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Előszó 

Mikor az emberek először meglátják azt, hogy mi a könyv néhány 
kulcsszava… Igazság, Isten, Imádkozás, Isteni Szeretet, Jézus, akkor 
azt gondolhatják, hogy ez már mind ki lett tárgyalva sok helyen és 
nem kell elolvasniuk újra meg újra mindezt egy kicsit eltérőbb értel-
mezésben. 

De álljunk csak meg egy pillanatra! Legalább fussák át felületesen 
egy kicsit, hogy újra ugyanaz került-e leírásra, mielőtt nem monda-
nak le egyből arról az esélyről, hogy megtalálják az igazsághoz veze-
tő utat, amit a Készítőnk szeretne velünk megismertetni. Nem fe-
lejthetjük el, hogy semmi sem történik véletlenül, és ha valami oknál 
fogva ide találtál, akkor érdemes lehet belevágni, mintsem lemonda-
ni egy érdekes kalandról, még mielőtt megpróbáltad volna. 

Mielőtt elkezded, tudd, hogy nagyon erősnek kell lennie a szívedben 
és a lelkedben az igazságkeresési vágyadnak, mivel egy kereső, kutató 
lélek végül is megtalálja azt. E nélkül viszont nem fogod elfogadni az 
igazságot, vagy nem leszel hajlandó befogadni azt. Ezért szükséges 
az alapvető nyitottság. 

Kérlek vedd figyelembe, hogy én nem szándékozom bizonyítani a 
hitelességet: ezért több üzenetet, ami Jézus eredetiségét igazolná, 
mellőztem. (És mivel több mint kétezer üzenet van, az elveszetteket 
nem is számítva, ezért csak a leglényegesebbeket gyűjtöttem össze. 
Így is az üzenetek javarésze csupán megerősíti a mondandót és is-
métléseket hajt végre, tehát könnyen összekapcsolható lesz a mon-
danivaló.) Egyrészt hogy jóval rövidebb legyen az olvasnivaló, más-
részt pedig egyfajta rejtett megpróbáltatásként is, hogy kiszűrje azo-
kat, akikben nem elég fejlett a hitvallás és a lelki érettség, nyitottság. 

Bár lehet előfordul egy-két rávezetés erre, de ha már ezt olvasod, 
akkor alapból azt feltételezem, hogy már nincs szükséged a meggyő-
ződésre, csak a feltáratlan információkra, amiket más forrásból nem 
tudtál beszerezni. Ezért remélem örömmel és reménnyel, új energiá-
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val lesz képes téged feltölteni mindaz, amit eme összeállításban ol-
vashatsz. 

Az ehhez az információhoz való út hosszú és kanyargós lehet, ahol 
az ember az egyik hitből a másikba ballag, anélkül, hogy megtalálná 
azt az ellátmányt, amit a lelke kíván. A továbbolvasással megerősíted 
azt a tényt, hogy te magad választottad ezt a kiváltságot, hogy a leg-
jelentősebb üzenetek közül olvass, ami az emberiség előtt lett feltár-
va. 

Mikor ezeket az üzeneteket olvasod és megpróbálod azt tenni, amire 
kérlelnek, ami egyszerűen csak az Istenhez való imádkozás a megfe-
lelő módon, akkor azon találod majd magad, hogy minden kitisztul, 
amiről valaha is töprengtél. Azok a kérdések, amiket nem mertél 
feltenni megválaszolásra kerülnek, és rájössz majd, hogy Isten Szere-
tetének az ereje az egyetlen dolog, amely békét, boldogságot, sza-
badságot és igaz tudást hozhat – amely megváltoztat, és ezzel egy 
teljesen átölelő szeretetet fejt ki a körülötted lévőkön és e világ lelke-
in, valamint a szellemi világban. 

Tehát mielőtt belevágsz, ha még nem tetted volna meg, akkor az 
„Igazságot” vésd be magadba kulcsszóként: ez lesz az alapja annak, 
amit innen megkapsz, és segít felismertetni magát, mikor eljön. Isten 
nem fog neked egy követ adni, mikor kenyeret kérsz. Istentől kérd 
az Igazságot, ne várj valakire, hogy elmondja számodra vagy hogy 
helyetted megtegye, illetve felfogja – az sosem történhet meg. 

Ne higgy senkinek, aki azt mondja neked, hogy ezt vagy azt kell 
tenned, mielőtt megközelíthetnéd Istent, mivel Isten most vár a 
hívásunkra! Legyen gazdag, szegény vagy bűnös az ember – nem 
számít Istennek az, hogy mi a földi állapotunk. Ha azt mondták 
neked, hogy néhány ember vagy maga az emberiség el van ítélve 
Isten által, akkor hazudtak neked – ilyet csak azok állítanak, akik 
nem ismerik Istent. 

Ez az egyik legrosszabb kétségbeejtő módszer, amely megakadá-
lyozza az embereket abban, hogy megközelítsék a Teremtőjüket. 
Sokan, akik ezt elhitték magukról vagy másokról, Isten ellen fordul-
nak és tudatlanul a sötétségbe kerülnek. 

Tehát légy óvatos, légy bölcs. Bármi olyan dolog, ami arra vesz rá, 
hogy egy bizonyos személyt vagy embercsoportot utálj, az velejáróan 
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gonosz és nem Istentől ered. Még akkor se utálkozz, ha ezek az 
emberek annyira borzalmasak, hogy néhányan úgy gondolhatják, 
hogy megérdemlik az utálatot és így indokolják meg a gyűlöletüket. 
Én ezt nem tenném meg a helyedben, ha nem akarod elveszíteni a 
szeretetet, amit birtokolsz. Mivel ők ezt akarják tőled, és meggondo-
latlanul az utálat árkába fogsz esni, és olyanná válsz majd mint ők: 
utálatossá. 

Isten Isteni Szeretete minden olyantól megvéd, ami hamis: képes 
leszel letenni a védelmedet, mert nem lesz arra többé szükséged. 

Van még egy fontos dolog, amit ki kell emelnem: ez a könyv nem 
arra való, hogy egy újabb egyházat, szektát, vallást indíts el, vagy 
hogy aláásd a meglévő valóságnak az ismeretét, csupán az Igazság 
vagy Valóság utáni kutatásodban segít. 

Ne feledd, hogy az Igazságot – legyen az bármennyire létfontosságú 
– nem lehet az emberekre (vagy a szabad akarattal rendelkező lé-
nyekre, szellemekre) ráerőltetni, ha nem keresik vagy kutatják azt, 
illetve ha nem mutatnak természetes érdeklődést iránta. 

A Jézustól és a Mennyei Angyaloktól származó üzenetek szépen 
leírják azt az utat, ami Istenhez vezet el és a lélek üdvözüléséhez. 
Mindezeket az üzeneteket az egyik valaha élt legnagyobb médium, 
James E. Padgett fogadta be, akit Jézus választott ki arra az óriási és 
felelősségteljes feladatra, hogy rajta keresztül leírja a második Evan-
géliumát (az Igazság feltárásait) a világ előtt. Az elsőt akkor tanította 
vagy adta át az emberiségnek, amikor még a földön élt. 

Ezek az üzenetek több mint egy évszázada lettek megosztva a fizikai 
világunkkal, s bár java részt ismeretlen és feltáratlan maradt a nagyvi-
lág számára, de az igazságuk változatlanul helytálló, és a megismeré-
süket személy szerint minden másik spirituális témánál vagy könyv-
nél fontosabbnak tartom. 
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Íme néhány fontos részlet ezekből az üzenetekből: 

▪ Isten Isteni Szeretetének megvan az ereje ahhoz, hogy a legjobban 
megkeményedett bűnöst is Isten egy igazi gyermekévé változtassa, 
feltéve ha az ilyen bűnös a hittel és imával úgy akarja és azt keresi. 
Hadd vegye át ez a szeretet az embert vagy szellemet, és a megtisztí-
tó és megváltoztató erejében mindig megtisztítja és megváltoztatja 
annak a szellemnek vagy embernek a szívét. 

▪ A Hit és a Hitvallás nem ugyanaz: az egyik az elméé, a másik a 
léleké. Az egyik képes megváltozni, és változik is, ahogy a jelenségek 
és a nyilvánvaló tények változnak. A másik, mikor igazán birtokol-
ják, sosem változik meg. Mivel egy lélek által birtokolt hitvallás azt 
okozza, hogy minden vágyódása és törekvése az legyen, hogy a va-
lódi létezés dolgaivá váljon: amelyet, mint a jól megalapozott házat, 
sosem lehet megrendíteni vagy elpusztítani. 

▪ Az Apa Szeretete csak akkor jön az ember lelkébe, mikor azt imá-
ban és hitvallásban keresi, és ez természetesen magába foglalja azt, 
hogy ő azt akarja, hogy az a Szeretet eljöjjön hozzá. Egy embertől 
sincs sohasem visszautasítva ez a Szeretet, mikor megfelelően kéri 
azt. 

▪ Egy kis pillanata ennek az igazi imának sokkal hatékonyabb lesz 
abban, hogy beárassza az Isteni Szeretetet a lélek felé, mint egy egész 
élettartam, ami a tétlen ismétlődésből vagy imákból áll, melyek pusz-
tán egy mentális forrásból származnak. 

▪ Isten nem bármilyen fajnak az Istene, hanem minden egyéni gyer-
meknek az Istene, aki eljön hozzá az igazi esedezésben és imában, a 
Szeretetét és segítségét keresve a spirituális természetében. Isten 
válaszolni fog és az egyén biztosan ki lesz segítve. De ha az az egyén 
úgy jön hozzá, hogy hatalmat és támogatást kér az embertársai le-
gyilkolásához, akkor nem számít, hogy mennyire nagy lehet az ellen-
ség, Isten nem segíti meg vagy nem hagyja jóvá a vágyait, és mivel ez 
így van, így könnyedén láthatod, hogy egy nemzetnek sem segítene 
az ilyen cselekedetek elkövetésében, hogy az a győzelmet elnyerje. 

▪ A vallás a lélek ügye és nem az értelemé, és minél nagyobb a lélek 
fejlettsége a megfelelő irányban, annál nagyobb lesz a lélek spirituális 
állapota vagy helyzete. Az egyszerű értelmi hit – nem számít, hogy 


