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1.
M.1.1. És Isten megnyilatkozik: Akinek a tisztesség válik élő erejévé és Istennel békében él,

azokat összegyűjti az élet ereje! M.1.2. Isten megnyilatkozik annak, aki Istennel együtt harcol, mint
örökbefogadottja: Ember, életed ideje alatt megújítottad kapcsolatod Istennel, az élet erejével! Az
újíthatja  meg  kapcsolatát  Istennel,  akinek  életét  a  tisztesség,  ártatlanság  és  hűség  jellemzi!
Türelemmel várom, hogy minden embernek ez álljon szándékában! M.1.3. Türelemmel várom, hogy
időben meg tudja újítani kapcsolatát az ember, Istennel. Akik megújították kapcsolatukat Istennel,
azokat az embereket a bűntelenség jellemzi!  Mert  a bűntelen ember újíthatja meg kapcsolatát
Istennel! És az Úr összegyűjti azokat, akik békében élnek vele! Azoknak alkalmat nyújt Isten a
szabadulásra, mert a tisztességes és jó lelkekkel válik többé! M.1.4. Isten ítélete: Azzal az emberrel
újítja meg kapcsolatát, akinek jóvá válása erősíti az életerő helyének hatalmát! Akivel többé válik az
Úr,  azzal  az  emberrel  megváltoztatja  kapcsolatát  Isten!  Isten  élőhelye  annak  alkalmazza
cselekedeteit, akinek ereje hatással tud lenni a bűn uralma alatt lévő emberek környezetére! M.1.5.
Tisztán látom, hogy kit fogadhatok örökbe! A tisztességes lelkeket! Azok tartozhatnak kizárólag
Istenhez, mert Istennel békében élve, legyőzték az engedetlen és tisztátalan szellemek börtönében
uraló erőket! Isten, élőhelyéről életerőt juttat azoknak és beteljesíti boldogulásukat! Türelemmel
várom, hogy minden lélek megszerezhesse az örökkévalóságot, az élet erejét! És mikor megszerzik,
azon életük idején,  összegyűjtöm őket  az  örökkévalóságba!  M.1.6.  De minél  később újítja  meg
kapcsolatát az ember Istennel, annál később védelmezheti azt, az örökbüntetés ereje ellen! És az az
ember, aki örökre elválik a bűn uralma alatti élettől, ítéletemmel részemmé válhat! M.1.7. Lásd
tisztán, az tartozhat kizárólag Istenhez, akit ítéletével örökbe fogad! Az embernek, Isten ítéletével
teljesedhet be boldogulása! Mert akivel többé válik a halhatatlanság, azt ítéletével oda is juttatja!
M.1.8. Lásd tisztán, minél később növeled az életerő helyét, annál később válhatsz részévé, annál
később lehetsz  örökbefogadottja  és  annál  később tartozhatsz  kizárólag Istenhez!  Ember,  mikor
megújítod  kapcsolatod  Istennel,  azon  életed  idején  rendeli  hozzád  a  halhatatlanságot!  Mikor
életeddel többé tudod változtatni a kapcsolatot Isten és közötted, akkor teljesedhet be boldogulásod!
Mert ez, az élet ítélete!

 

 

 

M.1.9. Parancsolom az embereknek, hogy tisztítsák meg lelküket, bűneiktől! Mert aki megtisztul
és  hűséges  marad  a  tisztasághoz,  annak  sorsában  megtestesíti  Isten  akaratát!  Aki  bölcsen
bűntelenné válik, és kizárólag Istenhez tarozik, annak beteljesíti boldogulását! Az ember, bűntelenné
válásával  újíthatja meg kapcsolatát Istennel  és válhat ítéletével  szabaddá! Annak az embernek,
akinek  tisztességesek  és  jók  cselekedetei,  azzal  ítéletén  keresztül,  megújítja  kapcsolatát  Isten!
M.1.10. Akit időben az ártatlanság jellemez, az megértette a tökéletességet! És aki ártatlan, azzal
megújítja kapcsolatát Isten! Te mikor szándékozol így élni? Ember, újítsd meg kapcsolatod Istennel,
hogy ítéletével  az élőerő részévé válhass!  Mert  az Úr,  a  bűntelenekkel  újítja  meg kapcsolatát!
Ember, időben rendezd kapcsolatod Istennel! M.1.11. Győzz meg arról, hogy megvilágosodott és
tisztességes  lélek  vagy,  hogy  beteljesíthessem  boldogulásod!  Isten,  tisztán  látja  lelked!  Mikor
kizárólag  Istenhez  tartozol,  mint  örökbe  fogadottja,  akkor  eljuttatja  hozzád  az  élet  erejét!  Az
örökkévaló teljesítheti be boldogulásod és juttathat el az örökkévalóságba, mert ez rendeltetése!
M.1.12. Minél később válik a tisztaság részeddé, annál később újíthatod meg kapcsolatod Istennel,
az életerő helyével! Amint életed eredményeként, létre jön a kapcsolat ember és Isten között, akkor
örökre elválaszt Isten a világi élettől, mert kizárólag hozzá tartozhatsz! Mert aki többé válásával
növeli  az  élet  erejét,  annak  ítéletemmel,  életének  idején  beteljesedhet  boldogulása  és  a



halhatatlanság részévé válhat! M.1.13. Megparancsolom az embernek, hogy tisztuljon meg bűneitől
és maradjon hűséges a tisztasághoz! Újítsa meg kapcsolatát Istennel és tartozzon kizárólag Istenhez!
Mert  aki  bölcsen bűntelenné válik,  annak lelke szabaddá válhat!  Isten,  megtestesíti  akaratát  a
bűntelen ember sorsában, beteljesítve annak boldogulását! Isten megítéli, hogy melyik ember tudta
megújítani vele kapcsolatát! A jó embernek, tisztességesek cselekedetei, ezért ítéletével megújítja
vele  kapcsolatát  Isten!  M.1.14.  Azzal  az  emberrel  áll  szándékában  Istennek  megújítania  a
kapcsolatot,  akinek  cselekedeteit  a  tisztaság  jellemzi!  Az  embernek,  időben  kell  bűntelenül,
tisztességesen  élnie  és  átadnia  magát  a  tisztaságnak,  hogy  meg  tudja  újítani  és  változtatni
kapcsolatát, Istennel! M.1.15. És mikor eléri, hogy kizárólag Istenhez tartozik, akkor beteljesedhet
boldogulása! De amíg nem tisztul meg, ahogy rendeltem, addig nem térhet az életerő helyére, addig
örökké vissza  kell  térnie  az  örökbüntetés  helyére!  Mert  megtestesíti  Isten  akaratát,  az  ember
sorsában!  Az  élet  ereje,  annak  engedi  el  büntetését  és  teljesíti  be  boldogulását,  aki  bűneitől
megtisztult! Neked mikor teljesedhet be boldogulásod?

 

 

 

M.1.16. Aki rosszul él, az retteghet az ismeretlentől! De aki bűntelen cselekedeteivel nyilatkozik
meg  Istennek,  azt  dicsőíti  az  Úr,  és  beteljesíti  boldogulását!  Amint  bűnbánattal  és  alázattal
dicsőségessé válik lelked, megszerezheted és birtokolhatod te is, a kimagasló Isteni megbízatást!
M.1.17. És azon életed idején, mikor bűntelenné válsz,  Isten mennyei hatalma, gyengéd együtt
érzésével  el  fog  választani  a  világi  élettől!  Ne  térj  el  a  bűntelen  élettől,  mert  akkor  Isten,
megtestesítve akaratát sorsodban, elválaszt azoktól, akik kizárólag Istenhez tartozhatnak! Élj úgy,
hogy  ítéletével  beteljesíthesse  boldogulásod!  Újítsd  meg  kapcsolatod  Istennel,  hogy  ítéletével
halhatatlansághoz juttathasson! Az ember, jó cselekedeteivel és tisztességes életével újíthatja meg
kapcsolatát Istennel, mert ez ítélete!



2.
M.2.1. Abban az időben, mikor az embernek szándékában áll megújítania kapcsolatát Istennel, az

élettel, akkor tisztességesen kell élnie, hogy Isten is megújítsa kapcsolatát az emberrel! Mert a tiszta
lelkű emberrel, megújítja kapcsolatát Isten! De aki nem tisztult meg, annak nem szállhat lelke,
Istenhez! Aki cselekedetei  áldozatvállalásával növelni  tudja az élet erejét,  az kizárólag Istenhez
tartozhat,  mert az Isten embere! M.2.2. Lásd tisztán, a jelentéktelen életből is elérheted, hogy
Istenhez tartozhass, mint örökbe fogadottja! Vállalj áldozatott, tiszta cselekedeteidért és eljuthatsz a
tökéletességbe!  Találj  rendeltetésedre  és  kizárólag  Istenhez  tartozhatsz,  mint  Isten  embere!
Különben elszáll lelked! Isten megtestesíti akaratát sorsodban és kizárólag Istenhez tartozhatsz,
amint  megtisztulva  eggyé  válsz  vele!  Mert  aki  rátalál  rendeltetésére,  annak  boldogulása
beteljesedhet!  De  figyelmezteti  azokat  Isten,  akik  hozzá  tartoznak:  Tisztességesen,  jól  kell
cselekednetek, hogy általatok létre hozhassák és megújíthassák a kapcsolatot az emberek, Istennel!
Ez ítéletem! M.2.3.  Aki  megújítja  a  kapcsolatot  az  emberek és Isten között,  annak megállítom
életének idejét! És aki így többé válva megújítja a kapcsolatot az emberek és Isten között,  azt
elkülönítem  örökbefogadottaim  közé!  Tedd  tisztán  láthatóvá  az  emberek  számára,  hogy
tisztességesen élve újíthatják meg kapcsolatuk Istennel,  különben ítéletemmel az engedetlen és
tisztátalan szellemek börtönébe kerülnek! M.2.4. Aki Istennel időben megújítja kapcsolatát, az élhet,
és aki nem, annak élete elfonnyad! Neked mikor áll szándékodban megújítani kapcsolatod Istennel?
Próbára teszem az embereket, hogy meg tudjam, ki uralja erkölcsét, ki tartozik kizárólag Istenhez!
És aki az emberek között nem él jelentéktelenül, az kizárólag Istenhez tartozhat, mert az Isten
embere! De a bűn uralma alatt élő ember, hiába ravaszkodik, amíg értelmével nem uralja erkölcsét,
döntéseit, addig nem egyesítem a bűntelenül élőkkel! És az a lélek, elszáll az élet mellett, míg nem
válik többé, bűntelenné! M.2.5. Az embernek időben kell megújítania kapcsolatát Istennel, hogy
Isten  védelmezhesse  a  halhatatlansággal  és  bőséggel!  Életének  ideje  alatt  kell  megújítania
kapcsolatát  Istennel,  különben  élete  elfonnyad!  Aki  kizárólag  Istenhez  akar  tartozni  és  Isten
emberévé akar válni, annak erkölcsét uralva kell többé válnia! Amíg az ember nem uralja erkölcsét,
addig nem tartozhat a bűntelenek közé! És addig, elszáll lelke mellett az élet ereje! M.2.6. A bűnös
léleknek,  meg  kell  tisztulnia!  A  bűnösnek,  bűntelenné  kell  válnia,  mert  megtisztulva  tartozhat
kizárólag Istenhez és válhat Isten emberévé! Az ember, így újíthatja meg kapcsolatát Istennel, az
élettel!

 

 

M.2.7.  A  bűn uralma alatt  lévő  embernek,  életének ideje  alatt  kell  megújítania  kapcsolatát
Istennel, különben elfonnyad élete! Mert az ember élete, mulandó! Annak, aki kizárólag Istenhez
akar tartozni és Isten emberévé akar válni, annak bűntelenül kell élnie, különben elszáll lelke a
jelentéktelenségbe! M.2.8. Bűntelen élettel juthatsz el Istenhez és újíthatod meg a kapcsolatot, az
emberek és Isten között! Ezt tisztességes életeddel hozd létre és kizárólag Istenhez tartozhatsz! És
aki bűntelenné válik, azon láthatóvá lesz az élet jele és beteljesedhet boldogulása! M.2.9. Újítsd meg
a  kapcsolatot  az  emberek  és  Isten  között,  hogy  kizárólag  Istenhez  tartozhassanak,  hogy
megszerezhessék  az  életet!  Figyelmeztesd  őket,  hogy  bűntelenül  tartozhatnak  hozzám!  Akik
tisztességes  és  jó  cselekedeteikkel  megújítják  kapcsolatuk  Istennel,  azoknak  megtestesíti  Isten
akaratát sorsában és boldogulásuk beteljesedhet! Ez ítéletem, az emberek számára! M.2.10. Tisztán
látom, hogy ki újítja meg a kapcsolat az emberek és Isten között! És aki megújítja a kapcsolatot az
emberek és Isten között, annak megállítom életének idejét és elkülönítem az örökbe fogadottaim
közé, mert vele többé válnak! Tisztességes életeddel újítsd meg a kapcsolatot az emberek és Isten
között, különben ítéletemmel az engedetlen és tisztátalan szellemek börtönébe juttatlak! M.2.11. Aki
tisztességes életével megújítja a kapcsolatot az emberek és Isten között, az jelentősen átalakíthatja



az  életet!  Az  ember,  erkölcsét  uralva  újíthatja  meg  a  kapcsolatot  Istennel  és  élhet
halhatatlanságban! Aki tisztességessé válik, annak Isten megtestesíti akaratát sorsában! Aki nem
újítja meg a kapcsolatot az emberek és Isten között, az ítéletemmel az engedetlen és tisztátalan
szellemek börtönébe kerül! M.2.12. Ahogy az ember tisztessége fejlődik, annak eredményességével
újul meg kapcsolata Istennel és jut Isten élőhelyére! De aki nem cselekszik jól, annak nem teljesülhet
be boldogulása és nem érhet Isten élőhelyére! M.2.13. Isten kitűntjeivel élhet a megtisztult ember,
aki tisztulásával megújította kapcsolatát Istennel! Te is megújíthatod kapcsolatod Istennel, amint
tisztává alakítod életed! Amint megtisztítod életed és megújítod kapcsolatod Istennel, megállítom
életed idejét és létrehozom veled a kegyelmi kapcsolatot! De ha nem tisztítod meg életed, nem
juthatsz Isten kitűntjeihez! M.2.14. Az embernek, időben kell változtatnia életén, hogy megújíthassa
kapcsolatát  Istennel!  De  mielőtt  megújítaná  kapcsolatát  az  emberrel  Isten,  megítéli  életét,
tisztességét! Ha változásával a szellemi hatalmat megtestesíti, akkor az Istentől eredő jókívánsággal
élhet! És ha változásával bűnbe viszi az embereket, akkor nem újíthatja meg kapcsolatát Istennel! Az
embernek úgy kell megváltoznia, hogy meg tudja újítani kapcsolatát, Istennel! M.2.15. Aki kizárólag
Istenhez akar tartozni,  mint Isten embere,  annak növelnie kell  a bűntelenek erejét!  Az ember,
cselekedeteivel vállalhat áldozatot, újíthatja meg kapcsolatát Istennel és juthat el az örök életbe!

 

M.2.16.  Figyelmezteti  Isten az  embert:  Isten,  megtestesíti  akaratát  az  ember sorsában!  Aki
rendeltetése szerint bűntelenné válik, az kizárólag Istenhez tartozhat! És aki a bűnösökhöz tartozik,
az nem tartozhat kizárólag Istenhez! Aki cselekedeteivel vállal áldozatot a tökéletességért, az Isten
embere és az eljuthat az örök életbe! Isten, a tisztességes emberrel újítja meg kapcsolatát! Ez
ítéletem!



3.
M.3.1. Isten, időben elismeri azt az embert, aki megújítja vele a kapcsolatot! Azt az embert, aki

időben megújítja a kapcsolatot Istennel, az élethez juttatja! A bűntelenség, tisztesség és az Úr iránti
hűség jellemzi azt az embert, aki megújíthatja kapcsolatát Istennel! Az Úr, türelemmel várja, azokat
a lelkeket, akik hűségesek hozzá, akik segítik! Ha hűséges vagy az Úrhoz, téged is vár! M.3.2. Azzal,
hogy megújítja a kapcsolatát az ember, Istennel, azzal megerősíti az életerő helyének hatalmát!
Mikor Istennel békében él, akkor győzheti le az engedetlen és tisztátalan szellemek börtönében
uralkodó erőt, életet! Tisztán látja az örökkévaló, hogy ki tartozik kizárólag Istenhez, kit fogadhat
örökbe és kihez juttathatja el az életerőt! És azokat összegyűjti az örökkévalóságba! M.3.3. De minél
később újítja meg kapcsolatát az ember Istennel, annál később juthat elismerő ítéletéhez is! Isten, a
tisztességes emberrel újítja meg kapcsolatát! Isten elrendelte: Az embernek, életének ideje alatt kell
megújítania kapcsolatát Istennel! És ahhoz a szégyenleteshez, aki rendeltetése szerint, nem újítja
meg kapcsolatát Istennel,  nem juttathatják el Isten kitűntjei az életet! Annak az embernek, aki
életének idején nem hozza létre a  kapcsolatot  Istennel,  az  engedetlen és  tisztátalan szellemek
börtönében kell élnie! Ez, az Úr parancsolata! M.3.4. A bölcs emberrel, akivel többé válik az élet,
megújítja kapcsolatát Isten, rendeltetése szerint! És arra az emberre, kiterjeszti az élet erejét Isten,
hogy a sors csapásait elviselhesse! De aki nem válik többé és nem hozza létre a szellemi kapcsolatot
Istennel, arra haragszik! Annak életében megtestesül Isten akarata és erőtlenül kell elviselnie a sors
csapásait! Az ember, bűntelen életével hozhatja létre a kapcsolatot Istennel! M.3.5. Tisztán látja
Isten,  hogy  ki  vált  bűntelenné  és  annak  sorsában  megtestesítve  akaratát,  örökbe  fogadja  és
beteljesíti boldogulását! Azzal az emberrel, akivel többé válik az élet, ítéletével megújítja kapcsolatát
Isten!  Az  ítéletével  a  halhatatlansághoz tartozhat!  Isten ítélete:  Azzal  az  emberrel  újítom meg
kapcsolatom, aki jól és tisztességesen cselekszik! M.3.6. Ember, ahhoz, hogy elismerjen Isten és
megújítsa veled kapcsolatát, időben kell, hogy az ártatlanság jellemezze életed! Ha tisztességesen
élsz és hűséges vagy az Úrhoz, akkor megújítja veled a kapcsolatot Isten! Ha életed bűntelenné
változtattad és hűségeddel segíted az Urat, akkor megújítja kapcsolatát veled Isten! M.3.7. Ahhoz,
hogy megújíthassa kapcsolatát az ember Istennel, és hogy eljuthasson lelke az Úrhoz, időben kell
ártatlanul és tisztességesen élnie!

 

 

M.3.8. Aki erősíti Isten hatalmát, azzal az emberrel, megújítja kapcsolatát az életerő helye! De
minél később győzi le önmagát az ember és minél később él békében Istennel, annál később gyűlhet
össze azokkal a lelkekkel, akiket örökbefogadott az örökkévaló! Tisztán látja az örökkévaló, hogy
életével  kinek  teljesülhet  be  boldogulása,  hogy  kinek  adhatja  az  életerőt!  M.3.9.  Ember,  ne
késlekedj, újítsd meg kapcsolatod Istennel! Mert akinek ítéletével elismeri tisztességét Isten, azzal
az emberrel  megújítja  kapcsolatát!  Megújítja  azzal  az emberrel  kapcsolatát  Isten:  Aki  Istennek
rendeli életét és megújítja a kapcsolatot az emberek és Isten között! És aki bűntelenné válásával
bizonyítja az Isteni hatalom létezését, az rátalálhat az élet forrására! De az a szégyenletes, aki
ellenkezik parancsolataimmal és nem válik bűntelenné, azt elválasztom a bűntelenektől és életének
megszüntetésével,  bizonyságot teszek az élet mulandóságáról!  Mert az embernek, Istennek kell
rendelni életét és meg kell újítania kapcsolatát Istennel! Akik az emberek közül Isten kitűntjeivé
váltak, azok is meg tudták újítani kapcsolatukat Istennel, az élettel! És aki nem rendeli Istennek
életét,  annak  parancsolatommal  az  engedetlen  és  tisztátalan  szellemek  börtönében  kell  élnie!
M.3.10. A bölcs ember, megújítja kapcsolatát Istennel! És arra, akivel többé válik az élet, kiterjeszti
Isten az élet erejét, hogy a sors csapásait elviselhesse! Mert ez rendeltetése! De arra az emberre
haragszik, aki nem él vele, akivel nem válhat többé! A bűntelen ember életében, úgy testesíti meg
erejét a szellemi hatalom, hogy segíti  a sors csapásainak elviselésében! M.3.11.  És a bűntelen



sorsában, megtestesíti Isten akaratát: Tisztességes életeddel, megújítottad az ember és Isten közötti
kapcsolatot! Ezért ítéletemmel, beteljesítem boldogulásod és kizárólag Istenhez tartozhatsz! M.3.12.
Időben  megértetted,  hogy  tisztességesen  élve  válhatsz  tökéletessé,  újíthatod  meg  kapcsolatod
Istennel  és  juthat  el  lelked  az  emberektől!  M.3.13.  Teljesítetted  rendeltetésed!  Önmagad
legyőzésével és azzal, hogy Istennel békében éltél, megerősítetted az életerő helyének hatalmát! És
azokat  a  lelkeket,  akik  beteljesítették  rendeltetésüket,  összegyűjtöm az  örökkévalóságba!  Mert
tisztán  látom,  hogy  ki  teljesítette  be  rendeltetését!  És  azt  örökbe  fogadom,  hozzájuttatom az
életerőhöz és beteljesítem boldogulását! M.3.14. Abból ítéli meg az embert Isten, ahogy megújítja
vele kapcsolatát! És a tisztességes emberrel, megújítja kapcsolatát Isten! Mert Isten elrendelte: Aki
megújítja a kapcsolatot az emberek és Isten között, ahhoz Isten kitűntjei eljuttathatják az életerőt!
De aki szégyent hoz parancsolataira, ahhoz nem! Mert az embernek elrendelte Isten, hogy hozza
létre a kapcsolatot az élet és az engedetlen és tisztátalan szellemek börtöne között! És azon élete
idején, mikor megújítja ezt a kapcsolatot, akkor beteljesítette Isten parancsolatait!

 

 

 

M.3.15. Aki bölcsen megújítja a kapcsolatot az emberek és Isten között, azzal többé válik Isten!
És arra, kiterjeszti Isten az életerőt, hogy el tudja viselni a sors csapásait! Mert elrendelte: Az
ember, bűntelen életével válhat többé, testesítheti meg a szellemi hatalmat és szerezheti meg az
életerőt! És haragszik arra az emberre, akinek erőtlen élete, mert az a sors csapásait nem viselheti
el!  M.3.16.  A  bűntelen  sorsában,  megtestesíti  Isten  akaratát:  Életed  eredményeként  kizárólag
Istenhez tartozhatsz! Jó cselekedeteiddel, életeddel, megújítottad a kapcsolatot az emberek és Isten
között!  Ezért  ítéletemmel,  beteljesítem boldogulásod! Mert a tisztességes emberrel,  többé válik
Isten! És akivel Isten rendeltetése szerint megújítja a kapcsolatot, ahhoz kitűntjeivel, eljuttatja az
élet erejét! M.3.17. Az a lélek, aki többé válásával harcol az élet ésszerű állapotáért, a békés életért,
az soha el nem múlhat! Ha te is jelentősen átalakítottad életed és létrehoztad a kapcsolatot az
emberek és Isten között, akkor Isten kitűntjei hozzád is eljuttatják az életerőt! De ha kitűnsz azok
közül, akik megújították kapcsolatukat Istennel és nem alakítod jelentőssé bűnös életed, akkor nem
rendeli hozzád az életerőt!



4.
M.4.1. Tisztulj meg, hogy újra megnyilatkozhasson számodra Isten, az élet ereje! M.4.2. Isten

megnyilatkozik annak, aki megharcol azért, hogy Isten az élet ereje, örökbe fogadja! Időben kell
tisztességesen élned, utasításom szerint! De ha hibázol, és erkölcsileg bűnössé válsz, akkor szembe
kerülsz a meghatározhatatlannal, az élet erejével! Aki az életének idejéül adott pillanatban nem tesz
meg mindent  azért,  hogy  betartsa  utasításaimat,  az  szemben áll  velem!  És  aki  nem tartja  be
utasításaim és nem harcol meg az örökkévalóságban lévő helyért, az ne is vágyakozzon az örök élet
után! M.4.3. Időben kell kizárólag Istenhez tartoznod, hogy Isten elkülöníthessen az örökkévalóság
számára!  Türelemmel  várom,  hogy  az  erkölcstelen  életben,  tisztességessé  válj,  hogy  megújítsd
kapcsolatod Istennel! Mert aki erkölcsileg bűnös és Istentől elszakadva él, az nem juthat el Istenhez!
De az Istentől elszakadt ember is bűntelenné válhat! Azon életének idején, mikor megszabadulva a
bűntől  tisztességessé válik  és hűséges is  marad ahhoz!  M.4.4.  Türelemmel várom, hogy életed
idején, békében élj Istennel! Mert a tisztességes lelkeket összegyűjtöm és eljuttatom az engedetlen
és tisztátalan szellemek börtönéből! Türelemmel várom a tisztességes lelkeket, mert azok legyőzték
önmaguk bűneit, mert azok erősítik az életerő helyének hatalmát! M.4.5. Türelmesen várakozok az
emberekre, hogy életük idején Istennel békében éljenek, hogy kizárólag Istenhez tartozzanak! És
megszerzem és elkülönítem azokat, akik eljutnak hozzám! Mert azokat gyűjti össze Isten, akikkel
növelheti  az  élet  erejét!  M.4.6.  Isten,  hírt  hall  azokról,  akik  kizárólag  hozzátartoznak  és
ítélethozatalával,  eljuttatja  hozzájuk  az  életerőt!  Mert  azokhoz  a  lelkekhez,  akik  legyőzték
önmagukat és tisztességessé váltak, eljuthat az életerő! Mert az embernek az a sorsa, hogy békében
éljen, hogy kizárólag Istenhez, az élethez tartozzon! M.4.7. A tisztességes lélek tartozhat kizárólag
Istenhez,  mert  az  erősíti  az  életerőt!  És  a  bűn  uralma alatt  lévő  ember  élete,  a  mulandóság
eszközévé válik! Annak a léleknek, akinek sorsában megtestesül Isten akarata, annak beteljesíti
boldogulását az Isteni hatalom! Azon életének idején, mikor Istennel békében élve bizonyítja az
Isteni hatalom létezését! Isten kitűntjei türelemmel várják, hogy eljuttathassák az életerőt a bűntől
megtisztult lelkekhez! Mert a bűntelen ember újíthatja meg kapcsolatát Istennel! Ítéletem: Azokat
gyűjtöm össze az örökbüntetés helyéről  és teljesítem be boldogulásukat,  akik Istennel  békében
élnek! És akik nem, azoknak az engedetlen és tisztátalan szellemek börtönében kell élniük, azon
életük idejéig, míg nem élnek Istennel békében!

 

 

M.4.8.  Türelemmel  várakozom  az  Istentől  elszakadva  élő  emberekre  is,  hogy  megújítsák
kapcsolatuk Istennel! De azon életük idejéig, míg késlekednek megújítani kapcsolatuk Istennel, nem
rendeli hozzájuk kitűntjeivel az életet! Az emberek közül azokat gyűjti össze Isten, akik rendeltetése
szerint megújították a kapcsolatot, az emberek és Isten között! De akik szégyenletesen élnek és
parancsolatom ellen cselekszenek, azok nem újíthatják meg kapcsolatuk Istennel és azokhoz nem
rendelem kitűntjeimmel az életet! Isten megparancsolta az embernek: Hozd létre a kapcsolatot
Istennel! Mert Isten elrendelte: Amíg az ember nem újítja meg életével a kapcsolatot az emberek és
Isten  között,  addig  az  engedetlen  és  tisztátalan  szellemek  börtönében  kell  élnie!  M.4.9.  Aki
rendeltetése  szerint  bölcsen  többé  válik  és  megújítja  kapcsolatát  Istennel,  arra  az  emberre,
kiterjeszti az élet erejét, hogy a sors csapásait el tudja viselni! De aki nem válik többé és nem hozza
létre a kapcsolatot az élettel, arra az emberre haragszik Isten! És annak, azon életének idejéig kell
erőtlenül élnie, míg nem él rendeltetése szerint! Amíg nem él bűntelenül az ember és nem testesíti
meg életével a szellemi hatalmat, addig nem viselheti el a sors csapásait! M.4.10. Az élettelenek
közül gyűjti össze Isten azokat az embereket, akik megújították kapcsolatuk az élettel! Azokat a
bűnteleneket, elismeri Isten és életük eredményeként, megtestesíti sorsukban akaratát! Mert Isten,
türelemmel várja, hogy kizárólag hozzá tartozz, hogy megújítsd a kapcsolatot az emberek és Isten



között, hogy beteljesíthesse boldogulásod, ítéletével! M.4.11. Isten kitűntjei, türelemmel várakoznak
az életerővel,  hogy eljuttathassák a bűn uralma alá,  az arra érdemes emberekhez! Azokhoz az
emberekhez, akik a bűn uralma alatt, hűségesek parancsolataimhoz! És azokat az embereket, akik
bölcsen élnek, megszabadítják az életerő helyére! És akik nem így élnek, azoknak teste elrohad!
M.4.12. Türelemmel várják Isten kitűntjei, hogy megszerezhessék a bűntelen lelkeket! Bárhonnan
érkeznek is a becsületes, bűnbánó és alázatos lelkek, bűntől való megtisztulásukkal, eljuthatnak az
Úrhoz! És a bűnteleneknek ígéri Isten, ítéletével a halhatatlanságot! A bűnbánó és alázatos léleknek,
bárhonnan is érkezik, a bűntől való megtisztulásakor, bizonyítani fogja az Úr, az Isteni hatalom
létezését! És a többieknek, ítéletével az újjászületést ígéri! Az Úr jelenlétének titka, ítéletével válik
láthatóvá az emberek életében! M.4.13. Akik időben a bűntelenekhez tartoznak, azokat a lelkeket
összegyűjti  Isten,  hogy  örökbe  fogadja  és  megharcoljon  értük!  De  bizalmatlan  azokkal,  akik
erkölcsileg hibáztak! Figyelmezteti Isten, kitűntjeit: Azoknak állíthatják meg életének idejét, akik
cselekedetei tisztességesek! Mert akinek cselekedete szemben áll az élettel, azokra nem vágyik az
Úr! Azokat az Istentől elszakadt lelkeket, utasítsátok, hogy változtassák többé életük, rendeltetésem
szerint!


