
felhasználhatók legyenek. De ami romlott vagy
önző célt szolgál, azt könyörtelen ítéletem
tüzében elpusztítom.
43 A materialista emberiség által teremtett és
elpusztított világ romjain egy új világ fog

felemelkedni, amelynek alapja a tapasztalat
lesz, és amely a szellemi felemelkedés
eszményét célozza meg. (315, 55 - 56)
Feltárulkozó háborúk, csapások, csapások és
katasztrófák
44. A félelem idejét éltek, amelyben az
emberek úgy tisztulnak meg, hogy a fájdalom
poharát a lehető legteljesebb mértékben
kiürítik. Azok azonban, akik tanulmányozták a
próféciákat, már tudták, hogy közeleg az az
idő, amikor mindenütt háborúk fognak kitörni,
mert a nemzetek nem értik meg egymást.
45 Az emberiségre még várnak ismeretlen
betegségek és fertőzések, amelyek
megjelennek, és megzavarják a tudósokat. De
amikor a szenvedés eléri a csúcspontját az
emberek körében, - 1950 előtt, akkor még
mindig lesz erejük kiáltani: "Isten büntetése!"
De nem én büntetlek benneteket, hanem ti
büntetitek magatokat, amikor eltértek az
elméteket és a testeteket irányító
törvényektől.
46 Ki szabadította és okozta a természet erőit,
ha nem az ember bolondsága? Ki szegte meg
törvényeimet? A tudósok arroganciája! De
valóban, mondom nektek, ez a fájdalom arra
fog szolgálni, hogy kitépje a gyomokat,
amelyek az ember szívében nőttek.
47 A mezők holttestekkel lesznek elborítva, és
ártatlan emberek pusztulnak el. Néhányan
tűzvészben, néhányan éhínségben, néhányan
háborúban halnak meg. A föld megremeg, a
természet erői megmozdulnak, a hegyek
kiszárítják lávájukat és a tengerek
megduzzadnak.
48. Megengedem az embereknek, hogy a
szabad akaratuk által megengedett határig
feszegessék romlottságukat, hogy saját
cselekedeteiktől megrémülve, lelkükben igazi
bűnbánatot érezhessenek. (35, 22 - 26)
49. A tudomány fája megrázkódik a hurrikán
dühében, és az emberiségre hullatja
gyümölcsét. De ki oldotta fel ezeknek az
elemeknek a láncait, ha nem az ember?
50 Igaz, hogy az első emberek is
megtapasztalták a fájdalmat, hogy
ráébredjenek a valóságra, hogy ráébredjenek
a tudatosság fényére, és hogy megfeleljenek
egy törvénynek. De e kor fejlett, tudatos és
művelt embere - hogyan meri meggyalázni az
élet fáját? (288,28)
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51 Járványok törnek ki a világon, és az
emberiség nagy része elpusztul általuk. Ezek
ismeretlen és ritka betegségek lesznek,
amelyekkel szemben a tudomány tehetetlen
lesz.
52. Az egész világ meg lesz tisztítva a
gyomoktól. Ítéletem megszünteti az önzést, a
gyűlöletet, a hatalom iránti olthatatlan vágyat.
Nagy természeti jelenségek fognak
megjelenni.
Ötvenhárom nemzet pusztul el, és egész
régiók tűnnek el. Ez egy ébresztő lesz a
szívetek számára. (206, 22 - 24)

61. Kemény és süket ennek az emberiségnek a
szíve. A szenvedés poharának el kell jönnie,
hogy meghallja a lelkiismeret hangját, a
törvény és az isteni igazságosság hangját.
Mindez a Lélek üdvösségéért és örök életéért
lesz. Ő az, akit keresek. (138, 78 - 79)
62. Az özönvíz, amely megtisztította a földet
az emberi szennyeződésektől, és a tűz, amely
Szodomára hullott, ma már legendaként
ismeritek őket. Azonban még ebben a korban
is megtapasztaljátok, hogy az emberiséget
megrázza, amikor a föld megremeg a levegő, a
víz és a tűz ereje alatt. De én ismét elküldöm
nektek a bárkát, amely az én törvényem, hogy
aki belép abba, megmeneküljön.
63. Nem mindazok fognak szeretni Engem,
akik a Látogatás idején azt mondják: "Atyám,
Atyám", hanem azok, akik mindig gyakorolják
az Én szeretetemet felebarátjuk iránt. Ezeket
megmentjük. (57, 61 - 62)
64. Egy új árvíz fog jönni, amely kimossa a
földet az emberi romlottságból. Lerombolja a
hamis istenek oltárait, kő kövönként
lerombolja a büszkeség és gonoszság e
tornyának alapjait, és eltöröl minden hamis
tanítást és minden perverz filozófiát.
65. De ez az árvíz nem csak vízből fog állni,
mint egykor, mert az ember keze minden
látható és láthatatlan elemet ellene
szabadított fel. Kihirdeti az ítéletét, büntet és
ítélkezik saját maga felett. (65, 31)
66. A természet királyságai igazságért fognak
kiáltani, és amikor kibontakoznak, a földfelszín
egy része eltűnik és tengerré válik, a tengerek
eltűnnek, és helyükön szárazföld jelenik meg.
67 A vulkánok kitörnek, hogy hirdessék az
ítélet óráját, és az egész természet hevesen
megmozdul és megrendül.
68 Imádkozzatok, hogy jó tanítványokként
viselkedjetek, mert ez lesz a megfelelő idő
arra, hogy a szívekben elterjesszétek a
szentháromságtani szellemi tanítást. (60, 40 41)
69. A Föld felszínének háromnegyede eltűnik,
és csak egy része marad meg, hogy
menedéket nyújtson azoknak, akik túlélik a
káoszt. Sok prófécia beteljesedésének tanúi
lesztek. (238, 24)
70 Ne tévedjetek, mert mielőtt a hatodik
pecsét véget érne, nagy dolgok fognak
történni: a csillagok nagy jeleket fognak adni,
a föld nemzetei nyögni fognak, és ebből a

Természet és földi katasztrófák
54. Emberiség, ha mindazt, amit a véres
háborúkra fordítottatok, humanitárius
cselekedetekre fordítanátok, létezésetek tele
lenne az Atya áldásaival. De az ember a
felhalmozott vagyont arra használta, hogy
pusztulást, fájdalmat és halált vessen.
55. Ez nem lehet az igazi élet, amelyet azoknak
kellene élniük, akik testvérek és Isten
gyermekei. Ez az életmód nincs összhangban
azzal a törvénnyel, amelyet a
lelkiismeretetekre írtam.
56. Hogy felismerjétek a tévedést, amelyben
éltek, vulkánok fognak kitörni, tűz fog kiömleni
a földből, hogy elpusztítsa a gyomokat. Szelek
szabadulnak el, a föld megremeg, és a vízözön
egész országokat és nemzeteket pusztít el.
57. A természet birodalma így fejezi ki
nemtetszését az emberrel szemben.
Szakítottak vele, mert az ember a barátság és
a testvériség egyik kötelékét a másik után
tönkretette, amely összekötötte őt az őt
körülvevő természettel. (164, 40 - 42)
58. Sok csapás éri majd az emberiséget; a
természetben felfordulások lesznek, az elemek
megszakítják kötelékeiket: Tűz egész földeket
pusztít el, a folyók vizei elárasztják partjaikat,
a tengerek változáson mennek keresztül.
59. Lesznek olyan területek, amelyek a víz
alatt maradnak, és lesznek olyanok is, amelyek
újakkal bővülnek. Sok teremtmény elveszíti az
életét, és még az embernél alacsonyabb
rendűek is elpusztulnak. (11, 77)
60. A természet erői csak arra az időre várnak,
amikor eljön a világba, és megtisztítja és
megtisztítja a földet. Minél bűnösebb és
gőgösebb egy nemzet, annál súlyosabb lesz az
ítéletem rajta.
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bolygóból három rész fog elpusztulni, és csak
egy marad meg, amelyben a Szentlélek magja
új életként fog feltörni.
71 Az emberiség ekkor új létet kezd, amelyet
egyetlen tanítás, egyetlen nyelv, a béke és a
testvériség egyetlen köteléke fog egyesíteni.
(250, 53)
72 A fájdalomról beszélek nektek, amelyet
megérdemeltek, amelyet egyre jobban és
jobban szaporítotok, és amely, amikor eljön az
idő, túlcsordul.
73 Soha nem adnék ilyen poharat
gyermekeimnek, de igazságosságomban mégis
megengedhetem, hogy learassátok
gonoszságotok, büszkeségetek és
vakmerőségetek gyümölcsét, hogy
bűnbánattal térjetek vissza hozzám.
74. Az emberek megkérdőjelezték hatalmamat
és igazságosságomat, amikor tudományukkal
meggyalázták a természet templomát,
amelyben minden harmonikus, és ítéletük
most kérlelhetetlen lesz.
75. Az elemi erők felszabadulnak, a
világegyetem megrendül, és a föld megremeg.
Akkor rettegés lesz az emberek között, és el
akarnak majd menni, de nem lesz menekvés.
Vissza akarják majd tartani a felszabaduló
erőket, és ezt nem fogják tudni megtenni.
Mert bűnösnek fogják érezni magukat, és
mivel túl későn bánják meg arroganciájukat és
ostobaságukat, a halált fogják keresni, hogy
elkerüljék a büntetést. (238, 15 - 17)
76. Ha az emberek ismernék lelki ajándékaikat
- mennyi szenvedésen könnyítenének! De
inkább vakok vagy tétlenek maradtak,
miközben hagyták, hogy a nagyobb szenvedés
pillanatai eljöjjenek számukra.
77. Tanításom célja, hogy megvilágosítsalak
benneteket, hogy megkíméljelek benneteket a
nagy szenvedésektől, amelyeket az elmúlt
korok prófétái hirdettek az emberiségnek.
78. Csak az életed javításában találhatod meg
ezt az erőt vagy képességet, hogy
megszabadulj a felszabadult elemek
hatásaitól. Mert nem a hit vagy az ima
önmagában az a fegyver, amely győzelmet ad
az élet csapásai és viszontagságai ellen: a hitet
és az imát erényes, tiszta és jó életnek kell
kísérnie. (280, 14 - 15+17)
79. A világ számára hamarosan nagy
események időszaka kezdődik. A föld
megremeg, és a nap forró sugarakat küld a

világra, megégetve annak felszínét. A
kontinenseket fájdalom fogja gyötörni egyik
pólustól a másikig, az egész földgolyó
megtisztul, és nem lesz olyan teremtmény,
amely ne érezné a szenvedést és a vezeklést.
80. De e nagy káosz után a nemzetek
visszanyerik nyugalmukat, és a természet erői
is megnyugszanak. E "viharos éjszaka" után,
amelyben ez a világ él, megjelenik a béke
szivárványa, és minden visszatér a
törvényekhez, a rendhez és a harmóniához.
81 És ismét látni fogjátok az eget tisztának, és
a mezőket termékenynek. A vizek
háborítatlanok lesznek, és a tenger nyugodt.
Gyümölcs lesz a fákon és virág a mezőkön, és
bőséges lesz a termés. A megtisztult és
egészséges ember újra méltónak fogja érezni
magát, és látni fogja, hogy szabaddá válik az út
a felemelkedéshez és a Hozzám való
visszatéréshez.
82. Mindenki alulról felfelé fog megtisztulni és
megtisztulni, hogy méltó legyen az eljövendő
Új Kor tanúja lenni. Mert szilárd alapokra kell
helyeznem az új emberiséget. (351, 66 - 69)
A szeretet igazságossága és Isten irgalma
83. Közeledik az idő, amikor a válság teljes
mértékben érezhető lesz a világban. Minden
mű, minden szó és minden gondolat meg lesz
ítélve. A föld hatalmasaitól kezdve, akik a
nemzetek felett uralkodnak, egészen a
kevesekig, mindenki megmérettetik Isteni
mérlegemen.
84. De ne keverjük össze az igazságosságot a
büntetéssel, sem a javítást a büntetéssel. Mert
én csak azt engedem meg nektek, hogy
learassátok és megegyétek a magotok
gyümölcsét, hogy az ízéről és hatásáról
megtudjátok, hogy jó vagy ártalmas, hogy jót
vagy rosszat vetettetek-e.
85. Az emberi igazságtalanság által kiontott
ártatlan vér, az özvegyek és árvák gyásza és
könnyei, a nyomorúságtól és éhségtől
szenvedő törvényen kívüliek - mindezek
igazságért kiáltanak, és az én tökéletes és
szerető, de kérlelhetetlen igazságosságom
mindannyiukra leszáll. (239,21 - 23)
86 Az én igazságom minden teremtményre
eljön, és megérint minden embert, amint az
Úr angyala eljött Egyiptomra, és végrehajtotta
ítéletemet, amelyben csak azok menekültek
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meg, akik megjelölték ajtajukat a bárány
vérével.
87. Bizony mondom nektek, hogy ebben az
időben, aki részt vesz és hisz a Megváltó
Igéjében és ígéreteiben; az Isteni Bárányban,
akit azért áldoztak fel, hogy megtanítson
titeket imádkozni és tökéletes szeretettel
teljesíteni az engesztelő kötelességeiteket,
mert Vérem a szeretet köpenyeként fog
megvédelmezni benneteket. De aki nem
figyel, aki nem hisz, vagy aki káromkodik, azt
sújtani fogják, hogy felébredjen álmából. (76,
6 - 7)
88. Amikor a segélykiáltás eljut hozzám az
emberek legbelsőbb részeiből, és azt mondják
Nekem: "Atyám, Megváltónk, jöjj el hozzánk,
elveszettek vagyunk", akkor éreztetni fogom
velük Jelenlétemet, felfedem előttük végtelen
irgalmamat, és újra bebizonyítom nekik. (294,
40)
89. Életed hétköznapi menetét hirtelen
hatalmas viharok fogják felkorbácsolni. De
aztán a végtelenben felragyog egy csillag
fénye, amelynek sugarai megadják a békét, a
fényt és a nyugalmat, amelyre a megtestesült
szellemnek szüksége van az örökkévalóság
szemléléséhez. (87, 52)

eltöröljünk, minden bűnt eltüntessünk, és csak
az maradjon meg, ami jó magot tartalmaz.
93. Jelenlétem és igazságosságom ragyogása
az egész világon érzékelhető lesz, és e fény
fényben a bálványok le fognak bukni, a
megszokott hagyományok feledésbe
merülnek, és a meddő szertartásokról
lemondanak. (292, 33 - 34)
94. Csak egyetlen ajtó marad nyitva az ember
megváltása előtt: a spiritualizációé. Aki
üdvözülni akar, annak fel kell adnia gőgjét,
hamis nagyságát, aljas szenvedélyeit, önzését.
95. Nagyon keserű pohár lesz az, amit az
emberek a nagy csatában megisznak. Én
azonban azt mondom nektek: Boldogok, akik
ebből a pohárból isznak, és megtisztulva
hagyják el a földet. Mert amikor más testben
visszatérnek erre a világra, üzenetük fény,
béke és bölcsesség fogja átitatni őket. (289, 60
- 61)
96 Az "utolsó csaták" a maguk keserűségével
és az "utolsó forgószelek" még nem érkeztek
el. Minden erő még zűrzavarba kerül, és az
atomok káoszban fognak kavarogni, úgyhogy
mindezek után olyan letargia, kimerültség,
szomorúság és undor lesz, amely a halál
benyomását kelti.
97. De ez lesz az az óra, amikor az érzékennyé
vált lelkiismeretekben megszólal a trombita
rezgő visszhangja, amely a túlvilágról hirdeti
nektek, hogy a jóakaratú emberek között közel
van az élet és a béke országa.
98. Erre a hangra "a halottak fel fognak
támadni" és a bűnbánat könnyeit fogják
hullatni, és az Atya úgy fogadja őket, mint a
"tékozló fiakat", akik megfáradtak a hosszú
utazásban és a nagy csatában, és a szeretet
csókjával pecsételi meg lelküket.
99. Attól a "naptól" kezdve az ember irtózni
fog a háborútól. Kiűzi szívéből a gyűlöletet és a
haragot, üldözi a bűnt, és a helyreállítás és az
újjáépítés életét kezdi. Sokakat inspirál majd
egy olyan fény, amelyet korábban nem láttak,
és elkezdik majd megteremteni a béke világát.
100 Ez csak a kegyelem korának, a béke
korának kezdete lesz.
101. A kőkorszak már messze lemaradt. A
tudomány kora is el fog múlni, és akkor a
szellem kora fog kivirágozni az emberek
között.
102 Az Élet Forrása nagy titkokat tár fel, hogy
az emberek a jó tudományában, az

A bíróság eredménye
90. Amikor úgy tűnik, hogy az ember számára
mindennek vége, hogy a halál
győzedelmeskedett, vagy hogy a gonosz
győzedelmeskedik, a sötétségből lények
lépnek ki a világosságra. A halálból
felemelkednek az igaz életre, és a romlottság
mélységéből felemelkednek, hogy
engedelmeskedjenek Isten örök törvényének.
91. Nem mindenki fogja megismerni a
szakadékot; mert néhányan gondoskodtak
arról, hogy távol maradjanak a szenvedélyek, a
becsvágy és a gyűlölet e háborújától, és csak
az új Szodoma szélén éltek; mások pedig, akik
sokat vétkeztek, időben megállnak, és időben
tanúsított bűnbánatuk és teljes megújulásuk
révén sok könnytől és sok fájdalomtól
megkímélnek. (174,53 - 54)
92 Az emberiségnek ebből az erkölcsi és
anyagi struktúrájából "egy kő kövön nem
marad". Mert ahhoz, hogy az "új ember"
megjelenhessen ezen a földön,
elkerülhetetlen, hogy minden foltot
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igazságosságban és a szeretetben erős világot
építsenek. (235, 79 - 83)

tudják, hogy - még mielőtt keresnék
Munkámat - ők maguk is felismerhetők
lesznek. (66,61)
8 Akkor három bíró ítélkezett felettem: Annás,
Pilátus és Heródes; a nép pedig ítélkezett
felettem. Most azt mondom nektek, hogy
sokan vannak az Én bíráim, és még nagyobb
azoknak a száma, akik fájdalmat fognak okozni
Nekem ebben az időben.
9 De minél inkább megvetik az emberek
Törvényemet és Tanításomat - amikor még
inkább üldözni és elutasítani fogják, a hit
népének hangja hallatszik majd, mert nem lesz
ugyanaz, mint a "második korszakban" - most
már nem leszek egyedül. (94, 67)
10 Lesz egy rövid idő, amikor az én szavam,
amely most adatott, úgy tűnik majd, mintha
eltűnt volna a föld színéről.
11. Akkor az emberek elkezdenek majd
szellemi tanokat kitalálni, új törvényeket és
parancsolatokat tanítani. Tanítóknak,
apostoloknak, prófétáknak és Isten
küldötteinek fogják magukat nevezni, és egy
ideig hagyom, hogy beszéljenek és vetessenek.
Hagyom, hogy elültessék a magjukat, hogy
amikor learatják a gyümölcsöt, tudják, mit
vetettek.
12 Az idő és a természet erői elhaladnak
magvaik felett, és lépteik ítéletként hatnak
minden egyes emberfiára.
13. A világnak meg kell ismernie a tévedést
ahhoz, hogy megismerje az igazságot. Akkor az
igazság és annak az életnek a lényege, amelyet
ebben az időben adtam nektek, újra fel fog
bukkanni az emberek között, teljes
tisztaságában és szellemiségében. (106, 9 - 10)

XIII A világ és a teremtés
átalakulása és integrációja
56. fejezet - Győzelem és Krisztus lelki
munkájának elismerése
A szellem tanításának terjesztése Isten
küldöttei által
1 Az én törvényem lesz az üdvösség ládája
ebben az időben. Az igazság az, hogy azt
mondom nektek, hogy amikor az árvíz vizei
elszabadulnak a gonoszság, a fájdalom és a
szenvedés miatt, más nemzetek emberei
hosszú sorban fognak érkezni erre a földre,
akiket vonzani fog annak szellemisége,
vendégszeretete és békéje; és amikor
megismerik ezt a kinyilatkoztatást és hisznek
abban, amit Szentlélekként mondtam új
eljövetelemkor, akkor őket is izraelitáknak
fogom hívni a Lélekben.
2 E sokaság között lesznek hírnökeim, akiket
visszaküldök a saját nemzetükhöz, hogy
elvigyék testvéreiknek az én igém isteni
üzenetét.
3 De nem mindenki fog eljönni erre a
nemzetre, hogy megismerje a tanítást,
amelyet hoztam nektek, mert sokan fogják azt
lelkileg elfogadni. (10, 22)
4 Mindnyájan megkapjátok a békét, amint
kiérdemeltétek; de jobb időket ígérek nektek.
5 A földön végbemenő megtisztulás után
megjelennek majd az általam küldött
emberek, igaz szellemi lények, akiknek
nagyszerű küldetésük lesz az engedelmes
emberi család megteremtése.
6 Négy nemzedék telik el a tiétek után, amíg
az én tanításom elterjed az egész világon, és
szép gyümölcsöt fog aratni. (310, 50)

A Szentlélek tanításának ereje
14 Az emberiség számára új korszak virradt; ez
a fény korszaka, amelynek jelenléte minden
ember szellemi útjának csúcspontja lesz, hogy
felébredjen, elgondolkodjon, megszabaduljon
hagyományai, fanatizmusa és tévedései súlyos
terhétől, majd új életre emelkedjen.
15 Egyesek előbb, mások később, így
fokozatosan minden vallás és eretnekség el
fog jutni a láthatatlan templomhoz, a
Szentlélek templomához, amely jelen van a
művemben, mozdíthatatlanul, mint egy
oszlop, amely a végtelenségig emelkedik, és
várja minden nemzet és nemzedék népét.

Az új szó elismeréséért folytatott küzdelem
7 Ma még kis sokaság vesz körül engem;
holnap pedig nagy sokaság gyűlik körém.
Közülük a farizeusok, a képmutatók jönnek
majd, és tévedéseket keresnek majd
Tanításomban, hogy a nagy tömegek
véleményét Munkám ellen hangolják. Nem
266

16. Amikor mindenki belép szentélyem
belsejébe, hogy imádkozzon és elmerüljön,
egyesek és mások ugyanolyan ismeretre
tesznek szert az igazságomról. Ezért, amint ez
az Úton való betetőzés befejeződik, mindenki
ugyanabban a Törvényben egyesülve fog
felemelkedni, és ugyanúgy fogja imádni az
Atyját. (12, 94 - 96)
17. Azzal az emberekkel együtt, akiket
feltámasztok, akiket a sötétségből és
tudatlanságból ragadok ki, beteljesítem a múlt
időkben adott próféciákat, és bizonyítékaim és
csodáim előtt a világ megremeg, a teológusok
és a próféciák értelmezői pedig elégetik
könyveiket, és belsőleg felkészülnek e
kinyilatkoztatás tanulmányozására. A címek, a
tudomány emberei, a jogarok és koronák
emberei nem hallgatnak majd a tanításomra,
és sokan azt fogják mondani: "Krisztus, a
Megváltó visszatért!" (84, 60)
18 Bizony mondom nektek, az én szavam
megváltoztatja ennek a világnak és egész
életeteknek a jellegét.
19. A mai emberek számára a világ és annak
örömei jelentik életük értelmét. De
hamarosan többre fogják értékelni a
szellemet, mint a testet, és a testet, mint a
ruhát, és ahelyett, hogy a világi dicsőségek
után futnának, a szellem halhatatlanságát
fogják keresni.
20 Kezdetben fanatizmus lesz a szellemiért, és
az érte való erőfeszítés a végletekig fog fajulni;
de azután a szívek lecsillapodnak, és a
spiritualizáció igaz és őszinte virágzásnak
indul. (82, 30 - 31)
21. Tanításom nagy felfordulást fog okozni a
világban, nagy változások lesznek a
szokásokban és az eszmékben, és még a
természetben is lesznek változások. Mindez
egy új korszak kezdetét jelzi majd az
emberiség számára, és a szellemek, akiket
hamarosan a földre küldök, mindezekről a
próféciákról fognak beszélni. Elmagyarázzák az
Igémet, és leírják azokat a munkákat, amelyek
segíteni fogják ennek a világnak a
helyreállítását és felfelé ívelő fejlődését.
(152,71)
22 egy "új ének" fog megszólalni mindazok
lelkéből, akik nem láthattak Engem, és akik
végül megláttak Engem, mert tökéletlenségeik
ellenére kerestek Engem; és tudjátok, hogy aki
Engem keres, az mindig megtalál Engem.

23 Akik megtagadtak engem, akik elkerültek
engem, akik elrejtették nevemet, akik nem
akarják elismerni jelenlétemet, azoknak ezek a
megpróbáltatások megadatnak az útjukon,
amelyek megnyitják a szemüket, és rávezetik
őket, hogy lássák az igazságot. (292, 35 - 36)
24 Mint a rohanó ár, amely mindent elsöpör,
olyan lesz az az árvíz, amelyet az emberek
spiritualista tömegei alkotnak majd - egy olyan
árvíz, amelyet senki sem lesz képes
megállítani, mert ereje leküzdhetetlen lesz. És
aki az útjába akar állni, azt elsodorja az
áramlat.
25 Kinek van hatalma a földön, hogy
megállítsa a lelkek haladását, vagy az Isten
tanácsának végrehajtását? Senki. Az egyetlen
lény, akinek abszolút hatalma és igazságossága
van, az Atyátok, és Ő rendelte el, hogy minden
szellemnek a tökéletesség felé kell haladnia.
26. Ha Isteni Törvényeimet az emberek egy
ideig figyelmen kívül hagyták, akkor
gondoskodom arról, hogy hangomat, mint egy
hangos harang hangját, még azok is
meghallják, akik a szellemi életből kimúltak.
(256, 40 - 42)
27 Akkor, amikor az emberiség megismeri
tanításomat és megérti annak értelmét, bízni
fognak benne, és megerősödnek abban a
meggyőződésben, hogy ez a biztos út, az
útmutató minden ember számára, aki
igazságban, szeretetben és felebarátja iránti
tiszteletben akar élni.
28. Ha ez a tanítás gyökeret ver az emberek
szívében, akkor megvilágosítja a családi életet,
megerősíti a szülőket az erényben, a
házasságokat a hitben, a gyermekeket az
engedelmességben és a tanítókat a
bölcsességben. Az uralkodók nagylelkűvé
válnak, és a bírák ösztönzést kapnak az igazi
igazságszolgáltatásra. A tudósok
megvilágosodottak lesznek, és ez a fény nagy
titkokat fog feltárni az emberiség és annak
szellemi fejlődése érdekében. Így a béke és a
haladás új korszaka kezdődik. (349, 35)
Krisztus visszatérésének ismerete az egész
világon.
29. Amikor az ember a szakadék legmélyére
süllyedt, és a küzdelemtől és a szenvedéstől
kimerülve már nincs ereje még önmagát sem
megmenteni, megdöbbenve tapasztalja majd,
hogy saját gyengeségének, kétségbeesésének
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és csalódottságának mélységeiből egy
ismeretlen erő tör elő a lélekből. Amikor az
utóbbi felismeri, hogy eljött a szabadulás
órája, kitárja szárnyait, és a hiúság, önzés és
hazugság világának roncsai fölé emelkedik,
mondván: "Ott van Jézus, a megvetett. Ő él.
Hiába próbáltuk megölni őt minden
alkalommal és napról napra. Ő él, és azért jön,
hogy megmentsen minket, és nekünk adja
minden szeretetét." (154, 54)
30 Bizony mondom nektek: Ha egykoron még
a királyok is megdöbbentek azon a
nyomorúságon, amelyben születtem, akkor
ezúttal is meg fognak döbbenni, amikor
mindenki meg fogja ismerni a láthatatlan utat,
amelyet választottam, hogy elhozzam
hozzátok az én igémet. (307, 52)
31. Jelenleg az emberiség a felkészülési
fázisban van. Az én igazságosságom dolgozik
benne, anélkül, hogy az emberek már
tudnának róla. Mert büszkeségükben, gőgös
materializmusukban a véletlennek
tulajdonítják életük minden olyan eseményét,
amely számukra elkerülhetetlen.
32 De hamarosan eljut a szívekhez az én
hívásom, és akkor a bűnbánók hozzám jönnek,
hogy bocsánatot kérjenek büszkeségük és
hibáik miatt.
33 Ez lesz a kereszt órája az emberi lélek
számára, amikor nagy csalódásai után rövid
időre megtapasztalja a teljes ürességet,
amikor ráébred bizalmának hamisságára,
erejének gyengeségére, ideológiáinak
hamisságára.
34 De a zűrzavarnak ez az állapota nem tart
sokáig, mert akkor megjelennek hírnökeim, és
terjesztik új üzenetemet.
35 Még egyszer, ahogyan a korábbi időkben,
amikor tanításom hírnökei keletről indultak el,
és elvitték igém ismeretét nyugatra, úgy most
is látni fogja a világ, hogy hírnökeim elviszik
ennek az üzenetnek a világosságát a
nemzetekhez és a házakhoz.
36. Furcsának fogják találni az emberek, hogy
most a fény nyugatról keletre megy? Nem
fogják-e felismerni az üzenetet, amelyet
hírnökeim az én nevemben hoznak nekik?
(334, 42 - 45)
37 Vannak egész törzsek, amelyek nem
ismernek el Engem, vannak népek, amelyek
makacsul elfordulnak törvényeimtől, akik nem

akarják megismerni tanításomat, akik ellenzik
azt, mert elavultnak tartják.
38. Azok ragaszkodnak a földi szabadsághoz,
akik nem értettek meg Engem. Ők azok is, akik
gyakran a saját hasznukra tesznek jót, nem
pedig nagylelkűségből.
39 De minden népnek és minden törzsnek
megjutalmazzák igazságomat és
megpróbáltatásaimat, és napról napra
eljönnek, hogy végre gyümölcsözővé tegyék
szívüket és lelküket, mintha szántóföldek
volnának, és miután megművelték őket, hogy
beléjük vessék a magot, szeretetem,
igazságom és világosságom örök magját.
40 Ezek a népek szeretetben fognak rólam
beszélni, ezek a törzsek reményüket belém
vetik, és az emberiség minden népének
lelkében öröménekek, dicsőítő és
szeretetkórusok fognak felcsendülni minden
ember egyetlen Urának. (328,12)

57. fejezet - Átalakulás és változás
minden ágazatban
Új és mélyebb ismeretek
1 Közeledik az idő, amikor a szellemi
kinyilatkoztatások feltárják az embereknek a
megvilágított utat, hogy megismerjék a
teremtés kebelében elrejtett titkokat.
2. Szellemem fénye feltárja előttetek az igaz
tudomány elsajátításának útját, amely
lehetővé teszi, hogy az embert a körülötte
lévő teremtmények és a teremtés természeti
erői felismerjék, és engedelmességet nyerjen,
így teljesítve akaratomat, hogy az ember
leigázza a földet. De ez addig nem fog
megtörténni, amíg az ember szelleme, a
tudatosság által megvilágosítva, rá nem
kényszeríti erejét és fényét a test
gyengeségeire. (22, 19)
3. Már közeledik az a nap, amikor az emberek
megértik a szellem fontosságát, mert sokan,
akik azt hiszik, hogy hisznek, nem hisznek, és
mások, akik azt hiszik, hogy látnak, nem
látnak. De amint megértik az igazságot, rá
fognak jönni, hogy gyerekes, igazságtalan és
ésszerűtlen lenne továbbra is egy olyan lényt
táplálni, amely egy másik élethez tartozik, a
világ gyümölcseivel.
4 Akkor majd a vallásokban keresik a
világosságot, és lelki gyötrődésükben és az
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igazság megtalálására irányuló aggodalmas
vágyukban eltörlik a hitvallások hamisságait,
és gyökerestül kiirtanak minden felszínes és
külsődleges dolgot, amit a különböző
kultuszokban találnak, amíg fel nem fedezik az
isteni lényeget. (103, 42)
5 Az emberiség biztosan belefárad a gyűlölet,
az erőszak és az önzés további vetésébe. A
gyűlölet minden egyes magja, amelyet elvet,
úgy fog elszaporodni, hogy erői nem lesznek
elegendőek a termés betakarításához.
6 Ez a váratlan, emberi erejüket meghaladó
eredmény fogja megállítani őket elképesztő és
őrült útjukon. Akkor csodát teszek minden
szívben, és virágba borítom a szeretetet ott,
ahol eddig csak önzés volt.
7. Az emberek ismét minden tökéletességet,
mindentudást és legfőbb igazságosságot
Nekem tulajdonítanak majd. Emlékezni fognak
arra, hogy Jézus azt mondta: "A fának egyetlen
levele sem mozdul az Atya akarata nélkül".
Mert ma a világ szerint a fa levele, az
élőlények és a csillagok véletlenszerűen
mozognak. (71, 30)
8. Amikor a hangom spirituális módon
hallatszik az emberiségben, az emberek érezni
fognak valamit, ami vibrál, és ami mindig is
létezett bennük, még akkor is, ha ezt nem
tudták szabadságban kifejezni. Ez lesz az a
szellem, amely - Urának hangjától
felbátorodva - felemelkedik és válaszol a
hívásomra.
9 Akkor egy új korszak kezdődik a földön, mert
nem fogtok többé lenézni az életre, hanem
nézni fogjátok, megismeritek és élvezni
fogjátok azt szellemi emelkedettségetek
magasságából. (321, 38 - 39)
10 Csak amikor az elme már nem a szellemet
készteti a megfigyelésre és a tudományban
való elmélyedésre, hanem a szellem emeli fel
és vezeti az elmét, akkor fogja az ember
felfedezni azt, ami jelenleg
kifürkészhetetlennek tűnik számára, és mégis
arra rendeltetett, hogy feltáruljon előtte,
amint szellemivé tette az intelligenciáját. (295,
37)
11. Mondtam nektek, hogy eljön az idő,
amikor a fény minden helyen, minden
országban, minden kontinensen megjelenik. Ez
a fény az ember szellemi képzettségének
megfelelően fog világítani. De ezen keresztül a
Teremtés új és pontosabb felfogása, a

szellemiség új felfogása fog kialakulni. Ily
módon a spirituális fejlődés új szakasza
kezdődik. (200, 41)
12 Amikor az emberek eljutnak arra a pontra,
hogy egyetemesen szeretetben
gondolkodjanak, akkor mindenki igyekezni fog,
hogy tökéletesítse önmagát, hogy jobban
igazságot tegyen másokkal szemben, és
szolgálja őket. A büntetéstől való félelem
szükségtelenné válik; az ember nem
félelemből, hanem meggyőződésből fog
engedelmeskedni a törvényeknek. Csak akkor
fog az emberiség spirituálisan és intelligensen
fejlődni. (291, 25)
13. Amikor ez a magom felemelkedik az
emberiséget alkotó népek szívében, akkor
teljes változás lesz az emberek életében.
Milyen nagy lesz a különbség, amit mind
emberi életükben, mind pedig Isten szellemi
imádatában mutatnak majd, ha
összehasonlítjuk a korábbi idők embereinek
életmódját, hitét, imádatát, "harcát" és
gondolkodását azokéval, akik szellemileg
élnek.
14 A fanatizmus, a bálványimádás, az
anyagelvűség és az ésszerűtlen hittételek e
korszakából egy kő kövön nem marad. Az
összes hibát, amelyet az elődeitek és ti
magatok hagytatok a jövő nemzedékekre, ki
fogjátok irtani. Minden, amiben nincs meg a jó
és az igazság lényege, nem marad meg. De
minden jó, amit örököltetek, megmarad.
15. Ennek a tanításnak, amely a korábbinál
spirituálisabb formában jelenik meg, meg kell
küzdenie az emberek, népek, egyházak és
szekták között, hogy elfogadják és
meghonosodjon. De amint a zűrzavar rövid
időszaka véget ér, béke lesz az emberek
között, és örülni fognak, amikor szavamból azt
a jelentést veszik ki, amit mindig is jelentett.
16 Az istenségemről, a szellemi életről és a
létezésetek céljáról szóló eszmék a megfelelő
csatornákba kerülnek, mert minden ember jó
tolmácsa lesz mindannak, amit a Mesteretek,
az ő küldöttei és a próféták példázatokban és
hasonlatokban mondanak nektek.
17 Ezt a kifejezési formát csak részben
értették meg az emberek. Ez volt az a tanítás,
amelyet a növekvő szellemi és értelmi
megértési képességeiknek megfelelően
szántak nekik. De mivel mindent egyszerre
akartak tudni, egyre inkább ellentmondásokba
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és téves elképzelésekbe keveredtek, mert
anyagi értelmezést adtak annak, amit csak
szellemi módon lehetett értelmezni. (329, 22 26)

26. Ők lesznek az elsők, akik felállnak, és a
dühtől remegő ujjakkal mutogatnak a
hírnökeimre. De ez azt fogja szolgáim számára
lehetővé tenni, hogy minden
megpróbáltatásban, amit kiállnak, nagyszerű
bizonyságot tegyenek a világnak hozott
igazságról.
27. Jelenleg nem tudhatjátok, hogy az emberi
élet milyen formáiban fognak megjelenni. De
mondom nektek, hogy néhányan megjelennek
majd a nagy vallási közösségekben. Harcolni
fognak az összes emberi lény egyesüléséért és
szellemi harmóniájáért.
28 Mások is felemelkednek majd a tudósok
közül, és inspirációik gyümölcsével
megmutatják, hogy a tudomány igazi végső
célja az ember szellemi tökéletessége, nem
pedig nyomorúsága és pusztulása.
29 Tehát az élet minden területén szolgáim fel
fognak jönni, akik szívükben hordozzák
törvényemet, és szavakban és tettekben
megerősítik mindazt, amit ebben az időben
mondtam nektek. (255, 43 - 47)

Megvilágosodás az Isten által küldött
emberek által
18. Megígértem nektek, hogy nagy fényű
szellemeket küldök, hogy közöttetek éljenek.
Csak az időre várnak, hogy megközelítsék a
Földet, megtestesüljenek és beteljesítsék a
helyreállítás nagyszerű küldetését.
19 Ha ezek a lelkek e világon élnek, mit kell
néktek tanítanotok őket? Bizony, mondom
nektek: Semmi! Mert tanítani fognak jönni,
nem pedig tanulni.
20 Meg fogtok lepődni, ha gyermekektől
halljátok őket mély dolgokról beszélni, ha
látjátok őket tudósokkal és teológusokkal
beszélgetni, ha megdöbbentitek a felnőtteket
tapasztalataikkal, és ha gyermekeket és
fiatalokat tanítotok a helyes útra.
21 Boldog az a ház, amely méhében befogad
egyet e lelkek közül. Milyen nehéz lesz a
vezeklés terhe azoknak, akik megpróbálják
megakadályozni küldötteim küldetésének
teljesítését! (238, 30 - 31)
22 Ismét mondom nektek, hogy nem fogtok
hiányt szenvedni a világban nagy világossággal
felruházott emberekből, akik megvilágítják
utatokat, és szeretettel vetik el életeteket.
23 Az emberiségnek mindig is jelen voltak
ezek az emberek a földön, de eljönnek azok az
idők, amikor a világosság magas szellemeinek
nagy légiói jönnek a világra, akik eltörlik a
hamis világot, amelyet ti teremtettetek, hogy
egy újat támasszanak, ahol béke fog lélegezni
és az igazság fog uralkodni.
24. 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 lakniuk kell benne,
mert szükség van a földi jelenlétükre.
25 Eljönnek, és szeretetben beszélnek az
emberek szívébe. Az Atya igazságosságával
átitatott szavuk le fogja sújtani mindazok
gőgjét és büszkeségét, akik a szellemük
alázatosságának ruháját a hiúság, a büszkeség,
a hamis hatalom és a hamis dicsőség
ragyogására cserélték.

Az ember átalakulása
30 Egy új világot és egy spiritualizált
emberiséget jövendölök nektek; de amikor ez
az ige ismertté válik, nem fogják elhinni.
31 Nemzedékről nemzedékre elmúlik, az
emberek gőgje viharokat és árvizeket,
csapásokat és dögvészeket szabadít el, és az
emberiség gyásza megrázza a
világmindenséget.
32 De mindezek után a föld új lakói elkezdik az
önvizsgálat és a spiritualizáció életét,
felhasználva a korábbi nemzedékek által rájuk
hagyott hatalmas tapasztalati kincset, és az
isteni mag elkezd csírázni.
33. Minden szellemben ott van az Isteni csíra,
mivel tőlem származik, és ahogyan
gyermekeitek örökölni fogják szüleik
tulajdonságait vagy jellemét, úgy a szellemi
lények is végül azt fogják megnyilvánítani,
amit Mennyei Atyjuktól örököltek: a
szeretetet. (320, 9 - 11)
34 Az új özönvíz után a szivárvány a béke és az
új szövetség szimbólumaként fog felragyogni,
amelyet az emberiség lelkileg fog kötni az
Urával. .....
35 Nehéz harcra kell felkészülnötök, mert
mindannyiótoknak meg kell küzdenetek a
gonosz sárkányával, amelynek fegyverei a
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dicsőség hajszolása, a gyűlölet, a földi
hatalom, a kicsapongás, a hiúság, az önzés, az
önzés, a hazugság, a bálványimádás és a
fanatizmus - a gonosznak minden, az emberi
szívből eredő ereje, amelyek ellen nagy
bátorsággal és hittel kell harcolnotok, amíg le
nem győztétek őket.
36. Amikor szenvedélyeitek sárkányát
megölték a világosságotok fegyverei, egy új
világ fog megjelenni az emberek szeme előtt egy új világ, bár ugyanaz, de szebb lesz. Mert
akkor az emberek a jólétük és a fejlődésük
érdekében fogják használni, minden
cselekedetükbe a szellemivé válás eszményét
oltva bele.
37. A szívek kifinomulnak, az emberek elméje
megvilágosodik, a szellem képes lesz
tanúságot tenni a létezéséről. Ami jó, az
virágozni fog, ami felemelő, az emberi művek
magjául fog szolgálni. (352, 61 - 64)
38. A mélységbe süllyedt az ember, és a tudat
egészen idáig elkísérte őt, várva a megfelelő
pillanatra, hogy meghallja. Hamarosan ez a
hang olyan erővel fog megszólalni a világban,
amit még el sem tudtok képzelni.
39 Ez azonban azt fogja eredményezni, hogy
az emberiség kiemelkedik a büszkeség, az
anyagiasság és a bűn szakadékából, a
bűnbánat könnyeinek folyóiban mosódik meg,
és elkezd felfelé fejlődni a spiritualizáció útján.
40 Minden gyermekemet megsegítem, mert
én vagyok a Feltámadás és az Élet, aki
feltámasztom a halottakat a sírból.
41. Ebben az életben, amelyet ma az
emberiségnek ajánlok, az emberek szeretetből
fogják tenni az Én Akaratomat, és lemondanak
a szabad akaratról, meggyőződve arról, hogy
aki az Atya Akaratát teszi, az nem szolga vagy
rabszolga, hanem Isten igazi gyermeke. Akkor
megismeritek az igazi boldogságot és a
tökéletes békét, amely a szeretet és a
bölcsesség gyümölcse (79:32).
42 Mondom nektek, ebben a "Harmadik
Korban" - még ha lehetetlennek is tűnik
számotokra - az emberiség megújulása és
megváltása nem lesz nehéz, mivel a megváltás
műve isteni.
43. Az Én szeretetem lesz az, ami visszavezeti
az embereket a fény és az igazság útjára.
Szeretetem, amely titokban behatol minden
szívbe, megsimogat minden lelket,
megnyilvánul minden tudatosságon keresztül,

a kemény köveket érzékeny szívekké, az
anyagiasokat szellemi lényekké, a kemény
bűnösöket pedig a jóság, a béke és a jóakarat
embereivé változtatja.
44. Azért beszélek így hozzátok, mert nálam
jobban senki sem ismeri szellemetek
fejlődését, és tudom, hogy a mai ember, a
nagy "materializmusa", a világ iránti szeretete
és a legnagyobb bűnig fejlett szenvedélyei
ellenére, csak látszólag él a "testtől" és az
anyagi élettől függően. Tudom, hogy amint
érzi lelkében szeretetem szerető érintését,
gyorsan hozzám fog jönni, hogy
megszabaduljon terheitől, és kövessen Engem
az igazság útján, amelyen öntudatlanul is
vágyik járni. (305, 34 - 36)
45 Legyetek éberek, és tanúi lesztek azoknak a
megtérésének, akik megtagadtak Engem,
ahogy tanúi lesztek azoknak a visszatérésének
is, akik letértek az igaz útról.
46 Azok a tudósok, akik életüket a pusztító
elemek és erők keresésének szentelték,
amikor úgy érzik, hogy közeledik a válság,
visszatérnek az igazság útjára, hogy utolsó
napjaikat a világ erkölcsi és anyagi
újjáépítésének szenteljék.
47. Mások, akik gőgjükben megpróbálták
átvenni az Én helyemet a szellemi lények
között, le fognak szállni a trónjukról, hogy
alázatban utánozzanak Engem. És még azok is,
akik egykor népeket hergeltek és háborúkat
indítottak, be fogják ismerni bűneiket, és
félelemmel küzdeni fognak az emberek
békéjéért. (108, 39)
48. Amikor az én fényem áthatol minden
szívbe, és a nemzeteket vezető és irányító
emberek, és mindazok, akiknek a legfontosabb
feladatokat kell elvégezniük, engedik, hogy az
a magasabb fény, amely a tudatosság, vezesse
és inspirálja őket, akkor képesek lesztek bízni
egymásban, akkor képesek lesztek bízni
testvéreitekben, mert az én világosságom
mindenkiben ott lesz, és az én
világosságomban jelenlétem és szeretetem
igazsága lesz. (358, 29)
49. Tanításomat az emberiség újra meg fogja
hallgatni, de nem azért, mert törvényem
visszatért az emberekhez, mert az mindig is
meg volt írva az elméjükben. Az emberek
lesznek azok, akik visszatérnek a Törvény
útjára.
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50. Ez a világ a példabeszédemben szereplő
tékozló fiú képmása lesz. Hozzá hasonlóan az
Atya is várni fogja a helyén, szeretettel átöleli
és az asztalára teszi, hogy egyen.
51 Az emberiség hozzám való visszatérésének
órája még nem jött el, még van egy része az
örökségéből, amelyet lakomákkal és
élvezetekkel fog eltölteni, amíg mezítelen,
éhes és beteg nem lesz, hogy aztán
felemelhesse szemeit Atyjára.
52 Szükséges, hogy még néhány "pillanatot"
kapjanak azok az emberek, akik a világ javait
hajszolják, hogy aztán teljes legyen a
csalódásuk; hogy végre meggyőződhessenek
arról, hogy az arany, a hatalom, a címek és a
test örömei soha nem adják meg nekik a
lelkük békéjét és jólétét.
53. A tudatosság fényében történő önvizsgálat
ideje az egész emberiség számára közeleg. Ott
a tudósok, teológusok, tudósok, uralkodók,
gazdagok és bírák azt kérdezik majd maguktól,
hogy mi volt az a szellemi, erkölcsi vagy anyagi
gyümölcs, amit leszüreteltek, és amit az
emberiségnek adhatnak enni.
54. Ezután az idő után sokan visszatérnek
hozzám, mert rájönnek, hogy a földi presztízs
ellenére hiányzik valami, ami kitölti azt az űrt,
amelybe a szellemük esett, és amelyet csak a
szellemi élet gyümölcsei táplálhatnak. (173,
19-20 + 57- 58)
55. A mai emberekből, spiritualitás és szeretet
nélkül, előhozom azokat a nemzedékeket,
amelyeket oly sokszor megjövendölt az Igém.
De előtte még dolgozni fogok azokon a
népeken, akiket ma félreértenek, harcolnak és
elpusztítják egymást.
56 Akkor, amikor az ítéletem végrehajtása
mindenen végigvonul, és a gyomokat
gyökerestől kitépik, egy új emberiség kezd
majd felemelkedni, amely már nem hordozza
"vérében" a viszály, a gyűlölet vagy az irigység
magvait, mert szüleinek "vére" megtisztult a
fájdalom és a bűnbánat olvasztótégelyében.
57. Felveszem őket, és elmondom nekik:
"Kérjetek, kérjetek, és megadatik nektek",
ahogyan azt a Második Korszakban mondtam
nektek. De ma hozzáteszem: tudd, hogyan kell
kérdezni. (333, 54)

58. Az anyagi világ, a bolygó, nem áll közel a
felbomlásához, de a tévedések és bűnök, a
sötétség és a rossz tudományok e világának
vége Tanításom fénye által fog eljönni, és
romjain a haladás és a béke új világát fogom
felépíteni. (135, 5)
59. Nagy lesz az átalakulás, amelyen az
emberiség rövid időn belül át fog esni. A
társadalmi szervezetek, elvek, tanok, hitelvek,
hitek, szokások, törvények és az emberi élet
minden rendje alapjaiban fog megrendülni.
(73, 3)
60 Emberek, nemzetek, törzsek és népek,
mind válaszolnak majd az isteni hívásra,
amikor a földi fogságban megfáradt emberi
szellem felemelkedik, széttöri az anyagelvűség
láncait, és felkiált a szellemi szabadulásért.
(297, 66)
61 Eljön majd az idő, amikor olyan emberek
jelennek meg, akik valóban szeretik
törvényemet, akik képesek egyesíteni a
szellemi törvényt a világi törvényekkel, vagyis
az örök hatalmat az evilági hatalommal.
62 Ez nem a szellemek rabszolgasorba
taszítását jelenti, mint a múltban, hanem azt,
hogy megmutassuk nekik az utat a
világosságra, amely a szellem igazi szabadsága.
63. Akkor az erkölcs visszatér a családok
kebelébe, a nevelés és a szellemiség valódi
helyei lesznek a szokásaitokban. Ez lesz az az
idő, amikor a tudatosság hallatni fogja a
hangját, és amikor gyermekeim szellemtől
szellemig kommunikálni fognak az
Istenségemmel, amikor a törzsek egyesülnek.
64. Mindez sok különbség és nézeteltérés
eltűnését fogja meghatározni; mert bár
világotok olyan kicsi, eddig nem tudtátok,
hogyan kell egy családként együtt élni, nem
tudtatok Nekem az imádat egységes formáját
felajánlani.
65 Az ókori Bábel a népek és fajok e
szétválasztására ítélt benneteket, de szellemi
templomomnak az emberek szívében való
megalapítása megszabadít benneteket ettől az
engeszteléstől, és arra késztet benneteket,
hogy valóban szeressétek egymást. (87,10)
66. Eljön majd az idő, amikor az ember vágya,
hogy szellemét magasabbra fejlessze, olyan
lángoló lesz, hogy minden rendelkezésére álló
eszközt felhasznál, hogy ezt a könnyek völgyét
olyan világgá alakítsa át, ahol harmónia
uralkodik, ahol megvalósítja a "lehetetlent",

Változások és felfordulások az élet minden
területén
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ahol az áldozatok és az emberfeletti
erőfeszítések erejéig elmegy, hogy
megakadályozza a háborúkat.
67. Ezek az emberek lesznek azok, akik
feltámasztják ezt a világot, akik eltávolítják az
emberi életből a szenvedés kelyhét, akik
újjáépítik mindazt, amit az előző generációk
vak hatalomvágyukkal, materializmusukkal és
vakmerőségükkel tönkretettek.
68. Ők lesznek azok, akik betartják majd az
igazi imádatomat - azt az imádatot, amely
fanatizmus vagy külső és haszontalan imádati
cselekedetek nélkül történik. Megpróbálják
megértetni az emberiséggel, hogy az emberi
törvények és a szellemi törvények közötti
harmónia és azok teljesítése a legjobb imádat,
amit az emberek Istennek felajánlhatnak.
(297, 68 - 69)
69. A szertartások, oltárok és templomi
harangok kora az emberek körében most ér
véget. A bálványimádás és a vallási fanatizmus
utolsó életjeleit fogja adni. Eljön a harc és a
káosz korszaka, amelyet folyamatosan
hirdetek nektek.
70. Akkor, amikor a vihar után visszatér a béke
minden szellemi lényhez, az emberek nem
fognak többé királyi palotákat építeni a
tiszteletemre, nem fognak harangzúgásra
gyülekezni a tömegek, és nem fognak
hatalmat gyakorolni az emberek tömegei
felett azok az emberek, akik nagynak érzik
magukat. Eljön az alázat, a testvériség, a
szellemiség órája, amely a szellemi ajándékok
egyenlőségét hozza el az emberiség számára.
(302, 37)
71 A jelen időben a kaszás van jelen, azzal a
parancsolattal, hogy vágjunk ki minden fát,
amely nem terem jó gyümölcsöt. Ebben a nagy
küzdelemben csak az igazság és az igazság fog
győzedelmeskedni.
72. Sok templom el fog tűnni, néhány
megmarad. Egyesekben az igazság fog
ragyogni, másokban csak csalás lesz. De az
igazság kaszája addig fog kaszálni, amíg a föld
minden magját ki nem szitálja. (200, 11)
73. Ez az én tanításom folytatása, de nem az
idők vége, ahogyan azt az ember értelmezi. A
világ továbbra is forogni fog az űrben, a
szellemek továbbra is eljönnek a Földre és
inkarnálódnak, hogy beteljesítsék a sorsukat.
Az emberek továbbra is lakni fogják ezt a

bolygót, és csak az emberek életmódja fog
megváltozni.
74. Az emberi életben bekövetkező változások
nagyok lesznek, olyan nagyok, hogy úgy fog
tűnni nektek, mintha egy világ véget érne, és
egy másik kezdődne elölről. (117, 14)
75 Ez mindnyájatok célja, ez az öröm és
békesség élete, és nem a mélység és a halál,
ahogyan azt a szívetek gondolja, hogy várják.
76. Igaz, hogy sok keserű dolgot kell
megtapasztalnotok, mielőtt elérkezik a
spiritualizációtok ideje. De sem a halál, sem a
háború, sem a dögvész, sem az éhínség nem
fogja megállítani az élet menetét és az
emberiség szellemi fejlődését. Erősebb vagyok
a halálnál, és ezért visszahozlak az életbe, ha
elpusztulsz, és megengedem, hogy visszatérj a
földre, amikor csak szükséged van rá.
77. Még sok mindent kell felfednem nektek,
szeretett emberiség, az Isteni Bölcsesség
Könyvem még sok meglepetést tartogat. (326,
54)

58. fejezet - Krisztus békés országa és
a teremtés beteljesedése
A döntő erő Krisztus békés országában
1 Ahogyan a nagy nyomorúság idején
kijelentettem nektek, úgy mondom nektek is,
hogy amikor a zűrzavar véget ér, egyetértés
lesz az emberek között; mondom nektek, hogy
amikor a zűrzavar véget ér, egyetértés lesz az
emberek között; mondom nektek, hogy
amikor a zűrzavar véget ér, egyetértés lesz az
emberek között.
2 A gőgösök, azok, akik nagynak hiszik
magukat, akik nem szeretetreméltóak és
igazságosak, a túlvilágon egy időre
visszaszorulnak, hogy a jóság, a béke és az
igazságosság virágozzék a földön, és a
szellemiség és a jó tudomány növekedjék
közöttük. (50, 39 - 40)
3 Az emberek életében a gonosz mindig
elnyomta a jót. De még egyszer mondom
nektek, hogy a gonosz nem fog
győzedelmeskedni, hanem a szeretet és az
igazságosság törvénye fog uralkodni az
emberiségen. (113, 32)
4. Azok a szellemek, akik azokban a napokban
fognak az emberiségben megtestesülni,
többségükben annyira elkötelezettek lesznek a
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jó iránt, hogy amikor gonosz hajlamú emberek
jelennek meg, akkor - bármennyire is erősek alá kell vetniük magukat az igazság fényének,
amit eléjük tárnak - éppen az ellenkezője
annak, ami ma történik. Mivel ugyanis a
romlottak vannak többségben, a gonoszból
olyan hatalmat teremtettek, amely elfojtja,
bemocskolja és átöleli a jót. (292, 55)
5. Abban az időben, ó tanítványok, az Új
Jeruzsálem az emberek szívében lesz. El
fogjátok érni a spiritualizáció magas fokát, és
nem csak a nagy növekedéssel rendelkező
szellemeket fogom küldeni, hogy
megtestesüljenek közöttetek, és közvetítsék
nektek az üzeneteimet. Olyan szellemeket is
küldök nektek, akiknek szükségük van az
erényetekre, és akik, ha köztetek élnek,
megtisztulnak bűneiktől.
6 Azokban az időkben a mostani idők
fordítottja lesz, amikor tiszta szellemeket
küldök nektek, és ti színesen adjátok vissza
őket nekem. (318, 46)

szellemi teljességet csak ezen a világon túl
fogjátok elérni, amelyben ma éltek. (108,32)
11 Bizony mondom nektek, hogy ha ma az
emberek többek is az anyagnál, mint a
léleknél, holnap többek lesznek a léleknél,
mint az anyagnál.
12. Az emberek megpróbálták teljesen
megvalósítani az elméjüket, de nem fogják
elérni ezt a teljes megvalósítást. Mert az elme
olyan, mint a briliáns, és a briliáns soha nem
szűnik meg az lenni, még akkor sem, ha már a
földre zuhant. (230, 54)
13. Az emberek tudományukat, erejüket,
tehetségüket és szívüket az én Isteni Célom
szolgálatára fogják szentelni, anélkül, hogy
elhanyagolnák kötelességeiket,
kötelességeiket a világban. Az egészséges
örömök felé fordulnak, amelyek üdvösek az
elméjük és a testük számára. Törekedni fognak
a megújulásukra és a szabadságukra, nem
fognak beszennyeződni, nem vesznek el
semmit, amire nincs szükségük. Akkor a
romlottság, a szemérmetlenség eltűnik a
földről, akkor a szellem abszolút uralmat
szerez testi burka [lelke] felett, és bár még
mindig testben lakik, a szeretet, a testvériség
és a béke szellemi életét fogja élni.
14. Ez lesz az az idő, amikor a háborúk
eltűnnek, amikor kölcsönös tisztelet és
segítőkészség lesz, amikor rájöttök, hogy
többé nem rendelkezhettek sem a
szomszédotok, sem a saját életetek felett.
Akkor tudni fogjátok, hogy nem ti vagytok az
életetek, sem a gyermekeitek és a
házastársaitok, sem ennek a földnek a
tulajdonosai, hanem én vagyok az egész
teremtés tulajdonosa. De mivel ti az Én
szeretett gyermekeim vagytok, ti vagytok a
tulajdonosai mindannak, ami az enyém.
15. De bár Én vagyok az Úr és minden
teremtett dolog tulajdonosa, nem vagyok
képes megölni teremtményeimet, ártani
senkinek, vagy fájdalmat okozni nekik. Miért
vették el tehát azok, akik nem tulajdonosai az
életnek, azt, ami nem az övék, hogy
rendelkezzenek vele?
16 Amikor az emberek megértik ezt a tanítást,
akkor egy lépést tesznek felfelé szellemi
fejlődésükben, és ez a világ a fejlett szellemi
lények otthona lesz.
17. Nem tudjátok, hogy ezután az idő után
újra lakni fogjátok-e ezt a bolygót. Én fogom

Az új ember
7. Az emberek felemelkednek a mocsokból, a
sárból és a bűnből a törvény és az
igazságosság felé, és a szeretet és a kegyelem
útjain fognak járni. Mindenhol érezni fogják
Lelkemet, minden szem látni fog Engem,
minden fül hallani fog Engem, és minden elme
meg fogja érteni kinyilatkoztatásaimat és
sugallataimat.
8. Azok az emberek, akiket ügyetlennek és
műveletlennek tartottak, hirtelen
megvilágosodnak és prófétáimmá válnak.
Ajkukról olyan szavak fognak elhangzani,
amelyek olyanok lesznek, mint a kristályvíz az
elszáradt szíveknek.
9 Ezt a vizet a próféták a bölcsesség és az
igazság forrásából merítik, amely én vagyok;
abban találnak az emberek egészséget,
tisztaságot és örök életet. (68,38 - 39)
10 Az én országom a jóakaratú gyermekeké,
akik Atyjuk és felebarátjuk iránti szeretetben
vállalják keresztjüket. Ez a Királyság, amelyről
beszélek nektek, nem egy meghatározott
helyen van, létezhet mind a földön, ahol
laktok, mind pedig minden szellemi házban;
mert az Én Királyságom békéből, fényből,
kegyelemből, hatalomból, harmóniából áll, és
mindezeket - még ha korlátozott formában is már ebben az életben megkaphatjátok. A
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meghatározni azokat, akik megtapasztalják a
kegyelmi időket, akik látni fogják ezt a földi
birodalmat, amely egy másik időben a
könnyek, a pusztulás és a halál völgye volt.
18 Ezek a tengerek, hegyek és mezők, amelyek
oly sok szenvedés tanúi voltak, akkor a béke
helyévé válnak, a világon túli világok képévé.
19. Bejelentettem nektek, hogy amikor a
harcok megszűnnek, az Én Királyságom már
közel lesz hozzátok, és akkor a lelketek
kivirágzik az erényekben. Tanításom minden
szellemi lényben jelen lesz, és én a férfiak és
nők által leszek ismert. (231, 28 - 30)
20. Előkészítettem egy olyan korszakot,
amelyben az emberiség engedelmességben
fog felemelkedni. Az unokáitok látni fogják a
dicsőséget, amelyet erre a földre fogok
árasztani.
21. Mert az Én Akaratomnak teljesülnie kell
ebben a világban, amelyet földi
paradicsomként adtam nektek, és eljön az idő,
amikor azok a szellemek, akik elérték az
evolúció magas szintjét, akik küzdöttek,
eljönnek erre a bolygóra. Isteni fényem
megvilágítja majd a földet, és törvényem
beteljesülése fog uralkodni rajta. (363, 44)

kérdőjelezhetné meg akkor a világ
átalakulását? (82, 44 - 45)
25. Most éppen a Szentlélek templomát
építem. De ha megépül, nem lesznek többé
gyülekezeti házak, templomok és
zarándokhelyek, vagy elveszítik
létjogosultságukat, vallási szimbólumaikkal,
rítusaikkal és hagyományaikkal együtt. Akkor
érezni fogjátok nagyságomat és jelenlétemet,
egyházként fogjátok felismerni a
világegyetemet és imádatként a felebarátotok
iránti szeretetet.
26 Az Anyatermészet kebeléből új tudás fog
fakadni, amely tudományotokat a jólét útjává
teszi, mert a tudatosság, amely Isten hangja, a
helyes útra fogja vezetni.
27 Nem az agy lesz többé a világ ura, hanem a
Lélek társa, aki vezeti és megvilágosítja azt.
(126, 35 - 36)
28 Akkor, amikor a világ eléri megújult
szabadulását, és Illés fényétől vezetve belép
ebbe az igaz és jó életbe, akkor itt a földön
visszatükröződése lesz annak a szellemi
életnek, amely ezen az életen túl vár rátok,
hogy aztán örökké élvezhessétek Atyátok
békéjét és világosságát.
29 Ha pedig csodálkoztok azon, hogy minden
nemzet egy néppé egyesül, mint azok a
törzsek, amelyek Izrael nemzetét alkották, azt
mondom nektek: Ne féljetek, mert amikor
minden nemzetet a pusztába visznek, a
látogatások összekovácsolják őket, és amikor
ez megtörténik, új manna hull az égből
minden szűkölködő szívre. (160, 39)
30 Amint az Ígéret földje Izráel népének lett
felosztva, úgy lesz felosztva az egész föld az
emberiség között. Ez akkor fog megtörténni,
amikor eljön az ideje - a megtisztulás után.
Mivel az én akaratom, hogy ez az elosztás
megtörténjen, az igazságosság és az
egyenlőség fog érvényesülni, hogy minden
ember együtt dolgozzon egy munkában. (154,
49)
31 Képzeljük el egy olyan emberiség
fejlődését, amelynek erkölcsisége a
spiritualizációból fakad; képzeljünk el egy
határok és nemzeti határok nélküli
emberiséget, amely testvériesen osztozik az
élet minden eszközén, amelyet a Föld ad
gyermekeinek.
32 Próbáljuk meg elképzelni, milyen lenne az
emberi tudomány, ha a másik iránti szeretet

A föld mint az ígéret földje és a mennyek
országának tükörképe
22. Ennek a bűnnel szennyezett, bűnnel
beszennyezett, kapzsisággal és gyűlölettel
bemocskolt földnek vissza kell nyernie
tisztaságát. Az emberi élet, amely eddig a jó és
a rossz közötti szüntelen harc volt, Isten
gyermekeinek otthonává válik, a béke, a
testvériség, a megértés és a nemes törekvések
otthonává. De ahhoz, hogy elérjék ezt az
eszményt, az embereknek át kell menniük a
próbákon, amelyek felébresztik őket a szellemi
álomból. (169, 14)
23 Nem bűnökre, gyűlöletre és vétkekre
építem az új világot, hanem a megújulás, a
tapasztalat és a bűnbánat szilárd alapjaira;
mindent átalakítok bennetek. Még a
sötétségből is világosságot fogok teremteni, és
a halálból is életet fogok teremteni.
24 Bár az emberek beszennyezték és
meggyalázták a földet, holnap jó cselekedeteik
által méltóvá teszik ezt a földet, amely az
ígéret földjeként lesz ismert, ahová nemes
kötelességeket teljesítve érkeznek. Ki
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lenne az eszmény, ha az ember az imádságon
keresztül kapná meg az általa keresett tudást.
33 Gondoljatok arra, milyen kellemes lesz
számomra, ha a szeretet, a hit, az
engedelmesség és az alázat imádatát kapom
az emberektől az életükön keresztül, anélkül,
hogy szertartásokhoz és az imádat külső
formáihoz kellene folyamodniuk.
34. Egyedül ez lesz az emberek élete, mert
ebben békét lélegezhetnek, élvezhetik a
szabadságot, és csak abból táplálkozhatnak,
ami az igazságot tartalmazza. (315, 57 - 58)
35. Az emberek bűnei eltöröltetnek, és
minden újnak fog látszani. A tisztasággal és
szüzességgel teli fény megvilágít majd minden
teremtményt, új harmónia fogja üdvözölni ezt
az emberiséget, és akkor az emberek lelkéből
az Úr iránti szeretet himnusza fog felcsendülni,
akire oly régóta vár.
36 A Földanya, amelyet gyermekei az első idők
óta meggyaláztak, újra a legszebb ünnepi
ruhájába öltözik, és az emberek nem fogják
többé a Könnyek Völgyének nevezni, és nem
fogják vér és könnyek mezejévé változtatni.
37 Ez a világ olyan lesz, mint egy kis menedék
a világegyetem közepén, ahonnan az emberek
a szellemüket a Végtelenhez emelik, az alázat
és a Mennyei Atya iránti szeretet
egyesülésében.
38 Az én gyermekeimnek törvényemet az
elméjükbe vésik, és az én igémet a szívükbe;
és ha a múltban az emberiség örömét lelte a
gonoszban, és gyönyörködött a bűnben, akkor
most nem lesz más eszményük, mint a jó, és
nem ismernek nagyobb örömöt, mint az, aki
az én utaimon jár.
39. De ne higgyétek, hogy az ember ezért
lemond a tudományról vagy a civilizációról, és
visszavonul a magányos völgyekbe és
hegyekbe, hogy primitív életet éljen. Nem, de
élvezni fogja a tudomány fájának gyümölcseit,
amelyet oly nagy érdeklődéssel ápolt, és
amikor a spiritualizációja nagyobb lesz, a
tudománya is az lesz.
40. De az idők vége felé, amikor az ember
végigjárta ezt az utat, és leszedte az utolsó
gyümölcsöt a fáról, rá fog jönni műveinek
jelentéktelenségére, amelyek korábban oly
nagyszerűnek tűntek, és meg fogja érteni és
érezni a Szellemi Életet, és ezen keresztül úgy
fogja csodálni a Teremtő művét, mint még
soha. Az inspiráció révén megkapja a nagy

kinyilatkoztatásokat, és élete visszatér az
egyszerűséghez, a természetességhez, a
spiritualizációhoz. Még eltart egy ideig, amíg
ez a nap eljön, de minden gyermekem látni
fogja. (111, 12-14)
Az alkotás befejezése
41. Előkészítem a völgyet, ahol összegyűjtöm
minden gyermekemet a Nagy Világítéletre.
Tökéletesen fogok ítélkezni, szeretetem és
irgalmam átöleli az emberiséget, és azon a
napon megváltást és gyógyulást találtok
minden gonoszságotokból.
42. Ma, ha vezekelsz bűneidért, tisztuljon meg
a lelked. Így készen fogtok állni arra, hogy
megkapjátok tőlem az örökséget, amelyet
mindannyiótoknak szántam. (237, 6)
43. Szerelmem minden embert és minden
világot eggyé fog egyesíteni. Előttem eltűnnek
a fajok, nyelvek és törzsek közötti
különbségek, még a szellemi fejlődésben
meglévő különbségek is. (60, 95)
44. Lelkem leszállt minden szellemi lényre, és
angyalaim mindenütt ott vannak a
világegyetemben, és végrehajtják
parancsaimat, hogy mindent rendbe tegyenek
és a helyes útra tereljenek. Akkor, amikor
mindenki teljesítette küldetését, a tudatlanság
eltűnik, a gonoszság nem létezik többé, és
csak a jó fog uralkodni ezen a bolygón. (120,
47)
45. Minden világ, amelyben gyermekeim
tökéletesednek, olyan, mint egy hatalmas
kert. Ma még zsenge hajtások vagytok, de
ígérem nektek, hogy nem fogtok hiányt
szenvedni tanításaim kristályvizében, és az
öntözés által egyre jobban fogtok növekedni
bölcsességben és szeretetben; míg egy napon
az örökkévalóságban, amikor a fák bőségesen
hoznak majd teljesen érett gyümölcsöt, az
isteni kertész felfrissülhet munkájában,
megízlelve saját szeretetének gyümölcseit.
(314, 34)
46. Azt akarom, hogy a verseny végén, amikor
minden gyermekem örökre egyesülni fog a
szellemi házban, Teremtőként osztozzam
végtelen boldogságomban, elismerve azt a
tényt, hogy mindegyikőtök építő vagy
megújító módon vett részt az isteni
munkában.
47. Csak szellemi lényekként fogjátok
felfedezni, hogy mindabból, amit a
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kezdetektől fogva teremtettem, semmi sem
veszett el, hogy minden feltámad bennem,
minden életre kel és megújul.
48. Ezért, ha oly sok lény hosszú időn át
tévútra tévedt; ha sokan az élet művei helyett
pusztító műveket végeztek, meg fogják
tapasztalni, hogy az eltérésük ideje csak
átmeneti volt, és hogy műveik, bármilyen
rosszak is voltak, az Örök Életben találnak
majd helyreigazítást, és szüntelenül teremtő
munkám munkatársaivá válnak.
49. Mi a jelentősége a bűn és sötétség néhány
évszázadának, amilyen az emberiségnek a
földön volt, ha összehasonlítjuk az
örökkévalósággal, a fejlődés és a vég nélküli
béke korszakával? Szabad akaratotok miatt
távolodtatok el Tőlem, és a lelkiismeretetek
által motiválva vissza fogtok térni Hozzám.
(317, 17 - 20)
50 Ez a világ nem örökkévaló, és nem is kell,
hogy az legyen. Ha ez a ház már nem szolgálja
azt a célt, amiért most létezik, akkor eltűnik.
51. Amikor a szellemednek már nincs szüksége
az ebben az életben adott leckékre, mert mást
vár, magasabbra egy másik világban, akkor azt
fogja mondani, az ebben az életben folytatott
küzdelemben szerzett tudás fényében: Milyen
tisztán értem most, hogy ennek az életnek
minden nyomorúsága csak tapasztalat és lecke
volt, amit jobban meg kellett értenem. Milyen
hosszúnak tűnt számomra ez a "napi munka",
amikor a szenvedés rám nehezedett. Most
viszont, amikor mindennek vége - milyen
rövidnek és mulandónak tűnik nekem az
örökkévalósággal szemben! (230, 47)
52 Az egész teremtés hódolatát kaptam - a
legnagyobb csillagoktól a ti szemetek számára
alig észrevehető lényekig.
53 Minden a növekedésnek van alávetve,
minden követi a maga útját, minden halad,
minden változik, magasabbra nő és
tökéletesedik.
54. Akkor, amikor elérte a tökéletesség
csúcsát, a lelki mosolyom olyan lesz, mint egy
végtelen hajnal az egész világegyetemben,
amelyből eltűnik minden hiba, nyomorúság,
fájdalom és tökéletlenség. (254, 28)

55 Az én lelkemben dicsőítő ének van, a
melyet senki sem hallott, sem égen, sem
földön nem ismeri senki.
56 Ez az ének az egész világmindenségben
elhangzik majd, amikor a fájdalom, a
nyomorúság, a sötétség és a bűn kioltatik.
57 Ezek az isteni hangok minden szellemi
lénynek visszhangozni fognak, és az Atya és a
gyermekek egyesülnek a harmónia és a
boldogság e kórusában. (219, 13)
58 Szeretném Magamat bennetek győztesként
felmagasztalni - azt akarom, hogy Atyátokat az
erők Királyaként lássátok, aki legyőzi bennetek
a gonoszt, és magatokat lelki becsülettel,
elégedettséggel és lelki békével teli
katonákként.
59 Akkor az Egyetemes Harmónia himnusza
fog felcsendülni a legnagyobb győzelemben abban a diadalban, amely el fog jönni, de
amelyben sem Atyátok, sem ti magatok nem
fogtok szomorkodni, hogy szeretetetekkel
"győztetek".
60 A mi "legyőzőink" nem szellemi lények
lesznek - hanem gonoszok, minden sötétség,
bűn és tökéletlenség.
61 Az Atya győzelme abban áll majd, hogy
megment minden elmaradott, a sötétségben
és a gonoszságban gyökerező szellemet.
62. Tévedsz, ha azt hiszed, hogy bárki is
elveszik. Nem lennék többé Isten, ha egyetlen
lélek sem találná meg az üdvösséget.
63. Mindazok, akiket ti démonoknak neveztek,
szintén szellemi lények, akik Istentől jöttek, és
ha ma még mindig elveszettek, ők is meg
fogják találni a megváltást.
64. Mikor lesz bennük az igazi fény? Amikor ti
a fény szellemi seregeivel együtt
imádságotokkal, szeretet- és irgalmassági
cselekedeteitekkel küzdötök tudatlanságuk és
bűneik ellen.
65 Atyátoktól, és tökéletes boldogságotok lesz
az Úr nagy napja. A Világlakoma akkor fog
megtörténni, amikor egy napon mindannyian
az Ő asztalánál fogtok étkezni az Örök Élet
Kenyerével. (327, 47 – 48)
66. Nem mondtam-e nektek, hogy az én
dicsőségem örökösei vagytok? Tehát már csak
az hiányzik, hogy értéket szerezz, hogy az a
tiéd legyen, és élvezni tudd.
67. Mindaz, amit teremtettem, nem Nekem,
hanem gyermekeimnek szólt. Csak az

A teremtés helyreállított harmóniájának
dicshimnusza
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örömödet, az örök boldogságodat akarom.
(18, 60 - 61)
68. Minden erő, amely megelevenítette a
lényeket és életet adott az élőlényeknek,
visszatér Hozzám; minden fény, amely
megvilágította a világokat, visszatér Hozzám,
és minden szépség, amely a teremtés
birodalmaiban áradt, újra az Atya Szellemében
lesz; és csak visszatér Hozzám, ez az élet
Szellemi Esszenciává fog átalakulni, amely
kiárad minden szellemi lényre, az Úr
gyermekeire; mert soha nem fosztalak meg
titeket az ajándékaimtól, amelyeket adtam
nektek.
69 Bölcsesség, örök élet, harmónia, végtelen
szépség, jóság, mindezek és még sok más
dolog megtalálható lesz az Úr gyermekeiben,
amikor vele együtt fognak lakni a tökéletesség
helyén. (18,54-56)

más nyelvekre, hogy mindenki megismerje;
megparancsolom nektek, hogy fordítsátok le a
ti nyelvetekre.
5 Így kezditek el építeni Izrael igazi "tornyát" azt, amely szellemileg minden népet eggyé
egyesít, amely minden népet ahhoz az isteni,
változatlan és örök törvényhez köt, amelyet a
világban Jézus szájából tanultatok, amikor
hozzátok szólt: "Szeressétek egymást!" (34, 59
- 60)
6 Azt akarom, hogy az Én Igém, amikor
könyvek készülnek belőle, hogy elterjedjenek
a földön, tökéletesen nyomtatott legyen,
olyan tisztán, ahogyan belőlem származik.
7 Ha ilyen módon engeditek be a
könyveitekbe, akkor olyan fény fog áradni
belőle, amely megvilágosítja az emberiséget,
és spirituális értelmét minden ember meg
fogja érezni és meg fogja érteni. (19, 47 - 48)
8. Azért parancsolom nektek a tanításomat,
hogy ugyanabban a formában adjátok át
embertársaitoknak és nőtársaitoknak,
ahogyan én adom át nektek. De soha ne
beszéljünk róla erőszakos módon, amikor
tanítjuk. Vigyázzatok, hogy ne ítélkezzetek
arról, amit nem ismertek, de értsétek meg,
hogy a tiszta példa elég ahhoz, hogy az
embereket a spiritualitás felé fordítsátok.
(174, 66)
9 Készüljetek fel az örömhír továbbadására,
amelyet sokan örömmel fogadnak majd.
10 Azt mondom nektek, hogy "sokakról" és
nem "mindenkiről", mert némelyek azt
mondhatják nektek, hogy elég nekik az, amit
Isten kinyilatkoztatott nekik az első korban, és
amit Krisztus hozott az embereknek.
11 Csak akkor a ti ajkatok, tőlem indíttatva és
ihletve, mondjátok el a hitetlen embereknek,
hogy szükség van arra, hogy megismerjék az új
kinyilatkoztatást, hogy megismerjék mindazt
az igazságot, amelyet Isten a múlt időkben
adott az embereknek. (292, 67)

XIV. A nagybizottság
59. fejezet - Megbízatás Isten új
igéjének terjesztésére
Utasítások könyvkötetek, töredékkiadványok
és fordítások előállításához
1 Ez az a meghirdetett idő, amikor beszélnem
kellett az emberiséghez, és azt akarom, hogy
jövendöléseim beteljesedéseként kötetnyi
könyvet állítsatok össze ebből az Igéből,
amelyet nektek adtam, később pedig
kivonatokat és elemzéseket készítsetek
belőlük, és társaitok figyelmébe ajánljátok
őket. (6, 52 o.)
2 Gyűjtsetek egy könyvet az én igémből,
vegyétek ki belőle az értelmét, hogy igaz képet
kaphassatok tanításom tisztaságáról. A
hanghordozó által közvetített szóban hibákat
fedezhet fel, de a jelentésben nem.
3. Az adókészülékeim nem mindig voltak
felkészülve. Ezért mondtam nektek, hogy ne
felületesen olvassátok, hanem hatoljatok bele
a jelentésébe, hogy felfedezzétek a
tökéletességét. Imádkozzatok és meditáljatok,
hogy megértsétek. (174, 30)
4 Elhoztam nektek ezt az igét, és a ti
nyelveteken hallgattattam meg; de aztán
megparancsolom nektek, hogy fordítsátok le

Az Isten új Igéjének megismeréséhez való jog
12 Szükséges, hogy a föld különböző
ösvényein járjatok, kedves népem. Íme, még a
mexikói nemzetben is sokan még nem
ismerték fel Munkámat.
13 Nézzétek, hogy azok, akik azt mondják,
hogy az én nevemben dolgoznak, bár lelkileg
szegények, máris felemelkednek a világban.
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14. De ti, akiket bőségesen megáldott az
Istenségem, mi a kötelességetek? Hogy
megismertessem Tanításomat. Nem szabad
elbújni a világ elől, és nem szabad megtagadni
tőle a segítséget, amire szüksége van. (341,
16)
15 Itt csendben készítelek titeket; azután eljön
a nap, amikor elkezditek előkészíteni az utat,
hogy az én igém minden szívhez eljusson.
16 Azon a napon a világ megtisztul minden
szomorúságtól, és az én igém többé nem fog
úgy tűnni számukra, mint egy idegen nyelv,
hanem mint valami, amit a szív és a lélek
könnyen megérthet és érezhet.
17 Nektek adom a könyvet, amely az
igazságról és a szeretetről szól, hogy vigyétek
el az egész emberiségnek.
18. Nincs olyan ember a földön, akinek azt
mondhatnám, hogy nem kell elmennetek,
mert nekik nincs szükségük erre a
kinyilatkoztatásra. Melyik nemzet mondhatja
magáról, hogy valóban keresztény, nemcsak
nevében, hanem szeretete, irgalma és
megbocsátása miatt? Melyik nemzet tudja
bizonyítani lelkiségét? A világ melyik részén
szeretik egymást? Hol követik az emberek
valóban Krisztus tanításait? (124, 15 - 16)
19 Amikor ez az üzenet befejeződik, nem
fogok többé ilyen közvetítésekkel beszélni,
hanem ezután finom módon fogok
megnyilvánulni a szellemeknek.
20 De az én igém, amely be van pecsételve
azoknak a szívébe, akik hallották, és új
könyvbe van írva, eljut a világ népeihez és
nemzeteihez, mint a béke magva, mint az igaz
tudás világossága, mint orvosság minden
bajra, amely az emberek testét és lelkét sújtja.
21 Az én szavam nem akkor jut el a szívekhez,
amikor követeim kívánják, hanem amikor én
akarom. Mert én leszek az, aki vigyázni fog
magomra, aki előkészíti a földet és utat készít
neki. Én leszek az, aki bölcsen, a megfelelő
időben el fogja érni a népeket, nemzeteket és
családokat.
22 El fog jönni, amikor már várják, amikor a
szívek várakozásban lesznek, mert emlékezni
fognak ígéreteimre, amikor felébrednek az
önbizalom, a büszkeség, az anyagiasság és a
hiúság mély álmából. (315, 28 - 29)
23 Megadom népemnek az eszközt, hogy
minden nemzethez eljuttassa üzenetemet.
Gondoskodni fogok róla, hogy útja során olyan

jóakaratú emberekre találjon, akik segítenek
neki, hogy a világ végére is eljuttassa
hirdetéseimet. (323, 75)
24 Általatok lesz a törvény ismét ismertté az új
nemzedékeknek. Ezért mondtam nektek, hogy
fel kell készülnötök. Mert azért jöttetek, hogy
előkészítsétek az utat a jövő számára, hogy a
jövőben az új nemzedékek többé ne legyenek
bálványimádók, és ne jelenjenek meg közöttük
hamis próféták, hogy megtévesszék az
emberiséget.
25. Mindezeket a dolgokat fel kell tárnod a
világnak, Izrael. Ebben a korban, amikor
különböző világnézetek alakultak ki,
eretnekség eretnekség ellen fog fellázadni, a
felekezetek harcolni fognak egymás között, és
elutasítanak titeket is.
26 De mivel ti a világosság és a békesség
gyermekei vagytok, ezt kell mondanotok
nekik: Az igazság a harmadik szövetség
értelmében van: ott van a bizonyságtétel az Úr
jelenlétéről és eljöveteléről ebben a jelen
időben.
27 Megmutatjátok ezt a könyvet az
emberiségnek, és tanúságot tesztek az
igazságról az én törvényem teljesítése által.
(348, 42 - 43)
Utasítások a Lélek tanításának terjesztéséhez
28. Értsék meg, emberek: Ebben a "Harmadik
Korban" nektek, mint tanúknak, akik
megtapasztaltátok ezt az isteni
megnyilvánulást, kötelességetek, hogy nagyon
hűségesen és hitelesen terjesszétek ezt az
üzenetet. Arra vagytok hivatottak és
kiválasztottak, hogy elhozzátok a Jó Hírt az
emberiségnek, hogy megtanítsátok
embertársaitoknak a Spirituális Utat - az
egyetlen utat, amely a békéhez, az igaz
fényhez és az átölelő testvériséghez vezet.
(270, 10)
29. Legyetek türelmesek és megértőek, mert
nem titeket fog felismerni az emberiség,
hanem az én művemet, az én Tanításomat, és
az örökkévaló. A ti feladatotok az, hogy
szavaitok és tetteitek által hordozzátok azt az
üzenetet, amely megmutatja az embereknek
az utat, hogy lépést tegyenek a tökéletesség
felé. (84, 11)
30 Szilárd talajra építsetek, hogy amit én
építettem bennetek lelkiségre és megújulásra,
azt a hitetlenek ne rombolják le; szilárd talajra
279

építettelek, hogy a hitetlenek ne romboljanak
le benneteket.
31. De nem szabad elrejtenetek ezt az
igazságot a világtól való félelem miatt; meg
kell mutatnotok a világnak a nap fényes
fényében. Ezúttal nem fogtok a katakombákba
menni, hogy imádkozzatok és szeressetek
Engem.
32 Ne szégyelljetek beszélni rólam, vagy
bármilyen módon bizonyságot tenni rólam,
mert akkor az emberek nem fogják elismerni,
hogy megismertetek engem, kételkedni
fognak abban, hogy a betegek és nyomorultak
sokasága meggyógyult és enyhülést talált
szenvedéseikből, tagadni fogják a csodákat,
amelyeket azért tettem, hogy
újraéleszthessem hiteteket.
33. Rátok hagyom tanításom könyvét, hogy azt
mondhassátok a világnak: "Íme, ez az, amit a
Mester örökségül hagyott". És valóban,
hányan fognak hinni az Igém olvasását hallva,
és hány bűnös fog megújulni!
34 Szívleljétek meg mindezeket a tanításokat,
hogy életetek megpróbáltatásai ne érjenek
utol felkészületlenül. (246, 69 - 70)
35. Hány tanítást, hányféle istentiszteleti
formát és hányféle új ötletet találsz a szellemi
és emberi életre vonatkozóan. Ha tudjátok,
hogyan kell áthatolni és megítélni őket,
mindegyik megmutatja nektek a jó és helyes
helyet, és egy másik, rossz helyet, távol az
igazságtól, amely az igazságosság, a szeretet
és a tökéletesség.
36 Ahol tévedést, tudatlanságot vagy
gonoszságot találtok, ott terjesszétek az én
tanításom lényegét, amely, mivel az enyém,
nem tartalmazhat semmiféle szennyeződést
vagy tévedést.
37 Az én tanításom abszolút, teljes és
tökéletes. (268,58 - 60)
38. Már most megmondom nektek, hogy azok,
akik valóban azzal a szívélyességgel vetik el ezt
a magot, amellyel rátok bíztam, békében
fognak elmenni; az ajtók megnyílnak azok
előtt, akik süketek voltak a kopogtatásukra; és
bár harcolhatnak, a csatában soha nem fognak
vereséget szenvedni, mert erényük miatt
minden megpróbáltatást le fognak győzni.
39 De azok, akik figyelmen kívül hagyják
lelkiismeretük szavát, nem engedelmeskednek
szavamnak és elárulnak Engem, mindig ki
lesznek szolgáltatva ellenségeiknek,

békétlenül fognak élni és a halálfélelmet
fogják érezni. (252, 24 - 25)
40 Emberek, mielőtt a világ háborúi véget
érnének, a szeretet törvénye minden szellemi
lényt megérint, bár ma még nem tudhatjátok,
hogyan.
41 A szellemi világosságnak ez az üzenete el
fog jutni az emberekhez is; de ez csak akkor
fog megtörténni, ha erősek lesztek.
42. Senki sem meri majd azt mondani, hogy ez
a mű az igazság, hacsak nem győződtek meg
róla, mert akkor senki sem fog hinni nektek.
De ha a hited abszolút és a meggyőződésed
igaz, senki sem lesz képes megakadályozni,
hogy minden szívnek jó hírt vigyél. (287, 5253)

60. fejezet - Krisztus Lelkében dolgozni
A fiatal tanulók alapvető tulajdonságai,
erényei és kompetenciái
1 Milyen nehéznek tűnik számodra, hogy
megtaláld a módját annak, hogyan teljesítsd
küldetésedet ebben az időben. De azt
mondom nektek, hogy ez nem nehéz, mert az
emberiség készen áll arra, hogy befogadja az
üzenetemet.
2 A gyengék mindig elcsüggedtek a harc előtt,
de az erősek megmutatták, hogy a
törvényembe vetett hit mindent legyőz. A ti
sorsotok, Izrael, az volt, hogy a világnak mindig
új üzeneteket és kinyilatkoztatásokat adjatok,
ezért néha kételkedtek abban, hogy hitet
találtok-e.
3 De ne nyugtalankodjatok: vegyétek a magot,
a melyet rátok bíztam, és vessétek el. Már
most látni fogjátok, hogy a meddőnek hitt
mezők közül hányat fogtok gyümölcsözőnek
találni, amikor gyümölcsözővé válnak az Igém
igazságában.
4. Ne azért ne mulaszd el teljesíteni a
küldetésedet, mert méltatlannak érzed
magad. Bizony mondom nektek, akinek
küldetése van, és nem teljesíti azt, az
ugyanolyan rosszul cselekszik, mint az, aki
tudatosan megszentségteleníti a törvényt.
5 Ne feledjétek, hogy a végén az Atya számon
kéri rajtatok, amit rosszul tettetek, és amit
nem tettetek. Tudd meg, hogy mind az egyik,
mind a másik vétek fájdalmat fog okozni a
lelkednek.
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6 Terjesszétek tanításomat, beszéljetek az
embereknek az Igémről, győzzétek meg őket a
szeretet cselekedeteivel, hívjátok meg őket,
hogy hallgassanak meg Engem, és amikor
tömegekkel együtt eljönnek, és a hit fénye
meggyullad a szívükben, Izrael Új Népének
gyermekeinek fogom őket nevezni. (66, 14 17)
7 Azokat, akik a mocsokból, a szennyből és az
önzésből felemelkednek a felebarátaik iránti
szolgálat és aktív szeretet életére, példaként
fogom mutatni, hogy Tanításomnak van
világossága és kegyelme a bűnösök
megújítására. Ez a példa minden szívre
átragad.
8 Ki nem akarna azok közé tartozni, akik
bizonyságot tesznek rólam? De bizony
mondom nektek, ha cselekedeteitek nem
valóban szívből jönnek, nem fognak
gyümölcsöt hozni embertársaitok számára, és
gyakran fogjátok hallani, hogy képmutatóknak
és hamis prédikátoroknak neveznek
benneteket. És nem akarom, hogy ez veled is
megtörténjen.
9. Tudnia kell, hogy manapság már nagyon
nehéz becsapni az embereket. Az elméjük
éber, és még ha el is vesznek létük
materializmusában, érzékenyek minden
spirituális megnyilvánulásra. De ha nem tudod
becsapni embertársaidat, akkor becsaphatode Atyádat?
10 A Mester szeretete lakozzék bennetek,
hogy megbocsássatok ellenségeiteknek, amint
ő is megbocsát nektek. Akkor a szíved olyan
lesz, mint egy mentőkötél az emberek között.
(65, 44 - 46)
11 Ne féljetek az emberektől, mert az igazat
mondom néktek: A te szádon keresztül szólok,
rajtad keresztül teszek bizonyságot igémről, és
annak visszhangja eljut a világ végéig, a
nagyokhoz és a kicsikhez, az uralkodókhoz, a
tudósokhoz és a teológusokhoz. (7, 37)
12 Ismét mondom nektek, hogy ne féljetek a
vitáktól. Mondjátok el tehát
embertársaitoknak a legnagyobb
természetességgel, hogy az Úr eljött hozzátok.
13 Mondd el nekik, hogy aki meghalt a
kereszten, az Jézus volt, a test, amelybe
Krisztus elrejtette magát, az élő templom,
amelyben az "Isten Igéje" lakott; de Krisztus,
az isteni Szeretet él, és a Lélek által eljön
gyermekeihez, hogy megtanítsa őket az útra,

amely az ő Szellemi Királyságába vezeti őket.
(88, 62 - 63)
14. Ne féljetek a szekták és felekezetek
ítéleteitől és gúnyolódásaitól. Ők azok, akik,
bár kezükben vannak a prófétai könyvek, nem
értelmezték azokat helyesen, és ezért nem
tudták, hogyan várjanak Engem. Ti viszont,
akik nem ismertétek a próféciákat, amelyek
Szentlélekként való visszatérésemről szóltak,
vártatok Rám. Most itt a harmadik korszak, de
az emberiség még nem értette meg, hogyan
kell értelmezni az evangéliumot (33:26).
15 Hogyan tudod elvezetni az emberiséget a
spiritualitás eléréséhez egy olyan korban,
amikor ennyi anyagiasodás és elmezavar
uralkodik?
16 Tudjátok, hogy a munkátok nehéz, hogy
erősnek és türelmesnek kell lennetek a
küzdelemben, hogy befejezzétek.
17 Nagy erőfeszítéseket kell tennetek, hogy
kijavítsátok a Törvényem rossz értelmezését,
és azt a tökéletlen módot is, ahogyan
imádatotokat ajánljátok Nekem.
18 De ne feledjétek, hogy nem tudjátok egy
pillanat alatt megváltoztatni az eszméket és az
istentiszteleti formákat, hanem ehhez
türelemmel és jóakarattal kell felvérteznetek
magatokat, és cselekedeteitekkel példát kell
mutatnotok a szeretetből. (226, 60)
19 Csak a tiszta szívűek mehetnek ki a földekre
és a nemzetekbe, hogy terjesszék az
üzenetemet, mert csak ők lesznek méltók arra,
hogy tanúságot tegyenek e mű igazságáról.
20 Amikor ezek a küldöttek elindulnak a rájuk
váró országokba, minden vallási
fanatizmusnak ki kell már olvadnia a szívükből,
nem lehet többé a legcsekélyebb vágyuk sem
a hízelgésre vagy a csodálatra, és nem merik
bemocskolni magukat a világ pénzével a
szeretet munkájáért, amit végeznek.
21 Nem adják el a csodákat, és nem szabnak
árat egymás szeretetének. Szolgáknak kell
lenniük, nem uraknak.
22 Eljön majd az idő, amikor megértitek az
igazi alázat nagyságát, és akkor megtudjátok
majd, hogy aki tudta, hogyan kell szolgának
lenni, az valójában szabad volt a
jócselekedetek és az irgalmasság
terjesztésének munkájában, és hogy a hit, a
bizalom és a béke kísérte őt az életében. (278,
11 - 12)
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23. Azt mondom nektek, hogy érezni fogjátok,
amikor a szellemetek készen áll arra, hogy
Tanításomat tanítsátok embertársaitoknak.
Mert ez akkor fog megtörténni, ha
megtaláltátok magatokat. Akkor nagyon
tisztán fogjátok hallani a tudatosság hangját.
Amíg ez nem igaz számodra, addig nem leszel
képes igazán érezni Engem. (169,36)
24 Hallgassátok meg figyelmesen ezt az igét,
hogy értelmezzétek, és vetessétek el
embertársaitok szívébe. Ne elégedjetek meg
azzal, hogy megértitek: beszéljétek ki,
mutassatok példát és tanítsatok a tetteitekkel.
Legyetek érzékenyek, hogy tudjátok, mikor
van itt az ideje, hogy beszéljetek, és mikor van
itt az ideje, hogy cselekedeteitekkel tanúságot
tegyetek Tanításomról.
25 Adok nektek nyelvet, hogy hirdessétek az
én igémet, és ez a nyelv a lelki szeretet,
amelyet minden ember megért.
26. Ez egy olyan nyelv, amely az emberek
fülének és szívének tetszik, amely kőről kőre
lerombolja a bábeli tornyot, amelyet a
szívükben építettek. Akkor az ítéletem véget
ér, mert mindenki testvérnek fogja tekinteni
magát. (238, 27 - 28)
27. Csak ha belsőleg átalakultatok, akkor
küldelek ki titeket a világba, hogy terjesszétek
az üzenetemet. Mert csak ha a tanítványokban
valódi szellemiség van, akkor tudják majd,
hogyan adják tovább azt, amit tőlem kaptak.
(336, 38)
28. Ne feledjétek, hogy tanításom nem
korlátozódik a ti elképzeléseitekre és
megértésetekre. Isteni bölcsességemnek
nincsenek határai. Senki sem állíthatja, hogy
ismerte vagy megértette volna bármelyik
kinyilatkoztatásomat, még mielőtt
kinyilatkoztattam volna neki.
29. Míg a tudósok anyagi tudásukkal
próbálnak mindent megmagyarázni, addig én
az alázatosoknak feltárom a Szellemi Életet, a
Valódi Életet, amelyben minden létező oka,
oka és magyarázata rejlik.
30. Az Ön által átadott tudásból fog származni
az az elképzelés, amit az emberek a
munkámról alkotnak. Sokan, megértés híján,
aszerint fogják megítélni Tanításomat, hogy
milyen feltűnő a megjelenésetek, ahogyan a
"Második Korban" Jézust, a Krisztust, szerény
megjelenése és egyszerű ruházata alapján
ítélték meg, és mert az őt követő tizenkét

ember is egyszerűen volt öltözve. De igazat
mondok nektek, hogy nem voltak rongyokba
burkolózva, és hogy csak azért utasították el a
földi hiúságokat, mert tanításomnak
köszönhetően megértették, hogy mik a
szellem igazi értékei.
31 Mondom nektek, tanítványok, amikor az
emberek elkezdik tanulmányozni a Művemet,
keresnek titeket és kérdeznek titeket, ne
essetek kísértésbe, mert azt gondoljátok, hogy
felsőbbrendűek vagytok a tőlem kapott tudás
miatt. Minél alázatosabbnak tűnsz, annál
nemesebbnek és megbízhatóbbnak fognak
tartani.
32 Ily módon a fanatizmust eloszlató és a
szellemet felszabadító fény fokozatosan,
személyről személyre halad előre. És azok,
akik keresztényeknek nevezik magukat
anélkül, hogy keresztények lennének, e
fényben fogják megismerni és értelmezni
Krisztus igaz tanításait. Mert ez felemelő
megértést ad nekik a Szellemi Életről, amelyről
Jézus beszélt tanításaiban. (226, 17 - 21)
33 Nem mehettél a néphez hamis vagy csak
színlelt előkészülettel, mert a lelkük megnőtt,
és a kötés, amely a szemüket takarta, már
régen lehullott.
34. Hozzátok el nekik a spiritualitást, kínáljatok
nekik békét, és teremtsétek meg
környezetetekben a jólét és a testvériség
légkörét, és látni fogjátok, hogy hallgatnak
rátok, és elfogadják szavaitokat, amelyekben
az én inspirációm és az én erőm lesz
megtalálható.
35. Ha békét prédikálsz és tanítasz, légy
békében; ha szeretetről beszélsz, érezd azt,
mielőtt szavakkal kifejeznéd; ha embertársaid
felajánlják neked a gyümölcsüket, ne utasítsd
vissza. Fontoljátok meg mindazt, amit
tanultatok, és figyeljétek meg, mi a
megengedett és helyes a tanításaikban.
36. Találkozni fogtok olyanokkal is, akik
vallásuk gyakorlása során fanatizálódtak, és az
istentiszteleti cselekedeteik végrehajtása
révén csökkentették a megértésüket. Akkor
türelmesen segítesz nekik, hogy gyarapítsák
tudásukat, megmutatod nekik, milyen
távlatokat érhet el a szellemük, ha elmerülnek
a tanításomban.
37. Beszélni fogtok nekik az Egyetemes
Szellememről, a szellem halhatatlanságáról,
örökkévaló fejlődéséről. Megtanítod őket az
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igaz imára, a szellem párbeszédére, és
megszabadítod őket az előítéletektől és
téveszméktől. Ezt a munkát parancsolom
nektek - a szeretet és a türelem munkáját.
(277, 6 -7)
38. Gyógyítsatok meg minden testi és lelki
betegséget, mert kötelességetek
megvigasztalni, megerősíteni és
meggyógyítani felebarátaitokat. De kérdezem:
Hogyan tudnál egészséget adni a
rászorulóknak, ha te magad is beteg vagy?
Milyen béke áradhatna a lelketekből, ha azt
aggodalom, szenvedés, lelkiismereti gyötrelem
és aljas szenvedélyek zavarják?
39 Csak amit a szívedben elraktároztál, azt
tudod majd felajánlani embertársaidnak.
(298,1 - 2)
40 Egyszerű és világos tanítást hozok nektek,
hogy megtanuljatok bűnösök között élni
anélkül, hogy beszennyeződnétek; tövisek
között járni anélkül, hogy megsérülnétek;
utálatosságokat és förtelmeket látni anélkül,
hogy haragudnátok; egy utálatosságokkal teli
világban élni anélkül, hogy menekülni
akarnátok belőle, hanem inkább arra vágyunk,
hogy a közepén maradjunk, hogy minden
lehetséges jót tegyünk a rászorulókkal, és
hogy minden lehetséges módon terjesszük a
jóság magvát.
41 Mivel a földi mennyország az emberek
bűnei miatt pokollá változott, szükséges, hogy
lemossák a foltokat, és így visszaállítsák életük
eredeti tisztaságát. (307, 26 - 27)
42. Nem küldök hírnököket azoknak, akik
halottak a kegyelmi élet számára, mert nekik
nem lesz mit adniuk. Nem bízom ezt a
küldetést azokra, akik nem tisztították meg
szívüket az önzéstől.
43. Szavam hírnökének az én tanítványomnak
kell lennie, akinek puszta jelenléte is érezteti
békémet a szívekben. Képesnek kell lennie
arra, hogy az élet legnehezebb pillanataiban is
képes legyen megvigasztalni embertársait, és
szavaiból mindig olyan fénynek kell áradnia,
amely eloszlat minden lelki vagy szellemi
sötétséget. (323, 60 - 61)

jöttem hozzátok, és ugyanígy fogjátok elérni a
szíveket, otthonokat és népeket. Ha így jöttök,
akkor egy spirituális üzenet hírnökeiként
fognak felismerni benneteket, és küzdelmetek
meghozza a valódi spiritualizáció, a megújulás
és a testvériség gyümölcsét. (82, 66)
45 Ha tudni akarjátok, mit kell cselekednetek
az emberek között, elég, ha meggondoljátok,
mit cselekedtem közöttetek attól a naptól
fogva, hogy először hallottátok az én igémet.
46. Megbocsátottam nektek, végtelen
irgalommal és szeretettel fogadtalak
benneteket, hagytalak megpihenni a nap
fáradságos munkájától. Nem álltam meg, hogy
megítéljem a társadalmi helyzetedet, a
tekintélyedet vagy a kasztodat.
Megtisztítottam bűneitek lepráját, és
meggyógyítottam betegségeiteket.
47. Megértést, megbocsátást és kedvességet
mutattam, amikor elítéltem a hiányosságaidat.
Visszahoztalak benneteket az igazi életbe
azzal, hogy a szeretet tanítását adtam nektek,
amely lehetővé teszi számotokra, hogy
megmentsétek magatokat azáltal, hogy
megmentitek felebarátotokat.
48 ezekben a cselekedeteimben, amelyeket
mindegyikőtökkel végeztem, megtaláljátok a
legjobb példát, amelyet alkalmazhattok a
testileg és lelkileg rászorulók között, akik
tömegesen fognak hozzátok jönni.
49. Amikor ezekhez 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. (258, 21 - 24)
50 Alázatosnak kell lenned. Nem szabad, hogy
bánja, ha megsértik. Udvariasnak kell lenned.
Megaláztatást és szenvedést fognak okozni
neked. De a te szavadat, amely az én
üzenetem lesz, nem fogják tudni kiverni a
fejükből. Ezért mondom nektek: Ha egyesek
érzéketlenek és süketek maradnak
hívásotokra, mások felébrednek hosszú
álmukból, és elkezdenek előrehaladni, és
életüket a megújulás és a megtérés útjára
terelni.
51. Fegyverkezz fel bátorsággal, hittel és
erővel, hogy szembenézz a csatával. De
felhívom a figyelmét: Ne csüggedj, amikor
embertársaddal beszélgetsz, mert jól

A helyes viselkedés a beszéd megosztásakor
44. Új tanítványaimnak sokféle módja és
eszköze lesz ennek az áldott magnak a
terjesztésére; de soha ne feledkezzetek meg
az alázatról és az egyszerűségről, mert így
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öltözöttnek látod, vagy mert hercegnek, úrnak
vagy miniszternek szólítják.
52. Vegyük Pál és Péter példáját, akik
felemelték szavukat azok előtt, akiket a világ
uralkodóknak nevezett. Lélekben nagyok
voltak, de senkinek sem dicsekedtek azzal,
hogy uralkodók; inkább azt állították, hogy
szolgák. Kövessétek példájukat, és tegyetek
bizonyságot az igazságomról műveitek
szeretetével. (131, 60 - 62)
53. Arra is felhívom a figyelmet, hogy aki az én
szavamat kardként használja arra, hogy
bántalmazza embertársait, vagy jogarként,
hogy megalázza őket, az nem nevezheti magát
tanítványomnak. Az sem, aki izgatottá válik,
amikor erről a Tanról beszél, és elveszíti a
nyugalmát, mert nem fogja elvetni a hit
magját.
54 Felszerelt tanítvány lesz az, aki, amikor
hitében, legszentebb meggyőződésében
támadás éri, tudja, hogyan maradjon nyugodt,
mert olyan lesz, mint a világítótorony a vihar
közepén. (92, 9 -10)
55. Amikor megpróbálsz egy bűnöst a jóságra
buzdítani, ne tedd ezt úgy, hogy az
ítéletemmel, a természet erőivel vagy
fájdalommal fenyegeted, ha nem újul meg,
mert ezzel ellenszenvet ébresztesz benne a
Tanításommal szemben. Mutassátok meg az
igaz Istent, aki tele van szeretettel, irgalommal
és megbocsátással. (243, 36)
56. Ne érezzétek magatokat megbántva
embertársaitok gúnyolódása miatt, hiszen
tudjátok, hogy aki ezt teszi, tudatlansága miatt
képtelen felismerni az igazságot. Ezért
kárpótlást fogsz találni azokban, akik eljönnek
hozzád, hogy megvizsgáljanak téged, és aztán
meglepődnek a belső békén, amely minden
igaz tanítványomat átragyogja.
57. Neked viszont soha nem szabad
kigúnyolnod azokat, akik vallási
fanatizmusukban pogányok. Mert bár anyagi
formákban keresnek Engem, azokban imádnak
Engem.
58. Nem kell rámutatni a hibáikra
embertársaidnak, hogy eltávolítsd őket. Éppen
ellenkezőleg, ezzel csak a haragjukat
provokálod, és növeled a fanatizmusukat. Elég
lesz, ha a Tanáromat a gyakorlatba ültetitek,
az ahhoz szükséges szellemiséggel, hogy
embertársaitok tévedéseit az igazság fényébe
hozzátok.

59. Sok türelemre, nagy irgalomra és igaz
szeretetre lesz szükségetek, ha azt akarjátok,
hogy az emberiség hamarosan megtanulja
felismerni szavam szellemi tartalmát és
valóban tisztelni azt, valamint hogy minden
emberben felismerje Isten szellemi és földi
testvérét. (312, 20 - 22)
60. Megmutattam nektek, hogy a tudatlan
vagy vak ember szeméről le lehet venni a sötét
kötést anélkül, hogy bántanánk,
megsértenénk vagy bántanánk. Szeretném, ha
te is ezt tennéd. Bebizonyítottam bennetek,
hogy a szeretet, a megbocsátás, a türelem és a
tolerancia nagyobb erővel bír, mint a
kegyetlenség, az elítélés vagy az erőszak
alkalmazása. (172, 63)
61. Ismét meghagyom nektek a nyomot, hogy
kövessetek engem. Amikor elkezdesz
embereket keresni, hogy vigyék a jó hírt, ne
könyörögj nekik, hogy hallgassanak rád.
Végezzétek méltósággal a munkátokat, és akik
hisznek nektek, azok lesznek azok, akiket
kiválasztottam, hogy tanítványaimmá tegyek.
Az Ige hirdetésének helyes módja
62. Nem azért adtam nektek a szavamat, hogy
az utcákon és tereken hirdessétek. Jézus
valóban ezt tette, de tudta, hogyan válaszoljon
minden kérdésre, és hogyan tegye próbára
azokat, akik megpróbálták őt próbára tenni.
63. Kicsik és gyengék vagytok, ezért nem
szabad kiváltanotok embertársaitok haragját.
Ne próbálja felhívni magára a figyelmet gondolja, hogy nincs semmi különleges. Ne
próbáld bebizonyítani az embereknek, hogy
mindenki téved, és hogy csak te tudod az
igazságot, mert így nem fogsz semmi jót elérni
a magoddal.
64. Ha lelkileg és erkölcsileg növekedni akarsz,
ne ítélkezz embertársaid hibái felett, nehogy
te is ugyanabba a hibába ess. Javítsd ki a
hibáidat, imádkozz alázatosan a Mesteredhez,
hogy az ő jósága ihletet adjon, és emlékezz a
tanácsára, hogy soha ne hozd nyilvánosságra a
jó cselekedeteidet, hogy a bal kezed soha ne
tudja meg, mit tett a jobb kezed.
65 Azt is mondom nektek, hogy nem
szükséges embereket keresnetek, hogy
beszéljetek nekik az én tanításomról; mert az
én irgalmasságom elhozza nektek azokat,
akiknek szükségük van a segítségetekre.
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66. De ha vannak olyan alkalmak, amikor
törvényem teljesítése során szükségét érzed,
hogy jótékonykodj, és nincs a közeledben
rászoruló, ne keseredj el emiatt, és ne
kételkedj szavamban. Ebben az órában
imádkozzatok hiányzó testvéreitekért, akik
megkapják kegyelmemet, ha valóban hisztek.
67. Ne akarj többet tudni, mint a testvéreid.
Értsétek meg, hogy mindannyian elsajátítjátok
a növekedésetekhez szükséges megfelelő
tudást. Ha érdem nélkül adnám nektek a
világosságomat, azt gondolnátok, hogy
nagyszerűek vagytok, és hiúságotok
megromlana, és bölcsességetek hamis lenne.
68. Alázatosnak akarlak látni. De ahhoz, hogy
így legyetek előttem, ezt a szomszédaitok előtt
is meg kell mutatnotok.
69. Tanítványok, a szeretet és a bölcsesség
soha nem különülnek el egymástól; az egyik a
másik része. Hogy lehet, hogy egyesek
megpróbálják szétválasztani ezt a két erényt?
Mindkettő a kulcs, amely kinyitja a szent
kaput, és amely lehetővé teszi számotokra,
hogy elérjétek Tanításom teljes ismeretét.
70. Azt kérdeztem tőled: akarsz-e sok barátot?
Akkor használd a kedvességet, a
szívélyességet, a toleranciát és az
irgalmasságot. Mert csak ezeknek az
erényeknek a segítségével lesz képes a lelked
ragyogni felebarátod útján, mivel ezek mind a
szeretet közvetlen kifejeződései. A szellem
ugyanis magában hordozza a szeretetet, mivel
ez az isteni szikra, és Isten maga a szeretet.
(30, 29 - 36)
71. Most azokhoz szólok, akik apostoli és
prófétai küldetésüket készülnek betölteni más
országokban, hogy ne dicsekedjenek azzal a
küldetéssel, amelyet rájuk bíztam. Ezek nem
okozhatnak nyugtalanságot a vallási
közösségek vagy felekezetek elleni harcok
révén.
72. Mások lesznek azok, akik felháborodást
fognak kiváltani ellenetek, és nem veszik
észre, hogy segíteni fognak nektek a
Tanításom terjesztésében azáltal, hogy sokak
kíváncsiságát felkelti, ami aztán hitté fog válni.
(135, 28)
73. Amikor lehorgonyzom bennetek Isteni
Üzenetemet, annak testvéri üzenetté kell
válnia. De ahhoz, hogy lenyűgözze és
megmozgassa az emberiség materialista
szívét, az általam kinyilatkoztatott igazság

pecsétjének kell rajta lennie. Ha valamit
eltitkolsz, ha valamit elrejtesz, akkor nem
tettél igaz tanúságot arról, hogy mi volt a
kinyilatkoztatásom a Harmadik Korban, így
nem fogsz hitet találni. (172, 62)
74. Milyen nagy az erkölcsi és szellemi
elmaradottság, amelyben az emberiséget
találom! Milyen nagy a felelőssége azoknak,
akik ebben az időben megkapták Igém
kegyelmét és fényét!
75. Tanítványok, váljatok tanítókká, űzzétek ki
az emberektől való félelmet a szívetekből,
űzzétek ki a közömbösséget és a
közönyösséget, ismerjétek fel, hogy valóban a
Mennyei Üzenet hordozói vagytok. Nektek kell
magyarázatot adnotok mindarra, ami ezekben
az időkben történik, nektek kell
megpróbálnotok megmutatni Tanításom azon
elveit, amelyeket az emberiség elfelejtett.
76. Nem fogjátok ismételgetni a szavamat
embertársaitoknak, ahogyan azt mondtam
nektek. Képezd magad, hogy tudd, hogyan kell
elmagyarázni. Ne keresse a szavakat, hogy
elkápráztasson az ékesszólásoddal. Olyan
egyszerű módon beszélj, amely a legjobban
kifejezi a Lélek igazságát. (189, 11 - 13)
77 Legyetek fáradhatatlanok, ifjú tanítványok,
hogy ezt az igazságot beszéljétek. 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
azokat, akik lázadnak a gonosz ellen. Ismered
a szavam erejét? Ismered a hatalmad erejét?
78. Beszéljetek példamutató tettekkel, és
végezzétek igazságosan munkámnak azt a
részét, amelyet rátok bíztam. A többit majd én
elintézem. (269, 6)
79. Amikor azt látjátok, hogy embertársaitok
Krisztus nevét és igéjét tanítják, ne becsüljétek
le őket. Mert meg van írva, hogy
visszatérésem akkor lesz, amikor az Ige,
amelyet a második korszakba vittem nektek,
elterjedt az egész földön.
80. De mondom nektek, hogy vannak még
olyan helyek a világon, amelyek még nem
kapták meg ezt az üzenetet. Hogyan juthatna
el a mai mélyen spirituális Tanítás ezekhez a
népekhez anélkül, hogy előbb ne kapták volna
meg a Szeretet Isteni Magját, amelyet a
285

Megváltó adott nektek az Ő Igéjében és
Vérében? (288, 44)
81. Ha egyszer megértitek és átérzitek az
igazságot, megtapasztaljátok, milyen könnyű a
szellemnek követnie Mestere lépéseit, még a
legnehezebb próbatételekben is. Tegyétek azt,
ami számotokra lehetséges, mert nem fogok
többet kérni tőletek, mint amennyit meg
tudtok tenni. Akkor az új generációk számára
kikövezett utat fogtok hagyni.
82. A gyermekeket a szívetekhez közel
helyezem, és megbízlak benneteket, hogy
vezessétek őket a helyes útra. Gyűjtsd össze
őket, mesélj nekik Rólam szeretettel és
odaadással.
83 Keressétek a kitaszítottakat - azokat, akik
elveszetten élnek a nyomorúság és a
nyomorúság között. Adj lelki erőt a
szavaidnak, hogy az üdvösségre vezető út
legyen, amikor ajkadon elhangzik.
84. Nyisd meg a tudatlanok előtt az Igaz Élet
Könyvét, hogy szellemük felébredjen és
naggyá váljon a Szentlélek
kinyilatkoztatásainak behatolásában. Légy
olyan, mint a Mestered, és meghallgatnak.
(64, 70)
85. Azt akarom, hogy azok, akik megtalálták az
utat, könnyen tanítsák azt, és megkönnyítsék
azt embertársaik számára, hogy ne kövekkel
kövezzék ki azt, ahogy sokan tették,
megakadályozva ezzel, hogy azok, akik Engem
keresnek, eljussanak Hozzám. (299, 34)
86. Rátok, spiritualistákra bízom a feladatot,
hogy lebontsátok ezt a gátat, amelyet az
emberiség Isten és önmaga között
felhalmozott - a hamis hit, az Örökkévalóba
vetett csak látszólagos hit, a materializációk és
a szükségtelen istentiszteleti cselekedetek
gátját.
87. Rátok, emberek, bízom azt a feladatot,
hogy romboljátok le a talapzatáról az
aranyborjút, amelyet az emberek még mindig
imádnak, még akkor is, ha úgy gondolják, hogy
távol állnak a bálványimádástól és a
pogányságtól. (285, 54 - 55)
88. Szüntessük meg azt a hamis benyomást,
amelyet az emberek a spirituális tanításokról
táplálnak, mint amelyek tudatlanságon,
megtévesztésen és csaláson alapulnak.
Mutassátok meg tanításomat teljes
tisztaságában és ragyogásában, hogy
eloszlassátok a tudatlanságot, a fanatizmust és

a megkeményedést, amelyek
megakadályozzák az embereket abban, hogy a
spirituális egójukról gondolkodjanak, amelytől
megfosztották őket a cselekvés minden
szabadságától. (287, 42)
89. Ti, akik megkaptátok ezeket a
kinyilatkoztatásokat, arra vagytok kiválasztva,
hogy az emberi megértési képességen
keresztül hirdessétek az emberiségnek új
megnyilvánulásomat. Ki fogja ezt tanúsítani,
ha nem te?
90. Ha azt várjátok, hogy a vallási közösségek
tisztségviselői vagy papsága hozza el ezt az
örömhírt az emberiségnek, akkor tévedtek.
Mert bizony mondom nektek, még ha
látnának is Engem, nem nyitnák ki ajkukat,
hogy elmondják az emberiségnek: "Nézzétek,
ott van Krisztus, menjetek hozzá!" (92, 13)
91. Ne aludjatok, várva azokat az időket,
amelyekről beszéltem nektek, csak azért, hogy
utána felkelhessetek és elmondjátok az
embereknek: "Amit most a szemetek előtt
láttok, az már előre meg van írva."
92. Nem, emberek, feltétlenül szükséges, hogy
előre bejelentse, hogy megjósolja azt, hogy
előkészítse az utat mindannak az
eljöveteléhez, amit bejelentettem és
megígértem nektek. Akkor teljesítettétek
küldetéseteket, mint a spiritualizáció földi
úttörői.
93. Akkor, amikor csodás dolgok kezdenek
majd megjelenni a világban, és az Úr Lelke
soha nem látott eseményeken keresztül fog
szólni hozzátok, és amikor az emberi szellem
soha nem látott ajándékokat és képességeket
kezd majd felfedni, látni fogjátok, hogy
minden tan, elmélet, norma, intézmény és
tudomány megrendül, és akkor az emberiség
be fogja vallani, hogy azoknak volt igazuk, akik
alázatosan hirdettek egy látszólag furcsa
tanítást, mert szavaik megerősítést nyertek,
amikor valósággá váltak.
94. Akkor látni fogjátok, hogy a föld népei
érdeklődnek a szellemi tanítás iránt, hogy a
teológusok összehasonlítják Krisztus tanításait
az új kinyilatkoztatásokkal, és látni fogjátok,
hogy sokan, akik mindig is közömbösek voltak
a szellemi dolgok iránt, élénken érdeklődni
kezdenek e korszak és a korábbi korok
kinyilatkoztatásainak tanulmányozása iránt.
(216, 16 - 17)
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Küldetés a fizikailag és lelkileg szenvedők
vigasztalása és gyógyítása.
95. Nagy ajándékokat bíztam a
kiválasztottjaimra. Ezek egyike a gyógyítás - a
gyógyító balzsam, hogy ezzel az ajándékkal az
egyik legszebb feladatot teljesíthessétek az
emberek között, hiszen bolygótok a könnyek
völgye, ahol mindig van fájdalom.
96. Ezzel a képességgel széles terület áll
előttetek, hogy az Én akaratomnak
megfelelően vigaszt nyújtsatok. Ezt a
balzsamot helyeztem lényedbe, szíved
leggyengédebb húrjaiba, és felüdültél vele,
csodái előtt meghajlott a torkod, megpuhult a
szíved az emberek fájdalmán keresztül, és
mindig az irgalom útján jártál.
97. Folytassátok e gyógyító balzsam
terjesztését, amely nem a ti kezetekben van,
mert az együttérzés, a vigasztalás, a megértés
tekintetével közvetítik, jó gondolatokkal
közvetítik, és gyógyító tanáccsá, a fény
szavaivá alakulnak.
98. A gyógyítás ajándéka nem ismer határokat.
Soha ne felejtsd el, hogy ez át van itatva veled;
és ha fájdalom gyötör, mert próbatételen
mész keresztül, ha nem tudod megszüntetni
ezzel a balzsammal, ne feledkezz meg
tanításaimról, felejtsd el a fájdalmadat, és
gondolj másokra, akiknek a szenvedése
nagyobb. Akkor csodákat fogtok látni
magatokban és embertársaitokban. (311,18 19)
99 Mennyire fel kell készülnöd arra, hogy
belenézz a szívekbe, és megtudd, mit
rejtegetnek, mit titkolnak, és mire van
szükségük!
100. Arra tanítottalak benneteket, hogy
ápoljátok a szellemeket, gyógyítsátok őket,
adjatok nekik fényt, és mutassátok meg nekik
az utat a felfelé vezető fejlődésükhöz.
101. Aki ezt az igét hallja és szívében megőrzi,
az képes lesz a szellem vezetőjévé, orvosává
és tanácsadójává válni. Az ő szavában a
békesség és a vigasztalás ajándéka lesz a
világosságra szoruló embertársai számára.
(294, 3 - 4)
102. Adok nektek egy csepp gyógyító
balzsamot, hogy amikor üldöznek benneteket,
csodatévő gyógyulásokat tudjatok tenni az
emberek között. Mert a nagy járványok idején,
amikor a tudomány számára ismeretlen,

furcsa betegségek törnek ki, tanítványaim
ereje láthatóvá válik.
103. Rád bízom a kulcsot, amellyel kinyitod a
legrozsdásabb zárat, vagyis a legmakacsabb
szívet, még a börtönök kapuját is, hogy
szabadságot adj az ártatlanoknak és
megmentsd a bűnösöket.
104. Mindig békében fogtok élni, és bízni
fogtok Bennem, mert bárhová mentek,
angyalaim megvédelmeznek benneteket.
Küldetésetek teljesítését a magukénak fogják
tekinteni, és elkísérnek benneteket
otthonokban, kórházakban, börtönökben, a
viszály és háború mezején - bárhová is
mentek, hogy elvetjétek magvaimat.
105. Emberek jönnek majd, és köztük
"Tamás", akit a tudomány és a materializmus
képvisel, éber szemmel, hogy vizsgálódjon; és
nemcsak a szemével, hanem az ujjaival is,
hogy szondázzon, hogy megérintsen, mert
csak így tud hinni jelenlétemben és a szellemi
eseményekben; azokban, amelyek egymás
után fognak megtörténni az emberiségben, és
amelyekről az embereknek tanúságot kell
tenniük, hogy a "Harmadik Kor Tamását", a
kételyeivel és materializmusával együtt,
legyőzze az én szeretetem. (319, 38)
106. Megadom nektek az utasításokat, hogy
mikor kezdjetek el dolgozni, mert ez olyan
nagy és világos jelek ideje lesz, hogy meg
fogjátok hallani a szellemvilág hívását és e
világ hívását, ami a tényeivel jelzi, hogy eljött a
harcotok ideje. Szellemről lélekre fogok
beszélni veletek, és vezetni foglak titeket az
úton.
107. De azt akarom, hogy mielőtt tanítóként
érkeznétek az emberekhez, jöjjetek orvosként,
és akkor, amikor már enyhítettétek a
fájdalmukat, képesek lesznek inni az Igém
tiszta vizének forrásából. Először a sebet,
fekélyt vagy betegséget keresd, és gyógyítsd
meg a fájdalmukat, majd fordítsd tekinteted a
lelkükre.
108. Menjetek el embertársaitokhoz és
asszonyaitokhoz, ahogy Jézus tette a "második
korszakban", és hozzátok az Én Igém elé a
gyógyító balzsamot. De mi a balzsam, ó
tanítványok? A források vize, amelyet
megáldottak és a betegek számára orvossággá
változtattak? Nincsenek emberek. Ez a
balzsam, amelyről beszélek nektek, a
szívetekben van. Ott helyeztem el, mint egy
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értékes anyagot, és csak a szeretet tudja
feloldani, hogy szüntelenül áramolhasson.
109. Ha valakire, aki beteg, rá akarod önteni,
nem a te kezed fog meggyógyítani, hanem a
Lélek, aki túlárad szeretettel, irgalommal és
vigasztalással. Bárhová irányítod a
gondolataidat, a csoda meg fog történni.
110. A lényekkel és a természet elemeivel
sokféleképpen dolgozhatsz, hogy mindenkinek
vigaszt nyújts. De azt is mondom nektek: Ne
féljetek a betegségtől, legyetek türelmesek és
irgalmasak mindenkihez.
111. Ami a megszállottakat és az emberi
elméjükben összezavarodottakat illeti, ti is
gyógyíthattok, mert rendelkeztek ezzel a
képességgel, és azt azoknak a lényeknek a
szolgálatába kell állítanotok, akik
kétségbeesésben és feledésben vannak.
Szabadítsd fel őket, és fedd fel ezt a hatalmat
a hitetlenek előtt. E nép egyik nagy küldetése,
hogy fényt hozzon oda, ahol sötétség van,
hogy megtörjön minden kötöttséget és
igazságtalanságot, és hogy ez a világ
megismerje Urát, és hogy meglássa önmagát,
belső énjét az igazság teljes ismeretében.
(339, 39-41)

embertársaitokkal és asszonyaitokkal. Jó
tanítványokként szétszóródtok majd az egész
világon, és ez az új evangélium, amelyet rátok
hagyok, terjedni fog. Ez a hatodik pecsétből
áradó fény fogja megvilágítani az emberiséget
ebben a korban, és ezzel együtt a
misztériumok is kibontakoznak.
117. Tanításom más nemzetekben is gyökeret
fog ereszteni, és mindaz, amit az emberek
még nem fedeztek fel, megismerhető lesz a
Hét Pecsét által adott fény által. De ti beszélni
fogtok ezekről a tanításokról, amelyeket
kaptatok, és tanítani fogjátok az embereket
parancsolataim teljesítésében.

XV. Megrovások, figyelmeztetések,
utasítások
61. fejezet - Az Úr intései és
figyelmeztetései
Ajánlatok és megrendelések
1 Izrael, ne csak a világgal szemben vállalt
kötelezettségeidet teljesítsd. Teljesítsétek a
törvényt is; mert kötelességet vállaltatok az
Atya iránt, és annak teljesítése szigorú,
nagyszerű és szellemi kell, hogy legyen.
2. Arra tanítalak benneteket, hogy forduljatok
el az anyagiaktól, és ne legyetek többé
fanatikusok és bálványimádók; hogy ne
imádjátok és ne imádjátok a mesterséges
anyagi tárgyakat. Nem akarom, hogy
bálványimádás, fanatizmus és hamis imádat
gyökerei legyenek a szívetekben. Ne ajánljatok
fel nekem olyan felajánlásokat, amelyek nem
érnek el hozzám; én csak a megújulásotokat és
a spiritualizációban való kiteljesedéseteket
kérem.
3 Újítsd meg korábbi szokásaidat, ne nézz
vissza, és ne nézz arra, amiről lemondtál, és
amit nem szabad többé tenned. Értsd meg,
hogy a felfelé vezető úton vagy, és nem
szabad megállnod. Az út keskeny, és jól kell
ismerned, mert holnap már a testvéreidet kell
vezetned rajta, és nem akarsz eltévedni.
4 Én vagyok a türelmes Atya, aki várja a
megtéréseteket és a jóakaratotokat, hogy
kegyelmemmel és irgalmammal vegyelek körül
benneteket. (23, 60 - 63)

A globális misszió indulási ideje
112. Mivel a világ jelenleg annyira vak, hogy
nem látja az igazság fényét, és nem hallja meg
magában az én hívásomat, imádkozni fogtok,
és szellemi teret fogtok nyerni. Mert jelenleg
nem hallanának meg benneteket, mert
minden nép a felkészüléssel, a pusztítással és
a védekezéssel van elfoglalva.
113 Az emberek még jobban elvakulnak,
amikor a kétségbeesés, a gyűlölet, a terror és
a fájdalom eléri a határait.
114 Nem is lenne ez a megfelelő idő arra, hogy
átadjátok az üzenetemet, mert olyanok
lennétek, mint a hívők a pusztaság közepén;
senki sem hallana titeket. (323, 27 - 29)
115 Csak miután a földet pólustól pólusig
lesújtották, és minden nemzetet, minden
társadalmi intézményt és minden házat
gyökerestől megítéltek, és miután az
emberiség minden foltot lemosott magáról,
akkor fogtok kijönni az én nevemben
felszerelve, hogy elvigyétek tanításomat
testvéreiteknek. (42, 54)
116. Amikor eljön az idő, kedves emberek, ki
fogtok állni, és megismertetitek szent Igémet
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5 Az én szavam mindig a jóságban és az
erényben tanácsolja nektek: ne beszéljetek
rosszat embertársaitokról, ezzel
megszégyenítve őket; ne nézzétek
megvetéssel azokat, akik olyan betegségben
szenvednek, amelyet fertőzőnek neveztek; ne
kedveljétek a háborúkat; ne űzzetek
semmilyen szégyenletes foglalkozást, amely
rombolja az erkölcsöket és elősegíti a
rosszaságokat; ne átkozzatok semmit, ami
teremtett, ne vegyetek el semmit idegenből a
tulajdonos engedélye nélkül, és ne
terjesszétek a babonákat.
6 Látogassátok meg a betegeket, bocsássatok
meg a vétkezőknek, tartsátok meg az erényt,
és legyetek jó példák, és szeressetek engem és
embertársaitokat, mert ebben a két
parancsolatban van összefoglalva az egész
törvény.
7 Tanuljátok meg a leckémet, és tanítsátok
meg tetteitekkel. Ha nem tanuljátok meg,
hogyan fogjátok hirdetni a tanításomat? És ha
nem érzitek, amit tanultatok, hogyan fogtok jó
apostolokként tanítani? (6, 25 - 26)
8 Emberek, ha fejlődni akartok, győzzétek le a
bennetek lévő tehetetlenséget. Ha naggyá
akarsz válni, alkalmazd az elveimet a
munkáidra. Ha meg akarjátok ismerni
magatokat, tanulmányozzátok magatokat az
én igém által.
9. Értsd meg, hogy mennyire szükséged van az
Igémre, amely szeretetet, bölcsességet,
tanácsot és segítséget nyújt. De ugyanakkor
érezzétek magatokat felelősnek azért, amit
adok nektek, mert nem ti vagytok az
egyetlenek, akiknek szükségük van rá a
világon. Sokan vannak, akik éheznek és
szomjaznak ezekre a tanításokra, és nem
szabad elfelejtenetek, hogy felkészüljetek
arra, hogy szeretetem üzenetével menjetek
hozzájuk." (285, 50 - 51).
10. Nagyon nagy a felelősség, amelyet ez a
nép visel az emberiséggel szemben. Példát kell
mutatnia az igazi lelkesítésre, meg kell
mutatnia a belső vallásgyakorlás, a tetszetős
felajánlások, az Istenhez méltó tisztelet útját.
11 Nyissátok meg szíveteket, és halljátok meg
ott a lelkiismeret szavát, hogy megítéljétek
cselekedeteiteket, és megtudjátok, hogy hűen
értelmezitek-e tanításomat, vagy pedig
félreértitek tanításom értelmét. (280, 73)

12 Az én tanításom minden értelmét elveszti,
ha nem valósítjátok meg a gyakorlatban.
13 Jól tudjátok, kedves tanítványaim, hogy
törvényem és tanításom célja az, hogy jót
cselekedjetek, és hogy ezért aki csak az
elméjébe vagy az ajkára juttatja azokat,
anélkül, hogy a cselekedeteire alkalmazná, az
kötelessége ellenére cselekszik. (269,45)
14. Emberek, akiknek a szívetekben ott van az
ezen élet tapasztalatainak fénye, és az
elmétekben az evolúció által a különböző földi
életek során hátrahagyott fény, miért
foglaljátok le az elméteket azzal, ami
számotokra haszontalan, és miért sírtok
gyakran olyan okok miatt, amelyek nem érik
meg a fájdalmatokat? Keressétek az igazságot
mindenben; mindenben ott van, világos és
világos, mint a napfény. (121, 48 - 49)
15 Emlékezzetek és mindig tartsátok szem
előtt, hogy igaz és erényes életeteken múlik a
hit, amelyet embertársaitokban ébresztetek,
azaz, hogy magánéletetekben is kutatni és
figyelni fognak benneteket, hogy
cselekedeteitekben keressétek annak a
tanításnak a megerősítését, amelyet hirdettek.
(300, 57)
16. Mondd el: Elfordítottalak-e téged, amikor
vétkeztél? Hátrahagytalak, magadra hagytalak,
amikor valami akadály megállított?
Megmutattam-e, hogy harcos vagyok veled,
amikor a fájdalomtól legyőzve elestél?
17 De látom, hogy azok, akiket szeretetben
tanítványaimnak nevezek, elhagyják
embertársaikat a bajban, elutasítják azt, aki
letér a helyes útról, ahelyett, hogy szeretetben
magukhoz vonzanák, és segítenék őt útjainak
kijavításában, és néha bírákká válnak,
beavatkozva olyan dolgokba, amelyek
megítélése nem az ő dolguk.
18 Vajon ez összhangban van-e az én
tanításommal? Nem, mondjátok el nekem a
lelkiismeretetek, mert azt akarom, hogy
pontosan ítéljétek meg magatokat, hogy
eltávolíthassátok a sok durvaságot, ami az
érzelmeiket sújtja, és elkezdhessetek az Én
tanítványaimmá válni.
Hit, Remény, Remény, Szeretet, Alázat,
Bizalom
19 Ha alázatos vagy, nagy leszel. A nagyság
nem az arroganciában és a hiúságban rejlik,
ahogy sokan hiszik. "Legyetek kedvesek és
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alázatosak a szívetekben" - mondtam nektek
mindig.
20. Ismerj meg Engem Atyádnak és szeress
Engem, ne keress a tested héja számára trónt
vagy nevet, amely megkülönböztet téged
másoktól. Csak légy férfi a többi férfi között,
és legyen benned jóakarat. (47, 54)
21 Azt a hitet akarom látni bennetek, amelyet
a betegek vallottak nekem a második korban,
a béna, a vak és a beteg asszony hitét.
Szeretném érezni, hogy Atyaként szeretek,
hogy Orvosként vágyom, és hogy Tanítóként
figyelek. (6, 46)
22 Ne legyetek gyengék a hitben és a
reménységben. Mindig tartsátok szem előtt,
hogy ennek az életútnak vége lesz. Ne
felejtsétek el, hogy eredetetek Bennem volt,
és hogy a végső célotok is Bennem lesz, és ez a
cél az örökkévalóság, mert a szellemnek nincs
halála.
23 Az örökkévalóság legyen törekvésed
eszménye, és ne veszítsd el bátorságodat az
élet hullámvölgyeiben. Tudod, hogy ez az
utolsó inkarnációd a földön? Ki mondhatja
meg nektek, hogy ebben a testben, ami ma
van, meg fogjátok fizetni minden
adósságotokat, amit az Én igazságosságommal
szemben vállaltatok? Ezért mondom nektek:
Használja ki az időt, de ne siessen. Ha hittel és
önátadással fogadjátok szenvedéseiteket, és
türelemmel ürítitek ki a poharat, bizony
mondom nektek, erényeitek nem lesznek
eredménytelenek.
24 Vigyázzatok, hogy a lélek mindig haladjon,
hogy soha ne szűnjetek meg tökéletesedni.
(95, 4-6)
25 Éljetek az Atyának, szeressétek az ő
gyermekeit, akik a ti testvéreitek, és
halhatatlanságotok lesz. Ha önzésbe zuhansz,
és bezárkózol az önszeretetedbe, a mag, amit
hátrahagysz, és az emléked aligha marad meg.
26 Legyetek szelídek és alázatosak szívben, és
mindig tele lesztek az én kegyelmemmel. (256,
72 - 73)
27 Nagy a sorsod! Ne hagyjátok azonban, hogy
a baljós előjelek uralkodjanak rajtatok, hanem
töltsétek el magatokat bátorsággal és
reménnyel abban a gondolatban, hogy a
közelgő keserves napok szükségesek az
emberek ébredéséhez és megtisztulásához,
ami nélkül nem fogjátok megtapasztalni a

spiritualizáció korának győzedelmes
eljövetelét.
28. Tanuld meg legyőzni a nehézségeket, ne
hagyd, hogy a depresszió eluralkodjon rajtad,
és vigyázz az egészségedre. Bátorítsátok
testvéreitek és nővéreitek lelkét azzal, hogy
rólam beszéltek, és megmutatjátok nekik a
hitet és reményt ébresztő Tanításomat.
29. Nézze meg, hogy sokan milyen
depressziósan élnek. Ők olyan lények, akik
hagyták magukat legyőzni az élet harcában.
Nézzétek, milyen korán megöregedtek és
megőszültek, arcuk elszáradt, és
arckifejezésük mélabús. De ha azok, akiknek
erősnek kellene lenniük, gyengék, a fiatalság
elsorvad, és a gyermekek csak homályt látnak
majd a környezetükben.
30. Ti, emberek, ne fosszátok meg a szíveteket
mindazoktól az egészséges örömöktől,
amelyeket, ha múlóan is, de élvezhettek.
Egyétek békében a szerény kenyereteket, és
bizony mondom nektek, hogy finomabbnak és
tartalmasabbnak fogjátok találni.
31. Vegyétek ki szavaimból, hogy azt akarom
tőletek, hogy bizalom, hit, optimizmus, lelki
béke és erő legyen bennetek, hogy
nehézségeitek és bánatotok ellenére ne
legyen keserűség a szívetekben. Milyen
kedvességet vagy bátorítást tudnál adni a
rászorulóknak, ha a szíved tele lenne
fájdalommal, bánattal vagy haraggal?
32 A megpróbáltatásokban az egyenesség, a
hit és az alázat legjobb példáját kell adnotok.
33. Aki képes életének ezt a spiritualizálást
adni, az mindig békében érzi magát, és még
alvás közben is nyugodt és pihentető az
alvása, amit a szellem kihasznál arra, hogy a
testtől elszakadjon a túlvilágra, ahol megkapja
azokat az isteni erőáramlatokat, amelyekből
táplálkozik, és amelyekben a testet is
részesülni engedi. (292, 45 - 51)
Imádság, tanulmányozás, éberség, megújulás
és lelkesítés.
34 Kedves tanítványok, ismét mondom
nektek: Vigyázzatok és imádkozzatok, mert a
test gyenge, és gyöngeségei által
megtévesztheti a Lelket.
35 Az a szellem, aki tudja, hogyan kell
"vigyázni", soha nem tér le arról az útról,
amelyet az ő Ura jelölt ki számára, és képes az
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örökségét és az ajándékát megvalósítani, amíg
el nem éri a növekedését.
36. Ez a személy át fog menni a próbákon,
mert éberen él, és soha nem engedi, hogy a
test [lélek] uralkodjon rajta. Aki figyel és
imádkozik, az mindig győztesen kerül ki az élet
válságaiból, és stabilan jár az élet útján.
37. Mennyire más a viselkedése annak, aki
elfelejt imádkozni és "vigyázni"! Önként
lemond arról, hogy megvédje magát a legjobb
fegyverekkel, amelyeket az emberbe
helyeztem, vagyis a hittel, a szeretettel és a
tudás fényével. Az az, aki nem hallgat a belső
hangra, amely az intuíción, a tudaton és az
álmokon keresztül szól hozzá. De szíve és
elméje nem érti ezt a nyelvet, és nem hisz
saját szellemének üzenetének. (278, 1 - 3)
38 Imádkozzatok a megzavart lelkekért,
azokért, akik a földhöz ragaszkodnak, azokért,
akik még nem tudnak elszakadni a földben
lévő testüktől, azokért, akik szenvednek és
sírnak a miattuk a földön fenntartott
érthetetlen gyász miatt.
39 Bocsássatok meg nekik is, és ne
ítélkezzetek többé azok felett, akik
gonoszságot vetettek szívetekbe. Ha a szemed
látná őket térdelve könyörögni neked
bocsánatért, nem lennél velük szemben olyan
igazságtalan. Segítsd őket a végtelenbe
repülni, emeld fel őket szerető
emlékezeteddel, értsd meg, hogy már nem
tartoznak ebbe a világba. (107, 15)
40. Nem szabad megelégednetek az első
cselekedetekkel, azt gondolva, hogy már elég
érdemet szereztetek a szellemetek
tökéletesítéséhez. De ahhoz, hogy naponta új
leckéket tanuljatok és nagyobb
kinyilatkoztatásokat fedezzetek fel, mindig
szenteljetek egy kis időt a Munkám
tanulmányozására.
41 A kíváncsi tanítvány mindig választ kap
kérdéseire, és a megpróbáltatások idején
mindig meghallgatja atyai tanácsomat.
42 A fejlett tanítvány szeretetforrás lesz
embertársai iránt, valóban érezni fogja, hogy
Atyja örökséggel ruházta fel, és felismeri az
időt, hogy elinduljon az emberek közötti nagy
szellemi küldetése teljesítésére. (280, 40 - 42)
43. Minél tökéletesebbé teszed magad, annál
közelebb kerülsz a célhoz. Nem tudod, hogy
csak egy lépésre vagy-e az üdvösségtől, vagy
még hosszú út áll előtted. Csak annyit mondok

nektek, hogy legyetek készségesek és
engedelmesek, és hagyjátok, hogy ez a szó
vezessen benneteket, amely az én Isteni
Szellemem hangja.
44 Óvakodjatok attól, hogy megszegjétek a
törvényt, hogy ugyanazt a hibát
megismételjétek. Vedd a szívedre a javítást ez egy kérés, amit Atyád intéz hozzád, mert
nem akarom látni, hogy hiába élsz a földön,
aztán sírsz az engedetlenséged miatt. (322, 60)
45. Ne féljetek az emberek beszédeitől, se
ítéleteiktől; ne féljetek Istenetek ítéletétől.
Emlékezzetek, hogy azt mondtam nektek,
hogy könyörtelen bíró vagyok. Ezért mindig
Atyaként, Istenként kívánjatok Engem, hogy
életetek során semmiben se szenvedjetek
hiányt. (344, 31)
46 Ne csodálkozzatok, én népem! Éljetek
mindig éberen és legyetek hűséges őrök. Ne
féljetek azoktól a szavaktól, amelyeket a saját
testvéreitek mondanak nektek, hogy
meggyőzzenek arról, hogy tévedésben
vagytok.
47. Álljatok szilárdan, mert nagy jutalmat
fogok adni azoknak a "katonáknak", akik
hűségesek az Én Célomhoz - azoknak, akik a
világnézetek, tanok és vallások zűrzavarának e
nehéz időszakával néznek szembe.
48. Minden embertársadat és nőtársadat
ugyanolyan nagyra fogod becsülni, mint
ahogyan te becsülöd az Én Munkámat, és
tudomásul fogod venni az utasításokat,
amelyeket ismét meghagyok neked. Ha az
emberek gúnyolódnak rajtatok, hagyjátok,
hogy ezt tegyék, mert Szentlelkem fénye eléri
őket, és akkor bűnbánat lesz a szívükben.
(336, 18)
49. Ne álljatok meg, ó tanítványok! Ahogy
mindig is mondtam nektek, járjatok szilárdan a
jó és a haladás útján, mert olyan idők jönnek,
amikor csak a jó segítheti az embert a
haladásban, amikor csak az erény és az igazság
fogja támogatni őt a küzdelem és a harcok
útján.
50 Közelednek azok a napok, amikor a csalás
elbukik, amikor a hazugságnak,
képmutatásnak, önzésnek, minden gonosz
magnak kegyetlen látogatások, bukások és
csapások vetnek véget.
51 Ezért azt mondja nektek a Mester: Legyél
erősebb és erősebb a jóban! Legyetek
meggyőződve, népem, hogy nem kaphattok
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rosszat a jóért, amit tesztek. Ha a földön tett
jótettetekért rossz gyümölcsöt vagy rossz
jutalmat arattok, az a rossz gyümölcs csak
átmeneti, nem a végső gyümölcs,
megmondom nektek az igazat. Kitartónak kell
lenned, amíg nem aratsz. (332, 31)

láncoktól, bilincsektől és sötétségtől. Azonban
nem hatalmazlak fel benneteket arra, hogy ezt
a művet egy másik vallássá tegyétek, sem arra,
hogy a szokásos módon képekkel és
szertartásokkal töltsétek meg - nem!
62. Tudjátok pontosan, hogy miből áll az a
szabadság, amit elhozok nektek, hogy ne
cseréljétek fel egy új fanatizmussal.
63. Még nem vetted észre, hogy az elméd, és
vele együtt a szellemed is, megállt a
kibontakozásban? Nem emlékeztek a hamis
félelmek és előítéletek áradatára, amelyet
őseinktől örököltetek, és amelytől
megszabadítottalak benneteket, hogy
akadálytalanul láthassátok az igazságot és
befogadhassátok a fényt? (297, 20 - 21)
64. A föld nedves lesz, és készen áll majd arra,
hogy befogadja a csemetéim magját, és itt
helyénvaló elgondolkodni a csemeték
felelősségén. Helyes lenne, ha ez a nép,
miután az emberiség megszabadult a
fanatizmustól és az értelmetlen imádattól, egy
új bálványimádást találna ki? Nem, kedves
diákok és hallgatók. Ezért vannak leckék és
próbatételek az utatok minden egyes
lépésénél. (292, 44)

Figyelmeztetések az apokalipszis
gyülekezeteihez
52 Jaj annak, a ki az én beszédemet a maga
tetszése szerint értelmezi; mert felelni fog érte
nékem.
53 A földön sokan az igazság
meghamisításának szentelték magukat,
anélkül, hogy felismerték volna a felelősséget,
amelyet az Atya szeretetmunkájában való
munkatársként viselnek.
54 Ebben az ítéletidőben, amelyről sokan nem
tudnak, mert nem tudják, hogyan értelmezzék
az eseményeket, amelyeket tapasztalnak, az
ítélet minden szellemben ott van, és e világi
zarándokútja során számot vet vele a szeretet
törvényén belüli és kívüli cselekedeteiről.
55 Aki ezekben az írásokban megváltoztatja az
én kijelentéseim értelmét, amelyeket ihletés
által adtam, az feleljen tetteiért előttem.
56. Ezért őszintén kell eljárnotok, mert ezek a
tanítások a gyermekeim iránti szeretetem
öröksége, akik, akár testben, akár szellemben,
részletesebb tanításokat várnak. (20, 12 - 14)
57 Nem akarok hazugságot látni benned,
Izráel, mert egy napon kiderül, és akkor azt
mondja a nép: "Ezek a Mester tanítványai? Ha
ezek hamis tanítványok, akkor a Mester is
hamis volt, aki közöttük lakott, hogy
hazugságokat terjesszen nekik." (344, 10)
58 Arra vagytok rendelve, hogy enyhítsétek a
nép fájdalmát, hogy megtanítsátok imádkozni
a káromkodókat, akik sokáig nem emelték fel
lelküket imádságra.
59 Ehhez azonban naponta jobban
spiritualizálnotok kell magatokat, és meg kell
szabadulnotok a megvalósítástól.
60. Mert nem akarom, hogy túlságosan
izgatott spiritualisták legyetek, nem. A
fanatizmus förtelmes az Én szememben, és ezt
akarom megszüntetni közöttetek. A
tudatosság megmondja nektek, hogyan éljetek
harmóniában mindennel. (344, 17 - 18)
61. Hallgassatok rám, emberek, hallgassatok
rám, tanítványok: Most világosságot adok
nektek, és megszabadítalak benneteket a

Figyelmeztetés az 1950 utáni igehirdetések és
hamis "Krisztus-nyilatkozatok" folytatásától
65. A nap után, amelyet az én Istenségem
rendelt el, nem fogjátok többé hallani a
szavamat. De ez meg lesz írva a
lelkiismeretedben, a szívedben és a
könyvekben.
66 Aki azután felkel, mint hanghordozó, és az
én sugaramat hívja, az nem tudja, hogy milyen
ítélet fog rajta végbemenni.
67. Figyelmeztetlek benneteket, hogy ne
adjatok megértő fület a hamis prófétáknak,
hamis szónokoknak és hamis "Krisztusoknak".
Azért ébresztelek benneteket, hogy elkerüljem
a zűrzavart az időben, és hogy
megakadályozzam a sötétség szellemeinek
beszivárgását közétek. Vigyázzatok, mert ezek
miatt a tanítások miatt számotok kell majd
adnotok Nekem, ha nem vagytok felkészülve.
(229, 40 - 41)
68. Ez már az utolsó időszak, amikor ebben a
formában veletek leszek. Higgyétek el, és
higgyétek el azt is, hogy nem fogok visszatérni
ebbe a világba, hogy szavamat anyagilag
hallassam, nemhogy emberré váljak.
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69. Vigyázzatok, mert pletykák fognak eljutni
hozzátok olyan emberektől, akik azt állítják,
hogy visszatértem, hogy Krisztus eljött a
földre. Akkor hűségesek maradtok, és
meggyőződéssel mondhatjátok: "Az Úr lelkileg
minden gyermekével van".
70. De ha alszotok, és nem lelkesítitek
magatokat, akkor tagadni fogjátok, hogy
visszavontam a szavamat; és miután
káromlóvá és engedetlenné váltok, a
tömegekre fogjátok hívni a sugaramat,
mondván nekik: "Kérjük azt, aki nekünk adta
az Igét, hogy továbbra is szóljon hozzánk.
Ajánljunk neki énekeket és himnuszokat, hogy
meghallgasson minket."
71. De őszintén mondom nektek: Az én
sugaram nem fog visszatérni az emberi
elmébe, mert nem fogom támogatni a ti
ostobaságotokat.
72. Mire számíthat? Hogy a látszólagos fény
szavai összezavarnak benneteket. Nem erre
vágyik a szíved? Akkor készüljetek fel erre a
próbára, és engedelmességetekre és
alázatosságotokra felragyog majd ihletem
fénye.
73. Bejelentem nektek, hogy ha 1950 előtt
nem történik meg ezeknek az egyházaknak az
egy néppé való egyesülése, akkor nagyon
hamar zűrzavar lesz, mert lesznek olyanok,
akik azt fogják állítani, hogy a Mester továbbra
is ismert, és akkor jaj annak a népnek! Nem
látták még előre ezt a veszélyt?
74. A testvériségnek és az egységnek ez a
szelleme még nem ébredt fel bennetek, és
várjátok azokat az eseményeket, amelyek
egyesíteni fognak benneteket. De ha erre
vársz, látni fogod, hogy járványok, zűrzavar,
háborúk és a természeti erők ítélete kitör,
amíg nem lesz többé békés hely a világon sem a föld felszínén, sem a belsejében, sem a
tengeren, sem az égen. (146, 24 - 26)
75 Fel kell készülnötök, akkor mindig érezni
fogjátok, amikor összegyűltök - akár ezekben a
gyülekezeti házakban, akár otthonotokban,
akár a szabadban -, hogy lelkileg jelen vagyok
ezeken az összejöveteleken.
76 De vigyázzatok, mert hamis tanítók is
megjelennek majd, akik azt állítják, hogy
közvetlen kapcsolatban állnak az Atyával, és
hamis utasításokat és sugallatokat adnak.
77 Megtanítottalak titeket arra, hogy
megismerjétek az igazságot a csalárdságtól,

hogy a fát a gyümölcséről ismerjétek meg.
(260. 65 - 66)
78. Bejelentettem nektek, hogy eljön majd az
idő, amikor sok "spiritualizmus" fog
megjelenni, és akkor majd ki kell képeznetek
magatokat, hogy felfedezzétek, melyek azok,
amelyek az igazságon alapulnak, és melyek
azok, amelyek a tévedésen.
79. Látni fogjátok a Nekem tulajdonított hamis
megnyilvánulások megjelenését; pletykákat
isteni hírnökökről, akik üzeneteket hoznak a
világnak; a Hét Pecsétnek nevezett
eretnekségeket és sok zavaros és kétértelmű
tanítást.
80. Mindez az emberiség által előkészített
nagy szellemi zűrzavar eredménye lesz. De ne
aggódjatok; másrészt győződjetek meg arról,
hogy éberen és imádságban éltek, akkor nem
fogtok szellemi zűrzavarnak engedni, mert az
én szavam fény lesz a legnagyobb sötétség
pillanataiban, amely meglátjátok kristályos és
örök igazságomat. (252, 15 - 17)
hibák, képmutatás, korrupció
81 A hiúság azokban gyökerezik, akik azt
hitték, hogy az igazság teljes ismeretére szert
tettek, és azt gondolták magukról, hogy
tanultak, hatalmasak, tévedhetetlenek,
nagyok és abszolútak, anélkül, hogy
felismerték volna, hogy gyakran tévedtek.
82. Nem akarom, hogy holnap olyan emberek
jelenjenek meg e nép körében, akik még csak
most kezdenek formálódni e tanítások
fényében, akik hiúságuktól megzavarodva azt
harsogják, hogy ők Krisztus reinkarnációja
vagy az új Messiás.
83 Akik ilyen tetteket követnek el, azok
lesznek azok, akik azt hiszik, hogy megértették
az én teljes igazságomat, de valójában
letérnek arról az útról, amelyet Krisztus
kijelölt, amely az alázatosság útja.
84 Tanulmányozzátok Jézus földi életét, és
mély és felejthetetlen tanítást fogtok találni az
alázatról. (27, 3 - 6)
85. Az egyik legsúlyosabb jellemhiba a
képmutatás. Ne beszéljetek hangosan a
szeretetről mindaddig, amíg nem vagytok
képesek szeretni Engem embertársaitoknak.
86. Hányan azok közül, akik elítélték Júdás
csókját, nem akarják felfogni, hogy ők adták
testvérüknek a tettetett testvériség csókját, és
visszaárulták őt! Hányat látok azok közül, akik
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azt mondják, hogy a bajbajutottakat
szolgálják, akik pénzért cserébe fényt,
igazságot, jótékonyságot hoznak?
87. Amikor valaki megfélemlített téged a
kérdéseivel, miért viselkedtél úgy, mint Péter
a gyengeség pillanataiban, megtagadva
Engem, és megerősítve, hogy nem is ismersz
Engem? Miért félsz az emberi joghatóságtól és
nem az enyémtől?
88. De valóban, mondom nektek, az isteni
igazságosság és a ti bűneitek között Mária, a ti
mennyei Édesanyátok közbenjárása áll, aki
mindig közbenjár értetek. (75,34)
89 Senkinek sincs joga ítélkezni embertársa
cselekedetei felett; mert ha az, a ki tiszta, nem
cselekszik, miért engednék meg annak, a kinek
szíve foltos, hogy cselekedjék?
90. Azért mondom ezt neked, mert mindig
hajlandó vagy megvizsgálni a testvéred
magját, remélve, hogy hibákat találsz benne,
majd megmutatod neki a saját magodat, és
megalázod őt azzal, hogy azt mondod neki,
hogy a te munkád tisztább és tökéletesebb.
91. Az egyetlen bíró, aki tudja, hogyan
mérlegelje cselekedeteidet, a te Atyád, aki a
mennyekben lakik. Amikor megjelenik a
mérlegével, nem az lesz nagyobb érték az Ő
szemében, aki többet ért, hanem az, aki tudja,
hogyan legyen testvére embertársának és
gyermeke Urának. (131, 55 - 57)
92 Tanuljatok és cselekedjetek, tanítsatok és
érezzetek azzal, amit tesztek és mondtok,
erősítsétek meg tanításomat
cselekedeteitekkel. Nem akarok képmutatókat
a tanítványaim között. Gondoljatok bele, mi
történne az emberiséggel és magatokkal, ha
ez a munka, amelyet annyi szeretettel és
türelemmel alapítottatok, összeomlana az
erkölcs, az erény és az őszinteség hiánya miatt
az életetekben. (165, 25)
93. Ne fussatok többé a világ örömei vagy
könnyelműségei után. Kövesd azt az eszményt,
hogy életedet hibátlanná tedd, hiszen egész
létezésed során meg fogom adni neked azokat
a kielégüléseket, amelyek a szíved számára
impulzusok. (111, 61)
94. Jaj nektek, ha gonosz hajlamaitok
erősebbek, mint a lelketekben lévő erények,
és ha tanításom nem hoz gyümölcsöt! Ha nem
elmélkedtek és nem mélyültök el az Igémben,
azt gondolva, hogy az én akaratomat
teljesítitek, a fényem fel fog ébreszteni

benneteket. De ha ismeritek a teljes igazságot,
akkor emlékezni fogtok arra, hogy azért
küldtelek titeket a világba, hogy jótékony
cselekedeteket végezzetek. (55, 6)
95. Jaj azoknak, akik ebben az időben
becstelenségükkel és engedetlenségükkel
rossz példát mutatnak azoknak a
gyermekeknek, akiket szellemi küldetéssel
küldtem (a földre)! Olyanok lesztek, mint a
tömeg, amely kiabálva és gúnyolódva vezette
Jézust a Golgotára, rettegést vetve a gyerekek
szívébe, akik nem tudták megmagyarázni,
miért kínoznak és ölnek meg egy olyan
embert, aki csak áldásokat osztogatott.
96. Valahányszor Jézus elesett, ezek az
ártatlan emberek sírtak. De bizony mondom
nektek, sírásuk inkább lélekből, mint testből
származott. Hányan követtek Engem később
és szerettek Engem anélkül, hogy kitörölték
volna szívükből annak emlékét, amit ártatlan
szemük látott? (69, 50 - 51)
Hamis bírságok és hamis elvárások
97. Vigyázzon, nehogy rosszul átgondolt
megbánást tanúsítson, és megfossza a
szervezetét attól, amire szüksége van.
Ellenkezőleg, adjátok meg neki azt, ami árt
neki, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy
áldozatot kell hoznotok érte. Ez lesz az a
bűnbánat, amely kedvez a lelketeknek, és
ezért tetszeni fog az Atyának. (55,40)
98. Istent már kevésbé tekinted bírónak, mint
a tökéletes és végtelen szeretet Atyjának, és
én azt mondom neked, hogy jó, hogy Istent
Atyádnak tekinted.
99. Mindazonáltal el kell mondanom nektek,
hogy éberen tartsalak benneteket, hogy ti is,
mint az az ősi nép, beleeshettek egy újabb
hibába, és ez a hiba lehet az, hogy nem teszel
erőfeszítéseket, hogy erkölcsileg és szellemileg
javulj, vagy hogy nem aggódsz az állandó és
súlyos bűnök miatt, bízva abban, hogy az Atya
minden szeretet felett áll, és megbocsát
neked.
100. Természetesen Isten szeretet, és nincs
olyan sértés, bármilyen súlyos is, amit ne
bocsátana meg. De tudjátok jól, hogy ebből az
isteni szeretetből fakad az igazságosság, amely
kérlelhetetlen.
101 Legyetek tudatában mindennek, hogy
amit tanításom ismereteként kaptatok
magatokban, az igaz legyen, és hogy
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elpusztíthassatok minden hamis elképzelést,
ami bennetek létezik.
102. Ne felejtsétek el, hogy bár az Atya
szeretete megbocsát nektek, a folt - a
megbocsátás ellenére - a lelketeken marad, és
hogy azt érdemeitekkel kell lemosnotok, hogy
méltóvá váljatok a szeretethez, amely
megbocsátott nektek. (293,43 - 44)
103 Egy hang ébresztett fel téged, egy szelíd
és vigasztaló hang, amely a világosság és az
élet országába hív, amely igazsággá válhat, ha
úgy döntesz, hogy továbbra is megalázod a
lelkedet és nem engedelmeskedsz a
törvénynek.
104 Az engedelmeseknek és alázatosoknak
szól az én igém: Legyetek állhatatosak, mert
sokat fogtok nyerni kegyelmem által, és sokat
fogtok elérni testvéreitekért és nővéreitekért.
105 A bolondoknak azt mondja a hangom: Ha
nem használod ki ezt az áldott lehetőséget,
hogy megszabadulj a bűn szennyétől vagy a
tudatlanság sötétségétől, amelyben élsz, akkor
évszakok és évek fognak elmúlni a lelked felett
anélkül, hogy tudnád, mit hozott az Úr az Ő
üzenetével, és mik voltak azok a szellemi
ajándékok, amelyeket kinyilatkoztatott az Ő
népének.
106. Valóban, eljön a megfelelő idő, hogy
mindenki megmeneküljön és szárnyaljon. De
jaj annak, aki késlelteti ezt a napot! Jaj annak,
aki elszalasztja a lehetőséget, hogy
szellemének növekedését elérje, mert e világ
ostobaságainak szenteli magát! Nem tudja,
mennyi idő múlva kell várnia egy újabb
lehetőségre, és nem tudja, milyen keserű lesz
a jutalma.
107 Ebben az Atya részéről nem a legkisebb
kárpótlás vagy a legenyhébb büntetés van,
hanem az ő szigorú és kérlelhetetlen
igazságossága.
108. Tudjátok-e ma, amióta köztetek vagyok,
hogy nem szalasztottátok-e el vagy
elszalasztottátok-e a korábbi lehetőségeket, és
tudjátok-e, hogy szellemetek mióta várta ezt
az új lehetőséget, hogy beteljesítse a régen
kapott küldetést?
109. Mit tud a szíve vagy az elméje az ő lelki
múltjáról, sorsáról, adósságairól,
kötelességeiről és vezekléseiről? Semmi!
110. Ezért nem szabad megszakítanod a
szellem tökéletességét, és nem szabad
megkísértened a világ javainak szeretetével.

Más utat, más célokat, más eszméket kell
követnie. (279, 16 - 19)
Figyelmeztetés a nemzeteknek és a föld
hatalmasainak
111. Jaj az embereknek, ha az irgalom és a
tevékeny szeretet nem tör ki végre a
szívükben! Jaj az embereknek, ha végül nem
szereznek teljes felismerést gonosz tetteikről!
Saját kezük szabadítja rájuk a természeti erők
dühét, és igyekszik a nemzetekre önteni a
fájdalom és keserűség poharát. Még akkor is,
amikor learatják munkájuk eredményét,
egyesek azt mondják majd: "Ez Isten
büntetése". (57, 82)
112. Jaj a népeknek, akik makacsul
ragaszkodnak bálványimádásukhoz,
fanatizmusukhoz és hagyományaikhoz! Nem
lesznek képesek meglátni a fényemet, és nem
fogják érezni a szellem ébredésének végtelen
boldogságát.
113. Valóban, a tanításom megdöbbenti a
világot. De amikor a küzdelem véget ér, az
igazi békét fogom érezni a földön - azt, ami a
szellememből származik. Csak az ostobák, a
makacsok és a keményszívűek fognak
továbbra is szenvedni. (272, 12 - 13)
114. Érezhető vagyok az emberek kemény
szívében - azokban, akik háborúkat akarnak
szítani -, hogy rájöjjenek, hogy az Én Akaratom
erősebb, mint az ő háborús szándékaik. Ha
ezeknek az embereknek a szíve kemény
marad, és nem engedik, hogy akaratom
megváltoztassa őket, igazságosságom az egész
bolygón érezhető lesz. (340, 33)
115 Ismét, mint Noé napjaiban, az emberek
gúnyolódni fognak a prófécián, és csak akkor
kezdenek hinni és bűnbánatot tartani, amikor
úgy érzik, hogy az árvíz már eltemeti a
testüket.
116. Irgalmasságom mindig is meg akart
állítani téged vakmerőségedben, de te soha
nem akartál rám hallgatni. Szodomát és
Gomorrát is figyelmeztették, hogy félelmet és
bűnbánatot érezzenek, és elkerüljék
pusztulásukat. Azonban nem hallották meg a
hangomat, és elpusztultak.
117. Arra is buzdítottam Jeruzsálemet, hogy
imádkozzon és térjen vissza Isten igazi
imádatához. De hitetlen és testi szíve
elutasította atyai intésemet, és a történtek
által kellett meggyőznie magát az igazságról.
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Milyen keservesek voltak azok a napok
Jeruzsálem számára!
118. Felismered már az igazságot, hogy még
mindig ugyanaz vagy? Miért nem akartad
elhagyni a szellemi gyermekkorodat, hogy
növekedj és megmásszd a bölcsesség útját,
amely az én szavamban van?
119. Mindannyiótoknak küldöm ezt az
üzenetet, amely próféciaként fog szolgálni a
népeknek és a nemzeteknek, hogy ébredjenek
fel, hogy éberek legyenek. Boldogok vagytok,
ha hisztek a tartalmában.
120 Fontold meg a jelentésüket, de figyelj oda,
és utána imádkozz, mert ha ezt teszed, egy
belső fény fog vezetni téged, és egy magasabb
erő megvéd, amíg biztonságban nem leszel.
(325, 73-77)

nagylelkű, gyümölcsöző és erényes létezés
által válj lelkivé. (269, 55)
6 Némelyeknek alacsony származást adtam a
világban, hogy életükben a Mester példáját
kövessék; másoknak gazdag házat adtam,
hogy hasonlóképpen utánozzák Jézust, aki, bár
király volt, elhagyta trónját, és a szegényeknek
szolgált, a betegeknek és bűnösöknek;
másoknak gazdag házat adtam, hogy
utánozzák Jézust, aki, bár király volt, elhagyta
"trónját", és a szegényeknek, betegeknek és
bűnösöknek szolgált.
7. Annak az értéke, aki társadalmi helyzetéből
leszáll, hogy felebarátait szolgálja, bárkik
legyenek is azok, ugyanolyan nagy, mint
annak, aki a szeretet útján a nyomorúságos és
ismeretlen életéből az igazak magasságába
emelkedik. (101, 55 - 56)
8 Azt kérdezitek tőlem, miért jöttem hozzátok,
mert látom, hogy elfelejtettétek az utat, hogy
visszatérjetek abba az anyaméhbe, ahonnan
jöttetek, és én újra megmutatom nektek.
9. Az út az én törvényem, és ha a szellem azt
követi, halhatatlanságot nyer. Megmutatom
nektek a kaput, amely olyan keskeny, mint az
út, amelyet tanításom idején mutattam
nektek.
10. Nektek, akik hallgattok Engem, elő kell
készítenetek az utat azoknak, akik lelkileg
befogadnak Engem. Nem a véletlen hozta
Jelenlétembe azokat, akik befogadták
tanításomat, mint ahogy nem a véletlen fogja
kifejleszteni a Szellem ajándékait azokban,
akik emberi hanghordozó nélkül fogják érezni
Jelenlétemet. (80, 4)
11 Arra rendeltelek, hogy terjesszétek a földön
a jót, az igaz szellemiséget.
12 Nagyon inkompetensnek és
jelentéktelennek érzi magát? Túl
tisztátalannak tartod magad ahhoz, hogy egy
ilyen feladatot a lelkedre bízz? Ennek az az
oka, hogy nem ismeritek bölcsességemet és
irgalmamat, hogy nem figyelitek zavartalan
érzékkel a tanítás példáit, amelyeket a
természetben minden alkalommal adok
nektek.
13 Nem látjátok, hogy a nap sugarai, mindent
megvilágítva, hogyan érik el a
legszennyezettebb pocsolyát is, hogyan
párologtatják el, hogyan emelik fel a légkörbe,
hogyan tisztítják meg, és végül hogyan
változtatják felhővé, amely a talaj fölött

fejezet - Szavak a Mexikóban jelenlévő
nyilvánosság számára
Szavak a mexikói közönségnek
1 Tanítványok, menjetek befelé, halljatok és
érezzetek Engem, ahogy szoktatok.
Emlékezzetek, hogyan vallottátok meg, hogy
ez az Ige az életetek és sorsotok fénye; ne
felejtsétek el, amit ma mondok nektek: amire
szükségetek van, azt a kellő időben meg
fogjátok kapni.
2 Öntsetek újra olajat a ti lámpásaitokba, hogy
a hit és a tudás lángja újra világítson.
3 Ne aludjatok, ébredjetek fel és
imádkozzatok, mert az Úr meglephet
benneteket, amikor belép a lakásotokba,
ahogyan a lelki emelkedettség azon napjaiban
szokta, amikor minden lépésnél éreztétek
jelenlétemet.
4 Akkor látni fogod, hogy életed újból
megvilágosodik a fény által, amely megszűnt
világítani, anélkül, hogy tudtál volna róla; és
visszaadja neked a bőséggel és bölcsességgel
teli jövőbe vetett bizalmat. (4, 27 - 29)
5. 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 a jó gyakorlása, az élet
lényegének megismerése, a felebarátaid iránti
szeretet, az Istennek való szolgálat által, a
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elhaladva termékennyé teszi azt? (150, 51 53)
14 Tisztítsd meg a lelkedet itt előttem minden
tisztátalanságtól, és szabadítsd meg. Ne
féljetek, mert semmilyen titkot nem fogtok
felfedni előttem, jobban ismerlek titeket, mint
ti magatokat. Valld meg legbensőbb
gondolataidat Nekem, én jobban megértelek,
mint bárki más, és megbocsátom bűneidet és
bűneidet, mert én vagyok az egyetlen, aki
ítélkezhet feletted.
15 Amikor pedig megbékéltek Atyátokkal, és
meghalljátok magatokban a győzelmi éneket,
amelyet a lelketek énekel, akkor üljetek le
békességben az én asztalomhoz, egyétek és
igyátok a Lélek eledelét, amely az én igém
értelmében van. (39,71)
16. Sokan sírva jönnek a fájdalom átkozódása
után. Megbocsátom a hibáitokat, mivel azok a
tudatlanságotokból erednek.
17. Nyugtassátok meg szíveteket és tegyétek
befogadóvá elméteket, hogy megértsétek,
amit most mondok nektek, gyerekek, az élet
tanítványai: ha ismét úgy érzitek, hogy
szíveteket fájdalom szúrja át, egy pillanatra
szakadjatok el mindentől, ami körülvesz
benneteket, és legyetek egyedül. Ott, a
hálószobád intimitásában beszélgess a
lelkeddel, fogd a fájdalmadat, és fedezd fel,
mintha egy tárgyat vennél a kezedbe, hogy
megvizsgáld.
18 Így vizsgáljátok meg bánatotokat, és
tudjátok meg, honnan jön, és miért jött.
Hallgassatok lelkiismeretetek hangjára, és
bizony mondom nektek, hogy ebből az
elmélkedésből a fény és a béke kincsét
fogjátok meríteni szívetek számára.
19 A világosság megmutatja neked az utat,
hogy elvegye a fájdalmat, és a békesség erőt
ad neked, hogy kitarts a megpróbáltatás
végéig. (286, 26 - 28)
20. Továbbra is törekednie kell arra, hogy
mentálisan és fizikailag rugalmas legyen. Mert
ha a mai napig vannak köztetek betegségek, az
azért van, mert nem tudtátok legyőzni az élet
szenvedéseit és fájdalmait, mert hiányzik
belőletek a spiritualitás és a hit.
21 Az én tanításom nemcsak arra tanít, hogy
higgyetek Isten erejében, hanem arra is, hogy
higgyetek önmagatokban. (246, 40 u. - 41 p.)
22 Ma azt mondjátok: "Isten bennünk van"; de
ti ezt úgy mondjátok, hogy nem érzitek vagy

nem értitek, mert a materializációtok
megakadályozza, hogy érezzétek Jelenlétemet
a létezésetekben. De amint a spiritualizáció
életetek részévé válik, meg fogjátok
tapasztalni az én jelenlétem igazságát
mindenben. Hangom visszhangozni fog a
tudatban, a belső bíró meghallgatásra talál, és
az Atya melegsége érezhető lesz. (265, 57)
23 Ez a tanítás eljut a szívedbe, ahol a jobbító
szándék és a nemes érzések születnek.
24 Ha sokat szenvedtetek és addig sírtatok,
amíg készek voltatok megnyitni előttem
szívetek ajtaját, bizony mondom nektek: Aki
sokat szenvedett, az egyúttal meg is
engesztelődött bűneiért, és bocsánatot nyer.
(9, 37 - 38)
25. Sírjatok, népem, mert bűnbánó
szívetekben érzitek az Úr szeretetét. Azt
mondták nektek, hogy senki, aki súlyos
bűntudattal a lelkében az Atya elé járul, nem
kap bocsánatot, és örök kárhozatot kell
szenvednie.
26. De hogyan értetted meg, hogy az én isteni
igazságosságom ilyen szörnyűséges? Nem
vettétek észre, hogy Jézuson keresztül
világosan megmutattam, hogy a
leggyengédebb szavaim és a legkedvesebb
pillantásaim azoknak szólnak, akik a legtöbbet
vétkeztek? Hogyan hirdethetnék egy tanítást a
világban, és hogyan tehetném az ellenkezőjét
az örökkévalóságban? (27, 41)
27 Életed keserves és nehéz időszakaiban
vigasztaljon az a gondolat, hogy bölcs és
tökéletes törvényem mindent megítél.
28 A ti fájdalmatokban találtattam meg, hogy
abban keressetek engem. Azért sújtottalak
titeket szegénységgel, hogy megtanuljatok
kérni, alázatosnak lenni és megérteni
másokat.
29 Még a mindennapi kenyereteket is
elvettem, hogy megmutassam nektek, hogy
aki a bizalomban marad, olyan, mint a
madarak, amelyek nem aggódnak a holnap
miatt: látják a hajnalt felkelni, mint jelenlétem
jelét, és amikor felébrednek, első dolguk, hogy
éneküket hálaadó imaként és bizalmuk
bizonyítékaként elküldik. (5, 55 - 57)
30. Néha te mondod nekem: "Uram, ha
mindenem meglenne, ha semmiben sem
szenvednék hiányt, együttműködnék lelki
munkádban, és gyakorolnám a szeretetet." De
tudjátok, hogy emberi lényekként instabilak
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vagytok, és hogy minden mai döntésetek,
mivel semmitek sincs, megváltozna, ha
megadnék nektek mindent, amire vágytok.
31 Csak Isten szeretete a gyermekei iránt
változatlan.
32 Előre tudom, hogy ha gazdag ajándékokat
adnék nektek, akkor veszítenétek, mert
ismerem a döntéseiteket és a
gyengeségeiteket. (9, 55 - 57)
33 Amikor azt mondtam nektek, hogy
mondjatok le az élvezetekről, félreértettétek a
szavamat, és végül azt gondoltátok, hogy
jobban tetszik nekem, ha szenvedni látlak
titeket, mint ha örülni látlak titeket; Én vagyok
az, aki azt mondta nektek, hogy mondjatok le
az élvezetekről; Én vagyok az, aki azt mondta
nektek, hogy mondjatok le az élvezetekről.
34 Ha én vagyok a ti Atyátok, hogyan
gondolhatjátok, hogy inkább sírni akarlak látni
titeket, mint mosolyogni?
35. Amikor azt mondtam nektek, hogy
mondjatok le az élvezetekről, csak azokra
gondoltam, amelyek károsak a szellemre vagy
károsak a testre. De én azt mondom, hogy
olyan jótékony kielégülést kell szerezned a
lelked és a szíved számára, amilyenre csak
lehetőséged van. (303,27)
36. Még csak nem is kértem, hogy higgyetek
Bennem, amikor ide találtatok. Én voltam az,
aki előrementem és bizonyítékot adtam
nektek azáltal, hogy meggyógyítottam a fizikai
betegségeiteket, békét adtam a lelketeknek,
vagy valami olyasmit, amiről azt hittétek, hogy
elérhetetlen.
37 Akkor, amikor hittetek bennem, és
hűségesen elköteleztétek magatokat
törvényem teljesítésének, mindenkinek
megmutattam a kötelességét, hogy ne
tévedjen el, és csak a neki járó részt vegye el,
irgalmasságot és szeretetet adva testvéreinek,
ahogyan én is tettem veletek.
38. Úgy gondolod, hogy mindenki, aki tanít,
tanító? Azt hiszitek, hogy mindazok, akik Isten
szolgáinak nevezik magukat, az Én küldötteim,
vagy hogy Én adtam nekik a munkát, amit
végeznek? Hiszed-e, hogy mindazok, akik a
világban uralkodnak, kormányoznak és
igazgatnak, rendelkeznek a szükséges
képességekkel e munka elvégzéséhez? Nem,
emberek! Milyen kevesen vannak azok, akik
valóban elvégzik a rájuk bízott feladatot!
Miközben egyesek olyan pozíciót bitorolnak,

amely nem az övék, azok, akiknek azt kellene
betölteniük, lealacsonyítva és visszaszorítva
látják magukat. (76, 36 - 37)
39. Ne gondoljátok, hogy megbántódom, ha
valaki nem hisz jelenlétemben ezen az
eseményen, mert semmi sem befolyásolja az
igazságomat. Hány ember kételkedett egy
olyan isteni lény létezésében, aki a
világegyetem minden csodáját
megteremtette, és mégis, emiatt a Nap nem
szűnt meg fényt adni nekik. (88, 7)
40. Ma megnyitjátok szívetek és elmétek
ajtaját tanításom fénye előtt. Milyen
cselekedetekkel fogtok dicsőíteni Engem?
41. Mindannyian csendben vagytok; a szellem
csendben van előttem, és a test is. Hajoljatok
meg és alázzátok meg magatokat. Mégsem
akarom, hogy gyermekeim megalázkodjanak
előttem. Azt akarom, hogy méltóak legyenek
arra, hogy felemeljék arcukat és ránézzenek az
enyémre, mert nem szolgákat vagy
rabszolgákat keresek, nem olyan
teremtményeket keresek, akik törvényen
kívülieknek, kitaszítottaknak érzik magukat,
hanem gyermekeimhez jövök, akiket annyira
szeretek, hogy Atyám hangját hallva
felemelhessék lelküket a felfelé vezető úton.
(130, 39 - 40)
42. Kedves tanítványok, kövessétek buzgón a
munkámat, kövessétek az utasításaimat, és
ezzel tanúságot fogtok tenni rólam. A
Szűzanya, szerető Édesanyátok is leszáll
hozzátok, és kegyelemmel tölt el benneteket,
megtanít a tökéletes szeretetre, és az
irgalmasság forrásává változtatja szíveteket,
hogy a szeretet nagy műveit végezhessétek
embertársaitok és asszonyaitok között, és
megismerjétek az igazságot. Ő az Én társam,
és az Én Szavam mint Tanító és mint Bíró
mellett ott van az Ő Szava mint Anya és mint
Szószóló is. Szeressétek Őt, emberek, és
hívjátok segítségül az Ő nevét. Bizony
mondom nektek, Mária figyel titeket, és
mellettetek áll, nemcsak a megpróbáltatások
napjaiban, hanem örökké. (60, 24)
43 Máriás népnek neveztelek titeket, mert
tudjátok, hogyan kell szeretni és elismerni az
Isteni Anyát, és úgy jönni hozzá, mint a
gyengédséget kereső gyermek, vagy mint a
közbenjárást kérő bűnös.
44. Mária jelenléte a világban az emberek
iránti szeretetem bizonyítéka. Az ő tisztasága
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egy mennyei csoda, amely megmutatkozik
neked. Tőlem jött le a földre, hogy asszonnyá
váljon, hogy méhében kicsírázzon az isteni
mag, Jézus teste, amelyen keresztül az "Ige"
beszélni fog. A jelenben ez újból feltárul. (5, 9
- 10)
45 Szükséges, hogy az emberi szív
mélységeiből megismerje azt a drága
üzenetet, amelyet a Lélek hozott neki a
világba, és miután megismerted a teljes
igazságot, ki kell vetned szívedből minden
bálványimádó és lelkes imádatot, amelyet neki
szenteltél, és helyette felajánlod neki lelki
szeretetedet. (140, 43)
46 Némelyek azt mondják nekem: "Uram,
miért nem engeded, hogy mindannyian
lássunk téged, mint testvéreink, akik azt
vallják, hogy látnak téged?".
47. Ó, gyenge szívek, amelyeket látni kell,
hogy elhiggyétek! Milyen értéket találtok
abban, hogy Jézust emberi formában
látomásban látjátok, még akkor is, ha
szellemetek végtelenül és tökéletesen
érzékelhet Engem a szeretet, a hit és az Isteni
Lényegembe vetett érzés által?
48 Rosszat teszel, amikor irigyled azokat,
akiknek megvan az az ajándékuk, hogy a
szellemit korlátozott módon ábrákban vagy
szimbólumokban lássák: mert amit ők látnak,
az nem pontosan az isteni, hanem egy
szimbólum vagy allegória, amely a szellemiről
beszél nekik.
49 Elégedjetek meg ajándékaitokkal, és
kutassátok a tanúságtételeket, amelyeket
kaptok, keresve mindig az értelmet, a
világosságot, a tanítást, az igazságot. (173, 28 30)
50. Soha ne tévesszétek meg tanításaimat.
Mutassátok be Munkámat úgy, mint egy
könyvet, amely csak tisztaságot tartalmaz, és
amikor befejezitek az utatokat, elfogadlak
benneteket. Nem fogom nézni a lelketeken
lévő foltokat, és meg fogom adni nektek Isteni
Csókomat, ami a legnagyobb jutalom lesz,
amikor eléritek az Ígéret Földjét. Mert egy
marék magot adtam nektek ezúttal, hogy
megtanuljátok, hogyan kell vetni a gyümölcsös
mezőkön, és ott szaporítani. (5, 27)
51. Értékeljétek a felelősségeteket, kedves
emberek, gondoljatok arra, hogy egy
elveszített nap egy olyan nap, amikor
késleltetitek ennek az örömhírnek az

eljövetelét embertársaitok szívébe - hogy egy
elveszített tanítással eggyel kevesebb
kenyeret tudtok felajánlani a rászorulóknak.
(121, 40)
52. Már ismeritek e fa gyümölcsének ízét, és
figyelmeztetlek benneteket, hogy a jövőben
ne hagyjátok magatokat megtéveszteni a
hamis próféták által; de "őrizzétek"
embertársaitokat is azáltal, hogy
megtanítjátok őket felismerni tanításom
lényegét.
53 Meg van írva, hogy távozásom után hamis
próféták jelennek meg, akik azt mondják
népemnek, hogy ők az én követeim, és az én
nevemben jönnek, hogy folytassák azt a
munkát, amelyet én végeztem közöttetek.
54. Jaj nektek, ha hamis próféták és hamis
tanítók előtt hajlotok meg, vagy ha szellemi
tartalom nélküli szavakat fűztök tanításomhoz,
mert akkor nagy zűrzavar lesz! Ezért mondom
nektek újra és újra: "Figyeljetek és
imádkozzatok". (112, 46 - 47)
55 Ha nem vagytok felkészülve, idegen
hangokat hallotok majd, amelyek
megzavarnak titeket, és azután megzavarják
velük a ti testvéreiteket is.
56. Arra kérlek benneteket, hogy legyetek
éberek, hogy amint ezek a megnyilvánulások
véget érnek, ne próbáljátok meg újra felvenni
őket, mert nem a fény szellemei fognak
megnyilvánulni, hanem zavarodott lények,
akik le akarják rombolni azt, amit korábban
felépítettetek.
57 Másrészt, aki tudja, hogyan kell felkészülni,
aki ahelyett, hogy kitűnni akarna, arra
törekszik, hogy hasznos legyen, aki ahelyett,
hogy siettetné az eseményeket, türelemmel
vár, az tisztán fogja hallani tanításomat, amely
a benne rejlő adottságokon keresztül eléri a
lelkét: Az ihlet, az intuíció és az előrelátás
adományai az ima, a spirituális látás és a
prófétai álmok révén. (7,13 - 14)
58. Ma ránéztek ezekre a hanghordozókra,
akik extázisban beszélnek hozzátok, és
bármennyire is hitetlenkednek egyesek, azt
gondoljátok, hogy megnyilvánulásom
lehetséges ezeken az adókon keresztül. De
amikor az emberek azt látják, hogy a
tanítványaim isteni kinyilatkoztatásokat
hirdetnek normális állapotukban, kételkedni
fognak bennük.
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59 A gyülekezetedben megjelennek majd
azok, akik kételkednek, amikor hallanak téged
az én sugallatom alatt beszélni, és nagy
felkészültségre és szellemi tisztaságra lesz
szükséged ahhoz, hogy hitet találj. (316, 52 53)
60. Ha utatokon olyan embereket láttok, akik
cselekedeteik vagy gondolkodásmódjuk révén
szellemi lemaradást mutatnak
kinyilatkoztatásaim előtt, ne csalódjatok, mert
tudnotok kell, hogy soha nem minden ember
járt egyforma tempóban. Bízzatok abban, hogy
már most meghagyom nekik azokat a
szavakat, amelyek felébresztik őket, amikor
eljön az idő.
61 Ezeket a szavakat, amelyeket ti most nem
érthettek, ezek az emberek meg fogják érteni.
(104,42 - 43)
62. Fanatizmus nélkül higgy és cselekedj.
Emelkedjetek fel, és helyezzétek magatokat
egy olyan szintre, ahonnan minden
embertársatokat taníthatjátok, tekintet nélkül
dogmákra vagy hiedelmekre.
63 Ne habozzatok jót tenni egy rászoruló
emberrel, csak azért, mert elmaradott vagy
tökéletlen istentiszteletet gyakorol. Ehelyett
hagyd, hogy önzetlen munkáddal megnyerd a
szívét.
64 Ne zárkózzatok be csoportokba, és ezzel ne
korlátozzátok a tevékenységetek hatókörét.
Légy világosság minden léleknek és balzsam
minden bánatnak. (60, 27)
65. Ha embertársaitok megvetően beszélnek
rólatok, mert válaszoltatok a hívásomra,
csukjátok be a fületeket és hallgassatok; ők
tudatlanok. De ha ezt az ügyet arra
használjátok fel, hogy elítéljétek őket, jaj
nektek, mert már megvilágosodtatok a
lelkiismeretetek fényétől, és tudjátok, mit
tesztek. (141,27)
66. Ezért, népem, ne követeljétek meg minden
embertől, hogy úgy gondolkodjon és higgyen,
ahogyan ti. Soha nem szabad elítélni az
embereket, soha nem szabad ítélkezni vagy
büntetést kiszabni arra, aki nem hallgat rád,
aki nem fogadja el a javaslataidat, a
tanításaidat vagy a tanácsaidat. Minden
embertársatokra ugyanolyan mély tisztelettel
és valódi lelki szeretettel kell tekintenetek.
Akkor megtudjátok, hogy mindenki a
vallásgyakorlásában, a tanításában, a
viselkedésében eljutott arra a pontra, amelyre

szellemi képessége jogosította fel; és arra a
pontra, ahol az embereket látjátok, a saját
fejlődésük vezette el őket. (330, 29)
67 Még most is azt mondom nektek, hogy
nem vagytok többek, mint bárki más, hogy az
a hiedelem, amelyet dédelgettetek, hogy
kiváltságos lények fajának tartoztok, téves;
mert a Teremtő az összes teremtménye iránti
tökéletes szeretetében senkit sem részesít
kiváltságban.
68. Azért mondom ezt nektek, mert holnap
fogjátok bemutatni embertársaitoknak azt a
Tanítást, amelyet ebben a pillanatban hoztam
nektek, és nem akarom, hogy az utánatok
jövők számára felsőbbrendű lénynek tűnjetek,
és azt sem akarom, hogy úgy tűnjön, hogy az
érdemetek méltóvá tett benneteket arra, hogy
egyedül ti hallgassátok szavamat.
69 Megértőnek, alázatosnak, egyszerűnek,
nemesnek és irgalmasnak kell lennetek,
testvéreim.
70. Erősnek kell lenned, de nem arrogánsnak,
hogy ne alázd meg a gyengéket. Ha azonban
nagy tudással rendelkeztek tanításaimról, soha
ne dicsekedjetek tudásotokkal, nehogy
embertársaitok alacsonyabb rendűnek érezzék
magukat nálatok. (75, 17 - 19)
71. Még itt, a munkásaim között is hányan
vannak, akik anélkül, hogy megértették volna
Tanításomat, felsőbbrendű, csodálatra és
tiszteletre méltó lényeknek tartották magukat,
amikor tudták, hogy szellemi ajándékkal
vannak felruházva. Ebben a tekintetben
megkérdezem, hogy helyeselhetitek-e, hogy
egy felsőbbrendű szellem büszke legyen az
adottságaira, amikor az alázat és a szeretet az
alapvető tulajdonságai, amelyekkel
rendelkeznie kellene? (98, 15)
72. Emlékezz arra, amit egyszer mondtam
neked: Nem azért teremtettelek titeket, hogy
olyanok legyetek, mint az élősködő növények.
Nem akarom, hogy megelégedj azzal, hogy
nem ártasz senkinek. Szeretném, ha
elégedettséget találnál a jótettben. Aki nem
tesz jót, bár megtehetné, több rosszat tett,
mint az, aki, mivel nem volt képes jót
cselekedni, a rosszra szorítkozott, mert csak
azt tudta, hogyan kell cselekedni. (153, 71)
73. Ó, szeretett gyermekeim, ti, akik úgy
szomorkodtok, mint az elveszett bárányok, és
félelemmel teli hangon kiáltotok Pásztorotok
után! Ha becsukod a szemed a téged
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körülvevő valóság előtt, akkor a végén azt
gondolod, hogy én vagyok az oka minden földi
nyomorúságodnak; mások azt hiszik, hogy
közömbös vagyok a szenvedéseik és
problémáik iránt.
74 Milyen hálátlan vagy, amikor így
gondolkodsz Atyádról, és milyen igazságtalan
vagy, amikor megítéled az én tökéletes
igazságosságomat!
75. Azt hiszed, nem hallom, amikor azt
mondod, hogy csak keserűségből táplálkozol;
hogy a világ, amelyben élsz, egy boldogság
nélküli világ, és hogy az életnek, amelyet élsz,
nincs létjogosultsága?
76. Csak akkor érzel engem, amikor azt
gondolod, hogy büntetlek, hogy megtagadok
tőled minden kegyelmet, megfeledkezve
Atyád gyengédségéről és jóságáról:
panaszkodsz az életedre, ahelyett, hogy
áldanád az ő jótéteményeit.
77 Ez azért van, mert becsukod a szemed az
igazság előtt, és csak fájdalmat és könnyeket
látsz a környezetedben, és kétségbeesésbe
esel, mert azt hiszed, hogy minden meg nem
térül.
78 Mennyire más lenne az életed, ha e
lázadás, e megértés hiánya helyett az első
gondolatod minden nap az lenne, hogy áldd
Atyádat, és az első szavaid a hálaadás szavai
lennének a sok jótéteményért, amit az ő
szeretete adott neked!
79. De már nem vagytok képesek érezni
ezeket az erényeket, mert a "test" [lélek]
megzavarta a szellemeteket, és elfelejtettétek
tanításomat; ezért beszélek nektek ezekről az
érzésekről, amelyeket száműztetek a
szívetekből. (11, 4 - 9)
80. Vétkeztetek, megszegtétek a házasságot,
bűnöket követtetek el, és most, szembesülve
szavam igazságával, amely megmutatja nektek
vétkeiteket, elfelejtitek vétkeiteket, és azt
hiszitek, hogy a ti Uratok igazságtalan, amikor
megpróbáltatásokról és vezeklésről beszél
nektek. (17, 33)
81. Nagymértékben próbára tettek
benneteket, kedves diákok. Mivel minden
próbatétel rejtélyt rejt magában számodra,
nem tudod, hogy azért van-e, hogy
megerősítsen a harcban, hogy felfedjen
valamit, amit nem tudsz, vagy hogy vezekeljen
valamilyen bűnért. De soha ne hátráljatok meg
a próbatételek elől, mert nem azért küldték

őket, hogy ezt tegyék; és ne győzzék le erkölcsi
vagy szellemi erőtöket. (47, 26)
82. Miért félnek sokan közületek attól, hogy
sorsotokat megpróbáltatásokkal, fájdalmakkal,
büntetésekkel vagy szenvedésekkel jegyeztem
fel? Hogyan gondolhatod, hogy Ő, aki
tökéletesen szeret téged, egy tövisekkel teli
utat ad neked? Bizony mondom nektek, az az
út, amely boldogtalan és
szerencsétlenségekkel teli, az az út, amelyet
akaratotok szerint választotok, azt gondolva,
hogy abban örömöket, szabadságot és
boldogságot találtok, anélkül, hogy
megértenétek, hogy pontosan ez az az út,
amely számotokra van rendelve, és amelytől
elfordulsz, és amelyben megtalálod az igazi
békét, biztonságot, erőt, egészséget,
egészséget, jólétet és bőséget.
83. Ez az út, amelyet Tanításomban felkínálok
nektek, az az út, amely a teremtés óta
biztosított a szellemetek számára, hogy végül
megtaláljátok benne azt, amire vágytok. (283,
10 -11)
84. Felületesen ítélkeztek, mintha gyerekek
lennétek, anélkül, hogy belegondolnátok, hogy
a megpróbáltatások, amelyek gyötörnek
benneteket, a saját művetek. Ezért, amikor
rátok szabadulnak, azt kívánjátok, hogy
távolítsák el őket tőletek, hogy sorsotok
megváltozzon, hogy ne szenvedjetek, hogy ne
igyátok többé a szenvedés poharát.
85 Ennek az az oka, hogy nem tudtok a
valóságba hatolni szellemi látásotokkal, hogy
megértsétek, hogy amit arattok, azt
magatoknak vetettétek, és hogy minden
fájdalmat magatoknak okoztatok.
86. Nem, ti soha nem értettétek meg, hogyan
hatoljatok be az igazságba, és ezért van az,
hogy amikor a fájdalom a szívetekbe hatol, úgy
gondoljátok, hogy egy isteni igazságtalanság
áldozatai vagytok. Mégis azt mondom nektek,
hogy Istenben a legkisebb igazságtalanság sem
lehet.
87. Isten szeretete változatlan, változatlan és
örökkévaló. Ezért aki azt hiszi, hogy az isteni
szellemet megszállhatja a harag, a harag és a
düh, az nagy tévedésben van. Ilyen
gyengeségek csak akkor képzelhetők el az
emberekben, ha hiányzik belőlük a lelki
érettség és a szenvedélyek feletti uralom.
88. Időről időre elmondod nekem: "Uram,
miért kell "megfizetnünk" a nem a mi műveink
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következményeit, és miért kell learatnunk
azokat a keserű gyümölcsöket, amelyeket
mások termeltek?" - Erre azt válaszolom, hogy
ezt nem értitek, mert nem tudjátok, hogy kik
voltatok és milyen műveitek voltak. (290, 9 12)
89. Kedves emberek: Szívetek elégedettséggel
telik meg a gondolatra, hogy ebben a
"Harmadik Korban" az Én tanítványaim
vagytok. Én azonban azt mondom nektek,
hogy soha ne engedjétek, hogy a hiúság
elvakítson benneteket. Mert ha engedsz
ennek a gyengeségnek, akkor többé nem
hallgatsz a lelkiismeretedre, amikor az vádol
téged a vétkeid miatt. Aki nem kezdi el
tisztítani és finomítani emberi életét, az nem
számíthat arra, hogy szellemileg előrehalad,
mert lépései félrevezetőek lesznek, és
műveiben nem lesz igazságmag.
90. Vegyétek tehát figyelembe, hogy a
leckéimben néha a spirituális tanításból a
tanácsok felé haladok, hogy megfelelően
tudjatok viselkedni emberi életetekben. Aztán
az ember szívéhez beszélek, megújulásra
ösztönzöm, megértetem vele, hogy a hibák
milyen kárt okoznak a testnek és milyen kárt a
léleknek.
91. Mondtam nektek, hogy az az ember, aki
hagyja, hogy a gonoszság uralkodjon rajta,
elfelejtette, hogy a szellemet nem lehet
legyőzni - elfelejtette, hogy az igazi hatalom
abban áll, hogy a gonoszt az erény által
legyőzzük.
92. Ez az ember, akit legyőzött a test,
lealacsonyította magát, megsértette az
önbecsülését, az ember magas pozíciójából
egy szegény teremtéssé süllyedt, aki túl gyáva
ahhoz, hogy harcoljon.
93 Ahelyett, hogy fényt, kenyeret és bort
hozna a házába, ez az ember árnyékot,
fájdalmat és halált hoz, megnehezíti saját,
felesége és gyermekei keresztjét, és
akadályozza mindazok lelki növekedését, akik
körülötte vannak. (312, 32 - 35)
94. Értsétek meg, hogy mindazok, akik
felhagynak a gonosz útjával, a gonosz
hatalmának erejéből veszít valamennyit; hogy
életetek, ha tetteiben, szavaiban és
gondolataiban igaz, jó magot hagy az útjában;
hogy tanácsotok, ha istenfélő szívből
származik, csodákra képes; és hogy az ima, ha
együttérző és szerető gondolatból születik, a

világosság üzenete lesz annak, akiért
imádkoztok. (108, 16)
95. Itt Velem megtisztultok minden
foltotoktól. Bárcsak egész életedben
megőrizhetnéd ezt a tisztaságot! De a
spiritualitásnak és a testvériségnek ez a
légköre, amelyet a közösség és a tanítás eme
óráiban teremtetek, nem uralkodik a világban.
A levegőt, amit belélegzel, megmérgezi a bűn.
96. De éreztétek, hogy amilyen mértékben
magatokévá teszitek Tanításomat, a világgal
összekötő lánc egyik láncszeme a másik után
fokozatosan leesik rólatok. (56, 26- 27)
97. Legyetek mindig éberek, mert utatokon
lesznek, akik azt mondják majd, hogy Hozzám
tartoznak; de ne higgyetek nekik az első
pillanattól kezdve, higgyetek azokért, akik
alázattal, bölcsességgel és szeretettel vallják.
98. Mások azt fogják mondani nektek, hogy
kapcsolatban állnak Velem, miközben ők az
elsők, akiket becsapnak. Ezért mindig ébernek
kell lennie a munkájával és a pozíciójával
kapcsolatban. Meg kell nyitnotok a
szemeteket és a fületeket, és sok mindent
meg kell bocsátanotok. (12, 55 - 56)
99 Légy aktív, ne aludj! Vagy meg akarod
várni, amíg az üldözés álmában ér téged? Újra
bálványimádásba fogsz esni? Megvárjátok,
amíg az idegen tanokat erőszakkal vagy
félelemmel kényszerítik rátok?
100 Legyetek éberek, mert hamis próféták
támadnak majd keletről, és összezavarják a
nemzeteket. Egyesítsétek erőiteket, hogy
hangotok az egész világon felcsendüljön, és
időben figyelmeztesse az emberiséget. (61,
25)
101. Nagy szenvedések várnak az
emberiségre; maradjatok éberek és
imádságosak minden fájdalomban és
katasztrófában. Sok szenvedés enyhülni fog,
mások nem fognak megtörténni, mert azok,
akik imádkoznak, megállítják őket.
102. Amikor más felekezetek és eretnekségek
követői látják, hogy nagy tömegek követik ezt
a népet, akkor ezekből a felekezetekből
lesznek, akik üldözni fognak benneteket. De
ne féljetek, mert ha nyugodtak maradtok, a
Szentlélek a világosság szavait fogja ajkatokra
adni, amelyek elhallgattatják azokat, akik
rágalmaznak benneteket.
103. Nem adok nektek gyilkos kardot, hogy
megvédjétek magatokat, hanem a szeretet
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kardját adom nektek. Fényének minden egyes
ragyogása egy erény lesz, amely belőle árad.
104 Mennyi kegyelmet fogtok találni az
Atyától, amikor szavaitokkal meghódítjátok
Munkám üldözőinek tömegeit, és szeretetetek
tetteivel megtérésre késztetitek őket Hozzám!
105. Ez az a tanítás, amelyet a Második
Korszakban adtam nektek, és amelyet már
elfelejtettetek.
106 Az emberi elme megzavarodik, amikor
megpróbálja megérteni a trinitárius-mariánus
szellem tanítását. Az anyagiasult ember
ugyanis ügyetlen a szellemihez. (55, 58 -63)
107. Hányan hagyták az asztalomon az ételt,
amelyet annyi szeretettel kínáltam nekik,
anélkül, hogy hozzá is nyúltak volna. Mikor
fogják újra megtapasztalni a kegyelem olyan
időszakát, mint a mai, amikor arra
rendeltettek, hogy eljöjjenek a földre, hogy
meghallgassák az Igémet?
108. Ezek kemény sziklák, amelyeknek
viharokra és időre van szükségük, hogy
lekopjanak. Az örökségüket mindaddig
visszatartják tőlük, amíg nem tudják, hogyan
kell azt őrizni és értékelni. De újra meg fogják
kapni, mert megmondtam nektek, hogy amit
az Atya a gyermekeinek ad, azt soha nem veszi
el tőlük, hanem megtartja nekik. (48, 8)
109. Néhányan közületek átalakulnak és
felszerelést kapnak tanításom által, hogy el
tudjanak menni megkeresni azokat, akik a
pusztában eltévedtek. Mert én így látom az
emberi életet - sivatagnak. Néhányan egyedül
érzik magukat a lelkek milliói között,
szomjasak, és nincs senki, aki egy kis vizet
kínálna nekik; ez az, ahová új apostolaimat
küldöm.
110. Azt akarom, hogy nevemet egyesek ismét
szeretettel mondják ki, mások pedig
meghatódva hallják. Azt akarom, hogy azok is
megismerjék, akik nem ismerik. Vannak
emberek - idősek, nők és gyerekek -, akik
semmit sem tudnak a létezésemről. Azt
akarom, hogy mindenki megismerjen Engem,
és tudja, hogy Bennem van a legszeretőbb
Atyja - hogy mindenki figyeljen Rám és
szeressen Engem. (50, 3)
111. Az Én Szavam találkozott a ti
egoizmusotokkal. Ezért mondtam nektek,
hogy amit nektek adok, azt hozzátok tudtára
embertársaitoknak. De ti csak az Én
megnyilvánulásaim által akartok megújulni,

anélkül, hogy kötelezettségeket vállalnátok
másokkal szemben.
De a Mester nem azért hívott el benneteket,
hogy haszontalan leckéket tanítson nektek; azt
mondta nektek, hogy tanuljátok meg ezt az
isteni leckét, hogy később az életben
hasznosítani tudjátok, és a felebarátotokra
alkalmazzátok.
113. Ezúttal kinyilatkoztatom nektek, hogy
szellemeteknek régi adóssága van bárkivel
szemben, aki bánattal, szükséggel vagy
kéréssel fordul hozzátok. Gondoljatok arra,
hogy milyen szeretettel helyezem őket
életetek útjába, hogy helyreállításotokat úgy
teljesíthessétek be, hogy aktív szeretetetek
tárgyává teszitek őket. (76, 20)
114. Teljesítsd be, hogy ne kelljen visszatérned
a földre a fájdalom idején, hogy learasd hibáid
vagy önzésed gyümölcsét. Teljesítsd
küldetésedet; akkor te is visszatérsz, de már a
béke idején, hogy megújulva gondozd azt a
magot, amelyet hátrahagytál, amikor
elindultál. Most nem Mózes fog vezetni téged,
hogy megszabadítson, mint az "Első
alkalommal"; a lelkiismereted fog vezetni
téged. (13. 17)
115. Itt sokan vannak azok közül, akik más
időkben törvénytanítók vagy tudósok voltak.
Most az elméjükben felébredt a szellemi
tudás, és meg vannak győződve arról, hogy a
korlátozott emberi tudásban nem fogják
megtalálni a legmagasabb igazságot.
116. Itt vannak azok, akik más korokban
hatalmasak és gazdagok voltak az országban,
és akik most megismerték a szegénységet és
az alázatot. Áldom őket az
engedelmességükért és a tökéletesség iránti
vágyukért. Ez az Én szerető igazságosságom
bizonyítéka, hiszen visszahoztam őket a földre,
hogy megmutassak nekik egy újabb oldalt az
Örök Bölcsesség Könyvéből. (96, 16 - 17)
117. A világ sok örömet ad nektek, amelyek
közül néhányat én adok nektek, néhányat
pedig az ember teremt. Most
megtapasztaltátok, hogy nem tudtátok
megszerezni őket, ami egyesekben lázadást,
másokban pedig bánatot okozott.
118. El kell mondanom nektek, hogy ebben az
időben sokaknak nem szabad elaludniuk, vagy
elveszniük a "test" örömeiben és
kielégülésében, mert a munkájuk egészen
más.
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119. Bizony, mondom nektek, hogy nincs
egyetlen olyan lélek sem az emberiségben, aki
ne ismerte volna az összes élvezetet és ne
evett volna az összes gyümölcsöt. Lelked ma
azért jött (a földre), hogy élvezd az Engem
szeretés szabadságát, és ne válj a világ, az
arany, a kéjvágy vagy a bálványimádás új
rabszolgájává. (84, 47)
120. Nézzétek az embereket, népeket,
nemzeteket, amint életüket adják egy
eszményért. Küzdelmeik tüzében égnek, a
világ dicsőségéről, a vagyonról, a hatalomról
álmodoznak. Meghalnak a föld múló
dicsőségéért.
121 De ti, akik lelketekben egy isteni eszményt
kezdtek lángra lobbantani, egy örökkévaló
dicsőség elérésére törekedve, nem adjátok-e
oda, ha nem is az életeteket, de legalább egy
részét, hogy teljesítsétek embertársi
kötelességeiteket?
122. Láthatatlan csata dúl felettetek, amelyet
csak a felkészültek érzékelnek. Minden
gonoszság, ami az emberekből gondolatokban,
szavakban és tettekben árad, a korok összes
bűne, az összezavarodott emberek és túlvilági
szellemek, az eltévelyedések,
igazságtalanságok, az emberek vallási
fanatizmusa és bálványimádása, az ostoba,
nagyravágyó ambíciók és hazugságok olyan
erőben egyesültek, amely mindent összetör,
megragad és áthatol, hogy ellenem fordítsa. Ez
a hatalom áll szemben Krisztussal. Nagy a
seregük, erősek a fegyvereik, de nem ellenem,
hanem az emberek ellen erősek.
123 Igazságom kardjával harcolok e seregek
ellen, és harcban leszek seregeimmel,
amelyeknek ti is részesei lesztek akaratom
szerint.
124. Míg ez a csata az élvezeteket hajszoló
embereket érinti, nektek, akikre rábíztam a
túlvilági történések érzékelésének ajándékát,
figyelnetek és imádkoznotok kell
testvéreitekért, mert ezáltal magatokért is
figyeltek.
125 Krisztus, a Harcos Herceg, már kivonta
kardját; szükséges, hogy a gonoszt gyökerénél
fogva, mint egy kaszát, elvágja, és sugaraival
fényt teremtsen a világegyetemben.
126. Jaj a világnak és neked, ha ajkaid
hallgatnak! Ti vagytok Jákob szellemi magva,
és neki ígértem, hogy általatok a föld nemzetei
üdvözülnek és áldottak lesznek. Egy

családként egyesítelek benneteket, hogy
erősek legyetek. (84, 55 - 57)
127 Tudom, hogy nagy tettek történtek e nép
kebelében, de nekem elég, ha tudom, még
akkor is, ha nevetek ismeretlen a világ előtt.
128. Csak én tudom, hogy műveidnek
mekkora az igazi értéke, mert még te sem
tudod megítélni őket. Néha egy kis munka
nagyon nagynak fog tűnni számodra,
másoknak pedig még csak nem is fogod
észrevenni, hogy az értékük elérte Engem.
(106, 49 -50)
129. Ti emberek sokasága, akik hallottatok
Engem - mikor fogtok kijönni az
elszigeteltségből és a sötétségből?
Szándékosan késlelteti a felkészülést, mert fél
a konfrontációtól? Bizony mondom nektek,
csak az fél, aki nem készült fel lelkileg; mert
aki ismeri az Igémet, és szereti Urát és
felebarátját, annak nincs mitől félnie, és
ahelyett, hogy kerülné az embereket, igyekszik
találkozni velük, hogy megossza velük, amit
kapott. Miután tanulmányozta és megértette
tanításomat, alkalmazza azt. (107,41)
130. Ez az üzenet minden vallás, minden
szekta és felekezet, valamint az emberek
vezetésének különböző módozatai számára
világosságot hordoz. De mit tettetek az én
szavammal, tanítványok? Így akarod, hogy a fa
kivirágozzon? Hagyjátok, hogy kivirágozzon,
mert hirdetik nektek, hogy később gyümölcsöt
fog teremni.
131 Miért rejtegetitek ezeket az üzeneteket,
és miért nem hozzátok el a világnak az új
korszak meglepetését ezzel a jó hírrel? Miért
nem meritek elmondani a világnak, hogy
Krisztus hangja visszhangzik köztetek?
Beszéljetek és tegyetek tanúságot
tanításomról a szeretet cselekedeteivel; mert
ha egyesek be is zárják a fülüket, hogy ne
halljanak titeket, mások kinyitják, és hangotok
olyan édes és dallamos lesz számukra, mint a
fülemüle éneke. (114, 46)
132. Az emberiség várja az új tanítványaimat;
de ha ti, akik az én munkásaim vagytok, a világ
véleményétől való félelem miatt elhagyjátok a
magot és a mező szerszámait, mi lesz ebből az
emberiségből? Nem éreztétek a küldetésetek
felelősségét?
133. A lelkiismereted soha nem csap be, és
mindig megmondja neked, hogy megtetted-e
a kötelességedet. A szorongás, amit
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tapasztalsz, annak a jele, hogy nem követted
az utasításaimat. (133, 10)
134. Néha panaszkodtok, hogy az Én Igém
követőinek száma lassan növekszik. De
mondom nektek, hogy panaszkodnotok kell
magatokra, mert az a feladatotok, hogy
növeljétek és sokasítsátok a sokaságot, amely
ezt a közösséget alkotja. De ha a szívetekből
hiányzik a hit, ha a szellemi ajándékaitok nem
fejlettek, ha az elmétekből hiányzik a szellemi
tudás fénye, hogyan fogjátok meggyőzni a
hitetleneket? Hogyan fogjátok őt belsőleg
megmozgatni hitetekkel és szeretetetekkel, ha
ezek az erények nem fejlődtek ki a
szívetekben?
135. Aki nem érti, az nem vezethet
megértéshez; aki nem érez, az nem ébreszt
érzelmet. Most már érted, miért dadogott és
dadogott a szád, amikor szembesültél azzal,
hogy tanúságot kell tenned az Igémről.
136. Aki szeret, annak nem kell dadognia, aki
hisz, az nem fél. Aki érez, annak sok
lehetősége van arra, hogy bebizonyítsa
őszinteségét és igazát. (172, 24 - 26)
137. Ma meg akarjátok magyarázni, hogy
miért vagytok Izrael, és miért nincsenek
érveitek; meg akarjátok magyarázni, hogy
miért vagytok spirituálisak, és miért nincsenek
szavaitok. Megpróbálod megmagyarázni, hogy
mik a szellemi ajándékaid, és nincsenek meg a
bizonyítékaid és a szellemi fejlődésed ahhoz,
hogy meggyőzően megmagyarázd őket. De
amikor a felfelé irányuló fejlődésetek
valósággá válik, a szükséges szavak repülni
fognak, ahogy a szeretet műveivel
elmagyarázzátok, hogy kik vagytok, ki tanított
benneteket és hová tartotok. (72, 27)
138. Én mondom neked: Mire vársz, hogy
megoszd a jó hírt? Prófétálni fogsz a
romokról? Mindent elmondok nektek, és
mindent kinyilatkoztatok nektek, hogy mindig
bölcs választ tudjatok adni minden kérdésre,
amit embertársaitok feltesznek nektek. Ne
feledje, hogy komoly érvekkel fogják támadni,
amelyek félelemmel töltik el azokat, akik
nincsenek felkészülve.
139. Jegyezzétek meg az Igémet, és ne
feledjétek el a nagy csodákat, amelyekkel
megajándékoztalak benneteket, hogy
mindegyikőtök élő tanúbizonysága legyen az
igazságomnak. Akkor az, aki megvizsgál titeket
és belenéz az Igémbe, látni fogja, hogy az nem

mond ellent annak, amit a múltban mondtam
nektek és prófétáltam nektek.
140 A harc nagy lesz - olyan nagy, hogy
néhányan, akik tanítványaim voltak,
félelemmel lesznek tele, és megtagadnak
Engem, azt mondván, hogy soha nem hallottak
Engem.
141. Azokat, akik hűségesek maradnak
parancsaimhoz, és szembenéznek a harccal,
olyan köntösbe burkolom, amely alatt
megvédik magukat, és sértetlenül átjutnak
minden kritikus helyzeten.
142. Aki ezt a magot rosszul vet, vagy aki e
munka tisztaságát bemocskolja, arra minden
órában ítélet, emberi üldözés és baj vár.
Mindenki meg fogja ismerni a fát, amely a
gyümölcsének ízéről nőtt.
143. Nagy csodákat tartogatok népem szellemi
küzdelmének idejére - olyan csodákat és
műveket, amelyek megdöbbentik majd a
tudósokat és a tudósokat. Soha nem hagylak
magadra. Ne bosszankodjatok, ha az emberek
gúnyolódnak rajtatok; ne felejtsétek el, hogy a
"második" korszakban a tömeg is gúnyolta a
Mestereteket. (63, 42 - 44)
144. Bizony mondom nektek, a világ ellenetek
van, és ezért felkészítelek benneteket, hogy
tudjátok, hogyan védjétek meg hitetek ügyét a
szeretet és az irgalom fegyvereivel. Mondom
nektek, győzni fogtok, még ha a győzelmetek
nem is ismert.
145. Most az áldozatotok nem véráldozat lesz,
de attól még megtapasztaljátok a rágalmazást
és a megvetést. De a Mester ott lesz, hogy
megvédjen és megvigasztaljon benneteket,
mert egyetlen tanítványt sem hagynak
magára. (148, 17)
146. Emberek, ne szokjatok hozzá többé a
korrupcióhoz, küzdjetek ellene anélkül, hogy a
tisztasággal dicsekednétek, vagy
neheztelnétek embertársaitok vétkeire.
Legyetek diszkrétek, pontosak és jóindulatúak
beszédetekben és tetteitekben, és a világ
hallgatni fog rátok, és odafigyel majd tanító
szavaitokra. Szükséges-e még egyszer
elmondanom nektek, hogy mielőtt átadnátok
ezt a tanítást, meg kell élnetek azt? (89, 66)
147. Szükséges, hogy népem megjelenjen a
nemzetek között, és példát mutasson a
testvériség, a harmónia, a szeretet és a
megértés terén, mint a béke katonája azok
között, akik ismét visszaélnek az isteni
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tanításokkal, hogy veszekedjenek, kárt
tegyenek egymásban és életeket oltsanak ki.
(131, 58)
148 Végül pedig értsétek meg, hogy
mindannyian ugyanazt az Istent szeretitek, és
ne veszekedjetek azon, hogy egyik vagy másik
más formában valósította meg ezt a
szeretetet.
149. Meg kell tanulnod megérteni, hogy
vannak olyan lények, akikben a hiedelmek,
hagyományok és szokások olyan mélyen
gyökereznek, hogy nem lesz könnyű kiirtani
őket, amikor először tanítod őket. Legyen
türelmes, és az évek során sikerülni fog. (141,
9)
150 Ahogy az 1950-es év a végéhez közeledik,
sokan bizonytalanok és kételkedők lesztek.
151. Miért kételkednek egyesek a
kinyilatkoztatásaimban, akik nagyobb
intelligenciával rendelkeznek, mint azok, akik
hisznek a megnyilvánulásomban? Mert nem az
emberi tudás, nem az értelem képes megítélni
az Én igazságomat, és amikor az ember ezt
megérti, félelem fogja el minden újtól, minden
számára ismeretlentől, hogy öntudatlanul
elutasítsa azt.
152. De ti, a gyengék, a tanulatlanok, akik nem
tudtok olyan magasra jutni, mint azok, akiket
az intelligenciájukról ismernek fel, ti vagytok
azok, akik hisznek és képesek elmélyedni a
szellemi misztériumokban. Miért? Mert a
Lélek az, aki feltárja az Örök Életet és annak
csodáit az elmének.
153 Az emberi értelem olyan erőt képvisel,
amellyel most harcolni fogtok, és általa az
ember olyan eszméket és elképzeléseket
teremtett magának a szellemi dolgokról,
amelyek nem a szellem által tárultak fel előtte.
154 Ehhez a küzdelemhez erősnek kell
lennetek - olyan erővel, amely szintén a
lélekből származik. Az erőd soha nem fog a
testedre, sem a pénz erejére, sem a földi
segítő eszközökre épülni. Csak a benned élő
igazságba vetett hited fog győztessé tenni a
konfliktusban. (249, 44 - 46)
155 Ne féljetek, ha tévútra hívnak benneteket
- menjetek mindenkihez. Vegyétek
figyelembe, hogy ez a munka, amely
számotokra igaz, mások számára hamisnak
tűnhet, mert az ő szemükben nem rendelkezik
azzal az odaadással, amelyet a vallások kaptak
az elismerés érdekében.

156. Ha hisztek bennem, ha hiszitek, hogy e
hanghordozók szavaiban kinyilatkoztatom
magam, ne féljetek embertársaitok ítéletétől.
Mert Tanításom olyan ékesszóló, és Üzenetem
olyan sok igazságot tartalmaz, hogy ha
tudjátok, hogyan kell ezeket a fegyvereket jól
használni, aligha fogtok vereséget szenvedni.
157. Senki sem lesz képes elítélni benneteket,
mert buzgón kerestek az igazságot, a
tökéletest. Ezért van mindannyiótoknak szent
joga, és ezért kaptátok meg a szabadságot,
hogy a fény felé törekedjetek. (297, 51 - 53)
158. Amikor elkezditek teljesíteni
küldetéseteket, és elmentek a nemzetekhez, a
legtávolabbi népekhez, még az őserdőkbe is,
találkozni fogtok emberi lényekkel, és
megértetitek velük, hogy mindannyian
testvérek vagytok, tanúbizonyságot adtok
nekik szellemi Tanításomról. Akkor meg fogtok
lepődni a szeretet bizonyítékain, amelyeket én
adok nektek.
159 Ott, a civilizációtól elzárt, de az emberi
romlottságtól távol eső emberek között nagy
szellemi lényeket fogtok felfedezni, akik Izrael
népének sorait gyarapítják.
160 A betegek gyógyító balzsamot kapnak a te
utadon, és meggyógyulnak; a szomorúak
utoljára sírnak, de könnyeik örömkönnyek
lesznek.
161 E bizonyítékok miatt, amelyeket adtok, a
sokaság áldani fogja az Urat és tanítványait;
dicsérni fognak titeket, mint azon a napon,
amikor a ti Mesteretek bevonult
Jeruzsálembe.
162. De még azok között is, akik szurkolnak
nektek, lesznek férfiak és nők, akik tele vannak
a ti szellemi ajándékaitokkal. Egyeseknél a
prófécia ajándéka megdöbbent majd
benneteket; másoknál gyógyító balzsamom
kimeríthetetlen lesz; másoknál szavam
kristályvízként fog áradni. Így fogjátok látni,
hogy a Szentlélek ajándékai kimeríthetetlen
magként jelennek meg testvéreitek között.
(311, 38 - 40)
163. Emberek, most a béke látszata uralkodik
a nemzetekben, de ti nem fogjátok hirdetni,
hogy eljött a béke. Fogd be a szád. Az igazi
béke nem nyugodhat a félelem vagy az anyagi
kényelem alapjain. A békének a szeretetből, a
testvériségből kell fakadnia.
164 Az emberek ma homokra és nem sziklára
építenek, és amikor a hullámok újra
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felemelkednek és megütik ezeket a falakat, az
épület összeomlik. (141,70 - 71)
165. Az "Első Korszak" óta szóltam hozzátok
prófétáimon keresztül, hogy vezesselek
benneteket, de nem azért, hogy
kényszerítselek benneteket Törvényem
teljesítésére.
166. De az idő eltelt, és az emberi szellem
fejlődött, megérett, és most már képes
megérteni a saját küldetését, mint szellem. Az
emberiség, amely oly közel van a szakadékhoz,
a kárhozathoz, lelki segítségre szorul tőletek.
167. Ez a csata, a végső csata, a legszörnyűbb
és legszörnyűbb csata a sötétség és a Fény
között. A sötétség összes szelleme egyesül
ebben az időben, és a Fény összes
szellemének szembe kell néznie ezzel az
erővel.
168. Ti, akik hallottatok Engem, akik a
Szentlélek fényét hordozzátok magatokban,
ébredjetek fel! Ne vesztegessétek az időt földi
örömökre, átmeneti célokra. Törekedjetek az
emberiségért, törekedjetek arra, hogy az Atya
Országa eljöjjön ebbe a világba. Ezt a küldetést
adom mindenkinek, a legkevésbé képzettektől
a legműveltebbekig.
169 A szellemi világ veletek van, és
mindenekelőtt az Atya, aki tele van
szeretettel, tele van könyörületességgel - az
Atya, aki végtelen fájdalommal látja a
fájdalmat, amelyet az emberek egymásnak
okoznak.
170 Ez a világosság harca a sötétség ellen, és
mindannyiótoknak addig kell harcolnia, amíg
győzelmet nem arat. (358, 20-23)

3 De nagy volt a ti csodálkozásotok, amikor
megtudtátok, hogy Isten gondolkodásában
nem lehet sem harag, sem harag, sem
ellenszenv. Bár a világ sír és gyászol, mint még
soha, ennek nem az az oka, hogy az Atya ezt a
gyümölcsöt adta neki enni és ezt a poharat
inni, hanem az, hogy ez az az aratás, amit az
emberiség most learat a cselekedetei miatt.
4 Igaz, hogy mindazokat a káros dolgokat,
amelyek ebben az időben elszabadulnak,
megjövendölték nektek. De ne gondoljátok,
hogy azért, mert bejelentették nektek, Uratok
büntetésként küldi őket nektek. Éppen
ellenkezőleg, én mindig is figyelmeztettelek
benneteket a rosszra, a kísértésekre, és
segítettem nektek, hogy felépüljetek a
bukásokból. Sőt, minden szükséges eszközzel
elláttalak benneteket, hogy megmentsétek
magatokat. De azt is észre kell vennetek, hogy
mindig is süketek és hűtlenek voltatok
felhívásaimhoz. (160, 40-41).
5 Jaj azoknak, akik nem igyekeznek ilyenkor
meggyújtani lámpásukat, mert becsapják őket!
Nézzétek, hogy az árnyékok még mindig
mindenütt uralkodnak, pedig ez a fény
évszaka!
6. Tudjátok az Igémből, hogy ezt a nemzetet
[Mexikót] választottam ki, hogy
kinyilatkoztassam magam neki a "Harmadik
Eljövetelem" alkalmával; azonban nem
tudjátok ennek okát. A Mester, aki nem szeret
titkot tartani a tanítványai előtt, titok volt
előtted. Azért jön, hogy kinyilatkoztassa
nektek mindazt, amit tudnotok kell, hogy
pontosan tudjatok válaszolni azoknak, akik
kérdeznek titeket.
7 Láttam, hogy a föld e szegletének lakói
mindig is kerestek Engem és szerettek Engem,
és bár imádatuk nem volt mindig tökéletes,
elfogadtam szándékukat és szeretetüket, mint
az ártatlanság, az áldozat és a szenvedés
virágát. Istenségem oltárán ez az illatos virág
mindig jelen volt.
8 Felkészültetek e nagy küldetés teljesítésére
a Harmadik Korban.
9. Ma már tudjátok, hogy köztetek
reinkarnálódott Izrael népe, mert
kinyilatkoztattam őt nektek. Tudjátok, hogy a
lényetekben élő mag és a belső fény, amely
vezérel benneteket, ugyanaz a mag, amelyet
Jákob házába öntöttem az Első Korszakban.

63. fejezet - Tanítások az egyházaknak
és Krisztus minden tanítványának
Krisztus szellemi munkája
1 Örüljetek előttem, szeretett népem,
örüljetek a ti szívetekben, kiáltsatok
örömötökben, mert végre megláttátok az Úr
napját.
2 Féltetek annak a napnak az eljövetelétől,
mert továbbra is úgy gondolkodtatok, mint a
régiek, azt gondolván, hogy Atyátok szíve
bosszúálló, hogy felháborodott a sértések
miatt, amelyeket kapott, és hogy ezért
elkészítette a sarlót, az ostort és a szenvedés
poharát, hogy megbosszulja azokat, akik oly
sokat és oly gyakran megsértették őt.
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10 Lélekben izraeliták vagytok, lelkileg
birtokolva Ábrahám, Izsák és Jákób magvát. Ti
ennek az áldott fának az ágai vagytok, amely
árnyékot és gyümölcsöt ad az emberiségnek.
11 Ezért nevezlek téged elsőszülöttnek, és
ezért kerestelek meg téged ebben az időben,
hogy rajtad keresztül ismertessem meg a
világgal a Harmadik Kinyilatkoztatásomat.
12 Az én akaratom az, hogy "Izrael népe"
szellemileg felemelkedjen az emberiség
között, hogy lássa az igazi "testben való
feltámadást". (183, 33 - 35)
13 Azt gondoltátok, hogy a föld minden
népének adom az én igémet? Nem! És ebben
is hasonlít az új kinyilatkoztatásom a múltbeli
időkhöz, amikor egyetlen népnek nyilatkoztam
meg, akiknek azután az volt a feladatuk, hogy
elindítsák és terjesszék a Jó Hírt, és elvetették
az Üzenetemben kapott magot.
14 Hadd ébredjenek fel a többi népek az új
időkre, amikor látják, hogy árvizek pusztítják
az országokat, háborúk teszik tönkre a
nemzeteket, és dögvészek pusztítják az életet.
Ezek a népek - akik tudományaikban
elbizakodottá váltak és elaludtak templomaik
pompájában - nem fogják felismerni szavamat
ebben a homályos formában, és nem fogják
érezni kinyilatkoztatásomat szellemben. Ezért
a földet először meg kell rázni, és a természet
azt fogja mondani az embereknek:
"Beteljesedett az idő, és az Úr eljött
hozzátok".
15. Ahhoz, hogy az emberiség felébredjen,
hogy kinyissa a szemét és megerősítse, hogy
Én vagyok az, aki eljött, először meg kell
sebezni az ember hatalmát és arroganciáját.
De a ti feladatotok az, hogy figyeljetek,
imádkozzatok és készüljetek. (62, 53)
16. Egyszer megígértem nektek, hogy
visszatérek az emberiséghez, és azért vagyok
itt, hogy teljesítsem ezt az ígéretemet, még
akkor is, ha már sok évszázad eltelt. Lelked
békevágyával, igazságéhségével,
tudásvágyával vágyott Jelenlétemre, és
Lelkem leszállt, hogy meghallgass egy tanítást,
amely megfelel annak az időnek, amelyben
élsz. Hogyan akarhatnak az emberek továbbra
is úgy élni, ahogyan élnek? Nem felel meg
többé a kornak, hogy továbbra is a spirituális
stagnálásban vagy a rituálék és hagyományok
gyakorlásában való szellemi tétlenségben
maradjunk. (77, 19)

17. Sok elismert műveltségű ember a világon
nem lesz képes felismerni Engem ebben a
formában, és megtagadnak Engem. De ne
lepődjetek meg ezen, hiszen már régen
bejelentettem nektek, amikor azt mondtam
nektek: "Áldott vagy Te, Atyám, aki
kinyilatkoztatod Igazságodat a kiskorúaknak,
és elrejted a művelt és okos emberek elől." Ez
a te igazságod.
18. Ez azonban nem azért van, mert elrejtem
igazságomat bárki elől, hanem inkább azért,
mert azok, akiknek elméje erőfeszítés nélküli,
a [szellemi] szegénységükben vagy
jelentéktelenségükben jobban tudnak Engem
érezni, míg azok, akik fel vannak ruházva,
akiknek elméje tele van elméletekkel,
filozófiákkal és hittételekkel, nem tudnak
Engem sem megérteni, sem érezni. De az
igazság, amely mindenki számára szól,
mindenkihez el fog jutni a kijelölt időben. (50,
45)
19 A ki ismeri törvényemet, és elrejti azt, nem
nevezhető tanítványomnak. Aki az én
igazságomat csak a szájával, és nem a szívével
közli, annak nem én vagyok a példaképe. Aki
szeretetről beszél, de tetteivel az ellenkezőjét
bizonyítja, az tanításaim árulója.
20. Aki tagadja Mária tisztaságát és
tökéletességét, az bolond, mert
tudatlanságával kihívja Istent és megtagadja
hatalmát. Aki nem ismeri fel az igazságomat a
"Harmadik Korban", és tagadja a szellem
halhatatlanságát, az még mindig alszik, és nem
veszi figyelembe az elmúlt korok próféciáit,
amelyek bejelentették azt a kinyilatkoztatást,
amelyet az emberiség ebben a korban
tapasztal. (73,28 - 29)
21. Eljönnek és próbára tesznek Engem, mert
be akarják bizonyítani nektek, hogy
tévedésben vagytok; ha nem mondom meg
nekik a Nevemet, azt fogják mondani, hogy
nem Én vagyok Én, és ha gonosz szándékkal
benyújtott kérdéseikre válaszolok, még
nagyobb hévvel fognak megtagadni Engem.
22. Akkor elmondom nekik: Aki be akar lépni a
Fény Országába, annak szívből kell keresnie
azt. Aki azonban úgy akar élni, hogy nem ismer
meg Engem, az elrejtette saját lelke elől az
isteni tudást, így minden, ami világosan és
fényesen kinyilatkoztatott, rejtély és titok
marad számára. (90, 49 - 50)
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23. Most már csak ideiglenesen vagyok
veletek, mint egykoron. Már közeledik az idő,
amikor nem fogok többé beszélni hozzátok, de
az emberiség még nem érezte jelenlétemet.
24. A "hegyről", ahonnan Szavamat küldöm
nektek, és ahonnan rátok nézek, ki kell
hirdetnem távozásom előestéjét: "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 sírtam:
"Jeruzsálem, Jeruzsálem, Jeruzsálem, te, aki
nem ismerted a Jóistent, aki veled volt.
25 Nem a világ miatt sírt, hanem az emberek
lelke miatt, akik még világosság nélkül voltak,
és akiknek sok könnyet kellett hullatniuk, hogy
rájöjjenek az igazságra. (274, 68 – 69)
26 Sok évszázad telt el azóta a nap óta, amikor
Jézuson keresztül adtam nektek szavamat és
utolsó intéseimet, de ma Szentlélek
formájában jelenek meg veletek, hogy
beteljesítsem nektek tett ígéretemet.
27 Én nem ember vagyok, hanem Lélekben
jövök, és csak a felvértezettek láthatnak
engem.
28. Míg ti hisztek az Igémben és követnek
Engem, addig mások nem fogadják el a
megnyilvánulásomat, és tagadják azt.
Nagyszerű bizonyítékokat kellett adnom nekik,
és nekik köszönhetően fokozatosan legyőztem
a hitetlenségüket.
29. A szeretet és a türelem, amelyet mindig is
mutattam nektek, megérteti veletek, hogy
csak Atyátok tud titeket szeretni és tanítani ily
módon. Vigyázok rád, és könnyűvé teszem a
keresztedet, hogy ne botladozz. Éreztetem
veled a békémet, hogy bízva bennem követni
tudd az utadat. (32, 4)
30. Szavam, Tanító Beszédem ma úgy tűnik,
hogy csak nektek szól, de valójában
mindenkinek szól, mert bölcsessége és
szeretete átfogja az egész világegyetemet,
egyesítve minden világot, minden
inkarnálódott és reinkarnálódott szellemet.
Jöjj hozzám, ha szükséged van rám; keress
engem, ha elveszettnek érzed magad.
31 Én vagyok a ti Atyátok, aki ismerem a ti
nyomorúságaitokat, és megvigasztallak
titeket. Belétek oltom a szeretetet, amire oly
nagy szükségetek van, magatoknak, és hogy
átadjátok azt a körülöttetek lévőknek.

32 Ha valóban felismeritek jelenlétemet a
bölcsesség által, amelyet e hanghordozókon
keresztül tárok fel, akkor azt is felismeritek,
hogy eljött az idő, hogy elkezdjétek a szellemi
ösvényen való építkezést.
33. Ó, bárcsak sietnének mindazok, akik
elhívottak; bizony mondom nektek, az Úr
asztala tele lenne tanítványokkal, és mindenki
ugyanazt az ételt enné! Azonban nem
mindenki, akit meghívtak, eljött, különböző
foglalkozásokat vállaltak, az isteni meghívást
háttérbe szorítva.
34 Boldogok azok, akiket megerőszakoltak,
mert elnyerték jutalmukat. (12, 76 - 80)
35. Nem mindenki, aki szellemi ajándékokat
kapott ebben az időben, hallgat rám. Nézzétek
meg, hány üres hely van az asztalon, mert
sokan az Én kicsinyeim közül, miután
részesültek egy juttatásban, elmentek, és
elkerülték a felelősséget és a parancsokat. Ó,
ha itt a földön még mindig tudnák, milyen
esküt tettek nekem a szellemek, mielőtt a
földre jöttek! (86, 43)
36. Most hagyom rád a Harmadik
Testamentumot, de még az első kettőt sem
értetted meg. Ha abban a pillanatban
felkészültetek volna, akkor nem lett volna
szükséges, hogy anyagilag hallgassátok az
Igémet, mert akkor lelkileg beszéltem volna,
és ti válaszoltatok volna Nekem a
szeretetetekkel. (86, 49)
37. Ez a "harmadik korszak" fénye. De
gondoljatok arra, aki azt mondja, hogy nem
Isten beszél hozzátok, hanem ez az ember itt.
Bizony mondom nektek, amíg Isteni
Sugárzásom nem világítja meg az elméjét,
addig nem fogjátok tudni kihúzni belőle a
spirituális értékkel és igazsággal bíró szavakat,
még akkor sem, ha halálosan
megfenyegetitek.
38. Semmi különös nincs abban a tényben,
hogy ahogy a szellem a testét használja arra,
hogy beszéljen és megismerjék, úgy azt is
elveszik tőle egy rövid időre, hogy a szellemek
Atyja megismerhető legyen helyette: Istenem.
39. Azért jövök hozzátok, mert nem tudjátok,
hogyan jöjjetek hozzám, és azt tanítom, hogy a
legkedvesebb ima, amely eljut az Atyához, az,
amely a lelketekből csendben fakad. Ez az ima
az, ami vonzza az Én sugaramat, amin
keresztül hallotok Engem. Nem az énekek és
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szavak azok, amelyek az Istenségemnek
tetszenek. (59, 57-59).
40. Nem mondhatjátok, hogy az Én szavam
nem világos, vagy hogy tökéletlenségeket
tartalmaz, mert nem származhat belőlem
kétértelműség. Ha hibát találtok benne, azt a
hang hordozójának rossz közvetítésének vagy
a rossz megértéseteknek tulajdonítsátok, de
soha ne az Én Tanításomnak. Jaj annak a
hanghordozónak, aki megrontja az Igémet! Jaj
annak, aki rosszul adja tovább Tanításomat, és
lejáratja azt, mert megtapasztalja
lelkiismerete szüntelen szemrehányását, és
elveszíti lelke békéjét! (108, 51)
41 Hogy találkozzam veletek, mondom nektek:
Ha nem akarjátok, hogy bűnös testeket
használjak arra, hogy szeretetemet adjam
nektek, mutassatok nekem egy igazat, egy
tisztát, mutassatok nekem valakit közületek,
aki tudja, hogyan kell szeretni, és
biztosíthatlak benneteket, hogy használni
fogom őt.
42 Értsétek meg, hogy arra használom
magamat, hogy bűnösöket hozzak; mert nem
azért jöttem, hogy az igazakat üdvözítsem: ők
már a világosság országában vannak. (16, 25)
43. Figyeld meg, hogy ez a mag, bár rosszul
gondoztad, nem hal el; nézd meg, hogyan
győzi le a sötétséget és a buktatókat, az
akadályokat és a megpróbáltatásokat, és
napról napra tovább csírázik és növekszik.
Mert ez a mag nem hal meg: mert az igazság
halhatatlan, örökkévaló.
44 Ezért látni fogjátok, hogy amikor ez a
tanítás időnként eltűnni látszik, éppen akkor új
és gazdag hajtások bújnak elő, hogy segítsék
az embereket, hogy újabb lépést tegyenek
előre a spiritualizáció útján. (99, 20)
45 Vizsgáljátok meg tanításaimat, és
mondjátok meg nekem, hogy ez a tanítás
belefér-e valamelyik vallásotokba.
46. Feltártam nektek annak mindenre
kiterjedő jellemzőit és egyetemes jelentését,
amely nem korlátozódik az emberiség egy
részére vagy [bizonyos] népekre, hanem túllép
világotok bolygó körüli pályáján, hogy
magában foglalja a végtelent annak minden
világával együtt, ahol, akárcsak ezen a világon,
Isten gyermekei is laknak. (83, 6)
47. Ismerjétek fel, hogy az én szavam nem egy
új vallás, és nem is lehet az. Ez a munka az a
fényes ösvény, amelyen minden ideológia,

hitvallás és vallás spirituálisan egyesülni fog,
hogy belépjen az Ígéret Földjének kapuján.
(310, 39)
48 Az én tanításom, amellyel a ti lelketek
táplálkozik, tanítókká, a Szentlélek hűséges
apostolaivá alakít titeket. (311, 12)
49. Úgy mutatkoztok be az embereknek, mint
szolgáim, mint a harmadik korszak trinitáriusmáriás spiritualistái - spiritualisták, mert több
szellemnek kell lennetek, mint anyagnak;
trinitárius, mert háromszor kaptátok meg
Kinyilatkoztatásomat; máriás, mert szeretitek
Máriát, egyetemes Édesanyátokat, aki vigyáz
rátok, hogy ne essetek kétségbe az élet útján.
(70, 36)
50 Nem csak azokat nevezik e nép fiainak, akik
az emberi értelem eszközén keresztül
hallották szavamat. Aki felveszi a keresztjét aki szereti ezt a törvényt és szétszórja ezt a
magot, azt munkásnak fogják nevezni az én
szőlőmben, munkám apostolának és e nép
gyermekének, még ha nem is hallott engem
ezen az igehirdetésen keresztül. (94, 12)
51. Hogy gondolhatják azt, hogy - csak azért,
mert különböző gyülekezési helyeken
találkoznak - ez ok arra, hogy távolságot
tartsanak egymástól? Csak a tudatlanság
akadályoz meg benneteket abban, hogy
felismerjétek azokat a lelki kötelékeket,
amelyek az Úr minden gyermekét összekötik.
(191, 51)
52. Amikor egyik vagy másik vagy különböző
gyülekezési helyen részt veszel, és ugyanazt az
igét hallod a képviselőiken keresztül, a szíved
örömmel és hittel telik meg, és ezt a tanítást
igazi bizonyítéknak tekinted arra, hogy ezek a
közösségek a spiritualitásuk miatt egyesülnek.
De amikor egy hibás megnyilvánulás tanúi
vagytok, úgy érzitek, hogy a szívetek
megsebesült, és megértitek, hogy nincs meg
az az egység vagy megnyilvánulás, aminek
léteznie kellene ezen emberek között. (140,
71)
53. Azt akarom, hogy jó és alázatos
tanítványaim legyetek - olyanok, akik nem
tartanak igényt a közösségen belüli
kinevezésekre vagy kitüntetésekre, hanem a ti
ideálotok csak az, hogy az erény által elérjétek
a tökéletességet, és kövessétek az
utasításaimat, hogy az életetek példamutató
legyen. Mi hasznotok lenne a megtisztelő
pozíciókból, címekből vagy nevekből, ha nincs
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meg bennetek az érdem, hogy megfelelően
birtokoljátok őket? (165, 17)
54. Az én Munkám nem egy a sok tanítás
közül, nem egy újabb szekta a világon. Ez a
kinyilatkoztatás, amelyet ma elhoztam nektek,
az Örök Törvény. Azonban mennyi rituálét
adtatok hozzá a spiritualitás és a megértés
hiánya miatt, mennyi szentségtörést, míg
végül el nem torzítottátok. Hány istentiszteleti
cselekedetet vezettetek be Tanításomba,
mondván és elhitetve, hogy mindent, amit
tettetek, Én ihlettem és Én rendeltem el. (197,
48)
55. Hamarosan olyan emberek között találod
magad, akiknek elegük van a külső szektákból
és a "vallási fanatizmusukból". Ezért mondom
nektek, hogy a spiritualizáció üzenete, amelyet
közvetíteni fogtok nekik, friss és üdítő
harmatként fogja elérni a szívüket.
56. Azt gondoljátok, hogy ha fanatikus
szektákkal és a spiritualizációval ellentétes
cselekedetekkel érkeztek hozzájuk, akkor a
világ felismerhet benneteket az isteni üzenet
hordozóiként? Bizony mondom nektek, egy új
szekta fanatikusainak fognak titeket tartani!
57 Tekintettel arra, hogy milyen világosan
beszélek hozzátok, vannak, akik azt mondják
Nekem: "Mester, hogyan lehetséges, hogy
elutasítunk sok olyan istentiszteleti
cselekedetet, amelyet Roque Rojas hagyott
ránk örökségként?".
58. Ezért mondom nektek, hogy a Második
Korszak példáját hoztam nektek, amikor
megértettem az emberekkel, hogy a rituálék,
formaságok, hagyományok és ünnepek
betartása miatt elfelejtették a Törvényt, ami a
lényeg.
59 Emlékeztettelek benneteket Mesteretek e
tettére, hogy megértsétek, hogy még ma is el
kell felejtenetek a hagyományokat és a
szertartásokat, még akkor is, ha azokat Roque
Rochastól tanultátok, ahogyan az akkori nép is
Mózestől örökölte azokat.
60. Nem akarom azt mondani, hogy valami
rosszat tanítottak neked - nem. Olyan
szimbólumokhoz és cselekedetekhez kellett
folyamodniuk, amelyek segítettek az
embereknek megérteni 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. (253, 29 - 32)
61 mennyi fájdalmat okoztak Szívemben azok
a szolgák, akik nem értették meg
Törvényemet; és mennyi fájdalmat okoznak
ma azok, akik, bár kiképeztem és kineveztem
őket, ma menedéket adtak a kétségnek, a
bizonytalanságnak, és azt mondták,
megértésük hiánya és önzésük miatt, hogy
még egy ideig az emberek között maradok;
hogy emberi akaratuk szerint még egyszer
leküldöm Egyetemes Sugárzásomat, és még
hosszú ideig ismert leszek.
62. Ezért azt mondtam nektek: "Mikor
mutattam határozatlanságot,
bizonytalanságot vagy akaratom
következetlenségét az Igémben? Igazából
soha, mert akkor már nem lennék tökéletes,
nem lennék többé a ti Istenetek és
Teremtőtök.
63. Bennem van egy elhatározás, egy akarat,
és ezért beszélek olyan tisztán, mint a nap
ragyogó fénye, hogy mindenki megérezzen
Engem az Én Jelenlétemben, az Én
Lényegemben és az Én Hatalmamban, hogy az
elme megismerje a [mögöttes] Igét és Szót,
amelyet az emberi értelmi képességen
keresztül adtam.
64 Ezt mondja nektek a Mester: Az ember
épületeket épített, és templomoknak nevezte
el őket, és ezeken a helyeken az emberek, akik
belépnek, hódolatot mutatnak be, fanatizmust
és bálványimádást táplálnak, és azt imádják,
amit az ember maga teremtett. Ez
visszataszító az én szememben, és ezért
vettem el tőletek, Izrael népe, mindazt, amit
eredetileg ismertetek és hallottatok, hogy
felhagyjatok a fanatizmusotokkal.
65. Izrael népének imaházait az emberiség
meg fogja ismerni, nem lesznek bezárva, mert
menedéket adnak a gyengéknek és az
elveszetteknek, a fáradtaknak és a
betegeknek. Felszerelésetek révén, a
legfelsőbb akaratomnak való engedelmesség
és törvényem betartása által, Isteniségem igaz
tanítványainak műveiben fogok
megnyilvánulni.
66 Ne zavarjon benneteket, hogy hamis
szónokok, hamis egyházi vezetők, hamis
"munkások" is megjelennek, hogy káromló
ajkuk az emberekhez szól, azt állítva, hogy az
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én Igém és Egyetemes Sugárom továbbra is
tanítás marad az emberek között.
67 Megmutatom, ki a csaló, aki nem tartja
meg a törvényt az én akaratom szerint, ki az,
aki csak a saját akaratát fejezi ki, és
megmutatom a művét, amelyet rosszul tett, és
a törvényt, amelyet alkotott, és ezek el lesznek
vetve és ki lesznek taszítva.
68. Mert visszatartom az isteni kegyelmet és
erőt, és a kísértés hálójába fogja őket; és ezért
aki keresi őket, nem fogja érezni lelkében
Szentlelkem kegyelmét.
69 Anélkül, hogy kijelentenétek, hogy az én
apostolaim vagytok, azok lesztek. Bár
mesterek vagytok, azt fogjátok mondani, hogy
tanítványok vagytok.
70 Ne viseljetek ruhát, hogy
megkülönböztessétek magatokat másoktól, ne
tartsatok könyvet a kezetekben, ne építsetek
gyülekezeti házakat.
71 Nem lesz a földön sem központja, sem
alapja az én művemnek, és senki sem lesz az
emberek fölött, hogy az én helyemet
elfoglalja.
72. Az eddigi vezetők az utolsók. Az ima, a
spiritualizáció és Tanításom gyakorlása fogja a
tömegeket a fény ösvényére vezetni. (246,30 31)
73. Kérdezem-e tanítványaimtól, hogy
igazságos-e egy olyan tökéletes művet, mint
amilyet én kinyilatkoztattam nektek, úgy
bemutatni az emberiségnek, hogy azt
tévútként ítélik meg, vagy úgy tekintik, mint
egy újabbat a tanítások és elméletek közül,
amelyek ezekben az időkben az uralkodó
szellemi zűrzavar gyümölcseként keletkeztek?
74. Vajon helyes lenne-e, ha ti, akiket
szerettelek és tanítottalak Igémben, hogy
tanúságtételetek tiszta legyen, a földi
igazságszolgáltatás kezébe kerülnétek
tévedéseitek áldozataként, vagy ha
üldöznének és szétszórnának benneteket,
mert szomszédaitok károsnak tartanak
benneteket?
75. Hiszel abban, hogy egy tanítás megfelelően követve - képes ilyen
eseményeket előidézni? Nem, diákok.
76. Hadd beszéljek így veled, mert tudom,
miért teszem. Holnap, amikor már nem így
beszélek hozzátok, tudni fogjátok, miért
beszéltem így hozzátok, és azt fogjátok

mondani. Semmi sem kerüli el az Ő
bölcsességét." (252,26 - 27)
77 Felkészítelek benneteket arra az időre,
amikor már nem halljátok majd az Igémet,
mert akkor az emberek Isten nélküli népnek
fognak titeket nevezni, istentiszteleti hely
nélküli népnek, mert nem lesznek pompás
templomépületeitek, hogy imádjatok Engem,
nem fogtok ünnepélyes szertartásokat
végezni, és nem fogtok képekben keresni
Engem.
78. De egy könyvet hagyok neked szövetségül,
amely a próbatételekben a védelmed lesz, és
amely utat mutat neked, amelyen lépteidet
irányítani fogod. Ezek a szavak, amelyeket ma
a hanghordozón keresztül hallotok, holnap a
Szentírásból fognak áradni, hogy újra
megújulhassatok velük, és hallani fogják őket
az emberek sokasága, akik abban az időben
hozzá fognak járulni. (129, 24)
79 Ebben a pillanatban egy új könyvet, egy új
szövetséget hagyok az emberiségre, az én
szavamat a "Harmadik Korszakra", az isteni
hangot, amely a Hatodik Pecsét feloldásakor
szólt az emberhez.
80. Nem szükséges, hogy nevetek vagy
tetteitek bekerüljenek a történelembe. Ebben
a könyvben az én szavam olyan lesz, mint egy
harsogó és tiszta hang, amely örökké az
emberi szívhez szól, és az én népem az
utókornak meghagyja lépteinek nyomait a
spiritualizáció eme útján. (102, 28 - 29)
81. Megszaporodtak a találkozóhelyek, ahol az
én szavam ismertté vált, mindegyik olyan,
mint az igaz tudás iskolája, ahol összegyűlnek
az emberek, akik az én tanítványaim, és
buzgón jönnek, hogy megtanulják az új leckét.
82. Ha e közösségek mindegyike tanúja lenne
mindazoknak a jótéteményeknek, amelyeket
irgalmasságomból kaptak, akkor nem lenne
vége a csodák tanúságtételének. És ha egy
könyvbe kellene összegyűjtened mindazt, amit
mondtam az első szavaimtól az utolsóig,
hangom minden hordozóján keresztül, ez
olyan feladat lenne, amit nem tudnál
elvégezni.
83. De népem közbenjárására "könyvet" fogok
küldeni az emberiségnek, amely tartalmazza
szavam lényegét és a köztetek véghezvitt
cselekedeteim tanúságát. Ne féljetek vállalni
ezt a küldetést, mert én inspirálni foglak
benneteket, hogy ebben a könyvben a
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szükséges tanítások rögzítésre kerüljenek.
(152, 39 - 41)
84. Ennek a szónak a lényege soha nem
változott a megnyilvánulásának kezdete óta,
amikor Damiana Oviedón keresztül szóltam
hozzátok. Tanításom jelentése ugyanaz.
85 De hol van ezeknek a szavaknak a
tartalma? Mi történt velük? Rejtve vannak
azoknak az isteni üzeneteknek az írásai,
amelyek az elsők voltak ebben a korban,
amelyben az én szavam oly bőségesen terjedt
közöttetek.
86. Szükséges, hogy ezek a tanítások
napvilágra kerüljenek, hogy holnap tanúi
lehessetek e megnyilvánulás kezdetének. Így
megtudjátok majd az első tanításom
időpontját, annak tartalmát, és az utolsó
tanítás időpontját, amely az 1950-es évet
hozza el nektek, azt a kijelölt évet, amelyben a
kinyilatkoztatásnak ez az időszaka véget ér.
(127, 14 - 15)
87. Szükséges beszélni azokhoz, akik elrejtik
Szavamat, és akik elferdítik tanításaimat.
Beszélj velük teljesen világosan, segítek neked
megvédeni a véleményedet velük szemben.
Mert az emberek az okai annak, hogy
munkámat holnap tévedésben fogják találni,
és törvényemet megrontják, mert olyasmit
adtak hozzá munkámhoz, ami nem tartozik
hozzá. (340, 39)
88 Elhoztam néktek ezt az igét, és a ti
nyelveteken hallgattattam meg; de azt a
feladatot adom néktek, hogy azután
fordítsátok le más nyelvekre, hogy mindenki
megismerje.
89 Így kezditek el építeni az igazi "Izrael
tornyát" - azt, amely szellemileg egyesít
minden népet eggyé, azt, amely minden
embert ahhoz az isteni, változatlan és örök
törvényhez köt, amelyet a világban Jézus
szájából tanultatok, amikor hozzátok szólt:
"Szeressétek egymást!" (34, 59 - 60)

Isten népéhez tartoztok. Mert "Izrael" nem a
földi népet jelenti, hanem a szellemek világát.
92 Ez a név ismét ismertté lesz a földön, de
tévedés nélkül, a maga igazi jelentésében,
amely szellemi.
93. Ismernetek kell e név eredetét és
jelentését; abszolút hiteteknek kell lennie
abban, hogy e nép gyermekei vagytok, és
teljes mértékben tudnotok kell, hogy kik és
miért kaptátok ezt a megnevezést, hogy
képesek legyetek ellenállni azoknak a
támadásoknak, amelyeket holnap azok fognak
ellenetek intézni, akik az "Izrael" névnek más
értelmet adnak. (274, 47 - 50)
94 Engedelmességet kívánok tőletek, azt
kívánom, hogy hitben és lelkiségben erős
népet alkossatok; mert ahogyan a Jákobtól
származó nemzedékeket arra késztettem,
hogy szaporodjanak a nagy nehézségek
ellenére, amelyek azt a népet érték, úgy
teszlek titeket, akik ezt a magot lelketekben
hordozzátok, hogy kitartsatok
küzdelmeitekben, hogy népetek újra
szaporodjék, mint az ég csillagai és mint a
tenger homokja.
95. Megadtam nektek, hogy megértsétek,
hogy szellemileg Izrael e népéhez tartoztok,
hogy teljesebben megismerjétek a sorsotokat.
Ugyanakkor azonban azt tanácsoltam nektek,
hogy ne hirdessétek nyilvánosan az erre
vonatkozó próféciákat, amíg az emberiség
nem fedezi fel azokat saját maga.
96 Mert mindaddig, amíg az izraeliták népe, a
test szerinti héberek, az országban vannak,
megtagadja tőletek ezt a nevet, és nem adja
nektek, bár ez nem jó ok a kételkedésre.
97. Ők még semmit sem tudnak rólad, de te
sokat tudsz róluk. Kinyilatkoztattam nektek,
hogy ez a földön bolyongó és lelki béke nélkül,
lépésről lépésre és anélkül, hogy tudná, a
Megfeszített felé halad, akit Urának fog
elismerni, és akitől bocsánatot fog kérni az ő
szeretetével szembeni oly nagyfokú
hálátlanságáért és keményszívűségéért.
98. Testem leszállt a keresztről, de azok
számára, akik évszázadokon át megtagadtak
Engem, továbbra is hozzá vagyok szögezve, és
továbbra is várom az ébredés és a bűnbánat
pillanatát, hogy megadjam nekik mindazt,
amit felajánlottam nekik, de ők nem akarták
elfogadni. (86, 11- 13)

Spirituális Izrael és a zsidó nép
90 "Izraelnek" neveztem el azokat az
embereket, akiket ma új kinyilatkoztatásom
köré gyűjtöm, mert nálam jobban senki sem
tudja, milyen szellem lakozik e "Harmadik
Korszak" minden egyes vendégében.
91. Az "Izrael" lelki jelentéssel bír, és azért
adom nektek ezt a nevet, hogy tudjátok, hogy
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99. Ebben a korban ne váljatok olyanokká,
mint a "második korszak" zsidó népe, akik a
hagyományok kötöttsége, konzervativizmusa
és fanatizmusa miatt nem tudták megenni a
Mennyei Kenyeret, amelyet a Messiás hozott
el nekik, akit évszázadok óta vártak. Amikor
eljött az idő, nem tudta felismerni Őt, mert a
materializációja megakadályozta abban, hogy
meglássa az igazság fényét. (255, 19)
100. Távoli országokból és nemzetekből
fogjátok látni testvéreiteket és nővéreiteket,
akik a szellemük felszabadításának vágyával
érkeznek. Az ősi Palesztinából is tömegesen
fognak jönni, mint amikor Izrael törzsei
átkeltek a pusztán.
101 Hosszú és szomorú a zarándokútja, mióta
kiűzte méhéből azt, aki országát új örökségül
ajánlotta neki. De már közeledik az oázishoz,
ahol megpihen és elgondolkodik szavamon,
majd törvényem ismeretében megerősödve
folytatja útját, amely megmutatja neki a rég
elfeledett növekedést.
102. Akkor sokan azt fogják mondani, hogy a ti
nemzetetek az új ígéret földje, az Új
Jeruzsálem. Azonban azt fogjátok mondani
nekik, hogy ez az Ígéret Földje túl van ezen a
világon, és hogy ahhoz, hogy oda eljussunk,
lélekben kell ezt megtennünk, miután
átkeltünk e korszak megpróbáltatásainak nagy
pusztaságán. Azt is el fogjátok mondani nekik,
hogy ez a nemzet nem más, mint egy oázis a
sivatag közepén.
103. De meg fogjátok érteni, emberek, hogy az
oázisnak árnyékot kell adnia a kimerült
vándoroknak, és kristálytiszta és édes vizét is
fel kell ajánlania a kiszáradt ajkúaknak, akik
menedéket keresnek benne.
104. Mi ez az árnyék és ez a víz, amiről
beszélek nektek? Tanításom, emberek, Isteni
Utasításom a szerető kedvességről. És kinek
adtam a kegyelem és áldások e gazdagságát?
Bennetek, emberek, hogy egyre inkább
megszabadítsátok szíveteket minden önzéstől,
és tiszta tükörként mutassátok be azt minden
munkátokban.
105. Nem töltené-e el az elméteket és a
szíveteket örömmel, ha szeretetetekkel
sikerülne ezt a hagyományaihoz annyira
ragaszkodó és szellemileg stagnáló népet a
Szentháromságos-Marcadiai Lélek-tanra
téríteni? Nem lenne-e öröm köztetek, ha a
"régi Izrael" megtérne az "új Izrael"

közbenjárására, vagyis ha az előbbi kegyelmet
kapna az utóbbi által?
106 A mai napig semmi sem győzte meg a
zsidó népet arról, hogy erkölcsi és szellemi
felemelkedéséhez szakítania kell a régi
hagyományokkal. Az emberek azt hiszik, hogy
teljesítik Jehova és Mózes törvényeit, de
valójában még mindig az aranyborjút imádják.
107. Közeledik az idő, amikor ez a
félrevezetett, a világban szétszóródott nép
megszűnik a földre nézni, és az égre emeli
tekintetét, hogy megkeresse azt, akit kezdettől
fogva Megváltónak ígértek nekik, és akit
tévesen ítéltek meg és öltek meg, mert
szegénynek tartották és nem találtak benne
semmi jót. (35, 55 - 58)
108. Ne vegyétek azt a tényt, hogy a föld egy
népét választottam ki a többi közül, úgy,
mintha előnyben részesítenétek: Egyformán
szeretem minden gyermekemet és az általuk
alkotott népeket.
109 Minden nemzet küldetést hoz magával a
földön, és Izrael azt a sorsot hozta magával,
hogy az emberek között Isten prófétája, a hit
világítótornya és a tökéletességhez vezető út
legyen.
110. Próféciáimat és kinyilatkoztatásaimat,
amelyeket a korai időkből adtam nektek, nem
értelmezték helyesen, mert még nem jött el az
idő, hogy az emberiség megértse őket.
111 A múltban "Izrael" a föld népe volt; ma a
világ minden táján szétszóródott emberek;
holnap Isten népe minden szellemi lényből fog
állni, akik Atyjukkal együtt tökéletes
harmóniában alkotják majd az Isteni Családot.
(221,27 - 30)
Tanítványság és spiritualitás
112 Tanuljátok meg szeretni egymást, áldani,
megbocsátani, kedvesek és szeretetteljesek,
jók és szelídek lenni, és értsétek meg, hogy ha
nem ezt teszitek, életetek a legkevésbé sem
fogja tükrözni Krisztus, a ti Mesteretek
cselekedeteit.
113. Mindannyiótokhoz szólok, és arra kérlek
benneteket, hogy szüntessétek meg azokat a
hibákat, amelyek oly sok évszázadon keresztül
visszatartottak benneteket az evolúciótokban.
(21, 22 - 23)
114. Ne felejtsd el, hogy az én szerelmemből
származol. Ma a szíved megkeményedett az
önzés miatt, de amint újra fogékony lesz
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minden szellemi inspirációra, szeretetet fog
érezni felebarátod iránt, és úgy fog
együttérezni mások szenvedésével, mintha az
a sajátod lenne. Akkor képes leszel teljesíteni
a parancsolatot, amit mond neked:
"Szeressétek egymást." (80, 15)
115. Ez a világ a megfelelő terület a
munkához. Van benne fájdalom, betegség,
bűn minden formában, bűn, viszály, viszály,
félrevezetett ifjúság, méltóság nélküli öregség,
gonoszságra visszaélő tudomány, gyűlölet,
háború és hazugság.
116. Ezek azok a földek, ahol dolgozni és vetni
kell. De ha az a küzdelem, amely az emberek
között vár rátok, gigantikusnak tűnik, őszintén
mondom nektek, hogy bármennyire is nagy,
nem hasonlítható ahhoz, amelyet nektek
magatoknak kell elkezdenetek: a szellem, az
értelem és a lelkiismeret harcát a test
szenvedélyei, önszeretetük, önzésük,
anyagiasodásuk ellen. De amíg nem
győzedelmeskedsz önmagadon, hogyan tudsz
őszintén szeretetről, engedelmességről,
alázatról és spiritualitásról beszélni
embertársaidnak? (73, 18 - 19)
117. Az erényt megvetették, és valami
károsnak vagy haszontalannak tartották. Itt az
ideje megérteni, hogy csak az erény hozhat
neked üdvösséget, békét és elégedettséget. Az
erénynek azonban még mindig sok akadályon
és megpróbáltatáson kell keresztülmennie,
mielőtt minden szívbe beléphetne.
118. Az őket védő katonáknak nagy
erőfeszítéssel és nagy hittel kell harcolniuk.
Hol vannak a jónak, a gyakorlati szeretetnek és
a békének ezek a katonái? Azt hiszed, hogy az
vagy?
119. Belsőleg vizsgáljátok meg magatokat, és
azt válaszoltok Nekem, hogy nem vagytok
azok. Cserébe azt mondom nektek, hogy
jóakarattal mindannyian ezekhez a
katonákhoz tartozhattok. Mit gondolsz, miért
jöttem hozzád? (64, 16)
120 Szeretet, beszéljetek, ha kell; hallgassatok,
ha kell; senkinek se mondjátok el, hogy ti
vagytok az én választottjaim. Kerüld a
hízelgést, és ne hozd nyilvánosságra a jót, amit
teszel. Dolgozzatok csendben, tanúságot téve
a szeretet cselekedeteivel Tanításom
igazságáról.
121 A szerelem a végzeted. Szeressetek, mert
így lemossátok a tökéletlenségeiteket, mind a

jelenlegi életetekből, mind a korábbi
életekből. (113, 58 - 59)
122. A hízelgést utasítsd el magadtól, mert az
olyan fegyver, amely tönkreteszi nemes
érzéseidet. Ez egy kard, amely megölheti a
hitet, amelyet a szívetekben meggyújtottam.
123. Hogyan engedheted meg, hogy az
emberek lerombolják az oltárt, amelyet a
lényedben tartasz? (106, 47 - 48)
124. Ne tévesszük össze az alázatosságot az
öltözködés szűkösségével. Azt sem tartják
alázatosnak, aki kisebbrendűségi érzést érez
magában, és ezért kénytelen másokat
szolgálni és meghajolni előttük. Azt mondom
nektek, hogy az igazi alázatosság abban
található meg, aki, bár képes megítélni, hogy ő
valaki, és tudja, hogy rendelkezik bizonyos
tudással, hajlandó megalázkodni mások előtt,
és szívesen megosztja velük, amije van.
125. Milyen hálás érzéssel tölt el, amikor azt
tapasztalod, hogy egy ember, akit tisztelnek az
emberek között, szeretetet, megértést,
alázatot mutat irántad. Ugyanezt az érzést
közvetítheted azok felé is, akik alacsonyabb
rendűek nálad, vagy így érzik magukat.
126 Tanulj meg lehajolni, tanulj meg közeledni
anélkül, hogy felsőbbrendűnek éreznéd
magad, tanulj meg megértést mutatni.
Mondom nektek, hogy ezekben az esetekben
nemcsak az örül, aki a szeretet, a segítség vagy
a vigasztalás bizonyítékát kapja, hanem az is,
aki adja, mert tudja, hogy van fölötte Valaki,
aki a szeretet és az alázatosság bizonyítékait
adta neki, és Ő az ő Istene és Ura. (101, 60 +
62)
127 Élj tisztán, alázatosan, egyszerűen:
teljesítsd mindazt, ami emberi téren
igazságos, és mindazt, ami lélekben helyes.
Távolítsd el az életedből a felesleges, a
mesterséges, a káros dolgokat, és helyette
újítsd meg magad mindazzal, ami jó a
lényedben. (131, 51)
128. Senkiben ne lássatok ellenséget, minden
emberben lássátok testvéreiteket, ez a
küldetésetek. Ha mindvégig kitartotok ebben,
az igazságosság és a szeretet fog uralkodni a
földön, és ez megadja nektek a békét és a
biztonságot, amelyre annyira vágytok. (123,
65)
129. Adj szabadságot a szívednek, hogy
elkezdhesse érezni mások fájdalmát. Ne
hagyja, hogy elfoglalt és szorongó legyen,
315

hogy csak azt érezze, ami Önt érinti. Ne
legyetek többé közömbösek a
megpróbáltatások iránt, amelyeken az
emberiség keresztülmegy.
130 Mikor lesz olyan nagy a ti szeretetetek,
hogy sok embertársatokat átölelje, hogy úgy
szeressétek őket, mint azokat, akikben a ti
véretek van, és akik a ti testetekből valók?
131. Ha tudnátok, hogy többet vagytok
lélekben, mint testben, sokan nem hinnék el.
Én pedig azt mondom nektek, hogy ti inkább
lélekben, mint testben vagytok testvérek,
mert a lélek az örökkévalóságé, míg a test
mulandó.
132 Vegyük tehát figyelembe azt a tényt, hogy
a családok itt a földön ma jönnek létre és
holnap feloszlanak, míg a szellemi család
örökké létezik. (290, 39 - 41)
133. Ti, akik ezeket a szavakat halljátok, azt
gondoljátok, hogy én ellenszenvet vagy
rosszindulatot tudnék vetni a szívetekben a
más tanokat valló embertársaitok iránt? Soha,
tanítványok, el kell kezdenetek példát mutatni
testvériségből és harmóniából, mindenkit
ugyanazzal a szeretettel tekintve és szeretve,
amellyel azokra tekintetek, akik osztoznak a
gondolkodásmódotokban. (297, 49)
134. Tudom, hogy minél nagyobb a tudásotok,
annál nagyobb lesz az irántam érzett
szeretetetek. Amikor azt mondom nektek:
"Szeressetek engem", tudjátok, hogy mit
mondok nektek? Szeressétek az igazságot,
szeressétek a jót, szeressétek a fényt,
szeressétek egymást, szeressétek az igaz
életet. (297, 57 - 58)
135 Tudjátok meg, tanítványok, hogy
küzdelmetek célja az az elmeállapot, amelyet
semmilyen más szenvedés nem érhet el, és ezt
a célt erények, küzdelmek, próbák, áldozatok
és lemondások révén éritek el.
136. Figyeld meg a türelem, a hit, az alázat és
az önátadás azon példáit, amelyeket néha
felfedezel néhány embertársadban. Ők az
általam küldött szellemek, hogy példát
mutassanak az emberiségnek az erényről. Első
látásra szomorú ezeknek a teremtményeknek
a sorsa, de hitükben tudják, hogy azért jöttek,
hogy küldetést teljesítsenek.
137. Történelmetekben nagy példákat
kaptatok hírnökeimről és tanítványaimról,
olyan neveket, amelyek ismerősek
számotokra, de ezért ne hanyagoljátok el a kis

példákat sem, amelyekkel életutatok során
találkozni fogtok. (298, 30 - 32)
138. Ne gondoljátok, hogy csak Izrael népe
között voltak próféták, úttörők és a fény
szellemei. Néhányukat más nemzetekhez is
elküldtem, de az emberek isteneknek és nem
küldötteknek tekintették őket, és vallásokat és
kultuszokat hoztak létre a tanításaikból. (135,
15)
139 Mindig a szemedben lévő gerendát nézd
meg először, tanítványok, hogy jogod legyen
megnézni a szálkát, amely testvéredben van.
140 Ezzel azt akarom mondani nektek, hogy
ne használjátok fel tanításomat arra, hogy
elítéljétek embertársaitok útjait a különböző
felekezetekben.
141 Bizony mondom nektek, mindezeken az
ösvényeken vannak olyan szívek, amelyek
nemes áldozatos élettel keresnek Engem.
142 Mindazonáltal a tanítvány újra és újra
megkérdezi Tőlem, miért engedem meg, hogy
a világnézeteknek ez a különbözősége,
amelyek néha ellentmondanak egymásnak,
ellentéteket teremtenek és ellenségeskedést
okoznak az emberek között.
143. Ebben a Mester azt mondja nektek: Ez
azért volt megengedett, mert nincs két
szellem, akinek pontosan ugyanaz a
megértése, ugyanaz a fénye, ugyanaz a hite,
és azért is, mert megadták nektek az akarat
szabadságát, hogy megválaszthassátok az
utatokat. Soha nem kényszerítettek arra, hogy
a Törvény útján járjatok, hanem meghívtak
benneteket, így megmaradt a szabadságotok,
hogy az igazság utáni vágyban valódi értéket
nyerjetek. (297, 23 - 24)
144 Szeretném, ha megtanulnátok, hogy ne
legyetek meggondolatlanok az ítélkezésben,
és ne hagyjátok, hogy az első benyomások
elhamarkodottan határozzanak meg
benneteket.
145. Azért adom nektek ezt a jelzést, hogy
amikor értelmezitek szavamat, de akkor is,
amikor tanokat, vallásokat, filozófiákat,
eretnekségeket, szellemi kinyilatkoztatásokat
vagy tudományokat ítéltek meg, felismerjétek,
hogy amit tudtok, az nem a létezés egésze, és
hogy az általatok ismert igazság csak egy
parányi része az abszolút igazságnak, amely itt
egy módon nyilatkozik meg, de sok más,
számotokra ismeretlen módon is
megnyilatkozhat. (266, 33)
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146 Tiszteld embertársaid vallási
meggyőződését, és amikor belépsz a
templomaikba, őszinte tisztelettel fedd le a
fejed, tudva, hogy minden istentiszteleten
jelen vagyok.
147. Ne tagadd meg a világot, hogy Engem
kövess, és ne szakadj el Tőlem azzal az
ürüggyel, hogy a világban vannak
kötelességeid. Tanuld meg mindkét törvényt
egybeolvasztani. (51, 53)
148. Nem áldom-e meg az egész emberiséget
anélkül, hogy bárkit is előnyben részesítenék?
A jóságos és a szelíd, valamint a gőgös és a
bűnöző is az áldás e "köpenyével" van
körülvéve. Miért nem veszel Engem
példaképedül? Érez-e undort mások tettei
miatt?
149. Ne felejtsd el, hogy az emberiség része
vagy, hogy szeretned és megbocsátanod kell
neki, de nem szabad elutasítanod, mert az azt
jelentené, hogy undorodnál magadtól. Bármit
is látsz a szomszédodban, kisebb-nagyobb
mértékben benned is megvan.
150. Ezért szeretném, ha megtanulnátok
megérteni belső éneteket, hogy
megismerjétek szellemi és erkölcsi
személyiségeteket. Így tudni fogod, hogyan
ítélkezz magad felett, és jogod lesz másokat is
megvizsgálni.
151 Ne keressetek hibát embertársaitokban:
elég, ha van. (286, 41 - 42)
152. Azt hiszitek, hogy teljesítitek az én
parancsomat, hogy szeressétek egymást,
amikor önző módon a szereteteteket a
családotokra korlátozzátok? Úgy gondolják-e a
vallási közösségek, hogy teljesítik ezt a legfőbb
parancsolatot, amikor csak a saját hívőiket
ismerik el, és elutasítják azokat, akik más
felekezethez tartoznak?
153 Mondhatják-e a világ nagy nemzetei,
amelyek civilizációval és haladással
büszkélkednek, hogy szellemi fejlődést értek
el, és hogy Jézus e tanítását követték, amikor
minden erőfeszítésük a testvérgyilkos háború
előkészítésére irányul?
154. Ó, ti emberek, ti soha nem értékeltétek
az én szavam értékét, és nem akartatok az Úr
asztalához ülni, mert túl szerénynek tűnt
nektek! Az én asztalom azonban továbbra is
vár titeket az élet kenyerével és borával a
lelketek számára. (98, 50 - 51)

155. Ne tekintsétek munkámat tehernek, és
ne mondjátok, hogy az Atya és embertársaitok
iránti szeretet gyönyörű munkájának
teljesítése nehéz a lelketeknek. Ami igazán
nehéz, az a saját gonoszságod és mások
gonoszságának keresztje, amiért sírnod,
vérezned, sőt meghalnod kell. A hálátlanság, a
megértés hiánya, az önzés és a rágalmazás
teherként fog rád nehezedni, ha menedéket
adsz nekik.
156. A lázadó ember számára törvényem
teljesítése nehéznek és nehéznek tűnhet, mert
az tökéletes, és nem kedvez a gonoszságnak
vagy a hazugságnak. Az engedelmes ember
számára azonban a törvény a védelem, a
támasz és az üdvösség. (6, 16 - 17)
157. Én is mondom neked: Az embereknek
hinniük kell az emberekben, hinniük és bízniuk
kell egymásban, mert el kell jutnotok arra a
meggyőződésre, hogy mindannyiótoknak a
földön szüksége van egymásra.
158. Ne gondoljátok, hogy tetszik nekem, ha
azt mondjátok, hogy hisztek bennem, amikor
tudom, hogy kételkedtek az egész világban.
Mert a következőt várom tőletek: szeressetek
Engem azzal a szeretettel, amelyet
felebarátaitok iránt tanúsítotok, megbocsátva
azoknak, akik megbántottak benneteket;
szeretettel segítsétek a legszegényebbeket, a
legkisebbeket és a leggyengébbeket;
megkülönböztetés nélkül szeressétek
embertársaitokat és asszonyaitokat; és a
legnagyobb önzetlenséget és őszinteséget
tanúsítsátok minden cselekedetetekben.
159. Tanuljatok tőlem, mert én soha nem
kételkedtem bennetek, higgyetek az
üdvösségetekben, és bízzatok abban, hogy
felemelkedtek, hogy elérjétek az igazi életet.
(167, 5 - 7)
160 Szeressétek Atyátokat, irgalmazzatok
felebarátotoknak, válasszátok el magatokat
minden olyan dologtól, ami ártalmas az
emberi életetekre vagy a lelketekre. Ezt tanítja
nektek a Tanításom. Hol látja a nehézségeket
és a gyengeségeket?
161. Nem, kedves emberek, nem lehetetlen
engedelmeskedni szavamnak: nem ez a nehéz,
hanem a ti fejlődésetek, megújulásotok és
spiritualizációtok, mert nincsenek magas
érzelmeitek és magas elvárásaitok. De mivel
tudom, hogy minden kétségeteknek,
tudatlanságotoknak és
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határozatlanságotoknak el kell tűnnie,
továbbra is tanítani foglak benneteket, mert
számomra semmi sem lehetetlen. A köveket
az örök élet kenyerévé tudom változtatni, és a
sziklákból kristályvizet tudok kicsordulni. (149,
63 - 64)
162. Emlékeztetlek benneteket a Törvényre amit nem lehet kitörölni a tudatotokból, nem
lehet elfelejteni a szívetekből, és nem lehet
megkérdőjelezni, mert a Bölcs Intelligencia, az
Egyetemes Intelligencia diktálta, hogy minden
ember birtokolja magában a fényt, amely
elvezeti őt az Istenhez vezető úton.
163. A Törvény alapos ismerete szükséges
ahhoz, hogy az élet minden cselekedete az
igazságon és az igazságosságon alapuljon. A
Törvény ismerete nélkül elkerülhetetlenül sok
hibát fogsz elkövetni. De kérdezem: A
lelkiismereted sohasem vezetett a tudás
fényére? Bizony mondom nektek, a
lelkiismeret soha nem volt tétlen vagy
közömbös. A szívetek az, az elmétek is az,
amely elutasítja a belső fényt, elbűvölve a
külső fény ragyogásától, vagyis a világ
ismeretétől. (306, 13 - 14)
164. Ma, amikor tanításom részletes
magyarázatát adom, meg kell adnom nektek,
hogy megértsétek, hogy bármi, amit a
szellemet vagy a testet irányító törvényeken
kívül tesztek, mindkettőnek a kárára van.
165. A tudatosság, az intuíció és a tudás azok
az útmutatók, amelyek megmutatják a
biztonságos utat, és elkerülhetővé teszik az
eséseket. Ezek a fények a szellemhez
tartoznak, de szükséges, hogy felragyogjanak.
Amint ez a tisztánlátás mindannyiótokban
megvan, felkiáltotok majd: "Atyám,
üdvösséged magja csírázik lényemben, és
szavad végre kivirágzik az életemben." (256,
37 - 38)
166. Azért jöttem, hogy nagyságot adjak a
lelketeknek, olyan nagyságot, amely
törvényem beteljesítésén alapul, amely az én
szeretetem. De be kell bizonyítanotok, hogy
méltóak vagytok erre a nagyságra azáltal, hogy
teljesítitek a küldetéseteket a Mesteretek
követésével. (343, 29)
167. Mindig elmondom neked: Használjátok ki
azokat a kielégüléseket, amelyeket a világotok
adhat nektek, de élvezzétek őket az én
törvényem keretein belül, és tökéletesek
lesztek.

168. Újra és újra halljátok a lelkiismeret
szemrehányását, és ez azért van, mert nem
hoztátok összhangba a testet és a szellemet a
törvény által, amelyet én adtam nektek.
169 Gyakran azért vétkezel továbbra is, mert
azt hiszed, hogy nem kapsz bocsánatot. Ez egy
téves nézet, mert az Én Szívem egy ajtó, amely
mindig nyitva áll annak, aki megbánja bűneit.
170. Nincs már benned remény, ami arra
ösztönözne, hogy reménykedj egy jobb
jövőben? Ne hagyd, hogy eluralkodjon rajtad a
komorság és a kétségbeesés. Emlékezzetek
szeretetemre, amely mindig veletek van.
Keress tőlem választ a kételyeidre, és
hamarosan egy új kinyilatkoztatás által
megvilágosodva fogod érezni magad. A hit és a
remény fénye mélyen a lelketekben fog
ragyogni. Akkor a gyengék védelmezője leszel.
(155, 50 - 53)
171. Élj mindig lelki éberségben, hogy szívből
megbocsáthass azoknak, akik megbántottak
téged. Gondoljátok előre, hogy aki bántja
embertársát, az csak azért teszi, mert nincs
lelki világossága; de én azt mondom nektek,
hogy a megbocsátás az egyetlen dolog, ami
világosságot hozhat ezekbe a szívekbe. A
harag vagy a bosszú növeli a sötétséget és
fájdalmat okoz. (99, 53)
172 A lelkiismereted, amely tökéletes
cselekedeteket követel és vár el tőled, nem
hagy békén, amíg nem adsz igaz megbocsátást
embertársaidnak.
173. Miért kellene gyűlölnöd azokat, akik
megbántanak téged, ha ők csak színpadok,
hogy elérhess Engem? Ha megbocsátasz,
érdemeket szerzel, és amikor a Mennyek
Országában leszel, a földön fel fogod ismerni
azokat, akik segítettek neked a szellemi
felemelkedésedben. Akkor kérni fogjátok az
Atyát, hogy ők is találják meg a módját annak,
hogy üdvözüljenek és eljussanak az Urukhoz,
és a ti közbenjárásotok fogja elérni, hogy
elnyerjék ezt a kegyelmet. (44, 44 - 45)
174. Ne fordulj el azoktól, akik
kétségbeesésükben káromolnak engem vagy
téged. Adok nektek értük egy cseppet az én
balzsamomból.
175. Légy kész megbocsátani bárkinek, aki
megbánt téged abban, ami a legkedvesebb
számodra. Megmondom nektek őszintén,
minden alkalommal, amikor őszinte és igaz
megbocsátást adtok egy ilyen próbatételnek,
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az egy újabb lépés lesz, amit megtesztek a
spirituális növekedésetek útján.
176. Akkor haragot fogtok érezni, és
megtagadjátok a megbocsátást azoktól, akik
segítenek nektek közelebb kerülni hozzám?
Megtagadjátok-e a szellemi örömöt, hogy
példát vegyetek rólam, és hagyjátok-e, hogy az
erőszak elsötétítse elméteket, hogy minden
csapást megtoroljatok?
177. Bizony mondom nektek, ez az emberiség
még nem ismeri a megbocsátás erejét és az
általa véghezvitt csodákat. Amint hisznek az
Igémben, meg lesznek győződve erről az
igazságról. (111, 64 - 67)
178. Kedves emberek: Egyesüljetek
testvéreitekkel, hogy amikor közösségben
vagytok Velem, az általam belétek oltott
szeretet által még a legsúlyosabb sértéseket is
meg tudjátok bocsátani. Miért nem bocsátunk
meg annak, aki nem tudja, mit tesz? Nem
tudja, mert nem veszi észre, hogy ezzel kárt
okoz magának. (359, 25)
179 Bocsáss meg, ahányszor csak
megbántanak. Ne is gondolj arra, hogy
hányszor kell megbocsátanod. A sorsotok
olyan magas, hogy nem szabad az út e
csapdáiba esnetek, mert nagyon nagy
feladatok várnak rátok ezután.
180 Lelkednek mindig készen kell állnia a
szeretetre, megértésre és jóságra, hogy
magasabb szintekre emelkedhess.
181 Ahogyan a múltban sok testvéretek és
nővéretek műveikkel gyönyörű lapokat írtak a
Szellem Örökkévaló Könyvébe, nektek is
folytatnotok kell ezt a történelmet az ő
utódaik által, példaként és a földön eljövendő
új nemzedékek örömére. (322, 52)
182 Ápoljátok a békét, szeressétek és
terjesszétek mindenütt, mert az emberiségnek
mekkora szüksége van rá!
183 Ne hagyjátok magatokat megzavarni az
élet változó szerencséje miatt, hogy mindig
erősek maradjatok és készek legyetek mindent
megadni, amivel rendelkeztek.
184 Az a béke, amely minden lélek öröksége,
eltűnt ebben a korban, és átadta helyét a
háborúnak, és mártírrá tette a nemzeteket, és
elpusztította az intézményeket, és
elpusztította a szellemeket.
185 Ennek oka az, hogy a gonoszság
megszállta az emberi szívet. A gyűlölet, a

féktelen becsvágy, a féktelen kapzsiság terjed
és kárt okoz. De milyen rövid lesz az uralmuk.
186. Örömötökre és megnyugtatásotokra
bejelentem, hogy a felszabadulásotok már
közel van, hogy sokan dolgoznak e célért, és
vágynak arra, hogy a testvériség, a tisztaság és
az egészség légkörében lélegezhessenek. (335,
18)
187 Egész életedben gyakorolnod kell a
jótékonyságot; ez a kötelességed. Sok
tehetséged van ahhoz, hogy különböző
módokon önzetlenül segíts. Ha tudod, hogyan
kell felkészülni, el fogod érni azt, amiről azt
mondod, hogy lehetetlen. 188. Az érmével
végrehajtott szeretetaktus, bár ez is
szeretetaktus, kevésbé lesz magas.
189. Szeretetet, megbocsátást és békét kell
hoznotok embertársaitok szívébe.
190 Nem védem többé a farizeusokat és a
képmutatókat törvényemben. Olyan
tanítványokat akarok, akik átérzik
embertársaik fájdalmát. Megbocsátok
mindazoknak, akik megbánják, függetlenül
attól, hogy milyen szektát vagy egyházat
vallanak, és nagyon világossá teszem
számukra az igaz utat. (10, 104 - 107)
191 Figyelj rám: Legyetek alázatosak a
világban, és vessetek jót a világban, hogy
annak gyümölcseit a mennyben
learathassátok. Ha nem tetszik neked, hogy
tanúid vannak, amikor rosszat teszel - miért
tetszik neked, hogy ilyenek vannak, amikor jót
cselekszel? Mivel dicsekedhetsz, hiszen csak a
kötelességedet teljesítetted?
192 Értsd meg, hogy a fejpénz ártalmas a
lelkedre, mivel még annyira tapasztalatlan és
emberi vagy.
193. Miért várjátok, hogy amint jó munkát
végzel, Atyátok megadja nektek a jutalmat?
Aki így gondolkodik, az nem cselekszik
önzetlenül, és ezért a szeretete hamis, a
szeretete pedig távol áll az igazitól.
194 Lássa a világ, hogy jótetteket tesztek, de
nem azért, hogy kitüntetést kapjatok, hanem
csak azért, hogy jó példát és tanítást adjatok,
és hogy bizonyságot tegyetek az én
igazságomról. (139, 56-58).
195. Amikor a szellemed a "Szellemi
Völgyben" találja magát, hogy számot adjon a
földi tartózkodásáról és cselekedeteiről, akkor
a legtöbbet fogom kérni tőled mindazt, amit
embertársaid javára kértél és tettél. Akkor
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azon a napon emlékezni fogtok a szavaimra.
(36,17)
196. A második korszakban az emberiség egy
fakeresztet adott Nekem, amelyen az emberek
mártíromságra ítéltek. De a lelkemben egy
másik, nehezebb és véresebb dolgot
hordoztam: a ti tökéletlenségetek és
hálátlanságotokét.
197 Tudnátok-e a vállatokon hordozni a
szeretet és a felebarátotokért hozott áldozat
keresztjét, és így belépni Jelenlétembe?
Látjátok, ezért küldtelek titeket a Földre; ezért
a visszatérésetek akkor lesz, amikor teljesített
küldetéssel jöttök elém. Ez a kereszt lesz az a
kulcs, amely kinyitja számotokra a megígért
Királyság kapuit. (67,17 - 18)
198. Nem azt kérem tőletek, hogy hagyjatok
hátra mindent, ahogyan én kértem azokat,
akik a Második Korszakban követtek Engem.
Közülük egyesek elhagyták szüleiket, mások a
társaikat; otthonaikat, partjaikat,
halászhajóikat és hálóikat; mindezt elhagyták,
hogy Jézust kövessék. Azt sem mondom
nektek, hogy most szükség van a véretek
ontására. (80, 13)
199. Értsétek meg, hogy spirituálisan és
fizikailag is át kell alakulnotok, hogy sok - az
őseinktől örökölt - szokásotoknak és
hagyományotoknak el kell tűnnie az
életetekből, hogy helyet adjatok a
spiritualizációnak. (63, 15)
200. Jelenleg nem mindenki érti, hogy mit
jelent a "spiritualizáció", és azt sem értitek,
hogy miért kérem tőletek ezt a belső
felemelkedést. Tudtok-e készségesek és
engedelmesek lenni parancsaimnak, ha még
csak fel sem fogjátok, hogy mit kérek tőletek?
201 Néhányan azonban megértik azt az
eszményt, amelyet a Mester a tanítványaiban
ébreszt, és sietnek követni a tanácsait.
(261,38)
202. Ha valóban tanítók akartok lenni a
spiritualizációban, akkor kitartónak,
türelmesnek, szorgalmasnak és gondosnak kell
lennetek, mert akkor lehetőségetek lesz arra,
hogy lassan, az út mentén learassátok
munkátok gyümölcsét, amivel tapasztalatot
fogtok gyűjteni, ami fény, ami az igaz élet
ismerete. (172, 9)
203. Új leckét hozok, amelyen keresztül
megtanulhatjátok, hogyan éljetek szellemileg

a földön, ami az igazi élet, amit Isten az
embereknek szán.
204. Már mondtam nektek, hogy a
"spiritualizáció" nem jelent fanatizmust, sem
vallási fanatizmust, sem természetfeletti
gyakorlatokat. A spiritualizáció a szellem és a
test harmóniáját, az isteni és emberi
törvények betartását, az élet egyszerűségét és
tisztaságát, az Atyába vetett abszolút és mély
hitet, az Isten iránti bizalmat és örömöt a
felebarát szolgálatában, az erkölcs és a szellem
tökéletességének eszményeit jelenti. (279, 65
- 66)
205 Kíváncsiak vagytok, hogy mit jelent a
"mennyei létra hét lépcsőfoka", és a
Mesteretek biztosan megmondja nektek: A
hetes szám spiritualitást jelent, azt a
spiritualitást, amelyet választott népemben,
Izraelben akarok látni.
206. Minden erényetekkel és fejlett
képességetekkel együtt kell hozzám jönnötök.
A hetedik szakaszban, vagyis evolúciótok
hetedik szakaszában, hozzám fogtok jönni, és
látni fogjátok, hogy a Mennyország megnyitja
kapuit, hogy üdvözöljön benneteket. (340, 6)
207. Először is, értsétek meg, hogy amíg az
emberek nem érik el a teljes spiritualizációt,
addig szükségük lesz anyagi templomokra, és
olyan szobrokat vagy képeket fognak a szemük
elé állítani, amelyek éreztetik velük a
jelenlétemet.
208. Az emberek spiritualizáltságának vagy
"materializmusának" mértékét a vallási
imádatuk jellegén lehet lemérni. A
materialista a földi dolgokban keres Engem, és
amikor nem lát Engem vágyai szerint, akkor
valamilyen módon ábrázol Engem, hogy úgy
érezze, hogy Én vagyok előtte.
209. Aki megért engem, mint Lelket, az érez
engem benne, rajta kívül és mindenben, ami
körülveszi, mert az én templomommá vált.
(125, 49 - 51)
210. Ajánljatok Nekem lelki imádatot, és ne
legyetek olyanok, mint azok, akik arannyal és
drágakövekkel borított templomokat és
oltárokat építenek, mint azok, akik hosszú
zarándoklatokat tesznek, brutális és durva
korbácsütésekkel büntetik magukat, tapssal és
imalitániákkal borulnak térdre, és mégsem
sikerült átadniuk szívüket Nekem.
Figyelmeztettelek benneteket a lelkiismeret
által, és ezért mondom nektek: aki beszél és
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beszél arról, amit tett, és hivalkodik vele,
annak nincs értéke a Mennyei Atya előtt. (115,
9)
211. Hogy beteljesítsétek törvényemet,
imádkoznotok kell, mindig felemelve
lelketeket Atyátokhoz.
212. Láttam, hogy az imádkozáshoz inkább a
magányt és a csendet keresed, és igazad van,
ha az imán keresztül keresed az ihletet, vagy
ha Nekem akarsz megfelelni. De ugyanígy azt
mondom nektek, hogy imádkozzatok,
bármilyen helyzetben is vagytok, hogy
életetek legnehezebb pillanataiban tudjátok
majd, hogyan hívjátok segítségemet anélkül,
hogy elveszítenétek a nyugalmatokat, az
önuralmatokat, a jelenlétembe vetett
hiteteket és az önmagatokba vetett
bizalmatokat. (40, 34 - 35)
213 Csendben mondjátok el nekem
szenvedéseiteket, bízzátok rám vágyaitokat.
Bár én mindent tudok, szeretném, ha lassan
megtanulnátok megfogalmazni a saját
imátokat, amíg készen nem álltok arra, hogy
gyakoroljátok szellemetek tökéletes
párbeszédét az Atyával. (110, 31)
214. Tudatára ébredtél az ima hatásának, és
megértetted a benne rejlő hatalmas erőt,
amikor elküldöd - mind egy lelki szükséglet
megelőzésére, mind egy anyagi szükséglet
megoldásának kérésére.
215. Emlékezz arra, hogy gyakran elég volt
kimondani az "Atya" szót, hogy egész lényed
megremegjen, és szívedet elárassza
szeretetének vigasztalása.
216. Tudd, hogy valahányszor szíved buzgón
hív Engem, az Én lelkem is reszket az örömtől.
217 Amikor "Atyámnak" szólítasz Engem,
amikor ez a név belőled ered, hangodat
meghallják a Mennyben, és megragadsz
valami titkot az Isteni Bölcsességből. (166, 49 51)
218. Meg kell tanulni kérni, várni és kapni, és
soha ne felejtsétek el továbbadni azt, amit
adok nektek, ami a legnagyobb érték.
Imádkozzatok azokért, akik nap mint nap
meghalnak a háborúban. Megadom azoknak,
akik tiszta szívvel imádkoznak, hogy 1950 előtt
mindazok, akik elestek a háborúban,
szellemileg feltámadjanak a fényben. (84, 53)
219 Ma még tanítványok vagytok, és nem
mindig vagytok képesek megérteni a
leckémet. De most beszélj Istenhez a

szíveddel, a gondolataiddal, és Ő majd válaszol
neked lényed mélyén. A tudatosságotokhoz
szóló üzenete egy tiszta, bölcs, szeretetteljes
hang lesz, amelyet lassan fogtok felfedezni, és
amelyhez később hozzászoktok. (205, 47)
220. Ne lepődjetek meg és ne háborodjatok
fel, amikor azt mondom nektek, hogy vallási
közösségeitek minden pompájának,
hatalmának és pompájának el kell tűnnie, és
hogy - amikor ez megtörténik - a szellemi
asztal már meg lesz terítve, amelyen a
szeretetre és igazságra éhes tömegek fognak
táplálkozni.
221. Sokan, amikor meghallják ezeket a
szavakat, tagadni fogják, hogy az enyémek. De
akkor megkérdezem tőlük, hogy miért
háborodnak fel, és mit is védenek valójában?
Az életük? Ezt megvédem. Az én törvényem?
Én is figyelem.
222 Ne féljetek, mert senki sem hal meg az én
ügyem védelmében; csak a gonosz hal meg,
mert a jó, az igazság és az igazságosság örökké
megmarad. (125, 54 - 56)
223. Hihetetlennek tűnik számotokra, hogy ez
a tudományos és materialista világ ismét
hajlamot érez a spiritualizációra? Azt mondom
nektek, hogy semmi sem hihetetlen, mert
hatalmam korlátlan. A belső felemelkedés, a
hit, a fény és a jóság sokkal fontosabb a
szellem számára, mint az étel, az ital és az
alvás a test számára.
224. Bár a szellem adottságai, képességei és
tulajdonságai hosszú ideig szunnyadtak,
hívásomra felébrednek, és a spiritualizáció
visszatérését okozzák az emberek számára,
annak minden csodájával és
kinyilatkoztatásával együtt, amelyek
nagyobbak lesznek, mint az elmúlt koroké,
mert most már jobban meg tudjátok érteni
őket. (159, 7 – 8)
Fejlesztés
225. Ahogy látjátok, hogy az emberi test
fejlődik, úgy fejlődik a benne lévő szellem is. A
test azonban fejlődésének határa van, míg a
szellemnek sok testre és örökkévalóságra van
szüksége ahhoz, hogy elérje a tökéletességet.
Ez az oka a reinkarnációtoknak.
226 Tisztán, egyszerűen és tisztán születtél,
mint egy mag, Isten atyai és anyai teremtő
szellemétől. De ne tévedjünk, mert tiszta és
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egyszerűnek lenni nem ugyanaz, mint
nagyszerűnek és tökéletesnek lenni.
227 Összehasonlíthatjuk egy most született
gyermekkel és egy tapasztalt emberrel, aki
gyerekeket tanít.
228. Ez lesz a sorsotok életetek minden
szakaszában, amint a szellemetek kifejlődik.
De milyen lassan fejlődik a szellem! (212, 57 –
60)
229 Tanulmányozzátok, gondolkodjatok
alaposan; mert egyesek összezavarodva
gondolkodnak, hogyan lehetséges - ha a
szellemetek az én Istenségem részecskéje szenvedni? És ha a szellem fénye a Szentlélek
fényének szikrája - hogyan láthatja magát
átmenetileg sötétségbe burkolózva?
230 Ismerd fel, hogy a növekedésnek ez az
útja arra szolgál, hogy elegendő érdemet
szerezzen neked Istennél, amivel a
szellemedet tudatlan és fejletlen elméből az
Atya jobbján lévő nagyszerű fényszellemmé
alakíthatod át. (231, 12)
231 Azt akarom, hogy jó legyetek, sőt, az a
vágyam, hogy tökéletesek legyetek. Mert bár
látszatra jelentéktelenek vagytok, nagyobbak
vagytok az anyagi dolgoknál és világoknál,
mert örök életetek van, az én fényem szikrája
vagytok.
232. Szellemi lények vagytok. Tudnotok kell,
mi a szellem, hogy megértsétek, miért hívlak
benneteket a tökéletesség útjára. (174,60 u.)
233 Az evolúció törvényének vagytok alávetve,
ez az oka az újjászületéseteknek. Csak a
szellememnek nem kell fejlődnie: Én
változatlan vagyok.
234. Már a kezdetektől fogva megmutattam
nektek a létrát, amelyen a szellemi lényeknek
fel kell mászniuk, hogy elérjenek Engem. Ma
még nem tudjátok, hogy a létezés melyik
szintjén vagytok, de amikor ledobjátok
magatokról a burokot, tudni fogjátok, hogy
milyen fokú evolúcióban vagytok. Ne álljatok
meg, mert akadállyá váltok azok számára, akik
utánatok jönnek.
235. Legyetek egységesek lélekben, még ha
különböző szinteken is laktok, és egy napon
egyesülni fogtok a hetedik szinten, a
legmagasabb szinten, és élvezni fogjátok
szeretetemet. (8, 25 - 27)
236. Mondtam neked, hogy nem csak egyszer
jöttél a Földre, hanem a szellemedet fizikailag
annyiszor burkolták be, ahányszor csak

szükséges volt a növekedéséhez és
tökéletesedéséhez. Most hozzá kell tennem,
hogy az is rajtatok múlik, hogy a cél eléréséhez
szükséges idő rövidebb vagy hosszabb lesz-e, a
vágyatoknak megfelelően. (97, 61)
237. Melyikőtök tudja bizonyítani, hogy nem
létezett eme élet előtt? Azok közül, akik
teljesen biztosak abban, hogy még egy
inkarnációt meg fognak élni, melyikük tudja
bizonyítani, hogy az Atyával való elszámolásuk
rendeződött, és hogy még mindig vannak
igényeik az "én vagyok" oldalon?
238. Senki sem tudja, hogy milyen szinten van
a tökéletességben. Ezért törekedjetek,
szeressetek és tartsatok ki mindvégig. (46, 58 59)
239 Ahhoz, hogy képes legyek átadni nektek
ezeket az új kinyilatkoztatásokat, szükséges
volt, hogy az emberiségnek emberként való
megnyilvánulásom és a szellemnek való
mostani eljövetelem között eltelt idő alatt sok
reinkarnáción mentetek keresztül a földön,
hogy szellemetek tudja, hogyan válaszoljon,
amikor az előző leckét kértem tőletek, és
amikor új kinyilatkoztatásokat adtam neki,
képes legyen megérteni azokat. (13, 52)
240 Hányszor kell még visszatérned a Földre,
hogy legyen egy tested, amelyen keresztül
egyre tisztábban tudod kinyilatkoztatni az
üzenetet, amit a világnak hozol?
241 Lelked, mint a pacsirta, tapasztalja meg és
élvezze a tavaszt ebben az életben, és
zarándoklatában találja meg a szükséges
tapasztalatot ahhoz, hogy visszatérjen
hozzám.
242 Míg a gazdagok kincseket gyűjtenek,
amelyek nagyon is romlandóak, nektek a
tapasztalatot, az igazi tudást kell
elraktároznotok. (142, 72)
243 Ebben az időben egy olyan emberiség
tudatlansága ellen fogtok harcolni, amely bár
minden téren materializálódott, de kevésbé
kegyetlen és fejlettebb az előző inkarnációiban
szerzett tapasztalatai miatt.
244 Ha ma ismersz valakit, aki nem úgy érti és
fejezi ki Isten imádatát, ahogyan a többség
teszi - még ha ez elidegenít és megbánt is
téged -, akkor sem kiáltasz többé azért, hogy
élve elégessék. (14, 21 - 22)
245. Félsz beszélni embertársaidnak a szellem
reinkarnációjáról? Nem vagytok meggyőződve
a benne foglalt szeretetteljes igazságosságról?
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246. Hasonlítsuk össze a vezeklésnek ezt a
formáját a pokol szüntelen tüzében való örök
büntetéssel, amely fogalmat az emberiség az
emberi lélek megfélemlítésére használja.
Mondd meg nekem, hogy e kétféle
igazságosság közül melyik az, amelyik az isteni,
tökéletes és irgalmas igazságosság képzetét
kelti benned.
247 Az egyik kegyetlenséget, végtelen
haragot, bosszút árul el; a másik csak
megbocsátást, atyai szeretetet, az örök élet
elérésének reményét tartalmazza. Milyen
nagy az a torzulás, amit tanításaim a
félreértelmezések következtében
elszenvedtek!
248. Felkészítelek benneteket a harcra, mert
tudom, hogy harcolni fogtok azért, amit
tanítani fogtok. De ha az önök embertársait,
akik ebben a pillanatban harcolnak önök ellen,
meglepné a halál, és megkérdezném őket amikor bűnben halnak meg -, hogy mit
választanának inkább: az örök tüzet, amelyben
hisznek, vagy a lehetőséget, hogy egy új
életben megtisztuljanak - valóban, mondom
önöknek, a második megoldást választanák,
még ha a fanatizmustól elvakulva, életükben
meg is kellett volna küzdeniük ellene. (120, 15
- 17)
249 Elég, ha tudjátok - amint azt szavamban
elmondtam nektek -, hogy a szellem
újjászületése igaz, és máris fény ragyog a
szívetekben, és annál jobban csodáljátok
szerető igazságosságomat.
250 Hasonlítsuk össze az elméleteket és a
különböző értelmezéseket, amelyeket a
felekezetek adtak ezeknek a tanoknak, és
döntsünk a legnagyobb igazságot tartalmazó
és legértelmesebb értelmezés mellett.
251. De tényleg mondom nektek, ez az egyik
olyan kinyilatkoztatás, amely a leginkább
serkenteni fogja a szellemet ebben a korban,
amikor ennek a nagy igazságnak a belső
ismerete felébred. (63, 76)
252 Meg kell erősítenetek, hogy a szellem
reinkarnációja egyike azon nagy igazságoknak,
amelyeket az emberiségnek ismernie és hinnie
kell.
253. Néhányan sejtik, elfogadják és
megérzésből elhiszik, mint valami olyasmit,
ami nem hiányozhat az emberek iránti
szeretetteljes igazságosságomból. De sokan

lesznek olyanok is, akik káromlóknak és
hazugoknak fognak nevezni benneteket.
254. Ne aggódjatok, ugyanez történt az
apostolaimmal is, amikor Jézus tanítása szerint
hirdették a halottak feltámadását. A papok és
a bírák börtönbe vetették őket, mert ilyen
tanításokat hirdettek.
Később a világ elfogadta ezt a
kinyilatkoztatást, bár biztosíthatlak
benneteket, hogy nem volt képes felfogni e
tanítás teljes értelmét, ezért szükséges, hogy
most eljöjjek és megtanítsalak benneteket
arra, hogy a "test feltámadása" csak a szellem
újjászületésére utalhat, mivel ez az élet
lényege és oka - ami valójában örökkévaló.
Miért kellene a holttesteket feltámasztani,
hiszen azok csak a szellem romlandó ruhái?
256. A hús a földbe süllyed és összekeveredik
vele. Ott megtisztul, átalakul és szüntelenül új
életre emelkedik, miközben a szellem tovább
emelkedik, tovább halad a tökéletesség felé,
és amikor visszatér a földre, az számára az
emberi életre való feltámadás, és az új testi
burka számára is a szellemmel való
egyesülésben való feltámadás.
257. De az anyagi nem romolhatatlan
természetű, míg a szellemi az, ezért ismét
mondom nektek, hogy a szellemeteket
keresem, tanítom és szeretném, ha velem
lennétek.
258. Lelked egy láncot húz maga után, amelyet
azok az életek hoztak létre, amelyeket én
adtam neked, mint lehetőséget a
tökéletességedhez, de nem használtad ki.
Minden lény egy láncszem a láncban. De ha az
életedet az Én tanításaim szerint alakítod, ha
megtartod a Törvényt, akkor többé nem azért
jössz erre a világra, hogy szenvedj.
259. Ha hagyjátok elmúlni az időt anélkül,
hogy tanulmányoznátok szavamat, Én, aki az
idő vagyok, meg foglak lepni benneteket.
Tanuljatok, hogy elfoglalhassátok a helyeteket
a Munkámban.
260. Meg akarom szüntetni a megértés
hiányát és a különböző véleményeket az
istenségemről. Értsétek meg, hogy
mindannyian egy Istentől jöttetek. (181, 63 65)
261 Gondolj a világegyetemre, és értékeld azt
teljes tökéletességében és szépségében. Azért
jött létre, hogy az Úr gyermekei ihletet
merítsenek belőle, és meglássák benne az
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Atya képmását. Ha így érzékelitek a teremtést,
elméteket az istenségemhez emeljétek. (169,
44)
262 E korszak fénye széttöri a sötét fátylat,
amely az emberek szellemét beburkolta;
széttöri a láncokat, amelyek megkötözték és
megakadályozták, hogy elérje az igaz utat.
263. Megmondom az igazat: Ne gondoljátok,
hogy Tanításom megtiltja a tudás minden
területének felfedezését, hiszen Én vagyok az,
aki felkelti érdeklődéseteket, csodálatotokat
és kíváncsiságotokat. Ezért adtam nektek a
gondolkodás képességét, hogy akadálytalanul
haladhassatok abba az irányba, amerre
vágytok.
264. Az intelligencia fényét adtam nektek,
hogy megértsétek, amit az utatokon láttok.
Ezért mondom nektek: fedezzétek fel,
kutassátok, de győződjetek meg róla, hogy
tisztelettel és alázattal közelítitek meg a
titkaimba való behatolást, mert akkor lesz
igazán megengedett.
265. Nem tiltottam meg nektek, hogy
megismerjétek azokat a könyveket, amelyeket
emberek írtak, de meg kell tanulnotok, hogy
ne botoljatok meg és ne essetek tévedésbe.
Akkor megtudhatod, hogyan kezdte az ember
az életét és a küzdelmét, és milyen messzire
jutott.
266. Aztán, amikor készen álltok, tanításaim és
kinyilatkoztatásaim forrásához kell
fordulnotok, hogy megmutassam nektek a
jövőt és a célt, ami rátok vár. (179, 22 - 23)
267. Biztosíthatom önöket: ha érdeklődéssel
és szeretettel behatolnak e tanítások
értelmébe, minden egyes fordulóban a
szellemi bölcsesség, a tökéletes szeretet és az
isteni igazságosság igazi csodáit fogják
felfedezni. De ha közömbösen nézed ezeket a
kinyilatkoztatásokat, nem fogod megtanulni
mindazt, amit tartalmaznak.
268 Ne menjetek el a megnyilvánulásom
mellett, ahogy sokan közületek elmennek az
élet mellett: látás nélkül láttok, hallás nélkül
hallotok, és értelem nélkül gondolkodtok.
(333,11 - 12)
269. Nem akarom, hogy úgy
tanulmányozzátok a szellememet vagy bármit,
ami a szellemihez tartozik, mintha anyagi
tárgyak lennének. Nem akarom, hogy a
tudósok módján tanulmányozzatok Engem,

mert nagy és szomorú hibákba fogtok esni.
(276, 17)
270. Minden tanításom célja, hogy
meglássátok mindazt, amit a létezésetek
tartalmaz, mert ebből a tudásból születik a
fény, hogy megtaláljátok az Örökkévalóhoz, a
Tökéleteshez, Istenhez vezető utat. (262, 43)
Tisztítás és befejezés
271 Ma Nekem mutassátok be
szenvedéseiteket, hogy enyhítsem azokat, és
valójában azt mondom nektek, hogy ez az Én
kötelességem, hogy ezért jöttem, mert Én
vagyok az Isteni Orvos.
272. De mielőtt gyógyító balzsamom hatna
sebeidre, mielőtt simogatásom elérne téged,
koncentrálj magadra, és vizsgáld meg
fájdalmadat, vizsgáld meg, gondolkodj rajta
alaposan, ameddig csak szükséges, hogy ebből
az elmélkedésből levonhasd a vizsgálatban
foglalt leckét, valamint a benne rejlő tudást,
amit tudnod kell. Ez a tudás tapasztalat lesz,
ez lesz a hit, ez lesz az igazság arcának
megpillantása, ez lesz a magyarázata sok olyan
próbának és leckének, amit nem értettél meg.
273 Fedezd fel a fájdalmat, mintha valami
kézzelfogható dolog lenne, és a tapasztalat e
gyönyörű magjában felfedezed létezésed nagy
leckéjét, mert a fájdalom lett életed tanítója.
274 Aki a fájdalmat tanítónak tekinti, és
szelíden hallgatja a megújulásra, bűnbánatra
és javításra való intéseit, az később megismeri
a boldogságot, a békét és az egészséget.
275 Vizsgáljátok meg magatokat alaposan, és
nézzétek meg, hogy mennyi hasznotok
származik belőle. Felismered a
hiányosságaidat és tökéletlenségeidet,
kijavítod őket, és így megszűnsz mások felett
ítélkezni. (8, 50 - 53)
276. Csak akarnom kell, és máris tiszta leszel.
De mit érne az, ha én lennék az, aki
kitakarítana? Mindenki tegye jóvá a
törvényem ellen elkövetett vétkeit, ez az
értéke. Mert akkor tudni fogod, hogyan kerüld
el a jövőben az eséseket és a hibákat, mert a
fájdalom emlékeztetni fog rájuk.
277 Ha őszinte bűnbánat van az elkövetett
vétek és annak fizikai következményei között,
a fájdalom nem ér el téged, mert akkor már
elég erős leszel ahhoz, hogy elviseld a
megadás próbáját.
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278. A világ nagyon keserű poharat iszik; de én
nem büntettem meg. De fájdalma után
hozzám fog jönni, aki hívja őt. Akkor azok, akik
eddig hálátlanok voltak, tudni fogják, hogyan
adjanak hálát annak, aki csak bőséggel
borította be létüket. (33, 30 - 31)
279 Távolítsd el a tested iránti túlzott
szeretetet, és könyörülj a lelkeden, segítsd azt
megtisztulni és felmagasztalódni. Ha ezt
megteszed, megtapasztalod, milyen erős
leszel testben és lélekben.
280. Ne feledjétek, ha az elme beteg - hogyan
lehetne béke a szívben? És ha a lélekben
lelkiismeret-furdalás van - élvezheti-e a békét?
(91, 72 - 73)
281 Ha ez a föld mindent megadna nektek,
amire vágytok, ha nem lennének benne nagy
lelki megpróbáltatások - akkor ki kívánna
közületek az én országomba jönni?
282 Ne káromold és ne átkozd a fájdalmat,
hiszen te teremtetted azt a te vétkeiddel.
Türelemmel viseljétek el, és ez megtisztít
benneteket, és segít nektek közelebb kerülni
hozzám.
283. Felfogjátok, hogy milyen erős gyökeret
vertek e világ dicsőségében és kielégülésében?
Nos, eljön majd az idő, amikor nagyon erős
lesz a vágy, hogy eltávolítsanak tőle.
284 Aki a szellemi emelkedettség révén képes
átjutni a megpróbáltatásokon, az ebben a
transzcendenciában békét tapasztal. Aki az
égre szegezett szemmel jár a földön, nem
botlik meg, és a lábát nem sebezik meg tövisek
az engesztelés útján. (48, 53 - 55 o)
285. Teljesítsd be a sorsod! Ne vágyjatok
vissza Hozzám anélkül, hogy előbb bejártátok
volna az általam mutatott utat, mert fájdalmas
lenne számotokra, ha olyan foltokat látnátok a
lelketeken, amelyek még nem mosódtak le,
mert még nem értek a megváltás végére.
286 reinkarnáció ment át rajtatok, de sokan
közületek nem értékelték azt a végtelen
kegyelmet és szeretetet, amellyel az Atya
megajándékozott benneteket velük.
287. Gondoljatok bele: minél több a
lehetőség, annál nagyobb a felelősségetek, és
ha ezeket a lehetőségeket nem használjátok
ki, akkor minden egyes lehetőséggel nő a
vezeklés és a kompenzáló igazságszolgáltatás
terhe. Ez az a teher, amelynek elviselhetetlen
súlyát sok lény nem érti, és amelyet csak az én
tanításom tud nektek feltárni. (67, 46)

288 Ezek a megpróbáltatások, amelyekben az
emberek élnek, a gyümölcsök, amelyeket
most aratnak, saját vetésük eredménye - egy
olyan aratás, amely néha az előző évben
elvetett mag eredménye, más esetekben
pedig az évekkel korábban vagy más
inkarnációkban elvetett mag gyümölcse. (178,
2)
289. Ne gondolja, hogy az engedetlenség
következményei azonnaliak - nem. Amit
azonban mondok nektek, az a következő:
előbb vagy utóbb felelnetek kell majd
tetteitekért; még akkor is, ha néha úgy tűnt
számotokra, hogy vétkeiteknek nincsenek
következményei, mivel az idő múlik, és az Én
igazságosságom nem ad jelet.
290. De már tudjátok az Igémből, hogy
könyörtelenül bíró vagyok, és amikor eljön az
ítéletetek, ki fogjátok nyitni a szemeteket a
tudatosság fényére. (298, 48)
291. Ó szellemi lények, akik rám hallgattok, ne
engedjétek, hogy a földi élet problémái
nyomot hagyjanak rajtatok, még kevésbé,
hogy megtörjenek benneteket. Keressétek a
fényt, amelyet minden próbatétel tartalmaz,
hogy segítsen nektek erőssé és mértéktartóvá
válni.
292 Ha a szellem nem tudja leigázni a testet
[lelket], akkor az meghajlik és uralkodik rajta;
ezért a szellemi lények gyengék lesznek, és azt
hiszik, hogy a testtel együtt halnak meg. (89,
11 - 12)
293 Tapasztaltál-e már életedben olyan fizikai
szenvedélyt, amely eluralkodott az egész
lényeden, és lehetetlenné tette, hogy
meghalld a lelkiismeret, az erkölcs és az
értelem hangját?
294 Ez akkor történt, amikor a lélek mélyebbre
süllyedt, mert akkor a kísértések és a gonosz
fenevad hatalma, amely a testben lakozik,
legyőzte azt.
295 És nem igaz, hogy amikor sikerült
megszabadulnotok ettől a szenvedélytől és
legyőznötök a befolyását, akkor mély
boldogságot és békét tapasztaltatok?
296 Ez a béke és öröm a léleknek a test felett
aratott győzelmének köszönhető - egy
hatalmas küzdelemben, egy "véres" belső
harcban kivívott győzelemnek. De elég volt,
hogy a szellem új erőt merített, és
felemelkedett, a tudat által ösztönözve és
irányítva, és máris legyőzte a test [lélek]
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késztetéseit, és megszabadult attól, hogy még
inkább a pusztulásba vonzza.
297 Ebben a küzdelemben, ebben a
lemondásban, ebben az önmagatokkal vívott
harcban láttatok meghalni valamit, ami
bennetek lakozott, ami nem a ti életetek volt.
Ez csak egy értelmetlen szenvedély volt.
(186,18 - 19)
298 Ismerd fel, hogy a legerősebb ellenséged
benned van. Ha legyőztétek, a lábatok alatt
fogjátok látni a "hétfejű sárkányt", amelyről
János apostol beszélt nektek. Csak akkor
mondhatod igazul: "Felemelhetem az arcom
az én Uramra, és mondhatom Neki: Uram,
követni foglak téged." Mert akkor nem csak az
ajkak mondják, hanem a Lélek. (73, 20)
Hamarosan rá fogtok jönni, hogy nem az élet
az, ami kemény hozzátok, hanem ti vagytok
kemények magatokhoz. Szenvedsz, és a
körülötted lévőket is szenvedésre készteted a
megértésed hiánya miatt. Magányosnak érzed
magad, látod, hogy senki sem szeret téged, és
önzővé és keményszívűvé válsz. (272,34)
300. Értsd meg, hogy ennek az életnek minden
szenvedése, amit élsz, az emberi gyengeség
következménye, mert Én, aki szeretlek, nem
tudnék neked ilyen keserű poharat nyújtani.
301 A Törvényt a legkorábbi időktől fogva
kinyilatkoztattam nektek, mint olyan módot,
amellyel megóvhatjátok magatokat a bukástól,
a pusztulástól és a "haláltól". (215, 65)
302. Ma még nem vagytok képesek megérteni
a tesztek jelentését. Szükségtelennek,
igazságtalannak és ésszerűtlennek tartja őket.
De még mindig elmondom nektek, hogy
mennyi igazságosság és megkülönböztetés
rejtőzik mindegyikükben, amikor
megöregedtek, és másokban, amikor átlépik e
világ küszöbét, és a szellemi birodalmakban
laknak. (301,44)
303 Ismét elmondom nektek, hogy én minden
gondolatot és minden kérést megértek, míg a
"világ" nem képes befogadni az inspirációmat,
és nem kész arra, hogy isteni gondolataim
felragyogjanak az elméjében, és nem hallja a
hangomat, amikor válaszolok a hívására.
304 De én bízom benned, hiszek benned, mert
én teremtettelek téged, és olyan lélekkel
ruháztalak fel, amely tőlem származó szikra, és
olyan lelkiismerettel, amely az én
hasonlatosságom.

305. Ha azt mondanám nektek, hogy nem
várom el tőletek a tökéletességet, az olyan
lenne, mintha azt mondanám, hogy kudarcot
vallottam a legnagyobb munkában, ami Isteni
Akaratomból ered, és ez nem lehetséges.
306. Tudom, hogy azt az időt éled, amikor a
lelked győztesen fog kikerülni minden
kísértésből, amellyel útközben találkozik.
Ezután fényesen fog felemelkedni egy új
létezésbe. (238, 52 - 54)
A földi dolgok ezen és a másik oldala
307 Dolgozzatok magatokért, ne várjátok meg,
hogy a halál felkészületlenül érjen benneteket.
Mivel készültél arra a pillanatra, amikor
visszatérsz a lelki életbe? Meg akarsz lepődni,
amíg még az anyaghoz, a szenvedélyekhez, a
földi javakhoz vagy láncolva vagy? Be akarsz
lépni a Túlvilágra csukott szemmel, anélkül,
hogy megtalálnád az utat, magaddal víve
ennek az életnek a lelkedbe nyomott
fáradtságát? Készüljetek fel, tanítványok, és
nem fogtok félni a fizikai halál eljövetelétől.
308. Ne sóhajtozzatok, mert el kell hagynotok
ezt a földi völgyet, mert még ha fel is
ismeritek, hogy vannak benne csodák és
dicsőségek, őszintén megmondom nektek,
hogy ezek csak tükörképei a szellemi élet
szépségeinek.
309 Ha nem ébredsz fel - mit fogsz tenni,
amikor egy új út elején találod magad,
amelyet egy ismeretlennek tűnő fény világít
meg?
310. Hagyd el ezt a világot könnyek nélkül,
anélkül, hogy fájdalmat hagynál szeretteid
szívében. Válj el, amikor eljön a pillanat, és
hagyj a tested arcán egy békés mosolyt, amely
a lelked felszabadulásáról beszél.
311 A testetek halála nem választ el
benneteket azoktól a lényektől, akik rátok
bíztak, és nem mentesít benneteket a lelki
felelősségtől, amelyet azokért viseltek, akik a
szüleitek, testvéreitek vagy gyermekeitek
voltak.
312 Értsd meg, hogy a szeretet, a kötelesség,
az érzések, az érzelmek, egyszóval a szellem
számára a halál nem létezik. (70, 14 - 19)
313 Dolgozzatok nagy buzgalommal, hogy amikor eljön a halál, és lecsukjátok testetek
szemét erre az életre - szellemetek úgy érezze,
hogy felemelkedik, amíg el nem éri azt az
otthont, amelyet erényei révén elért.
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314. E mű tanulói a fizikai halál beálltakor
megtapasztalják, milyen könnyen
megszakadnak a kötelékek, amelyek a
szellemet a testhez kötik. Nem lesz benne
fájdalom, mert el kell hagynia a földi
kényelmet. A szellem nem fog árnyékként
vándorolni az emberek között, ajtóról ajtóra,
szívről szívre kopogtatva a fény, a szeretet és a
béke utáni vágyakozással. (133, 61 - 62)
315. Emeld fel a lelkedet, hogy csak az
örökkévalóban, a szépben és a jóban lelj
örömet. Ha nem így teszel, akkor a szellemed amely az általad élt élet által materializálódott
- sokat fog szenvedni, hogy elszakadjon a
testétől és mindattól, amit hátrahagy; és egy
ideig zűrzavarban és keserű fájdalomban fog
vándorolni a [szellemi] helyeken, amíg el nem
éri a megtisztulást.
316 Éljetek az én törvényem szerint, akkor
nem kell félnetek a haláltól. De ne hívjátok
vagy kívánjátok meg idő előtt. Hadd jöjjön,
mert ő mindig engedelmeskedik
parancsaimnak. Gondoskodjatok róla, hogy
felkészültnek találjon benneteket, akkor a fény
gyermekeiként fogtok belépni a
szellemvilágba. (56, 43 - 44)
317 Éljetek békésen otthonotokban, tegyétek
szentéllyé, hogy amikor a láthatatlan lények
belépnek, összezavarodva bolyongva a
"Szellemi Völgyben", megtalálják a ti
létezésetekben a fényt és békét, amit
keresnek, és felemelkedhessenek Peranba.
(41, 50)
318. Azoknak, akik a szellemben élnek, de még
mindig ragaszkodnak az anyagi célokhoz, azt
mondom: forduljatok el attól, ami már nem
tartozik hozzátok. Mert ha a föld nem az
ember örök otthona, akkor még kevésbé a
szellemé. Túl, a spirituális völgyben, egy
fénnyel teli élet vár rád, amelyben lépésről
lépésre eljutsz a jóság ösvényére.
319. Azoknak, akik emberként hallgatnak rám,
azt mondom, hogy amíg rendelkeznek ezzel a
testtel, amely elkíséri őket életük földi útján,
addig vigyázniuk kell rá, és az utolsó pillanatig
meg kell őrizniük. Mert ez az a bot, amelyen a
szellem nyugszik, és a harc eszköze. A szellem
anyagi szemén keresztül látja ezt az életet,
száján keresztül pedig beszél, és vigaszt
nyújthat testvéreinek. (57, 3)
320. Most a Mester kérdez téged: Hol vannak
a halottaitok, és miért siratjátok a szeretett

lényeitek eltűnését? Bizony mondom nektek,
az én szememben senki sem halt meg, mert
mindenkinek örök életet adtam. Mindenki él;
azok, akikről azt hittétek, hogy elpusztultak,
Velem vannak. Ahol azt hiszed, hogy halált
látsz, ott élet van; ahol a véget látod, ott a
kezdet van. Ahol azt hiszed, hogy minden
rejtély és kifürkészhetetlen titok, ott van a
Fény, amely úgy ragyog, mint egy örök hajnal.
Ahol azt hiszed, hogy a semmi van, ott van
minden, és ahol a nagy csendet feltételezed,
ott van a "koncert". (164, 6)
321 Amikor a halál megszünteti a fizikai
burkotok létezését, az olyan, mint egy pihenő
a szellem számára, amely, amikor újra
megtestesül, új erőkkel és nagyobb fénnyel tér
vissza, és folytatja annak az isteni leckének a
tanulmányozását, amelyet nem fejezett be. Így
érik meg az évszázadok során a gabona, amely
a szellemetek.
322. Sok mindent feltártam nektek a szellemi
életről, de azt mondom nektek, hogy nem kell
most mindent tudnotok, hanem csak azt, ami
szükséges ahhoz, hogy eljussatok az örök
hazába. Ott elmondom nektek mindazt, amit
meg kell tanulnotok. (99, 32)
323. El tudjátok képzelni annak a boldogságát,
aki visszatér a Szellemi Életbe, és a földön
beteljesíti azt a sorsot, amelyet az Atya kijelölt
számára? Az Ő elégedettsége és békéje
végtelenül nagyobb, mint minden
elégedettség, amit a szellem az emberi
életben nyerhet.
324. És felajánlom nektek ezt a lehetőséget,
hogy azok közé tartozzatok, akik örülnek,
amikor visszatérnek az országukba, és nem
azok közé, akik szenvednek és sírnak
mélységes csodálkozásukban vagy
bűnbánatukban. (93, 31 - 32)
325. Már közeledik ennek a
megnyilvánulásnak a vége, hogy aztán egy
magasabb formában folytatódjon a
Teremtőtökkel folytatott szellem-szellem
párbeszéd megkezdésével, amelyet a Velem
együtt élő magasabb szellemi lények
használnak.
326 Amikor szellemi világomról beszélek
nektek, akkor az engedelmes szellemi lények
azon seregeire gondolok, akik igazi szolgaként
csak azt teszik, amit gazdájuk akarata
parancsol nekik.
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327. Azért küldtelek titeket, hogy tanácsadók,
védelmezők, orvosok és minden ember igaz
testvérei legyetek. Nem panaszkodnak, mert
békesség van bennük. Nem tesznek fel
kérdéseket, mert fejlődésük fénye és a távoli
ösvényeken szerzett tapasztalataik
feljogosították őket arra, hogy megvilágosítsák
az emberek elméjét. Készségesen és
alázatosan közel állnak minden
segélykiáltáshoz és minden szükséghez.
328. Megbíztam őket, hogy ismertté váljanak
közöttetek, hogy tanításukkal,
bizonyságtételükkel és bátorításukkal
szolgáljanak nektek. Előtted járnak, szabaddá
teszik az utat, és segítséget nyújtanak, hogy ne
veszítsd el a bátorságodat.
329 Holnap ti is a fény e seregéhez fogtok
tartozni, amely a szellemi lények végtelen
világában csakis az embertestvérek iránti
szeretetből dolgozik, abban a tudatban, hogy
így dicsőíti és szereti Atyját.
330. Ha olyan akarsz lenni, mint ők, szenteld
az életedet a jónak. Oszd meg békédet és
kenyeredet, fogadd szeretettel a rászorulókat,
látogasd meg a betegeket és a
bebörtönzötteket. Vigyetek fényt
embertársaitok útjára, akik az igaz út
megtalálását keresik. Töltsétek meg a
végtelent kedves gondolatokkal, imádkozzatok
azokért, akik távol vannak, akkor az ima
elhozza őket hozzátok.
331 Aztán, amikor a halál megállítja szíved
dobbanását, és a fény kialszik a szemedben,
egy olyan világra ébredsz, amely harmóniája,
rendje és igazságossága miatt csodálatos. Ott
kezded majd megérteni, hogy Isten szeretete
kárpótol minden munkádért,
megpróbáltatásodért és szenvedésedért.
332 Amikor egy szellem megérkezik ebbe a
házba, egyre inkább úgy érzi, hogy egy
végtelen béke hatja át. Azonnal eszébe jutnak
azok, akik még távol élnek ettől a
boldogságtól, és lendületével, vágyakozásával,
hogy azok, akiket szeret, szintén megkapják
ezt az isteni ajándékot, csatlakozik azokhoz a
szellemi seregekhez, amelyek földi testvéreik
üdvösségéért, jólétéért és békéjéért küzdenek
és dolgoznak. (170, 43 - 48)
333. Ki látta a csatákat, amelyeket a Fény e
légiói vívnak a téged folyamatosan fenyegető
zavaros lények inváziói ellen? Nincs olyan
emberi szem, amely felfedezte volna ezt a

csatát, amelyet szüntelenül vívnak egymás
ellen, anélkül, hogy ti tudnátok róla. (334, 77)
334 Lásd itt munkám folytatását,
eljövetelemet "harmadszor", mint a
vigasztalás szelleme, angyalaim nagy
seregeitől körülvéve, amint meg van írva.
335. Ezek a szellemek az Én társaságomban
képviselik annak a vigasztalásnak egy részét,
amelyet megígértem nektek, és üdvözítő
tanácsaik és erényes példáik révén már
kaptatok bizonyítékot kegyelmükről és
békéjükről. Általuk adtam nektek előnyöket,
és ők voltak a közbenjárók köztetek és az Én
Lelkem között.
336. Amikor felismerted kegyelmi
ajándékaikat és alázatukat, úgy érezted, hogy
olyan igaz cselekedetekre ösztönöznek, mint
amilyeneket ők végeztek az életedben. Amikor
meglátogatták az otthonodat, megtisztelve
érezted magad a szellemi jelenlétükkel.
337 Boldogok vagytok, ha elismeritek
magasztosságukat. De a Mestered azt mondja:
Úgy gondolod, hogy mindig is erényes lények
voltak? Nem tudjátok, hogy sokan közülük a
földön éltek, és ismerték a gyengeséget és a
súlyos vétkeket?
338. De nézzétek meg őket most: már nincs
rajtuk hiba, és ez azért van, mert meghallották
a lelkiismeret hangját, felébredtek a szeretetre
és megbánták korábbi vétkeiket. Ebben a
tégelyben megtisztították magukat, hogy
méltóvá váljanak, és ma az emberiség
szolgálatával szolgálnak Engem.
339 Lelkük szeretetből vállalta, hogy segít
felebarátainak jóvátenni mindazt, amit
elmulasztottak, amikor a földön éltek, és isteni
ajándékként megragadták az alkalmat, hogy
elvethessék a korábban el nem vetett magot,
és eltüntessék az általuk végzett tökéletlen
munkát.
340. Ezért most csodálkoztok alázatosságukon,
türelmükön és szelídségükön, és időnként
láttátok őket szenvedni a megváltásukért. De
szeretetük és tudásuk, amely nagyobb, mint az
akadályok, amelyekkel találkoznak, mindent
legyőz, és készek az áldozathozatalig elmenni.
(354, 14 -15)
341 Van-e fogalmad arról a szellemi házról,
amelyet elhagytál, hogy a földre jöjj? "Nem,
Mester - mondod nekem -, nem gyanítunk
semmit, és nem is emlékszünk semmire.
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342 Igen, emberek, már olyan régen
elszakadtatok a tisztaságtól és ártatlanságtól,
hogy el sem tudjátok képzelni ezt a békés
létet, a jólétnek ezt az állapotát.
343. De most, hogy képzettek vagytok arra,
hogy meghalljátok a tudat hangját, és
megkapjátok tőle a kinyilatkoztatásokat,
elérhetővé válik számotokra az út, amely
azokat vezeti, akik Hozzám fordulnak, és
elvezetnek az ígért Királyságba.
344 Ez nem a béke paradicsoma, ahonnan az
"első" távozott, hanem a szellem e végtelen
világa, a bölcsesség világa, az igazi szellemi
boldogság paradicsoma, a szeretet és a
tökéletesség paradicsoma. (287, 14 - 15)

még nem jelentem be és nem fedem fel
nektek az összes tanítást, amelyet a
szellemetek számára készítettem elő, és
amelyet csak akkor fogtok megtanulni, amikor
már messze kerültök ettől a világtól.
351. Sok új leckét fogok felfedni nektek ez idő
alatt, de azt fogom nektek adni, aminek a
birtokában vagytok, anélkül, hogy nagyot
alakítanátok magatokat, vagy büszke
felsőbbrendűséggel kérkednétek az emberek
előtt. Tudjátok, hogy aki büszke a műveire, az
a saját büszkeségével teszi tönkre azokat.
Ezért tanítottalak titeket arra, hogy csendben
dolgozzatok, hogy munkáitok a szeretet
gyümölcsét hozzák. (106, 46)
352. Még mindig képtelenek vagytok felfogni
sok olyan kinyilatkoztatást, amelyeknek a
tudásotok részévé kellene válniuk, és
amelyekről az emberek azt feltételezték, hogy
tudásuk csak Istené. Amint valaki kifejezi, hogy
értelmezni kívánja őket, vagy megpróbál
beléjük hatolni, azonnal istenkáromlónak
nevezik, vagy arrogánsnak tartják. (165, 10)
353. Még sokat kell tanulnotok, hogy
fogékonyak legyetek inspirációimra és
felhívásaimra. Milyen gyakran érzékelitek a
spirituális rezgéseket anélkül, hogy
megértenétek, ki hív benneteket! Ez a "nyelv"
annyira összezavar, hogy nem tudod
megérteni, és végül a spirituális
megnyilvánulásokat hallucinációknak vagy
anyagi okoknak tulajdonítod. (249, 24)
354. Ne lepődjetek meg azon, hogy bár én
vagyok minden teremtett dolog Ura, mégis
megjelenek közöttetek, és szeretetet kérek
tőletek. Én vagyok a szelídség és az
alázatosság Istene. Nem dicsekszem
nagyságommal, hanem elrejtem
tökéletességemet és nagyságomat, hogy
közelebb kerüljek a szívetekhez. Ha látnátok
Engem teljes dicsőségemben, mennyire
sírnátok a vétkeitek miatt! (63, 48)
355. Érezd, hogy nagyon közel vagyok hozzád;
ezt bebizonyítom neked életed nehéz
pillanataiban. Az volt a kívánságom, hogy
készítsétek elő szívetekből lakóhelyemet, hogy
érezhessétek benne Jelenlétemet.
356. Hogy lehet az, hogy nem tudtok Engem
érezni, annak ellenére, hogy bennetek
vagyok? Egyesek a természetben látnak
Engem, mások csak minden anyagon túl
éreznek Engem, de valóban mondom nektek,

Az isteni kinyilatkoztatások
345 Minden lény Atyja beszél hozzátok ebben
az időben. A szeretetet, amellyel
megteremtett benneteket, mindenki érzi, aki
hallja ezt a szót. (102, 17)
346 Az egyetlen Isten, aki van, akit Jehovának
neveztetek, amikor megmutatta nektek
hatalmát és kinyilatkoztatta nektek a törvényt
a Sínai-hegyen, Ő beszél hozzátok; akit
Jézusnak neveztetek, mert benne volt az én
Igém; és akit ma Szentléleknek neveztek, mert
én vagyok az igazság Lelke. (51, 63)
347. Amikor Atyaként szólok hozzátok, a
Törvény könyve megnyílik előttetek. Amikor
Tanítóként beszélek hozzátok, akkor a
Szeretet Könyve az, amit tanítványaimnak
mutatok. Amikor Szentlélekként beszélek
hozzátok, akkor a Bölcsesség Könyve az, ami
tanításaimon keresztül megvilágosít
benneteket. Ezek egy tanítás, mert egy
Istentől származnak. (141, 19)
348 Isten a fény, a szeretet, az igazságosság.
Aki ezeket a tulajdonságokat mutatja meg az
életében, az képviselni és tisztelni fogja Urát.
(290,1)
349 Ne mondjátok, hogy én vagyok a
szegénység vagy a nyomorúság Istene, mert
azt feltételezitek, hogy Jézust mindig a
betegek és szenvedők sokasága követte.
Keresem a betegeket, a szenvedőket és a
szegényeket, de azért, hogy örömmel,
egészséggel és reménnyel töltsem el őket,
mert én vagyok az öröm, az élet, a béke és a
világosság Istene. (113, 60)
350 Igen, emberek, én vagyok a kezdetetek és
a végetek, én vagyok az Alfa és az Omega, bár
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Én mindenben és mindenütt ott vagyok. Miért
kerestek Engem mindig rajtatok kívül, holott
Én bennetek vagyok? (1, 47 - 48)
357 Még ha nem is léteznének vallások a
világon, akkor is elég lenne, ha létezésed
alapjára koncentrálnál, hogy megtaláld
Jelenlétemet a belső templomodban.
358 Azt is mondom nektek, hogy elég lenne
megfigyelni mindazt, amit az élet nyújt nektek,
hogy felfedezzétek benne a Bölcsesség
Könyvét, amely folyamatosan megmutatja
nektek legszebb lapjait és legmélyebb
tanításait.
359 Akkor meg fogjátok érteni, hogy nem
helyes, ha a világ tévútra téved, miközben a
helyes utat hordozza a szívében, sem az, ha a
világ a tudatlanság sötétségében bolyong,
miközben annyi fényben él. (131, 31 - 32)
360. Ma az én egyetemes nyelvemet mindenki
hallja, hogy azt mondjam nekik: bár én
mindegyikőtökben benne vagyok, senki ne
mondja, hogy Isten csak az emberben létezik,
mert a lények és minden teremtett dolog
Istenben van.
361 Én vagyok az Úr, ti pedig az ő
teremtményei. Nem szolgáknak, hanem
gyermekeknek foglak titeket nevezni, de
tudjátok meg, hogy én mindenek felett állok.
Szeressétek akaratomat, és tartsátok meg
törvényemet; tudjátok, hogy
rendelkezéseimben nincs tökéletlenség vagy
hiba. (136, 71 - 72)
362 Azért teremtettelek titeket, hogy
szeresselek titeket, és hogy érezzétek, hogy
szeretlek titeket. Neked is ugyanúgy szükséged
van rám, mint nekem rád. Aki azt mondja,
hogy nincs szükségem rád, az nem mond
igazat. Ha ez így lenne, nem teremtettelek
volna meg, és nem lettem volna emberré,
hogy megmentselek benneteket a szeretet
nagyszerű bizonyítékát jelentő áldozat által;
hagytalak volna elpusztulni.
363. De fel kell ismernetek, hogy ha az Én
szeretetemmel táplálkoztok, akkor pontosan
ugyanezt ajánljátok fel Atyátoknak is, mert
állandóan azt mondom nektek: "Szomjazom,
szomjazom a te szeretetedre". (146, 3)
364. Hogyan hihetitek, hogy kevésbé szeretem
azt, aki a legjobban szenved? Hogy veheted a
fájdalmadat annak jeleként, hogy nem
szeretlek? Bárcsak megértenéd, hogy
pontosan szerelemből jöttem hozzád! Nem

mondtam-e nektek, hogy az igaz ember már
üdvözült, és hogy az egészséges embernek
nincs szüksége orvosra? Ha betegnek érzed
magad, és amikor a lelkiismereted fényében
megvizsgálod magad, felismered, hogy bűnös
vagy, tudd, hogy téged jöttem megkeresni.
365. Ha úgy gondoljátok, hogy Isten időről
időre könnyeket hullat, az bizonyára nem
azokért van, akik élvezik az Ő mennyei
királyságát, hanem azokért, akik zavarban
vannak vagy sírnak. (100, 50 - 51)
366 Az én Atyám háza készen áll számotokra.
Ha eljutsz hozzá, akkor élvezni fogod az
igazságban. Hogyan élhetne egy apa királyi
szobában és élvezhetné a finom ételeket,
amikor tudja, hogy a saját gyermekei olyanok,
mint a koldusok a háza kapujában? (73, 37)
367 Tanuld meg a törvényt, szeresd a jót,
engedd, hogy szeretet és irgalom legyen, add
meg lelkednek a szent szabadságot, hogy
felemelkedhessen a házába, és szeretni fogsz
Engem.
368. Akarsz egy tökéletes példát arra, hogyan
kell cselekedni és hogyan kell lenni, hogy elérj
Engem? Vegyétek Jézust példának,
szeressetek Engem Őbenne, keressetek
Engem rajta keresztül, jöjjetek Hozzám az Ő
isteni útján.
369 De ne szeressetek Engem az Ő testi
alakjában vagy képmásában, és még csak ne is
helyettesítsétek tanításainak gyakorlását
szertartásokkal vagy külső formákkal,
különben örökre megmaradtok a
különbözőségetekben, az
ellenségeskedésetekben és a
fanatizmusotokban.
370. Szeressetek Engem Jézusban, de az Ő
Lelkében, az Ő Tanításában, és beteljesítitek
az örök Törvényt; mert Krisztusban egyesül az
igazságosság, a szeretet és a bölcsesség, amely
által megismertettem az emberiséggel az Ő
Lelkének létezését és mindenhatóságát. (1, 71
- 72)
Az ember és a sorsa
371. Hosszú ideje már nem ragaszkodtatok
Hozzám, már nem tudjátok, hogy valójában kik
vagytok, mert hagytátok, hogy sok
tulajdonság, képesség és ajándék, amit a
Teremtőtök helyezett belétek, szunnyadjon a
létezésetekben. A szellem és a tudatosság
szempontjából alszotok, és éppen ezek
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szellemi tulajdonságaiban rejlik az ember igazi
nagysága. Úgy éltek, mint azok a lények, akik
ebből a világból valók, mert megszületnek és
elhagyják azt. (85, 57)
372 A Mester kérdez titeket, kedves
tanítványok: Mi a tiéd ebben a világban?
Mindent, amid van, az Atya adott neked, hogy
használd, amíg a földön jársz, amíg a szíved
dobog. Mivel szellemetek az Én Istenségemből
származik, mivel a Mennyei Atya lehelete,
mivel az Én Szellemem egy személyének
megtestesülése, mivel testetek is az Én
törvényeim szerint alakult, és Én azt
szellemetek eszközeként bíztam rátok, semmi
sem tartozik hozzátok, szeretett gyermekeim.
Minden, ami teremtett, az Atyáé, és Ő tett
titeket ideiglenes tulajdonosokká. Ne
feledjétek, hogy anyagi életetek csak egy lépés
az örökkévalóságba, egy fénysugár a
végtelenbe, ezért arra kell figyelnetek, ami
örökkévaló, ami soha nem hal meg, és ez a
szellem. (147, 8)
373 A szellem fogja irányítani az elmét, és az
elme, amelyet csak az emberi nagyságra vágyó
szív [lélek] irányít, nem fogja uralni az
életedet.
374 Gondolkodj: ha hagyod, hogy az határozza
meg, amit az agyad parancsol, akkor túl fogod
terhelni, és nem fogsz túllépni azon, amit a kis
képességei megengednek.
375. Azt mondom nektek: ha tudni akarjátok,
miért éreztek ihletet a jótettre, és miért lángol
a szívetek a szeretettől, akkor hagyjátok, hogy
a Lélek vezesse szíveteket és
gondolkodásotokat. Akkor meg fogtok lepődni
Atyátok hatalmán. (286, 7)
376 Az a helyes, amikor a szellem
kinyilatkoztatja a bölcsességet az emberi
elmének [léleknek], és nem az, amikor az elme
"fényt" ad a szellemnek.
377 Sokan közületek nem fogják megérteni,
amit itt mondok nektek, és ez azért van, mert
sokáig eltorzítottátok életetek rendjét. (295,
48)
378. Tudassák a tanítványokkal, hogy a
spiritualizáció lehetővé teszi, hogy a tudat
tisztábban megmutatkozzon, és aki meghallja
ezt a bölcs hangot, az nem fog becsapódni.
379 Ismerkedjetek meg a lelkiismerettel, ez
egy barátságos hang, ez az a fény, amelyen
keresztül az Úr világít - akár Atyaként, akár
Mesterként, akár Bíróként. (293, 73 - 74)

380. Legyetek fáradhatatlanok beszédem
ismételt felolvasásában. Láthatatlan vésőként
végzi majd el a munkát, hogy kisimítsa
jellemed éles széleit, amíg készen nem állsz
arra, hogy szembenézz embertársaid
legnehezebb problémáival is.
381. Felfedezitek bennük a szenvedéseket, a
vezeklés korlátait és a jóvátétel feladatait,
amelyeknek okai nagyon különbözőek
lehetnek. Némelyiknek nincs olyan eredete,
amelyet különösen nehéz lenne megérteni,
míg lesznek olyanok, amelyeket csak intuíció,
kinyilatkoztatás és tisztánlátás útján leszel
képes tisztázni, hogy embertársaidat súlyos
tehertől mentesítsd.
382 Ezek a lelki ajándékok csak akkor okozzák
ezt a csodát, ha azt, aki használja őket, a
felebarátja iránti szeretet lelkesíti. (149,88)
383. Miért beszélnek az emberek a
"természetfelettiről", amikor Bennem és a
műveimben minden természetes? Ezzel
szemben az emberek rossz és tökéletlen
cselekedetei nem "természetfeletti"
cselekedetek-e, hiszen a természetes az lenne,
hogy mindig helyesen cselekedjenek annak
fényében, amiből származnak, és azoknak a
tulajdonságoknak a fényében, amelyekkel
rendelkeznek és amelyeket magukban
hordoznak? Számomra mindennek egyszerű és
mély magyarázata van; semmi sem marad a
sötétben.
384. "Természetfelettinek" nevezel mindent,
amit nem értesz, vagy amit titokzatosságba
burkoltnak tartasz. De amint szellemetek
érdemek révén emelkedett, és látta és
felfedezte azt, amit korábban nem láthatott,
azt fogja tapasztalni, hogy a Teremtésben
minden természetes.
385. Ha néhány évszázaddal ezelőtt az
emberiségnek azt mondták volna, hogy milyen
előrelépéseket és felfedezéseket fog tenni az
ember a jelen korban, még a tudósok is
kételkedtek volna, és természetfelettinek
tartották volna az ilyen csodákat. Ma azonban,
mivel fejlődtetek, és lépésről lépésre
követtétek az emberi tudomány fejlődését,
természetes műveknek tekintitek őket, bár
csodáljátok őket. (198, 11 - 12)
386. Azt kell mondanom nektek: ne
gondoljátok, hogy a szellemnek feltétlenül
szüksége van az emberi testre és a világban
való életre ahhoz, hogy fejlődhessen. De a
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leckék, amelyeket ebben a világban kap,
nagyon hasznosak a tökéletességéhez.
387 Az anyag segíti a szellemet a
növekedésben, a tapasztalatokban, a
vezeklésben és a küzdelmekben. Ez az a
feladat, ami az övé, és ezt megerősítve
találjátok az Istenségemnek ebben a
megnyilvánulásában az emberen keresztül,
ahol az agyát használom, és őt használom
vevőkészülékként, hogy továbbítsam az
üzenetemet. Értsétek meg, hogy nem csak a
szellem a szellemi célt szolgálja, hanem hogy
még a legkisebb dolog is szellemi céllal lett
megteremtve az anyagban.
388. Egy gondolat és egy felhívás a
szellemednek, hogy legyőzze az őt uraló anyag
befolyását, és az intuíció ajándékát
felhasználva adja fényét a szívnek és az
elmének.
389 Ez az én fényem a szellemed számára a
felszabaduláshoz vezető út, ez a tanításom
kínálja fel neki az eszközöket, hogy az emberi
élet fölé emelkedjen, és minden művének
irányítójává, érzelmeinek urává váljon, és ne
legyen az alantas szenvedélyek rabszolgája,
sem a gyengeségek és szükségletek áldozata.
(78, 12 - 15)
390. Ki más, mint Én, képes uralkodni a
szellemek felett és meghatározni a sorsukat?
Senki. Ezért, aki az uralomvágyban
megpróbálta átvenni Urának helyét, az olyan
királyságot teremt magának, amely megfelel
hajlamainak, szeszélyeinek, hatalomvágyának
és hiúságának - az anyag, az alantas
szenvedélyek és az alantas érzelmek
királyságát.
391 A lelkiismeretet nem lehet elnyomni, mert
abban tökéletes igazságosság van. A
szellemben csak a tisztaságnak van hatalma a
nemes érzelmek felett, csak a jóság mozgatja
azt - egyszóval a szellem csak abból
táplálkozik, ami igaz és jó. (184, 49 - 50)
392. Mivel mindent, ami a földön teremtetett,
az ember megfiatalítására terveztem,
használjátok mindig a ti javatokra. Ne felejtsd
el azonban, hogy van benned egy hang, amely
jelzi azokat a határokat, amelyeken belül
felhasználhatod mindazt, amit a természet
kínál neked, és engedelmeskedned kell ennek
a belső hangnak.
393 Ahogyan a testednek otthonra,
védelemre, karbantartásra és elégedettségre

törekszel, hogy létezésed kellemesebbé
váljon, úgy a szellemnek is biztosítanod kell,
amire szüksége van a jólétéhez és a felfelé
ívelő fejlődéséhez.
394. Ha magasabb régiókba vonzódik, ahol az
igazi otthona van, repüljön magasra. Ne tartsd
fogva, mert engem keres, hogy tápláljam és
erősítsem őt. Mondom nektek: minden
alkalommal, amikor megengeditek neki, hogy
ilyen módon felszabaduljon, boldogan tér
vissza a fizikai burkába. (125, 30)
395 A szellem élni akar, halhatatlanságra
törekszik, tisztulni és tisztulni akar, szomjazza
a tudást és szomjazza a szeretetet. Hagyd,
hogy gondolkodjon, érezzen és cselekedjen,
hadd töltse el a rendelkezésére álló idő egy
részét, hogy megnyilvánulhasson önmagában,
és megújulhasson szabadságával.
396. Mindazok közül, akik itt vagytok a
világban, csak a szellemetek marad meg ezen
élet után. Gyűjtsön erényeket és értékeket, és
őrizze meg azokat magában, hogy amikor
eljön a felszabadulás ideje, ne legyen "szegény
lélek" az Ígéret Földjének kapujában. (111, 74 75)
397 Nem akarok több vezeklést vagy fájdalmat
nektek; azt akarom, hogy minden gyermekem
lelke, ahogy a csillagok szépítik az égboltot,
világítsa be fényével az országomat, és töltse
el örömmel Atyátok szívét. (171, 67)
398 Szavam ki fogja békíteni a szellemet a
testtel [lélekkel], mivel sokáig ellenségeskedés
volt a kettő között, hogy megtanuljátok, hogy
testetek, amelyet akadályként és kísértésként
tekintettetek a szellem fejlődésének útjára, a
legjobb eszköz lehet a földi kötelességek
teljesítéséhez. (138, 51)
399 Gondoskodjatok a szellem és a test
közötti harmóniáról, hogy könnyedén
teljesíthessétek utasításaimat. Szelíd módon
tegye engedelmessé a testet, szükség esetén
alkalmazzon szigort. Vigyázzatok azonban,
hogy a fanatizmus ne vakítson el benneteket,
hogy ne lépjetek fel keményen ellene.
Létezésetek formája egy lesz. (57, 65)
400. Nemcsak azt mondom nektek, hogy
tisztítsátok meg a szellemeteket, hanem azt is,
hogy erősítsétek meg a testeteket, hogy a
belőletek kikerülő új nemzedékek
egészségesek legyenek, és a szellemük képes
legyen teljesíteni nehéz küldetésüket. (51, 59)
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401. Azt akarom, hogy olyan otthonokat
teremtsetek, amelyek hisznek az Egy Istenben
- olyan otthonokat, amelyek olyan
templomok, ahol a szeretetet, a türelmet és az
önmegtagadást gyakorolják.
402 Bennük tanítói lesztek a gyermekeknek,
akiket gyengédséggel és megértéssel veszel
körül, és vigyázol rájuk, együttérzéssel követve
minden lépésüket.
403 Add szeretetedet mind annak, aki szép,
mind annak, aki csúnya külsejű. A szép arc
nem mindig tükrözi az ugyanolyan szép lelket.
Másrészt, e látszólag csúnya teremtmények
mögött egy olyan erényekkel teli szellem
rejtőzhet, amelyet nagyra kell becsülni. (142,
73)
404 Gondoljatok komolyan az utánatok
következő generációkra, gondoljatok a
gyermekeitekre. Ahogyan fizikai létet adtatok
nekik, úgy kötelességetek szellemi életet adni
nekik - azt, ami a hit, az erény és a
spiritualizáció. (138, 61)
405 Őrizzétek meg családotok erényét és
házatok békéjét. Nézze meg, hogyan
válhatnak még a legszegényebbek is e kincs
tulajdonosai.
406. Ismerjétek fel, hogy az emberi család a
Szellemi Család megtestesülése: benne a férfi
válik apává, így valódi hasonlóságot mutat
Mennyei Atyjával. A nő, gyengédséggel teli
anyai szívével az Isteni Anya szeretetének
képmása, és a család, amelyet együtt
alkotnak, a Teremtő Szellemi Családjának
megtestesülése.
407 A ház az a templom, ahol jobban
megtanulhatjátok törvényeim teljesítését, ha
a szülők hajlandóak lennének önmagukért
dolgozni.
408. A szülők és a gyermekek sorsa Bennem
van. De mind az egyiknek, mind a másiknak
segítenie kell egymást a megváltással
kapcsolatos kötelességeikben és
kötelezettségeikben.
409 Milyen könnyű lenne a kereszt és
elviselhető a létezés, ha minden szülő és
gyermek szeretné egymást! A legnehezebb
megpróbáltatásokat a szeretet és a megértés
könnyítené meg. Az Isteni Akaratnak való
átadásukat békével jutalmazzák. (199, 72 - 74)
410 Tanulmányozd a téged körülvevő szellemi
lényeket és azokat, akik keresztezik életed
útját, hogy értékelhesd erényeiket,

befogadhasd az üzenetet, amit hoznak neked,
vagy megadhasd nekik, amit kapniuk kell
tőled.
411 Miért veted meg a te felebarátaidat, a
kiket a sors útadba állított? Bezártad a szíved
ajtaját előttük, anélkül, hogy tudtad volna,
milyen leckét kellett volna tanulnod tőlük.
412 Gyakran távol tartjátok magatokat attól,
aki a béke és vigasztalás üzenetét hozta a
lelketeknek, és aztán panaszkodtok, amikor
keserűséggel töltitek meg a poharatokat.
413 Az élet váratlan változásokat és
meglepetéseket hoz magával, és mit fogsz
tenni, ha holnap vágyakozva kell keresned azt,
akit ma kézből elutasítottál?
414 Gondolj arra, hogy lehetséges, hogy
holnap vágyakozva kell keresned azt, akit ma
elutasítanak és megvetnek, de gyakran már
késő lesz. (11, 26 - 30)
415 Milyen szép példája a harmóniának, amit
a Világ kínál neked! Sugárzó, élettel teli
égitestek, amelyek vibrálnak az űrben, és
amelyek körül más égitestek keringenek. Én
vagyok a sugárzó, isteni égitest, amely életet
és meleget ad a szellemi lényeknek; de milyen
kevesen mozognak az előre meghatározott
pályájukon, és milyen sokan vannak azok, akik
eltávolodnak a pályájuktól!
416 Elmondhatnád Nekem, hogy az anyagi
égitesteknek nincs akaratszabadságuk, és hogy
másrészt éppen ez a szabadság az, ami az
embereket letéríti az útról. Ezért mondom
nektek: mennyire dicséretes lesz minden
szellem küzdelme, hiszen a szabad akarat
adománya ellenére tudta, hogyan kell
alávetnie magát a Teremtőjével való összhang
törvényének. (84,58)
417. Senki, aki az Atya e szellemi tanításának
tanítványának nevezi magát, ne panaszkodjon
arra, hogy anyagi életében szegény, és sok
olyan kényelmet nélkülöz, ami másoknak
bőségben van, vagy hogy hiányt és nélkülözést
szenved. Ezek a panaszok az anyagi
természetből erednek, amelynek, mint
tudjátok, csak egy létezése van.
418 Szellemednek nincs joga így beszélni
Atyáddal, sem elégedetlenkedni vagy morogni
a sorsa miatt, mert minden szellemi lény
végigjárta a tapasztalatok, élvezetek és emberi
kielégülések teljes létráját a hosszú földi
evolúciós útja során.
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419 A szellemek szellemivé válása már régen
megkezdődött, és őket segíti a fájdalom és a
szegénység, amelyet a szívetek nem hajlandó
elviselni és elszenvedni. Minden szellemi és
anyagi jónak megvan a maga értelme, amit fel
kell ismernetek, hogy ne tagadjátok meg egyik
vagy másik értékét. (87, 26 – 27)
420 Minden embernek, minden
teremtménynek van egy kijelölt helye,
amelyet nem hagyhat el, és nem foglalhatja el
azt a helyet, amely nem az övé. (109, 22)
421 Miért félsz a jövőtől? Szeretnéd
kihasználatlanul hagyni mindazt a
tapasztalatot, amit az elméd a múltban
felhalmozott? El akarod hagyni a magot
anélkül, hogy learatnád a termést? Nem,
diákok. Ne feledjétek, hogy senki sem
változtathatja meg a sorsát, de késleltetheti a
győzelem idejét, és növelheti a szenvedést,
ami minden úton van. (267, 14)
422 Az Atya országa minden gyermek
öröksége; ezt a kegyelmet csak a szellem nagy
erényei révén lehet elérni. Nem akarom, hogy
lehetetlennek tartsátok a kegyelem
megszerzését, amely közelebb visz hozzám.
423. Ne keseredjetek el, amikor azt halljátok
az Igémben, hogy csak nagy erőfeszítéssel és
munkával fogjátok elérni az "Ígéret Földjét".
Örüljetek, mert aki erre a célra irányítja az
életét, az nem fog csalódást szenvedni, és nem
fogja magát becsapva látni. Nem fogja
ugyanazt a sorsot elszenvedni, mint sokan,
akik a világ dicsőségére törekszenek, de sok
fáradozás után nem érik el azt, vagy akik
elnyerik azt, de hamarosan megtapasztalják a
szomorúságot, hogy látják azt eltűnni, amíg
semmi sem marad belőle. (100, 42 - 43)
424 Átadom nektek a kulcsot, hogy kinyissátok
örök boldogságotok ajtaját. Ez a kulcs a
szeretet, amelyből az irgalom, a megbocsátás,
a megértés, az alázat és a béke származik,
amellyel az életben járnotok kell.
425 Milyen nagy a szellemetek boldogsága,
amikor uralkodik az anyag felett, és élvezi a
Szentlélek fényét! (340, 56 – 57)
426 Ez a föld, amely mindig beteg, fáradt,
zaklatott, zavarodott, zavarodott vagy kevéssé
érett szellemi lények termését küldte a
túlvilágra, hamarosan szeretetemhez méltó
gyümölcsöket fog nekem nyújtani.
427 A betegség és a fájdalom egyre inkább
távozik az életedből, ha egészséges és

felemelő életet élsz. Akkor, amikor eljön a
halál, felkészülten talál majd benneteket a
lelki otthonba vezető útra. (117, 24 - 25)
428. Ne essetek kétségbe, ó szellemi lények,
akiknek kifejezetten az Én szavamat intézem.
Tartsatok ki az én utamon, és megismeritek a
békét. Bizony mondom nektek,
mindannyiótoknak az a sorsa, hogy
megtapasztaljátok a boldogságot. Nem lennék
az Atyátok, ha nem arra teremtettelek volna,
hogy megosszátok velem a Mennyei
Királyságot.
429 De ne feledd: áldásod teljessé tételéhez
szükséges, hogy lépésről lépésre előhozd
érdemeidet, hogy lelked méltónak érezze
magát erre az isteni jutalomra.
430. Ismerjétek fel, hogy veletek vagyok, végig
kísérlek benneteket. Bízzatok bennem teljes
mértékben, tudva, hogy küldetésem egyesül a
tiétekével, és sorsom a tiétekével! (272, 61)
hibák, jogsértések, eltérések
431 Értsétek meg tanításomat, hogy ne
kövessetek el több hibát életetekben; mert
minden sérelem, amelyet embertársaitoknak
okoztok, akár szóval, akár tettel,
kitörölhetetlen emlékeztető lesz a
lelkiismeretetek számára, amely megalkuvás
nélkül szemrehányást fog tenni nektek.
432 Ismét mondom nektek, hogy mindannyian
szükségesek vagytok ahhoz, hogy az isteni terv
beteljesedhessen, és hogy az emberek közötti
oly nagy szellemi nyomorúságnak vége legyen.
433 Amíg van önzés, addig lesz fájdalom.
Alakítsátok át közömbösségeteket,
önzéseteket és megvetéseteket szeretetté,
együttérzéssé, és hamarosan látni fogjátok,
hogy béke költözik hozzátok. (11, 38 - 40)
434 Törekedjetek az emberi életben való
előrehaladásra, de soha ne hagyjátok, hogy a
túlzott becsvágy irányítson benneteket, mert
akkor elveszítitek a szabadságotokat, és az
anyagiasság rabszolgasorba taszít benneteket.
(51, 52)
435 Megbocsátom vétkeiteket, de ugyanakkor
meg is javítalak benneteket, hogy kiűzzétek az
önzést a szívetekből, mert ez az egyik olyan
gyengeség, amely mélyebbre húzza a
szellemet.
436 A lelkiismereten keresztül ösztönzöm,
hogy emlékezzetek kötelességeitekre a
testvérek között, és a szeretet és a
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megbocsátás cselekedeteit vigyétek el
utatokon, ahogyan azt a Második Korszakban
tanítottam nektek. (300, 29)
437 Ma az anyag hatalma és a világ befolyása
önzővé tett benneteket. De az anyag nem
örökkévaló, sem a világ és annak hatása, és én
vagyok a türelmes bíró, akinek igazsága az élet
és az idő ura. Ne ítélkezzetek azok felett, akik
megtagadnak Engem, mert akkor
bűnösebbnek talállak titeket, mint őket.
438. Azért emeltem fel a hangomat, hogy
elítéljem hóhéraimat? Nem áldottam meg
őket szeretettel és jósággal? Bárcsak
megértenétek, hogy sokan azok közül, akik e
bűn miatt egy időre a világban sodródtak, ma
a szellemi világban megtisztultak! (54, 47 - 48)
439 Ne is próbáld meg feltárni felebarátod
rejtett érzéseit, mert minden lényben van egy
titok, amelyet csak Én ismerhetek. De ha
felfedezel valamit, ami - mivel csak a
testvéredre tartozik - neked kellene, hogy
szent legyen, ne hozd nyilvánosságra, ne tépd
szét ezt a fátylat, inkább vastagítsd meg.
440. Hányszor láttam már embereket
behatolni testvérük szívébe, amíg fel nem
fedezték erkölcsi vagy szellemi meztelenségét,
hogy aztán élvezzék és azonnal tudtára adják.
441 Azok közül, akik így meggyalázták
embertársaik magánéletét, senki se lepődjön
meg, ha valaki leleplezi és kigúnyolja őket
életmódjukban. Ne mondja tehát, hogy az
igazságosság mércéje az, ami őt méri; mert az
igazságtalanság mércéje lesz az, amivel
embertársait méri.
442 Másokat tisztelve, irgalmasságod
köpenyével fedd be a kiszolgáltatottakat, és
védd meg a gyengéket az emberek pletykáitól.
(44, 46 - 48)
443 Nem mindazok, akik "az utcákon és
sikátorokban járnak", és az elmúlt korok
eseményeiről beszélnek, és próféciákat
értelmeznek vagy kinyilatkoztatásokat tárnak
fel, az én hírnökeim; mert sokan hiúságból,
keserűségből vagy emberi érdekből visszaéltek
ezekkel az üzenetekkel, hogy sértegessenek és
ítélkezzenek, megalázzanak vagy
megsebezzenek, sőt, hogy "megöljenek". (116,
21)
444 Kelj fel, emberiség, fedezd fel az utat,
fedezd fel az élet okát! Egyesüljetek, emberek
az embereknek, szeressétek egymást! Milyen
vékony a válaszfal, amely az egyik házat a

másiktól elválasztja, és mégis - milyen távol
vannak egymástól a lakói! És az országotok
határain - mennyi feltétel szükséges ahhoz,
hogy átengedjék az idegent! Ha ezt még az
embertestvérek között is megteszed - mit
tettél csak azokkal, akik egy másik életben
vannak? Hagytátok, hogy függöny hulljon le
közétek és közétek - ha nem is a
feledékenységetek, de a tudatlanságotok
függönye, amely olyan, mint a sűrű köd. (167,
31)
445. Látjátok azokat az embereket, akik csak
azért élnek, hogy kielégítsék túlzott
hataloméhségüket, közömbösek szomszédaik
élete iránt, és nem tisztelik azokat a jogokat,
amelyeket Én, a Teremtőjük adtam nekik?
Látjátok, hogy műveik csak az irigységről, a
gyűlöletről és a kapzsiságról szólnak? Értük
tehát többet kell imádkoznotok, mint
másokért, akiknek nincs annyira szükségük a
világosságra.
446. Bocsáss meg ezeknek az embereknek
minden fájdalmat, amit okoznak neked, és
tiszta gondolataiddal segítsd őket a
gyógyulásban. Ne tedd még sűrűbbé a ködöt,
amely körülveszi őket, mert ha egy napon
felelniük kell tetteikért, számon fogom kérni
azokat, akik ahelyett, hogy imádkoztak volna
értük, csak sötétséget küldtek nekik gonosz
gondolataikkal. (113, 30)
447 Emlékezzetek, hogy a törvényben azt
mondták nektek: "Ne legyenek más isteneid
rajtam kívül." Mégis sok isten van, akit az
emberi ambíciók teremtettek, hogy imádják,
hódoljanak neki, sőt még az életüket is
feláldozzák.
448. Értsétek meg, hogy törvényemet nem
győztem le, és hogy tudtotok nélkül
szüntelenül szól hozzátok a lelkiismereten
keresztül; de az emberek továbbra is
bálványimádók és pogányok maradnak.
449 Szeretik testüket, hízelegnek
hiúságaiknak, és kielégítik gyengeségeiket;
szeretik a földi kincseket, amelyekért
feláldozzák békéjüket és szellemi jövőjüket.
Hódolnak a testnek, néha elfajulnak, és még a
halált is megtalálják az élvezetek iránti
vágyban.
450. Győződj meg arról, hogy a világ dolgait
jobban szeretted, mint az Atyádat. Mikor
áldoztad fel magad értem, szeretve Engem a
felebarátodban és szolgálva Engem? Mikor
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áldoztad fel az alvásodat vagy kockáztattad az
egészségedet azért, hogy segítséget nyújts és
enyhítsd embertársaid szenvedését? És mikor
mentél közel a halálba a Tanításom által
inspirált nemes eszmék valamelyikéért?
451. Ismerjétek fel, hogy az anyagi élettel
végzett imádat megelőzi a szellemi élet
imádatát számotokra. Ezért mondtam nektek,
hogy más isteneitek vannak, akiket jobban
imádtok és szolgáltok, mint az igaz Istent.
(118, 24 - 26)
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 halmozták volna. (275, 49)
453. Ma a szellemi zűrzavar korában éltek,
ahol a rosszat jónak nevezitek, ahol azt
hiszitek, hogy fényt láttok ott, ahol sötétség
van, ahol a felesleges dolgokat részesítitek
előnyben a lényegesekkel szemben. De az én
mindig készséges és segítőkész irgalmasságom
időben közbelép, hogy megmentsen
benneteket, és megmutassa nektek az igazság
fényes útját - azt az utat, amelyről letértetek.
(358, 30)
454 Hogy minden próbatételben győztesek
legyetek, tegyétek azt, amit a Mester tanított
nektek: figyeljetek és imádkozzatok, hogy
mindig éber legyen a szemetek, és hogy ne
győzzön le a kísértés. Ne feledjétek, hogy a
gonosznak nagy érzéke van ahhoz, hogy
megkísértsen benneteket, hogy legyőzzön
benneteket, és kihasználja gyengeségeteket.
Légy éleslátó, hogy tudd, hogyan ismerd fel,
amikor vár rád. (327,10 o.)
455 Bizony mondom nektek, az emberiség
meg fogja találni az utat a Világossághoz e
sötétségből. De ez a lépés lassan fog
megtörténni. Mi történne az emberekkel, ha
egy pillanat alatt rádöbbennének mindarra a
rosszra, amit okoztak? Néhányan elveszítenék
az eszüket, mások megölnék magukat. (61, 52)

aszályok, az árvizek olyan hívások, amelyek
felébresztenek benneteket, és
igazságosságomról beszélnek nektek.
457. Milyen más gyümölcsöt kínálhat Nekem
az emberiség ebben a pillanatban, mint a
viszálykodás és az anyagiasodás gyümölcsét?
Ez a nép, amely évek óta hallotta tanításomat,
még egy kellemes termést sem tud felajánlani
Nekem. (69, 54 - 55)
458 Nem hallod az igazság kiáltását? Nem
látjátok, hogy a természet erői egyik területet
a másik után pusztítják? Gondoljátok, hogy ha
erényes életet élnétek, szükség lenne arra,
hogy igazságosságomat ilyen módon
éreztessem? Bizony mondom nektek, nem
lenne szükségem arra, hogy megtisztítsalak
benneteket, ha tisztának találnálak titeket.
(69, 11)
459 Bár jelenleg lehetetlennek tűnik
számotokra, hogy békét teremtsetek az
emberiségben, én azt mondom nektek, hogy
eljön a béke, sőt mi több: az ember
spiritualizálódva fog élni.
460. Sok csapás éri majd a világot, mielőtt ez
az óra elérkezik. De ezek a szenvedések az
emberiség javát szolgálják majd, mind földi,
mind szellemi értelemben. Ez olyan lesz, mint
egy "Eddig és ne tovább" a gonosz
cselekedetek, az önzés és az emberek
élvezethajhászásának ellenőrizetlen folyamata
számára.
461 Ily módon létrejön az egyensúly, mert a
gonosz erői többé nem lesznek képesek
legyőzni a jó erőit.
462. Ez a megtisztulás, mivel mindig a
legérzékenyebbeket és legkedvesebbeket
érinti, büntetésnek tűnik, anélkül, hogy az
lenne. Valójában ugyanis ez a megváltás
eszköze azon szellemek számára, akik letértek
az ösvényről vagy elvesztették azt.
463 Aki földi módon ítélkezik, az nem tud
semmi hasznosat felfedezni a szenvedésben;
aki azonban azt hiszi, hogy örökké élő lélekkel
rendelkezik, az ugyanebből a szenvedésből
fényt, állandóságot és megújulást nyer.
464 Ha spirituálisan gondolkodsz - hogyan
hiheted, hogy a szenvedés rossz az
emberiségnek, amikor az egy olyan Istentől
származik, aki csupa szeretet?
Az idő múlik, és eljön az idő, amikor ezek a
nagy megpróbáltatások elkezdenek
megjelenni, és a békének még az utolsó

Az emberiség megtisztulása és
spiritualizációja
456 Elfelejtettétek a törvényt, és vártátok,
hogy a természet erői emlékeztessenek
benneteket igazságosságomra: a hurrikánok, a
partjaikat elöntő folyók, a földrengések, az
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nyoma is eltűnik a világból, amely addig nem
tér vissza, amíg az emberiség meg nem találja
az Én Törvényem útját, és meg nem hallja azt
a belső hangot, amely szüntelenül azt fogja
mondani neki: "Isten él!". Isten benned van!
Ismerd meg Őt, érezd Őt, békülj meg vele!
466. Akkor az életmódja meg fog változni. Az
önzés eltűnik, és mindenki hasznos lesz mások
számára. Az embereket az én igazságosságom
arra fogja ösztönözni, hogy új törvényeket
alkossanak, és szeretetben uralkodjanak a
nemzeteken. (232,43 - 47)
467 Az anyagban hasonlóan fogjátok
megtapasztalni az átalakulást: a folyók
bővelkedni fognak vízben, a terméketlen
mezők termékennyé válnak, a természet erői
visszatérnek a megszokott útjukra, mert
harmónia lesz az ember és Isten között, az
ember és az isteni művek között, az ember és
az élet Teremtője által diktált törvények
között. (352, 65)
468. Ne ijedjenek meg, kedves tanúk.
Bejelentem nektek, hogy ez a materialista
emberiség, amely oly sokáig csak abban hitt,
amit korlátozott értelmi képességeivel
megérint, lát és megért, és abban, amit
tudományával bizonyít, spirituális lesz, és
képes lesz szellemi tekintetével Rám nézni és
az igazságot keresni. (307, 56)
469 Ha szellemileg felkészült lennél, a
végtelenben láthatnád a szellemi lények
sokaságát, amely úgy nézne ki a szemed előtt,
mint egy mérhetetlenül nagy fehér felhő, és
amikor a küldöttek vagy küldöttek leválnak
róla, látnád, hogy fényszikraként jönnek feléd.
470. Spirituális látásotok még nem hatol át, és
ezért kell beszélnem nektek a túlvilágról,
mindarról, amit még nem vagytok képesek
látni. De mondom nektek, hogy eljön majd az
idő, amikor mindannyian látókká váltok, és
élvezni fogjátok ezt a csodálatos életet,
amelyet jelenleg távolinak érzitek magatoktól,
de amely valójában közel vibrál hozzátok,
körülvesz benneteket, megvilágít benneteket,
inspirál benneteket, és szüntelenül kopogtat
az ajtótokon. (71, 37 - 38)
471 Érzékenység, előrelátás, előrelátás,
kinyilatkoztatás, prófétálás, ihletettség,
belátás, az üdvösség ajándéka, belső beszéd mindezek és más ajándékok a szellemből
fognak kijönni, és ezek által az emberek

megerősítik, hogy az emberek számára új
korszak köszöntött be.
472 Ma még kételkedtek e szellemi ajándékok
létezésében, mert egyesek elrejtik őket a világ
elől, félve annak véleményétől; holnap már a
legtermészetesebb és legszebb dolog lesz a
birtoklásuk.
473. Azért jövök hozzád "harmadszor", mert
testben és lélekben beteg vagy. Az
egészségesnek nincs szüksége orvosra, sem az
igazaknak a tisztálkodásra. (80, 5 - 6)
474 Ma is szükség van papokra, bírákra és
tanítókra. De amikor a lelki és erkölcsi
állapototok magasra emelkedik, akkor már
nem lesz szükségetek ezekre a támaszokra,
sem ezekre a hangokra. Minden emberben
lesz egy bíró, egy lelkész, egy tanító és egy
oltár. (208,41)

XVI. próféciák és példázatok,
vigasztalás és ígéret
64. fejezet - Próféciák
A régi és új próféciák beteljesedése
1 Amit a próféták kijelentettek, meg fog
történni ez idő szerint. Új szavam a filozófusok
és teológusok elé kerül, sokan gúnyolódni
fognak rajta, mások pedig felháborodnak. De
miközben ez történik, megdöbbent szemük
látni fogja a próféciák beteljesedését,
amelyeket most bejelentettem nektek. (151,
75)
2 Az elmúlt korok e prófétáinak nem volt
semmilyen törvényes hatalmuk vagy
tekintélyük a földön, nem voltak kötelesek
alávetni magukat semmilyen hatalomnak, és
csak arra koncentráltak, hogy
engedelmeskedjenek Uruk parancsainak, aki
az Ő szavát választottai ajkára adta.
3 Tele hittel és bátorsággal, semmi sem
akadályozta őket abban a munkájukban, hogy
megtanítsák a népet az én törvényemre, hogy
elfordítsák őket a vallási fanatizmustól, és
hogy ráébresszék őket a papok
közömbösségére és tévedéseire. (162, 7 – 8)
4. Emberiség, kiszámíthatatlannak tűnik-e
számodra a fájdalom, a szenvedés és a káosz,
amely jelenleg körülvesz téged?
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5 Ha meglepődtél, az azért van, mert nem
érdekeltek a próféciáim, és nem voltál
felkészülve.
6 Mindent előre megjósoltak, és mindent
megjövendöltek, de ti nem hittetek, és most
ennek következtében nagyon keserű poharat
isztok.
7 Még a mai napig is az emberi elmén
keresztül prófétálok. Egyes próféciák
hamarosan beteljesednek, mások csak távoli
időkben.
8. 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 megállíthassák a
szakadék felé tartó eszeveszett rohanásukat.
(276, 41 - 42)
9. Sok minden, amit ezúttal mondtam nektek,
prófécia, néha az eljövendő időkre utalva,
néha pedig az eljövendő időkre. Ezért van az,
hogy sokan nem akarnak odafigyelni erre az
isteni üzenetre.
10 De ez az Ige teljes világossággal fog
felemelkedni az eljövendő korok emberei
számára, akik felismerik és felfedezik benne a
nagy kinyilatkoztatásokat, amelyek
pontossága és tökéletessége megdöbbenti a
tudósokat. (216, 13)

szívedet és megmondom neked, hogy a
hatalomra való igényed elbukik, a
gazdagságodat elveszik tőled és senkinek sem
adják oda.
15. NÉMETORSZÁG: Kísértem büszkeségedet
ebben a pillanatban, és azt mondom neked:
készülj, mert a te magod nem fog elpusztulni.
Új földeket kértetek Tőlem, de az emberek
beleavatkoztak magasrendű tanácsaimba.
Meghajlítom a nyakadat, és azt mondom
neked: vedd az én erőmet, és bízz abban, hogy
megmentelek.
16. De ha nem bíztok Bennem, és hagyjátok,
hogy büszkeségetek átvegye az irányítást,
akkor egyedül maradtok és a világ rabszolgái
lesztek. De nem ez az én akaratom, mert most
van az az idő, amikor megdöntöm az urakat,
és szabadon engedem a rabszolgákat és a
foglyokat. Fogd a fényemet, és állj fel újra.
17 OROSZORSZÁG: Lelkem mindent lát. A világ
nem lesz a tiéd. Én leszek az, aki
mindannyiótok felett uralkodni fog. Nem
fogjátok tudni eltörölni a nevemet, mert a
Krisztus, aki hozzátok szól, uralkodni fog
minden nép felett. Szabaduljatok meg az
anyagiasságtól, és készüljetek fel egy új életre,
mert ha ez nem történik meg, megtöröm az
arroganciátokat. Neked adom a fényemet.
18 OLASZORSZÁG: Már nem vagy úriember,
mint régen; ma a gúny, a szolgalelkűség és a
háború tönkretett téged. Degenerálódásotok
következtében nagy megtisztuláson mentek
keresztül. De én azt mondom nektek: újítsátok
meg magatokat, vessétek el a fanatizmust és a
bálványimádást, és ismerjetek el Engem a
Legfelsőbb Úrnak. Új inspirációkat és fényt
árasztok rátok. Vegyétek gyógyító
balzsamomat, és bocsássatok meg egymásnak.
19 FRANCIAORSZÁG: Hozzátok elém a
fájdalmatokat. Gyászod felér az Én magas
trónomig. Elfogadlak. Régebben az Úrhoz
emeltétek magatokat, most pedig csak a
láncokat mutatjátok meg Nekem, amelyeket
magatokkal cipeltek.
20 Nem vigyáztatok és nem imádkoztatok.
Átadtátok magatokat a test gyönyöreinek, és a
sárkány zsákmányul ejtett benneteket.
21 De én megmentelek titeket, mert hozzám
jön feleségeitek panasza és gyermekeitek
sírása. Meg akarsz menekülni, és én kinyújtom
feléd a kezemet. De bizony mondom nektek:
Figyelj, imádkozz és bocsáss meg!

A nemzetek nagy próféciája 1945. január 10én, a II. világháború vége felé
11 Ebben az időben szólok a föld nemzeteihez.
Mindenkinek megvan az Én fényem; ezzel
együtt gondolkodjanak el azon, hogy úgy
mertek rendelkezni az élettel, mintha ők
lennének a tulajdonosai.
12 Bizony mondom nektek, pusztulásotok és
szenvedésetek sokakban mélységes
bűnbánatot váltott ki, és emberek millióit
ébresztette fel a világosságra, akik Engem
keresnek és Engem hívnak, és belőlük
panaszkiáltás száll fel Hozzám, kérve: Atyám,
nem ér-e véget 1945-ben a háború, és nem
szárítod-e fel könnyeinket, és nem hozol-e
nekünk békét?
13 Itt vagyok én közöttetek, hét nemzet! Hét
fej, ti, akik magasztaltátok magatokat előttem
a világban!
14 ANGEL: Megvilágosítalak téged,
igazságosságom még keményen sújtani fog
téged, de én erőt adok neked, megérintem a
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22 EGYESÜLT ÁLLAMOK: Most is fogadom önt.
Nézem a szívedet - nem kőből van, hanem
fémből, aranyból. Látom, hogy a fém elméd
megkeményedik. Nem találok benned
szeretetet, nem fedezem fel a spiritualitást. Én
csak megalomániát, becsvágyat és kapzsiságot
látok.
23. "Folytasd csak", de én kérlek: Mikor fog az
én magom mélyen gyökeret verni közöttetek?
Mikor fogjátok lerombolni az "Aranyborjút" és
a "Bábel tornyát", hogy helyette felemeljétek
az Úr igazi templomát?
24 Megérintem a ti lelkiismereteteket az
elsőtől az utolsóig, és megbocsátok nektek.
Megvilágosítalak benneteket, hogy a
legnehezebb órában, amikor a látogatás a
tetőfokára hág, elmétek ne homályosodjon el,
hanem tisztán gondolkodjatok, és
emlékezzetek arra, hogy én fölöttetek vagyok.
25 Világosságot, erőt és hatalmat adok nektek.
Ne avatkozzatok bele magasrendű
tanácsaimba, mert ha nem engedelmeskedtek
parancsaimnak, vagy átlépitek az általam
meghúzott vonalat, fájdalom, pusztulás, tűz,
dögvész és halál fog rátok törni.
26 JAPÁN: Fogadlak benneteket, és beszélek
hozzátok. Beléptem a szentélyedbe, és
mindent megnéztem. Nem akarsz utolsó lenni,
mindig is első akartál lenni. De bizony
mondom nektek, ez a mag nem tetszik nekem.
27 Szükséges, hogy kiürítsd a fájdalom
poharát, hogy megtisztuljon a szíved.
Szükséges, hogy a "nyelved" keveredjen más
"nyelvekkel". Szükség van arra, hogy a világ
elérjen téged. Amikor a világ felkészül és
megtisztul, elhozza nektek a magot, amelyet
átadok neki. Mert senkit sem látok
felkészülve. Nem látom bennetek az
Istenségem szellemi magvát. Én azonban
megnyitom az utat.
28. Hamarosan a világnézetek káosza lesz az
egész világon, a tudományok és elméletek
zűrzavara. De e káosz után eljön hozzátok a
fény. Mindannyiótokat felkészítelek,
megbocsátok nektek, és gondoskodom arról,
hogy a helyes úton járjatok.
29. Amikor eljön az idő, és béke lesz a
nemzetek között, ne álljatok ellen, ne
akadályozzátok magas ítéleteimet, és ne
álljatok ellen akaratomnak. Amikor a
nemzetek békét kötnek, ne döfjétek hátba
őket, mert akkor ítéletemet hozom rátok.

Harminc. Hét nemzet! Hét fej! Az Atya
letartóztatott téged. Előtted, a te uralmad
alatt áll a világ. Felelősek vagytok ezért
Nekem!
31. A "Hét Pecsét Könyvének" fénye legyen
minden nemzetben, hogy az emberek az Én
akaratom szerint készüljenek fel. Az én békém
legyen veletek! (127, 50 - 65)
Háborúk és természeti katasztrófák - jelek az
égen
32. Ugyanez a világ, amelyben most éltek,
régóta csatatér volt. De az ember nem
elégedett meg azzal a hatalmas tapasztalattal,
amelyet az ősei hagytak rá - egy keserű és
fájdalmas tapasztalattal, amely úgy fekszik e
kor embere előtt, mint egy tudat által kinyitott
könyv.
33. De az emberek szíve túl kemény ahhoz,
hogy befogadják a tapasztalat gyümölcsét,
amely olyan, mint a fény öröksége. Őseiktől
csak a gyűlöletet, a büszkeséget, a haragot, a
kapzsiságot, az arroganciát és a bosszút
örökölték, ami átment a vérükbe. (271, 65)
34. Gondoljátok, hogy eljött az ítélet ideje,
mert bizony mondom nektek, minden vétek
meg lesz engesztelve. Maga a Föld lesz felelős
azért, hogy az ember visszaél vele és a
természet királyságaival.
35. Mindaz, ami elpusztult, számon fogja kérni
rajtatok, és így az emberek ráébrednek, hogy a
Teremtő szerető szándékkal teremtette őket,
és hogy az az Akarat, amely elpusztíthatná
őket, gondoskodik róluk, megvédi és megáldja
őket. (180, 67)
36. Átadom nektek ezt az üzenetet, amelyet
tovább kell adnotok a tengereknek. Szavam át
fog kelni az öreg kontinensen, és még Izrael
népéhez is eljut, akik testvérgyilkos harcba
vetették magukat egy darab földért, anélkül,
hogy felfogták volna lelkük nyomorúságát.
37. El sem tudod képzelni, milyen
megpróbáltatásokon megy majd keresztül a
világ. Mindenki a békére vár, de az csak akkor
fog megvalósulni, ha a természet erői
tanúságot tesznek rólam. (243,52)
38. A természeti erőim elszabadulnak, és
egész országokat pusztítanak el. A tudósok egy
új bolygót fedeznek fel, és a "csillagok esője"
bevilágítja a világotokat. De ez nem fog
pusztulást hozni az emberiségre; egyszerűen
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csak egy új korszak eljövetelét fogja
bejelenteni az embereknek. (182, 38)
- Az evangéliumokban az ítéletnek ezt a jelét a
következő szavakkal jelentik be: "A csillagok
leesnek az égről".
39 Már kinyilatkoztattam nektek, hogy népem
szétszóródott az egész földön, vagyis a
szellemi mag az egész világon szétszóródott.
40. Ma már nem értetek egyet, sőt figyelmen
kívül hagyjátok egymást jelentéktelen
részletek miatt. De amikor a materialista
tanok azzal fenyegetnek, hogy
mindannyiótokat elnyomnak, ti, akik a
szellemmel gondolkodtok és érzitek, végül
eggyé váltok. Amikor eljön ez az idő, adok
nektek egy jelet, hogy felismerjétek egymást valamit, amit ugyanúgy láthattok és
hallhattok. Akkor, amikor tanúságot tesztek
egymásnak, meg fogtok lepődni, és azt
mondjátok: "Az Úr az, aki meglátogatott
minket"" (156, 35 - 36)"."

fogják magukat elhagyatottnak vagy
gyengének érezni a próbatételekben,
amelyeket a hatalmas sivatag hoz számukra.
46. De jaj azoknak, akik megszegik a hitet, akik
jobban szeretik a világ dolgait, mint a szellemi
dolgokat - azoknak, akik továbbra is
ragaszkodnak bálványaikhoz és
hagyományaikhoz! Véleményük szerint, hogy
Engem szolgáljanak, a "fáraó" alattvalói
lesznek, ami a "hús", az anyagiasítás, a
bálványimádás.
47 Aki az Ígéret Földjére, a Lélek Otthonába
akar eljutni, annak a világban való járásában a
jóság nyomát kell hagynia.
48 Jöjjetek erre az útra, és ne féljetek. Mert ha
reményeteket belém helyezitek, lehetetlen,
hogy eltévelyedjetek. Ha féltek vagy nincs
bizalmatok, akkor a hitetek nem abszolút, és
én azt mondom nektek, hogy aki követni akar
engem, annak meg kell győződnie az én
igazságomról." (269, 50-51.).

Prófécia a mexikói közösségek
megosztottságáról
41. Most jól figyeljetek rám, emberek, és
kezdjetek el méltóan és igazán
engedelmeskedni szavamnak.
42. Látom, hogy szomorúságot hordoztok a
szívetekben, mert előre látjátok, hogy
mindezek a tömegek nem fogják megtartani a
törvényt, amelyet a szellemetekben írtam. Én
azonban azt mondom nektek, hogy ma is, mint
az "első korszakban", az emberek
megosztottak lesznek.
43. Sokat beszéltem hozzátok, és
mindannyiótok számára egyetlen utat jelöltem
ki. Ezért mondom nektek: Ha bármelyik
gyermekem nem engedelmeskedik Nekem,
ítéletet fogok mondani ezen a népen, amikor
eljön az Atyátok akarata által kijelölt nap, hogy
véget vessen ennek a megnyilvánulásnak.
44 Én ebben az időben szabadítóként jöttem
hozzátok, megmutatom nektek az utat a
pusztaságon keresztül, a szabadulásért és
üdvösségért folytatott küzdelem szellemi
"napi munkáját", és a végén megígérem
nektek az ígéret új földjét, amely a lélek
számára a békét, a világosságot és a
boldogságot jelenti.
45 Boldogok azok, akik a felszabadulás és a
spiritualizáció vágyával indulnak el és
követnek Engem ezen az úton, mert soha nem

65. fejezet - Példabeszédek,
vigasztalás és ígéret
A rossz menedzserek példázata
1 Az irgalom vágyában éhes, beteg és
mezítelen emberek sokasága közeledett egy
házhoz.
2 A ház háznagyai állandóan készítették, hogy
a járókelőket vendégül láthassák az
asztaluknál.
3 Eljött a föld tulajdonosa, e földek
tulajdonosa és ura, hogy elnököljön a
lakomán.
4 Telt-múlt az idő, és a szegények mindig
találtak élelmet és szállást a házban.
5 Egy napon az úr látta, hogy az asztalnál a víz
zavaros, hogy az étel nem egészséges és nem
ízletes, és hogy az abroszok piszkosak.
6 Akkor magához hívta azokat, akik az étkezési
asztalra felügyeltek, és ezt mondta nekik:
"Láttátok-e a vászonruhákat, kóstoltátok-e az
ételt és ittatok-e a vízből?"
7 Ők pedig mondának: Igen, Uram!
8 Mielőtt tehát ételt adnátok ezeknek az
éhezőknek, előbb a ti gyermekeitek egyék
belőle, és ha jónak találják az ételt, adják oda
ezeknek a vendégeknek.
9 És a gyermekek ettek a kenyérből, a
gyümölcsből és mindabból, ami az asztalon
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volt, de az íze undorító volt, és nemtetszés és
lázadás támadt ellene, és nagyon tiltakoztak.
10 Ekkor a földesúr így szólt a még
várakozókhoz: "Gyertek a fa alá, mert
megkínállak benneteket kertem gyümölcsével
és finom ételekkel."
11 A szolgáknak pedig ezeket mondta:
"Tisztítsd meg a szennyezettet, távolítsd el a
rossz ízt azok ajkáról, akiknek csalódást
okoztál. Nem gyönyörködöm benned, mert azt
mondtam neked, hogy fogadj be mindenkit,
aki éhes és szomjas, kínáld meg őket a legjobb
étellel és tiszta vízzel, de te nem
engedelmeskedtél. Nem tetszik a munkád."
12 És azoknak az országoknak az ura maga
készítette a lakomát: a kenyér bőséges volt, a
gyümölcs egészséges és érett, a víz friss és
üdítő. Aztán meghívta a várakozókat, a
koldusokat, a betegeket és a leprásokat, és
mindannyian lakomáztak, és nagy volt az
örömük. Hamarosan egészségesek és
szenvedésektől mentesek lettek, és úgy
döntöttek, hogy a farmon maradnak.
13 Elkezdték megművelni a földeket, és
munkások voltak a mezőn; de gyengék voltak,
és nem tudták, hogyan kell követni az Úr
parancsait. Különböző magokat kevertek, és a
termés elapadt, a búzát pedig elnyomta a
gyom.
14 És mikor elérkezett az aratás ideje, eljött a
ház ura, és ezt mondta nekik: "Mit csinálsz,
hiszen csak a ház őrzését adtam neked, hogy
vendégeket fogadj? A mag, amelyet elvetettél,
nem jó; mások szántják fel a földeket. Menj, és
tisztítsd meg a földet a gyomtól és a
gyomnövényektől, aztán irányítsd újra a házat.
A kút száraz, a kenyér nem erős, a gyümölcs
keserű. Tegyétek azt azokkal, akik erre járnak,
amit én tettem veletek. Amikor tápláltad és
meggyógyítottad azokat, akik hozzád
fordulnak, amikor megszüntetted felebarátaid
fájdalmát, akkor megpihensz a házamban."
(196, 47 - 49)

egyedül folytassa az utat, mert ereje kezdett
elhagyni.
16 Az öreg vándor igyekezett új bátorságot
adni az ifjúnak, mondván, hogy hamarosan
egy oázisba érnek, ahol visszanyerhetik
elvesztett erejüket; de az ifjú nem vett új
bátorságot.
17 Az idősebb nem akarta elhagyni őt ebben a
pusztában, és bár ő is elfáradt, a hátára vette
fáradt társát, és nehezen haladt tovább.
18 Amikor az ifjú megpihent, és arra gondolt,
hogy milyen fáradságos munkát végzett azzal,
aki a vállán hordozta, leoldotta magát a
nyakáról, kézen fogta, és továbbmentek.
19 A végtelen hit bátorította az öreg vándor
szívét, ami erőt adott neki, hogy legyőzze
fáradtságát.
20 Ahogy sejtette, egy oázis tűnt fel a
horizonton, amelynek árnyékában egy forrás
hűvössége várta őket. Végre odaértek, és
addig ittak a frissítő vízből, amíg jóllaktak.
21 Kényelmes álomba merültek, és amikor
felébredtek, úgy érezték, hogy a fáradtság
elmúlt, és nem voltak sem éhesek, sem
szomjasak. Békét éreztek a szívükben és erőt,
hogy elérjék a keresett várost.
22 Nem akartak elmenni onnan, de az útnak
tovább kellett folytatódnia. Megtöltötték
edényeiket ezzel a kristálytiszta és tiszta vízzel,
és folytatták útjukat.
23 Az öregember, aki az ifjú támasza volt, így
szólt: "Csak mértékkel fogjuk használni a vizet,
amit magunkkal viszünk. Lehetséges, hogy
útközben találkozunk néhány zarándokkal,
akik a kimerültségtől legyőzve szomjan halnak
vagy megbetegszenek, és akkor szükség lesz
arra, hogy felajánljuk nekik, amit viszünk."
24 Az ifjú tiltakozott, mondván, hogy
képtelenség lenne olyasmit adni, ami talán
még maguknak sem elég; hogy ilyen esetben
eladhatják azt olyan áron, amilyen áron csak
akarják, hiszen annyi fáradságba került nekik,
hogy megszerezzék ezt a drágaságot.
25 Az öreg nem elégedett meg ezzel a
válasszal, és azt felelte neki, hogy ha
békességet akarnak, akkor osszák meg a vizet
a rászorulókkal.
26 A fiatalember komoran mondta, hogy
inkább egyedül fogyasztja el az edénye vizét,
minthogy megossza azt bárkivel, akivel az
utcán találkoznak.

A sivatagból a Nagy Városba vezető út
parabolája
15 Két vándor lassan sétált egy hatalmas
sivatagban, lábuk fájt a forró homoktól. Egy
távoli város felé tartottak, és csak a célba érés
reménye éltette őket nehéz útjukon, mert a
kenyér és a víz lassan elfogyott. A fiatalabbik
kezdett elfáradni, és megkérte társát, hogy
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27 És ismét beteljesedett az öregember
előérzete, mert láttak maguk előtt egy
karavánt, férfiakkal, asszonyokkal és
gyermekekkel, akik eltévedtek a pusztában, és
közel voltak a pusztuláshoz.
28 A jó öregember sietve odament ezekhez az
emberekhez, és italt adott nekik. A fáradt
emberek azonnal erősebbnek érezték
magukat, a betegek kinyitották a szemüket,
hogy megköszönjék az utazónak, a gyerekek
pedig abbahagyták a szomjúságtól való sírást.
A karaván felállt és folytatta útját.
29 A szelíd vándor szívében béke volt, míg a
másik, látva, hogy üres az edénye, szorongva
szólt társának, hogy forduljon vissza, és
menjen a kúthoz, hogy pótolja a vizet, amit
elfogyasztottak.
30 "Nem szabad visszafordulnunk", mondta a
jó vándor, "ha van hitünk, új utakat fogunk
találni a túlsó parton".
31. De a fiatalember kételkedik, fél, és inkább
helyben elbúcsúzik társától, hogy vágyakozva
térjen vissza a forráshoz. Ők, akik a
fájdalomban társak voltak, elváltak egymástól.
Míg az egyik a céljába vetett hittől ösztönözve
folytatta útját, addig a másik, mivel azt hitte,
hogy elveszhet a sivatagban, a halál
kitartásával a szívében futott a forráshoz.
32 Végre megérkezett, lihegve és kimerülten.
De elégedetten megitta italát, elfelejtette
társát, akit elhagyott, hogy egyedül menjen, és
a várost is, amelyet elhagyott, és elhatározta,
hogy ezentúl a sivatagban fog élni.
33 Nemsokára egy fáradt és szomjas férfiakból
és nőkből álló karaván haladt el mellettük.
Mohón közeledtek, hogy igyanak a forrás
vizéből.
34 De hirtelen egy embert láttak megjelenni,
aki megtiltotta nekik, hogy igyanak és
pihenjenek, hacsak nem fizetik meg neki
ezeket a javakat. Ő volt az a fiatal vándor, aki
birtokba vette az oázist, és a sivatag urává
vált.
35 A nép szomorúan hallgatta őt, mert
szegények voltak, és nem tudták megvenni a
drága kincset, amely szomjukat csillapította
volna. Végül elváltak attól a kevesetől, ami
náluk volt, vettek egy kis vizet, hogy
csillapítsák szomjukat, és folytatták útjukat.
36 Hamarosan ez az ember uralkodóból
királlyá lett, mert nem mindig jártak arra a

szegények, hanem voltak olyan hatalmasok is,
akik egy pohár vízért egy vagyont tudtak adni.
37 Ez az ember nem emlékezett többé a
pusztán túli városra, még kevésbé a testvéri
társra, aki a vállán hordozta őt, és megóvta őt
attól, hogy a pusztában elpusztuljon.
38. Egy nap meglátott egy karavánt, amely a
nagy város felé tartott. (38) Meglepődve látta,
hogy a férfiak, nők és gyermekek nagy erővel
és örömmel jönnek ki, és dicsőítő éneket
énekelnek.
39 Az ember nem értette, amit látott, és
csodálkozása csak fokozódott, amikor látta,
hogy a karaván élén az áll, aki az útitársa volt.
40 A karaván megállt az oázis előtt, és a két
férfi egymással szemben állt, és csodálkozva
néztek egymásra. Végül az oázislakó
megkérdezte azt, aki a társa volt: "Mondd
csak, hogyan lehetséges, hogy vannak
emberek, akik átkelnek ezen a sivatagon
anélkül, hogy szomjúságot vagy fáradtságot
éreznének?"
41 Azért tette ezt, mert belsőleg arra gondolt,
hogy mi lesz vele azon a napon, amikor senki
sem jön hozzá vízért vagy menedékért.
42 A jó vándor így szólt a társához: "A nagy
városba jöttem, de nem egyedül. Útközben
találkoztam betegekkel, szomjazókkal,
elveszettekkel, kimerültekkel, és
mindannyiuknak új bátorságot adtam az
engem éltető hit által, és így oázisról oázisra
haladva egy nap megérkeztünk a Nagy Város
kapujához.
43 Ott az ország fejedelme elé hívattak, aki
látván, hogy ismerem a pusztát, és könyörülök
az utazókon, meghagyta, hogy térjek vissza,
hogy a pusztában való gyötrődésben vezetője
és tanácsadója legyek az utazóknak.
44 És itt látjátok, hogy egy másik karavánt
vezetek, amelynek a nagy városba kell
mennie. Mit keresel itt?" - kérdezte azt, aki az
oázisban maradt. - Az utóbbi szégyenkezve
hallgatott.
45 Ekkor a jó utazó így szólt hozzá: "Tudom,
hogy kisajátítottátok ezt az oázist, hogy vizet
árultok és pénzt kértek az árnyékért. Ezek a
javak nem a tiétek; isteni hatalom helyezte
őket a sivatagba, hogy az, akinek szüksége van
rájuk, használhassa őket.
46. Látjátok ezeket az embertömegeket? Nincs
szükségük oázisra, mert nem szomjaznak és
nem fáradnak el. Csak annyit kell tennem,
342

hogy közvetítem nekik az üzenetet, amelyet a
Nagy Város Ura küld nekik az én
közbenjárásomon keresztül, és ők máris
elindulnak, minden egyes lépéssel új erőt
merítve a magas célnak köszönhetően, amely
előttük áll: el akarják érni ezt a Királyságot.
47 Hagyjátok meg a forrást a szomjazóknak,
hogy felüdüljenek benne, és hogy
kimerüljenek azok, akik a pusztában
szenvednek.
48. A büszkeséged és az egód elvakított téged.
De mi hasznod volt abból, hogy ennek a kis
oázisnak az ura vagy, amikor ebben a
pusztaságban élsz, és megfosztottál attól a
lehetőségtől, hogy megismerd a Nagy Várost,
ahová együtt mentünk? Már elfelejtetted azt a
nagy célt, amit mindkettőnknek kitűztünk?"
49. Amikor az a férfi csendben meghallotta
azt, aki hűséges és önzetlen társa volt,
könnyekben tört ki, mert bűntudatot érzett
vétkei miatt. Letépte magáról a pompa hamis
ruháit, és megkereste a kiindulópontot, amely
ott volt, ahol a sivatag kezdődött, hogy
kövesse az utat, amely a Nagy Városba
vezette. Most azonban új fénytől megvilágítva,
a hit és az embertársai iránti szeretet
fényében járta útját.
- A példázat vége 50. Én vagyok a nagy város Ura, és Illés a
példázatom őse. Ő "a pusztában kiáltó
hangja", ő az, aki újból megismerteti magát
veletek annak a kinyilatkoztatásnak a
beteljesedéseként, amelyet a Tábor-hegyi
átlényegülésben adtam nektek. Ő az, aki
elvezet benneteket a Harmadik Korba, a Nagy
Városba, ahol már várok rátok, hogy átadjam
nektek szeretetem örök jutalmát.
51 Kövessétek Illést, szeretett nép, és minden
megváltozik az életetekben, az Isten
imádásában és az életmódotokban: minden
megváltozik.
52. Azt gondoltátok, hogy a vallás tökéletlen
gyakorlása örökké tart?Nem, tanítványaim.
Holnap, amikor a lelketek meglátja a Nagy
Várost a horizonton, azt fogja mondani, ahogy
az Ura tette: "Az én országom nem e világból
való" (28:18-40).

54. A király és népe győzelmi himnuszt
énekelt. Ekkor a király a következőképpen
szólt népéhez: "Karom ereje
győzedelmeskedett, és naggyá tette
országomat; de a legyőzötteket úgy fogom
szeretni, ahogy titeket szeretlek, földeket adok
nekik birtokaimon, hogy műveljék a szőlőt, és
az az akaratom, hogy úgy szeressétek őket,
ahogy én szeretem őket".
55 Telt-múlt az idő, és a nép között, amelyet a
király szeretete és igazságossága nyert meg,
megjelent egy ember, aki fellázadt az ura
ellen, és álmában meg akarta ölni, de csak
megsebesítette.
56 Szembesülve bűnével, ez az ember
félelmében elmenekült, hogy a legsötétebb
erdőben rejtőzködjön, míg a király gyászolta
szolgája hálátlanságát és hiányát, mert szíve
nagyon szerette őt.
57. Ezt az embert menekülés közben elfogta
egy, a királlyal ellenséges nép, és amikor azzal
vádolták, hogy annak az alattvalója, akinek a
hatalmát nem ismerik el, az rémülten, nagy
hangon kiáltotta nekik, hogy ő szökevény,
mert éppen megölte a királyt. De nem hittek
neki, és máglyahalálra ítélték, miután előzőleg
tanúskodott.
58 Mikor már vérzett, és éppen a tűzbe
akarták vetni, történt, hogy a király elhaladt
szolgáival, akik a lázadót keresték; és mikor
látta, hogy mi van itt, felemelte kezét az úr, és
ezt mondta az őrség embereinek: "Mit
csináltok, lázadók? És a király fenséges és
parancsoló hangjának hallatára a lázadók
letérdeltek előtte.
59. A hálátlan alattvaló, aki még mindig a tűz
mellett volt bilincsbe verve, és csak az ítélet
végrehajtását várta, meglepődött és
megrémült, amikor látta, hogy a király nem
halt meg, és hogy lépésről lépésre közeledik
hozzá, és kioldozza.
60 És elvezette őt a tűztől, és ellátta a sebeit.
Aztán bort adott neki inni, új, fehér ruhába
öltöztette, és miután homlokon csókolta, így
szólt hozzá: "Alattvalóm, miért menekültél el
tőlem? Miért bántottál engem? Ne válaszolj
nekem szavakkal; csak azt akarom, hogy tudd,
hogy szeretlek, és most azt mondom neked,
gyere és kövess engem."
61 A nép, amikor látta az irgalmasság e
jeleneteit, csodálattal kiáltott fel, és belsőleg
megváltozott: "Hozsanna, Hozsanna!"

Példabeszéd a király nagylelkűségéről
53 Volt egyszer egy király, aki alattvalóitól
körülvéve ünnepelte a győzelmet, amelyet egy
lázadó, vazallussá vált nép felett aratott.
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Kijelentették, hogy ennek a királynak
engedelmes alattvalói, és csak előnyöket
kapnak uruktól, és az egyszer fellázadt
alattvaló, akit elöntött a királya részéről
érkező ennyi szeretet, elhatározta, hogy a
határtalan ragaszkodás e bizonyítékait azzal
hálálja meg, hogy örökké szereti és imádja
urát, akit meghódított az ő oly tökéletes tette.
- A példázat vége 62. Nézzétek, emberek, milyen világos az Én
Igém! Mégis, az emberek harcolnak ellenem,
és elveszítik a Velem való barátságukat.
63. Milyen kárt okoztam az embereknek?
Milyen kárt okozott nekik a Tanításom és a
Törvényem?
64. Tudd, hogy nem számít, hányszor sértesz
meg Engem, minden egyes alkalommal
megbocsátok neked. De akkor is köteles vagy
megbocsátani ellenségeidnek, ha azok
megbántanak téged.
65. Szeretlek, és amikor egy lépést távolodsz
Tőlem, ugyanezt a lépést megteszem, hogy
közeledjek hozzád. Ha bezárod előttem
templomod kapuit, addig fogok kopogtatni
rajtuk, amíg ki nem nyitod őket, és be nem
tudok menni. (100,61-70)

71. Boldogok azok, akik elesnek és újra
felállnak, akik sírnak és áldanak Engem, akik
saját testvéreik által megsebezve, szívük
mélyén bíznak Bennem. Ezek a kicsinyek,
akiket nyomorúság ér, akiket kigúnyolnak, de
akik szelídek és ezért erősek lélekben,
valójában az én tanítványaim (22,30).
72. Áldott az, aki áldja Urának akaratát, áldott
az, aki áldja saját szenvedését, tudván, hogy az
lemossa foltjait. Mert ez ad támaszt a
lépteihez, hogy feljusson a Szellemi Hegyre.
(308, 10)
73 Mindannyian várják az új nap fényét, a
béke hajnalát, amely egy jobb idő kezdete
lesz. Az elnyomottak várják a felszabadulásuk
napját, a betegek reménykednek a
gyógymódban, amely visszaadja az egészséget,
az erőt és az örömöt az életükben.
74. Boldogok azok, akik tudnak várni az utolsó
pillanatig, mert amit elvesztettek, azt
kamatostul visszakapják. Ezt a várakozást
megáldom, mert ez az Én belém vetett hit
bizonyítéka. (286, 59 -60)
75 Áldás a hívőkre, áldás azokra, akik
kitartanak a megpróbáltatások végéig.
Boldogok azok, akik nem pazarolták el azt az
erőt, amelyet tanításom ad nekik, mert erővel
és világossággal fogják elviselni az élet
viszontagságait az elkövetkező keserű
időkben. (311, 10)
76. Boldogok azok, akik áldanak Engem a
teremtés oltárán, és tudják, hogyan kell
alázatosan elfogadni vétkeik következményeit
anélkül, hogy azokat isteni büntetésnek
tulajdonítanák.
77. Boldogok azok, akik tudják, hogyan
engedelmeskedjenek Akaratomnak, és
alázattal fogadják a megpróbáltatásokat.
Mindenki szeretni fog Engem. (325, 7 - 8)

Áldás és áldás
66 Boldog az, aki türelemmel viseli
szenvedéseit, mert szelídségében erőt talál,
hogy növekedése során tovább viselje
keresztjét.
67. Boldog az, aki alázattal viseli a
megaláztatást, és képes megbocsátani
azoknak, akik megbántották, mert én
megigazítom őt. De jaj azoknak, akik
ítélkeznek embertársaik cselekedetei felett,
mert ők is meg lesznek ítélve a maguk
részéről!
68 Boldog, aki teljesíti a törvény első
parancsolatát, és jobban szeret engem minden
teremtett dolognál.
69. Boldog az, aki hagyja, hogy megítéljem
igazságos vagy igazságtalan ügyét. (44, 52 - 55)
70 Boldog az, aki megalázkodik a földön, mert
én megbocsátok neki. Boldog az, akit
rágalmaznak, mert én tanúskodom az ő
ártatlanságáról. Boldog, aki tanúságot tesz
értem, mert megáldom őt. És bárkit is ítélnek
rosszul tanításom gyakorlása miatt, azt
elismerem. (8,30)

A felfelé irányuló növekedés ösztönzése
78. Boldogok, akik alázattal és hittel kérnek
Engem a lelkük felemeléséért, mert
megkapják, amit kérnek az Atyjuktól.
79 Boldogok, akik tudnak várni, mert az én
irgalmas segítségem az ő kezükbe jut a kellő
időben.
80 Tanulj meg kérni és várni is - tudva, hogy
semmi sem kerülheti el szeretetem akaratát.
Bízzatok abban, hogy akaratom minden
szükségletetekben és minden
próbatételetekben megnyilvánul. (35, 1 -3)
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81 Boldogok, akik a béke és harmónia
paradicsomáról álmodnak.
82 Boldogok, akik megvetik az apróságokat, a
hiúságokat és a szenvedélyeket, amelyek nem
használnak az embernek, még kevésbé a
lelkének, és közömbösen bánnak velük.
83 Boldogok azok, akik felhagytak a fanatikus,
sehová sem vezető istentiszteletekkel, és
elhagyták az ősi és téves hiedelmeket, hogy
átöleljék az abszolút, csupasz és tiszta
igazságot.
84. 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 önmagadban
találod meg.
85. Boldogok azok közületek, akik nem ijedtek
meg és nem haragudtak meg az igazságtól;
mert bizony mondom nektek, a világosság
vízesésként fog a lelketekre hullani, hogy
örökre kioltsa a világosság utáni vágyatokat.
(263, 2 – 6)
86 Boldog, aki hallja az én tanításaimat, és
magáévá teszi, és követi azokat; mert tudni
fogja, hogyan kell élni a világban, tudni fogja,
hogyan kell meghalni a világért, és amikor
eljön az ő órája, feltámad az
örökkévalóságban.
87. Boldog az, aki elmélyül az én szavamban,
mert megtanulta megérteni a szenvedés
szavát, a jóvátétel és az engesztelés jelentését,
és ahelyett, hogy kétségbeesne vagy
káromkodna, amivel növelné szenvedését,
hittel és reménnyel telve felkel, hogy
igyekezzen, hogy adósságainak terhe napról
napra könnyebb legyen, és szenvedésének
pohara kevésbé keserű.
88 A vidámság és a békesség a hit embereihez
tartozik - azokhoz, akik egyetértenek az Atya
akaratával. (283, 45 - 47)
89. Haladásotok vagy felfelé haladásotok
lehetővé teszi számotokra, hogy felfedezzétek
az igazságomat, és érzékeljétek Isteni
Jelenlétemet, mind a spirituális, mind minden
munkámban. Akkor elmondom neked:
"Boldogok azok, akik mindenhol felismernek
Engem, mert ők azok, akik igazán szeretnek
Engem. Boldogok azok, akik képesek Engem a
szellemükkel, sőt a testükkel is érezni, mert ők
azok, akik egész lényüknek finomságot adtak,

akik valóban spiritualizálták magukat." (305,
61 - 62)
90. Tudjátok, hogy Magasságos Trónomról
beborítom a világegyetemet békémmel és
áldásaimmal.
91 Minden dolgot én áldok meg minden
órában, minden pillanatban.
92. Tőlem nincs és nem is lesz soha semmilyen
átok vagy kárhoztatás a gyermekeim számára.
Ezért, anélkül, hogy látnám az igazakat vagy a
bűnösöket, mindenkinek elküldöm áldásomat,
szeretetem csókját és békémet.
AZ ÉN BÉKÉM LEGYEN VELETEK.

Isten hívása
Hívjátok e kor embereit:
"Emberek, emberek, keljetek fel, sürget az idő,
és ha nem teszitek meg ezen a "napon", nem
fogtok felébredni erre a földi életre. Tovább
akarsz aludni az üzenetem ellenére? Akarod-e,
hogy a test halála - az anyag nélküli lelked
bűnbánatának emésztő tüze - ébresszen fel?
Legyetek őszinték, helyezzétek magatokat a
Szellemi Életben, az Igazság elé, ahol semmi
sem igazolhatja materializmusotokat, ahol
valóban rongyokban - szennyezett, piszkos és
szakadt - látjátok magatokat, amit a
szellemetek ruhaként fog viselni. Bizony,
mondom nektek, ott, nyomorúságotok láttán
és a nagy szégyen érzésével, mérhetetlen
vágyat fogtok érezni, hogy megmosakodjatok
a mélyebb bűnbánat vizében, tudván, hogy
csak tisztán mehettek a Lélek ünnepére.
Lássátok magatokat túl az emberi egoizmuson,
annak minden gyengeségével együtt, ami
pillanatnyilag a büszkeségetek, az
elégedettségetek, és mondjátok meg nekem,
hogy együtt éreztek-e az emberek fájdalmával,
hogy a nők zokogása vagy a gyermekek sírása
visszhangzik-e a szívetekben. Mondd hát, mi
voltál te az embereknek? Megélted őket?"
(228,62 - 63)
Felhívás az értelmiségiekhez:
"Jöjjetek hozzám, ti értelmiségiek, akik
belefáradtatok a halálba és csalódott a
szívetek. Jöjjetek hozzám, akik
összezavarodtatok, és gyűlöltetek ahelyett,
hogy szerettetek volna. Pihenést adok nektek,
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és megértetem veletek, hogy az a lélek, aki
engedelmeskedik parancsaimnak, soha nem
fárad el. Olyan tudományt fogok bemutatni
nektek, amely soha nem zavarja össze az
intelligenciát." (282, 54)

egyre könnyebb lesz, és Krisztus
megismerhető lesz útjaitokon." (228, 60)
"Emberek, menjetek az emberekhez,
beszéljetek hozzájuk úgy, ahogy Krisztus
beszélt hozzátok - ugyanazzal az
együttérzéssel, elszántsággal és reménnyel.
Hadd lássák, hogy a felfelé haladásnak vannak
olyan útjai, amelyek nagyobb elégedettséget
nyújtanak, mint az anyagi javak. Hadd ismerjék
fel, hogy van olyan hit, amely a látható és
kézzelfogható dolgokon túl is hitet és reményt
ad. Mondd meg nekik, hogy a lelkük örökké
fog élni, és ezért fel kell készülniük arra, hogy
részesülhessenek ebben az örök
boldogságban." (359, 94 - 95)

Hívd a fáradtakat és a megterhelteket:
"Jöjjetek hozzám, nyomorúságos, magányos
és beteg emberek. Ti, akik a bűn láncait
hurcoljátok magatokkal, ti, akik megalázottak
vagytok, igazságra éhesek és szomjasak
vagytok, legyetek Velem; jelenlétemben sok
bajotok eltűnik, és érezni fogjátok, hogy
terheitek könnyebbek lesznek. Ha meg akarod
szerezni a szellemi javakat, megadom neked;
ha földi javakat kérsz Tőlem, hogy
felhasználhasd őket, azokat is megadom
neked, mert kérésed nemes és jogos. Akkor jó
házmesterek lesztek, és én adom nektek e
javak gyarapodását, hogy megoszthassátok
azokat embertársaitokkal. (144, 80 - 81)

ENDE

Felhívás a spirituális Izraelhez
"Izrael, légy az emberiség vezetője, add neki
az örök élet e kenyerét, mutasd meg neki ezt a
szellemi munkát, hogy a különböző vallások az
én tanításomban szellemivé váljanak, és így az
Isten országa minden emberhez eljusson."
(249,66)
"Hallgass rám, kedves Izrael! Nyissátok ki lelki
szemeteket, és lássátok Atyátok dicsőségét.
Halljátok meg hangomat tudatosságotokon
keresztül, hallgassátok lelki fületekkel a
mennyei dallamokat, hogy szívetek és
szellemetek örüljön, hogy békét érezhessetek,
mert én vagyok a béke, és meghívlak
benneteket, hogy benne éljetek. Feltárom
nektek azt a szeretetet, amelyet az emberiség
iránt mindenkor éreztem - az okot, amiért
Jézus a 'Második Korszakban' kiontotta
legdrágább vérét, hogy megváltson
benneteket a bűntől, hogy megtanítson
benneteket a szeretetre, és hogy bevésse
elmétekbe és szívetekbe az igaz tanítást.".
(283, 71)
"Rám szegezd szemed, amikor eltévedtél; légy
ma Velem. Emeld fel hozzám a gondolataidat,
és beszélj hozzám, ahogyan egy gyermek
beszél az apjával, ahogyan valaki bizalommal
beszél a barátjával." (280, 31)
"Járjatok tanításom alatt, érezzétek magatokat
ifjaknak, gyakoroljátok erényeimet, és elmétek
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