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Notering om denna fråga: 
 

Den här volymen har bearbetats troget till innehållet i det ovannämnda tyska originalet för 

översättningsprogrammet DeepL, ProVersion, som översätter till 12 språk.  

Hittills har följande volymer översatts med den:   

 

Status december 2020  

 

Tredje testamentet  

Från det tyska originalet till de olika språken:  Nederländska, polska, ryska, portugisiska, 

portugisisk-brasilianska,. Följs av: Japanska och kinesiska 

Det fanns hittills på följande språk: Tyska, engelska, spanska, italienska, franska,  

Boken om det sanna livet 

Från det tyska originalet: Volymerna IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - de övriga fem volymerna fanns 

redan tillgängliga. 

Ytterligare översättningar kommer att följa.  

 

Det är Herrens vilja att göra dessa verk tillgängliga för alla människor utan kostnad. Det är inte hans 

vilja att sälja detta verk för pengar. Alla tillgängliga volymer kan laddas ner som PDF-filer gratis från 

Internet.  

Det är också Herrens vilja att sprida sitt ord över hela världen. Detta kommer att ske i samband med 

vittnesmålet om mitt eget spiritualistiska exempel. Därför finns alla 6 volymer av mitt personliga, 

spiritualistiska exempel som hittills publicerats på min hemsida för gratis nedladdning som PDF-filer, 

liksom 5 poesiböcker på tyska och engelska, som bygger på boken om det sanna livet.  

Herren kallade mig till sin tjänst 2017. Jag har skrivit in denna historia i de sex ovan nämnda 

volymerna, med angivande av datum för varje volym. Den innehåller många drömmar, visioner, 

hemligheter som Herren har uppenbarat för mig, profetior och förutsägelser om aktuella händelser i 

världen. Det är en väckarklocka för mänskligheten och för mig en fas av rening och uppstigning och 

återvändande till Faderns famn.  

 

Mitt namn Anna Maria Hosta är ett andligt namn som Herren uppenbarade för mig 2017.  

Hosta, berättade Herren för mig, har följande betydelse:  

Hos... (min mans efternamn) - Hos - t.... (värd, livets bröd, Guds ord) och  

Hos...t...A (A för mitt namn, Anna)  

Mitt civila namn har ingen betydelse, eftersom det är Herrens vilja att ordet ska röra hjärtan och att 

dessa ska orientera sig mot ordet, inte mot budbäraren. Budbäraren är bara bärare av ordet och detta är 

Gud själv. Den är kärnan i alla Guds egna erfarenheter med de varelser som han har skapat, och den är 

till för deras undervisning så att de kan studera den för att rena och fullända sig själva i syfte att 

återvända till Gud och återinträda i Faderns famn.  

 

Anna Maria Hosta 

Fredsriket-Christus-på-jorden 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  (flerspråkig) 
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Invigning 
Den kommission som har anförtrotts att sammanställa denna antologi tillägnar dessa böcker i 

Herrens namn till alla människor av god vilja i världen som inspireras av en önskan att uppnå en 

upphöjning av sin ande genom att studera de gudomliga uppenbarelserna och praktisera den 

gudomlige mästarens läror. Den som känner en önskan att leva de läror om det sjätte inseglet som 

han har fått under denna sanningens andens era, bör till sista droppen njuta av den andliga innebörd 

som finns i dessa böcker. Sedan kommer en vädjan till hela mänskligheten att bryta fram ur hans 

hjärta och en mening kommer att låta människohjärtats ömmaste strängar klinga: "Älska varandra". 

Förord till den tyska utgåvan 
Denna bok är en trogen översättning av den första av tolv volymer av "Det sanna livets bok" från 

originaltexten på spanska och ger gudomliga uppenbarelser. Det handlar om inget mindre än Herrens 

återkomst i form av den helige Ande. Genom instrument som han särskilt valt och förberett (ordet i den 

spanska texten är: "portavoz", vilket betyder röstbärare, ordförmedlare, munspel), har Kristus förmedlat 

stora sanningar för att förklara innebörden av vårt jordiska liv för oss, för att avslöja andens mysterier för 

oss som inte förstås eller är okända, och för att ge oss tröst, styrka och riktlinjer mitt i ett växande kaos 

som medför tunga besök för hela mänskligheten i syfte att rena dem. Det är Guds eviga, oföränderliga 

budskap till sina barn: i den första tidsåldern genom Moses och profeterna och i den andra tidsåldern 

genom Jesus och hans lärjungar. Om budskapet verkar nytt för oss i den nuvarande tredje tidsåldern 

beror det på att många ord från den första och andra tidsåldern som vi inte förstod förklaras, och på att 

Herren öppnar för oss ytterligare andliga insikter som han inte kunde ge oss då. ("Jag har ännu mycket att 

säga er, men ni kan inte bära det nu. " Johannes 16:12.) 

Boken är uppdelad i många kapitel och varje vers är numrerad, vilket inte bara tjänar till att hänvisa 

exakt till ett avsnitt utan också till att visa utåt att det inte är lättläst, utan att innehållet måste läsas, 

studeras och utforskas med samlade sinnen och eftertänksamhet. Därefter måste dock det viktigaste 

följa: genomförandet, handlingen. 

Den uppmärksamme läsaren kommer att märka att många tankar och andliga läror ofta upprepas, om 

än oftast med andra ord eller ur olika synvinklar. Det finns flera orsaker till detta: För det första gavs 

undervisningen under många år på dussintals mötesplatser. För det andra var olika ordmedlare aktiva i 

processen, och beroende på instrumentets andliga mognad kunde Guds ord komma till uttryck. Och 

slutligen hölls undervisningen inte i slutna kretsar utan offentligt inför en enkel publik, så att nykomlingar 

alltid kunde komma med, vilket är anledningen till att Herren var tvungen att upprepa de grundläggande 

begreppen för dem i sitt ord. 

I dag får vi inte bli förnärmade av upprepningarna, utan de bör ge oss möjlighet att prägla de 

gudomliga tankarna djupt inom oss. Dessutom bekräftar upprepningarna att lärorna kommer från Gud, 

för trots de många olika platser där de har givits och de många förmedlarna av Ordet, avslöjas Ordets 

enhet. 

Det skulle vara katastrofalt för hela mänskligheten om de på grundval av materiellt misstolkade 

profetior - precis som judarnas folk för nästan 2 000 år sedan - skulle avvisa Guds hjälpande hand och 

förbli döva för er Herres röst som i detta omisskännligt verkliga och sanna Guds ord vänder sig till varje 

enskild mänsklig ande och kallar den till eftertanke, omvändelse och förandligande. Samma röst kommer 

en dag att kräva att var och en av oss ska redovisa i vilken utsträckning vi har följt dess kärleksfulla 

förmaningar och instruktioner. 

I verket "Book of True Life" är huvudtemat andevärlden, varför detta ord återfinns mycket ofta i olika 

sammanhang. Vad menas med "ande"? - I dagens vanliga språkbruk och i ordböckerna används ordet 

"ande" i betydelsen förmåga att tänka, dvs.: sinne, intellekt, idé, klokhet etc. - I den nuvarande läran, 

liksom i Bibeln, har ordet ande en annan innebörd, och Jesus klargjorde det när han sade: "Gud är ande, 

och de som tillber honom måste tillbe honom i ande och sanning" (Joh 4:24). Den eviga urkraften Gud är 

ren ande, utan form - vilket dock inte utesluter att han i särskilda fall också uppenbarar sig för sina barn i 
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mänsklig form, som Fader. Guds mest väsentliga egenskap är kärlek, och drivet av denna kärlek skapade 

han andra andliga varelser från sig själv för att kunna ge dem sin kärlek. Dessa andar, gnistor från Guds 

ande och med samma egenskaper som Gud i begränsad utsträckning, fyllde oändlig rymd tills de på 

grund av sin arrogans och olydnad skilde sig från Gud och därefter bäddades in i en materiell kropp för 

att kunna påbörja resan hem igen. Den väsentliga delen av människan är därför hennes ande, gnistan av 

den gudomliga anden inom henne. Kortfattat sammanfattas följande: 

Guds Ande = kärlek, visdom och kraft. 

Människans ande = Guds ande gnista i människan. 

Andar = ursprungliga änglaandar samt mänskliga andliga varelser, vare sig de fortfarande befinner sig 

i den materiella kroppen (inkarnerade) eller utanför den (disinkarnerade). 

De gudomliga uppenbarelserna gjordes i Mexiko på spanska. Vid översättningen till tyska har man 

varit mycket noga med att se till att den andliga innebörden återges i alla fall. Man följde också till stor 

del originaltexten när man formade ord och meningar, vilket är orsaken till att man ibland fick något 

ovanliga uttryck och meningskonstruktioner. Endast i relativt få fall var det nödvändigt att välja en friare 

översättning för att hitta en tilltalande uttrycksform på tyska, men den andliga innebörden bevarades 

alltid troget. 

Kortfattade förklaringar som verkar nödvändiga för förståelsen har lagts till som fotnoter; tillägg till 

texten i enlighet med innebörden har satts inom parentes. Längre fotnoter finns som anteckningar i 

bokbilagan. 

Översättarna 

Förklaringar för bättre förståelse av instruktionerna 
I. Kristi återkomst i spegeln av de bibliska löftena. 

Översättarnas förord börjar med den korta meningen: "Det är inget mindre än Herrens återkomst i 

form av den helige Ande". Många läsare förväntar sig en förklaring till detta påstående, som kommer att 

ges nedan. Ända sedan kristendomens tidigaste början har de troende varit intresserade av Kristi 

återkomst, och varje tidsålder har skapat sina egna idéer om detta. Än idag har troende olika, 

huvudsakligen oklara åsikter om den, eftersom de inte vet hur de ska tolka det symboliska bildspråket i 

de relevanta bibelställena på rätt sätt. Därför är det nödvändigt att skapa klarhet. Därför vill vi undersöka 

de oprecisa och ofta fantasifulla idéerna och jämföra dem med relevanta bibelord. 

Följande åsikt är utbredd: Enligt den skulle Herren visa sig inför alla människors ögon i himlens moln, 

varvid alla ögon skulle se honom samtidigt, för hans återkomst skulle vara som en blixt på himlen, som 

lyser upp allt och är synlig för alla människor. - Kan detta överhuvudtaget hända, och stämmer dessa 

idéer överens med de uttalanden som Jesus själv har gjort, så som de har överlämnats till oss av olika 

evangelister? 

Som vi vet är jorden sfärisk, och enbart av den anledningen är den populära idén om denna händelse 

en fysisk omöjlighet, eftersom invånarna i en sfärisk värld inte kan se ett himmelsfenomen samtidigt över 

hela världen. 

Låt oss först undersöka om inte en mer trovärdig bild av denna händelse kan urskiljas från de olika 

bibliska referenserna om vi översätter profetians ord från det symboliska bildspråket till vårt nuvarande 

språk och därigenom förstår den andliga innebörd som ska uttryckas. 

När det gäller tidpunkten för återkomsten säger Herren att ingen vet dag och timme innan händelsen 

inträffar utom Fadern (Math. 24, 36 + 42), men han gav olika tecken på sin ankomst: falska kristusar och 

falska profeter, krig, pest, dyra tider, jordbävningar, ökande ovänlighet och vedermödor, skräck och stora 

tecken på himlen, översvämningar och svåra stormar, evangeliets förkunnelse i hela världen. - Alla dessa 

tecken har uppfyllts, och ändå väntar de troende fortfarande på att löftena ska uppfyllas. 

I en liknelse gav Herren en ännu mer exakt indikation på tiden och sättet för hans återkomst. Han 

jämförde det med en tjuvs smygande inbrott på natten och tillade: . . "Människosonen kommer i en 
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timme då ni inte tänker" (Matt. 24:44). Två saker framgår tydligt av denna liknelse: för det första att hans 

återkomst inte kommer att ske som ett övernaturligt himmelskt skådespel, utan i hemlighet, obemärkt av 

världen och kristenheten som helhet. Och för det andra att tidpunkten för hans ankomst också kommer 

att vara annorlunda än väntat. 

Herren förstärker betydelsen av denna liknelse för en korrekt uppfattning om hans återkomst genom 

att återigen hänvisa till den i sin Uppenbarelse till Johannes: "Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den 

som vakar och håller sina kläder redo. .. "(Upp. 16:15). 

I en andra liknelse om den vise och den onde tjänaren ges till och med en antydan om huruvida den 

tid då människor förväntar sig hans ankomst vid tiden för hans återkomst är för tidig eller för sen. Jesus 

säger i denna liknelse:... . "Men om den ogudaktige tjänaren säger i sitt hjärta: 'Min herre kommer inte 

förrän om en lång tid...', då skall tjänarens herre komma på den dag då han inte tänker på det, och i den 

timme då han inte tänker på det. .. "(Math. 24, 48 + 50). Detta visar tydligt att Herren kommer tidigare än 

vad de kristna i allmänhet tror.  

På vilket sätt ska Herrens återkomst, som kommer att ske i tystnad, ske? - I Matteus läser vi: "Ty 

liksom blixten går ut när solen går upp (österut) och lyser tills den går ner (västerut), så skall också 

Människosonens ankomst vara" (Matt. 27, 27). - Det borde vara uppenbart för alla att detta inte kan vara 

en naturlig blixt som vi kan se med våra fysiska ögon, för i mycket få fall lyser blixten från öst till väst, 

utan den faller ner från himlen till jorden: innebörden måste därför vara annorlunda. - Eftersom blixtar är 

ett lysande ljusfenomen på himlen, och termen ljus ofta används i Guds ord som en symbol för andlig 

kunskap, är det uppenbart att tolka denna "blixt" som en uppenbarelse från Kristus som utgår från den 

andliga himlen. 

Varför har den sin början i öst och sin avslutning i väst? - Herren säger oss i sitt nya ord att denna bild 

symboliserar helheten av hans undervisning till mänskligheten, som hade sin början i Israels folk, dvs. i 

Orienten eller Östern, och som skulle finna sin fullständiga avslutning i väst, i ett land på det västra 

halvklotet, och som nu också har funnit sin avslutning. (De andliga uppenbarelserna i Mexiko) - Symbolen 

för blixten har också den betydelsen att för honom var tidsspannet mellan de två uppenbarelsetiderna 

bara ett kort ögonblick som passerade som en blixt på himlen. - För oss människor är nästan 2000 år en 

lång tid, för Gud är det bara ett ögonblick av en evighet. 

De följande verserna i Matteusevangeliet, så som de har kommit till oss, tycks motsäga denna 

tolkning av Kristi återkomst som en uppenbarelse i ord, eftersom det står att "solen och månen" kommer 

att förlora sitt ljus, "stjärnorna" kommer att falla från himlen, "Människosonens tecken" kommer att 

synas på himlen och sedan kommer han själv att synas "på himlens moln" med stor makt och härlighet. 

Om termerna inom anföringstecken förstås i materiell mening, vilket i allmänhet är fallet, skulle 

jorden vara höljd i mörker, på natthimlen skulle stjärnorna rusa omkring i förvirring eller en skur av 

meteorer skulle falla ner på jorden, i detta kaos skulle ett tecken bli synligt på himlen och sedan skulle 

Herren själv framträda bland nattmolnen för att döma de förskräckta människorna. Men om man förstår 

de bibliska orden om Kristi återkomst som allegoriska bilder för andliga processer - vilket måste vara 

fallet - förmedlar de en helt annan insikt. 

Låt oss begränsa oss till att tyda den symboliska termen "moln". Det förekommer flera gånger i 

Bibeln, men oftast inte i naturlig mening. När Israels barn drog genom öknen "gick Herren framför dem 

på dagen i en molnpelare...". " och när de tio budorden gavs på Sinai berg, betyder "molnet" Guds 

andliga närvaro för sitt folk. I en av Daniels visioner står det: "Jag såg i denna syn om natten, och se, en 

man kom "i himlens moln"  som en människoson till den gamle av dagar, och han fördes fram inför 

honom. Han gav honom makt, ära och kungadöme, så att alla nationer, folk och tungor skulle tjäna 

honom, och hans makt är evig och kommer inte att förgås, och hans kungadöme har ingen ände" (Dan. 7, 

13 + 14). Här används samma uttryck för Kristi andliga framträdande som i beskrivningen av hans 

återkomst i Matteusevangeliet, men vem skulle kunna påstå att det rör sig om materiella moln och inte 

om ett symboliskt uttryck för Kristi andliga framträdande? 
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I Lukasevangeliet är det betecknande att det inte talas om "himmelens moln" utan om "molnet" och 

ordet "himmel" saknas helt och hållet: "Och sedan skall de se Människosonen komma "i molnet" med 

stor makt och härlighet" (Luk 21, 27). Detta uttryck visar tydligt att det inte handlar om jordiska moln på 

himlen, utan att det är en andlig form av uppenbarelse som ska komma till uttryck och att Herren inte 

kommer att visa sig materiellt synligt. 

I bibeltexten talas det också om människor som ser "Människosonen". Många kristna förstår detta 

bokstavligt och tror att de kommer att se Jesus med sina materiella ögon när han svävar ner från himlen. 

- Skulle Jesu fysiska utseende, som skulle kunna ses med våra materiella ögon, väcka eller stärka 

mänsklighetens tro på honom? - Inte alls. Om Kristus skulle stiga ner från himlen och vara synlig med de 

fysiska ögonen skulle endast en försvinnande liten del av mänskligheten kunna se detta. Resten av 

mänskligheten, praktiskt taget hela mänskligheten, skulle inte ha bevittnat detta fenomen och därmed 

skulle den övertygande effekten av Kristi återkomst inte ha inträffat alls. Så det skulle återigen bero på 

om man trodde på de få ögonvittnena eller på hans ord, med andra ord skulle situationen ha varit 

densamma som för nästan 2000 år sedan. 

På den tiden levde Kristus redan synligt bland människorna, och hans läror var inte trovärdiga - med 

undantag för en liten minoritet. Och om han var synlig bland oss i dag som en människa för våra fysiska 

ögon skulle han få ännu mindre uppmärksamhet än för 2000 år sedan, eftersom människor i dag är alltför 

upptagna med sin kamp för mer välstånd eller med sina tunga problem med daglig 

livsmedelsanskaffning, med sina maktkamper, intriger och krig. - Ändå kommer människor att se honom. 

En del av dem som är begåvade med det andliga ansiktet kommer att se Jesus på samma sätt som 

lärjungarna såg honom vid förvandlingen på Taborberget. Inte som ett bevis på hans närvaro - det 

behöver de inte - utan som en belöning för deras tro och andliga förberedelser. - De andra kommer i sitt 

innersta att känna Kristi närvaro i sina nya uppenbarelser. Deras ande vittnar för dem om sanningen i 

hans ord. - Och andra, majoriteten, kommer att darra i hela sitt väsen när de tunga besöken kommer att 

drabba dem. Då kommer deras samvete att göra det klart för dem att detta är Kristi utlovade återkomst i 

sin obönhörliga rättvisa. Denna erfarenhet kommer att vara mycket mer bestående än om deras fysiska 

ögon hade sett "Människosonen".  

I Lukas följs Jesu löfte om sin återkomst till jorden av följande kommentar: "Men när detta börjar ske, 

se upp och lyft era huvuden, för er förlossning närmar sig" (Luk 21:28). Uttrycket "när det börjar hända" 

visar att det inte handlar om en plötslig "världsslutshändelse", utan om en mer långvarig process som 

människor ska hålla utkik efter. Vad denna process handlar om belyses av en annan hänvisning från Jesus 

till hans återkomst: "När Människosonen kommer, tror ni då att han också kommer att finna tro på 

jorden? (Luk. 18, 8) Frågans karaktär uttrycker en negation och antyder att hans andra ankomst också 

handlar om att förkunna sanningen, hans frälsningslära, och att människor återigen kommer att ha 

möjlighet att acceptera eller förkasta den på grundval av sin fria vilja, och att de - åtminstone vad gäller 

den stora massan av människor och deras ledande representanter för kyrka, vetenskap och stat - till en 

början kommer att uppträda lika otrogna och förkastande som de gjorde på Jesu tid. 

I liknelsen om senapsfröet (Luk. 13, 18), som symboliserar uppkomsten av Guds rike på jorden, pekar 

Herren särskilt på det lilla fröet, dvs. på den till en början lilla effekten av hans ord i världen, som kastas "i 

trädgården", dvs. sänds ner från himlen till jorden och blir ett stort "träd" som ger skydd och skugga åt 

alla fåglar, dvs. människorna, och som därmed utgör grunden för Guds rike på jorden. Samma känsla av 

att hans ord gradvis växer och tränger in i mänsklighetens medvetande finns också i följande liknelse om 

surdegen. 

Nu måste vi undersöka vad aposteln Johannes, Jesu favoritlärjunge, har att säga om vårt ämne, som - 

vilket hans evangelieberättelse bevisar - tog till sig och förde vidare sin mästares läror på det djupaste 

och mest andliga sättet. I sin avskedsförklaring till sina lärjungar säger Herren: "Om ni älskar mig, håll 

mina bud. Och jag skall be Fadern att han skall ge er en annan tröstare, så att han förblir hos er i evighet, 

nämligen sanningens Ande, som världen inte kan ta emot, eftersom den inte ser honom och inte heller 
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känner honom. Men ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er: Jag skall inte lämna 

er föräldralösa, jag kommer till er" (Johannes 14:1518). 

Eftersom detta löfte är så viktigt för hans efterföljare återkommer Jesus till det flera gånger i sin stora 

avskedsföreläsning: "Men tröstaren, den helige Ande, som min Fader ska sända i mitt namn, han ska lära 

er allt och föra er allt det till minnes som jag har sagt till er" (Johannes 14:26). Här får vi veta att denna 

tröstare eller sanningens ande är Guds heliga ande som "i Kristi namn" sänds till de troende på jorden för 

att lära dem allt och för att påminna dem om alla Jesu läror. 

Efter att Jesus återigen har lagt sitt kärleksbud i lärjungarnas hjärta och förberett dem för de 

kommande förföljelserna, ger han dem den tröstande försäkran som ett löfte efter dessa förföljelser: 

"Men när tröstaren kommer, som jag ska sända till er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från 

Fadern, kommer han att vittna om mig. Och ni skall också vittna, för ni har varit med mig från början" 

(Johannes 15:26-27). "Men jag säger er sanningen, det är bra att jag går (till Fadern). Om jag inte går, 

kommer inte heller tröstaren till er; men om jag går, skall jag sända honom till er" (Joh 16:7). 

Förutsättningen för att tröstaren ska kunna komma som sanningens Ande är därför att Jesus återvänder 

till Fadern. Detta innebär att denna sanningens ande utgår från Kristus själv som Guds "ord" och att han 

kommer att sända honom från Faderns tron, i enhet med honom, till sina troende på jorden. För han var 

också Guds stora sanningsvittne som människa, och därför bekände han inför Pilatus: "Jag är en kung. Jag 

föddes och kom till världen för att vittna om sanningen. Den som är av sanningen hör min röst" (Joh. 

18,37). 

"Jag har fortfarande mycket att säga dig, men du kan inte stå ut med det nu. Men när han, sanningens 

ande, kommer, ska han leda er in i all sanning. Ty han talar inte om sig själv, utan det han hör skall han 

tala, och det som skall komma skall han förkunna för er. Han skall förvandla mig; ty han skall ta av mina 

egna och förkunna det för er. Allt som Fadern har är mitt. Därför har jag sagt: "Han skall ta något av det 

som tillhör mig och förkunna det för er" (Johannes 16:12-15). 

Med de föregående orden uppmärksammade Herren sina lärjungar på att de ännu inte kan bära hela 

den sanning som han har att leverera från Fadern som hans uppenbarelsebärare. Därför hänvisar han 

dem än en gång till sitt kommande uppenbarelseord som sanningens Ande, som då kommer att 

introducera dem till alla sanningar. Som "Ordet" kommer han, precis som på jorden, att förkunna endast 

det som han tar emot i enhet med Gud Fadern som gudomlig sanning och visdom från honom och som 

ändå inte är något främmande, bara överfört, utan som kommer från hans egen ande. När han gör det 

kommer han att "förvandla" sitt liv och sin undervisning som Människosonen Jesus, och på så sätt bringa 

ljus och klarhet i det, eftersom denna Tröstens och Sanningens Ande är den enda gudomliga Andens ord 

själv, vilket är anledningen till att han också är den "Heliga Anden". 

Som vi ser av de föregående citaten ger Nya Testamentet oss en mängd hänvisningar och förklaringar 

om den "andra tröstaren", "den helige Ande", "sanningens Ande", som Fadern kommer att sända till sina 

barn efter Jesu återkomst till Fadern. Bibeln rapporterar också att detta hände när den heliga anden 

hälldes ut över lärjungarna. Det finns ofta en uppfattning bland troende att löftena uppfylldes helt och 

hållet i och med detta och att de kan betraktas som fullbordade. Men är denna uppfattning korrekt? - Vi 

måste vara medvetna om att alla Jesu ord, och särskilt hans löften, inte bara gällde den nuvarande tiden 

eller den närmaste framtiden, utan att deras andliga innebörd också är av aktuell betydelse för senare 

tider. Den heliga andens utgjutning över Jesu lärjungar, deras senare medarbetare och trosfränder och 

därefter över några få utvalda var - trots sin stora betydelse - bara en blygsam början, en förförklaring av 

det som skulle komma. I den så kallade pingsthändelsen täcktes endast en liten krets, men den 

fullkomliga uppfyllelsen måste omfatta hela Israels folk, vilket profeten Joel redan profeterade: "Därefter 

skall jag utgjuta min Ande över allt kött, och era söner och döttrar skall drömma drömmar och era unga 

män skall se syner". (Joel 3:1) - Det som då var framtiden har varit närvarande sedan 1866. Sanningens 

ande är nu bland oss. Men hur få är inte redan inre redo och kapabla att fungera fullt ut i den Helige 

Andes kraft, trots att de har tagit emot denna Sanningens Ande i sig! "Dessa saker har jag talat till er 

genom 'ordspråk' (i bildspråk). Men det kommer en tid då jag inte längre ska tala till er genom ordspråk, 
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utan fritt ska förkunna för er om min Fader" (Johannes 16:25). Härigenom bekräftar Herren att hans 

språk är ett bildspråk fullt av symboler och andliga motsvarigheter mellan jordiskt materiella ting och 

processer och sådana av andlig natur. Men tiden kommer - och det kan bara vara tiden för hans 

återkomst som tröstens, sanningens och helighetens Ande - då han otvetydigt kommer att förkunna sin 

Fader för de sina i deras då mer utvecklade värld av språk och begrepp, så att tankens pusslande om 

bildspråkets sanna innebörd en gång för alla kommer att få ett slut. Rädda kristna, som i varje andligt 

framåtsyftande uppenbarelse ser ett bedrägeri, och namnkunniga kristna, som inte vill bli störda i sin 

andliga slöhet, kommer att hänvisa till Jesu varningar mot de falska Kristus och på så sätt försöka 

avskräcka människor från att acceptera detta nya Guds ord. Men de bör vara medvetna om att just vid 

tiden för de falska kristusarna och falska profeterna, som det har funnits och fortfarande finns tillräckligt 

många av, utlovas också den "riktiga" Kristus med sitt nya ord. Ett obeprövat och fördomsfritt 

förkastande av allt som är nytt och som inte passar in i ens egna idéer och intressen måste därför 

oundvikligen leda till att man förkastar Kristus vid hans återkomst! Därför den allvarliga uppmaningen: 

Pröva allt, men behåll det som är gott. 

Som avslutning på denna studie vill vi erinra om Kristi brev i sin andliga uppenbarelse till aposteln 

Johannes, som enligt sin ordalydelse är riktat till de kristna kyrkorna i Mindre Asien, men som i sin 

verkliga mening är en uppmaning till de kristna kyrkorna under sju på varandra följande 

utvecklingsepoker. Den sista epoken symboliseras av församlingen i Laodicea, i vilken vi kan känna igen 

de nuvarande kristna kyrkliga organisationerna som är fastfrusna i kulten. Herren säger till henne: "Jag 

känner dina gärningar, du är varken kall eller varm. Åh, att du skulle vara kall eller varm! Men eftersom 

du är ljummen och varken kall eller varm, skall jag spotta ut dig ur min mun." (Upp 3:15 + 16) - Vilken 

träffande beskrivning av dagens namn och vanemässiga kristendom! "Du säger: 'Jag är rik, jag har allt och 

behöver ingenting', och du vet inte att du är eländig och olycklig och fattig och blind och naken. Jag råder 

dig att köpa av mig guld som är raffinerat i eld, så att du kan bli rik, och vita kläder, så att du kan klä dig 

och din nakens skam inte skall avslöjas, och att du smörjer dina ögon med ögonsalva, så att du kan se." 

(Upp 3:17, 18) - Kristna tror att de har allt och inte behöver någon ytterligare uppenbarelse om Kristus. 

Men i hans ögon är de andligt olyckliga, eländiga, blinda och nakna, vilket är anledningen till att han råder 

dem att av honom skaffa sig de gyllene och vita kläderna av oförfalskade, gudomliga sanningar om 

frälsning. 

De borde också gnugga sina ögon, som är blinda för sanningen, med en ögonsalva - jag undrar vad 

den är gjord av? - Jag straffar och torterar dem jag älskar. Var därför flitiga och omvänd er" (Upp 3:19). 

Trots den hårda tillrättavisningen förkastar Herren inte sina barn. Han älskar dem, särskilt under de stora 

prövningar och besök som har kommit och kommer att komma över mänskligheten, för de är avsedda att 

leda oss till omvändelse och förnyelse. 

"Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag komma in 

och äta middag med honom, och han med mig. (Upp 3, 20) - Han öppnar inte dörren och tvingar inte 

heller sina barn. Men de som lyssnar till hans röst, som hörs på nytt, och öppnar dörren till sitt hjärta, 

upplever den närmaste förbindelsen från ande till ande med sin Herre. 

Vi har försökt hjälpa de kritiska tvivlarna - men av god vilja - att förstå Kristi återkomst. Vi har i det 

föregående noterat att han inte kommer att återvända mitt i en spektakulär himmelshändelse och inte 

heller kommer han att återvända på ett fysiskt synligt sätt. Vi har också insett att de stora folkmassorna 

inte märker hans återkomst eftersom han kommer som en tjuv på natten: oväntat och tyst med andliga 

medel. Därav hans uppmaning: Vakta och be så att ni inte låter denna betydelsefulla och viktiga tid gå till 

spillo. Var inte som de fem dåraktiga jungfrurna i liknelsen som lät den ljusgivande oljan i sina lampor - 

symbolen för tro, kärlek och hopp - ta slut och därför inte kunde möta brudgummen som kom i 

midnattens andliga mörker i ett glädjefyllt igenkännande och som slutligen kom för sent till bröllopet. 

II. De tre tiderna och de sju förseglingarna 
Efter den andliga skapelsen hade en stor del av Guds barn fallit bort från sin Skapare genom att 

missbruka sin fria vilja i olydnad. Därmed dömde de sig själva till evigt avstånd från Gud, dvs. till döden. 
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Men Gud i sin omätliga kärlek gjorde det möjligt för sina barn att återvända till sitt andliga hem. Men 

vägen var mycket lång, svår och smärtsam. Därför lämnade han dem inte ensamma, utan uppenbarade 

för dem en mäktig lära med vars hjälp de steg för steg och steg för steg kunde återta det förlorade 

andliga paradiset. Planen för undervisning och utbildning delades in i tre stora epoker, som i sin tur är 

indelade i sju utvecklingsstadier som motsvarar de sju inslagen i Livets bok i Johannes' Uppenbarelse. 

De tre gångerna 
Första gången. 

I början av den första tidsåldern kunde Gud fortfarande kommunicera andligt med sina barn genom 

några utvalda. De hörde hans andliga röst som vägledde dem. Men när denna förbindelse förlorades på 

grund av hans barns ökande materialism sökte Gud en medlare. Han utrustade en man genom vilken han 

kunde kommunicera med sitt folk. Moses var det utvalda instrument genom vilket han tillkännagav de tio 

budorden, som skulle ge riktlinjer för livet först till Israels folk och senare till hela världen. Mose, med de 

tio budorden och de detaljerade instruktionerna, symboliserar den första gången då Gud uppenbarade 

sig för sina barn som Skaparen, den ende Guden, i sin obevekliga rättvisa (Gud Fader i treenigheten). 

  

Andra gången. 
När tiden var fullbordad sände Gud sin enfödde Son. Guds Ande blev människa i Jesus och bodde 

bland människorna. I sin undervisning avslöjade han den gudomliga kärleken, och med sitt liv och sin 

offerdöd gav han mänskligheten det perfekta exemplet.Därför var han den gudomliga mästare som 

uppfyllde de tio budorden från den första eran genom kärlek, som fick sitt högsta uttryck på korset när 

han offrade sig själv för mänskligheten. Jesus symboliserar den andra tidsåldern (Gud son i treenigheten). 

Tredje gången. 
Jesus kunde inte avslöja allt under sin tid på jorden eftersom mänskligheten ännu inte var redo för 

det. Men han meddelade att Fadern skulle sända tröstaren, den helige Ande. Denna tredje tid inleddes av 

Elia, vars ande upplyste ett instrument som Gud hade bestämt. Han var en enkel man som hette Roque 

Rojas; precis som Johannes Döparen var han en föregångare för Guds heliga Ande, sanningens Ande, att 

manifestera sig bland människorna. År 1866 förkunnade Elias' ande genom sitt ord som förmedlare: "Jag 

är Elias, den första tidens profet, den från förvandlingen på Taborberget; förbered er...". De lyssnare som 

hade den andliga synens gåva såg Jesus, Moses och Elia på samma sätt som lärjungarna upplevde vid Jesu 

förvandling på Taborberget. Detta är en bekräftelse på de tre stora epokerna och att Elia symboliserar 

den tredje tiden då sanningens ande kommunicerar, eller: Kristi återkomst i Anden (Gud, den heliga 

Anden i Treenigheten). 

Gud ger sina uppenbarelser i perfekt ordning: läran om kärlek gavs till oss genom Jesus (andra 

gången) efter att vi redan hade tillräcklig kunskap om Guds rättfärdighet (första gången). Vi kommer 

alltså att kunna ta emot sanningens och visdomens undervisning i den mån vi uppfyller kärlekens 

undervisning (tredje gången). 

De sju inseglen 
"Livets bok" med de sju inseglen, som vi känner till från Johannes' Uppenbarelsebok, innehåller 

mänsklighetens historia så som Gud förutsåg den. Den är indelad i sju stora kapitel, vart och ett med ett 

särskilt sigill. Dessa sigill löstes av Kristus så att det ljus som finns i respektive kapitel i Livets bok, Guds 

vilja och utbildningsplan, kunde träda i kraft och förverkligas i människovärlden. På så sätt symboliseras 

den viktigaste läran för mänsklighetens respektive andliga utvecklingsstadium i en symbolisk händelse av 

en av Guds utvalda, som är vägledande och modell för denna epok och för alla senare tider. - Sedan 

början av den tredje tidsåldern har "Livets bok" öppnats vid det sjätte inseglet. 



 

12 

Det första inseglet: Offret 
Herren säger oss i sitt nya ord: "Det första av dessa stadier av andlig utveckling i världen symboliseras 

av Abel, Faderns första tjänare, som offrade sitt försoningsoffer till Gud. Han är symbolen för offer. 

Avundsjuka reste sig mot honom." (U. 161, 54) 

Från Första Mosebok kapitel 4 vet vi att Kain och Abel offrade sitt brännoffer till Gud. Abels blod såg 

Gud med välvilja på, eftersom det gavs med ett oskyldigt och rent hjärta. Men Kain förkastade Gud 

eftersom Kain inte var renhjärtad. Detta gjorde Kain mycket arg och av avund och hat dödade han sin 

bror Abel. Den djupa innebörden av denna bibliska berättelse ligger dock i det faktum att Abel - förutom 

sitt materiella brännoffer - också hade erbjudit Gud det andliga offret av sina jordiska mänskliga 

passioner. Därför var hans hjärta oskyldigt och rent. Denna rening av hans väsen är alltså själva symbolen 

för offret. Sammanfattningsvis kan vi säga att det första inseglet innebär att vi ska offra våra syndiga 

passioner, att anden dominerar materien och att vi därmed uppnår en andlig förbindelse med vår 

himmelske Fader. 

Det andra inseglet: Tro 
Den symboliseras av Noa. Folket lyssnade inte till det första sigillets undervisning, utan missbrukade 

sin fria vilja och lät sig styras av materialismens onda passioner. I 1 Mosebok 6:3 och framåt läser vi: "Då 

sade Herren: "Människorna skall inte längre straffas av min Ande, ty de är kött. Jag skall ge dem ännu ett 

hundra tjugo år. . Men när Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att alla deras 

hjärtans tankar och handlingar var onda för evigt, . ...sade han: "Jag skall utrota de människor som jag har 

skapat från jorden... . Men Noa fann nåd i Herrens ögon... . Noa var en gudfruktig man som var ostraffad 

och levde ett gudfruktigt liv på sin tid. . . " 

Folket föraktade Guds varning och trodde inte på den tidsfrist som sattes ut för att de skulle ändra 

sina vägar. Endast en trodde: Noa. Herren valde honom som sitt verktyg för att börja om med en ny 

mänsklighet efter floden. - Det krävdes en stark tro för att utföra alla Guds order, som också var ganska 

extraordinära på den tiden och som folk därför skrattade åt. Men Noa litade på sin Gud och gjorde som 

han blev beordrad. Tron var inte bara bokstavligen utan också andligt sett den räddande arken för Noa, 

och än idag är tron en räddande kraft för varje troende. Det är inte heller en slump att Abraham, den 

andra stora troshjälten, levde just under det andra sigillets tid. 

Det tredje inseglet: Andlig styrka 
Den symboliseras av Jakob. Gud gav Jakob det andliga namnet "Israel", som betyder "stark". Jakob 

eller Israel mötte många motgångar och faror i sitt liv - som Gud prövade honom med - men som han 

kunde övervinna genom den andliga styrka som fanns i honom. Han blev en symbol för folket för den 

andliga styrka som vi måste skaffa oss för att kunna uthärda de prövningar som Gud skickar oss med 

tålamod och övergivenhet. Tack vare den ovannämnda andliga egenskapen valde Gud honom till 

stamfader för Israels folk, eftersom hans tolv söner gav upphov till de tolv stammarna. Jehova kunde 

också genom honom ge ett stort andligt avslöjande.  

Från Gamla testamentet känner vi till berättelsen om "stegen till himlen" (1 Mos 28:10 ff): Jakob såg i 

en dröm en stege som stod på jorden och sträckte sig upp till himlen, och Guds änglar steg upp och ner 

på den. Högst upp på stegen stod Herren. I symboliska bilder visade Gud på så sätt hur anden utvecklas. 

Vår ande måste bli mer mogen och renare för att kunna stiga upp steg för steg. Vi kan förstå att det inte 

är möjligt för vår ande att uppnå den renhet som krävs för att klättra uppför stegen förrän vi är med Gud 

i ett enda mänskligt liv, så att säga i första försöket. Det krävs många försök, många inkaneringar, för att 

klättra några steg högre varje gång, i enlighet med den mognad som vår ande har uppnått. På så sätt 

förmanar Herren oss att inte stanna upp på stegen, dvs. att ständigt gå framåt i vår andliga utveckling, 

eftersom vi annars hindrar dem som kommer efter oss i deras andliga utveckling. - Guds änglar som 

stiger ner på stegen är de avancerade ljusandar som Herren sänder ner för att hjälpa dem som stiger upp. 
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Här uttrycks återigen att Gud inte lämnar oss ensamma på vägen hem till honom, utan erbjuder oss sin 

hjälp.  

Sättet att uppnå det tredje sigillets kvalitet är att lyssna till de två föregående årens läror: endast 

genom att offra de lägre passionerna och genom orubblig tro kan Gud få den gnista av ande som lever i 

oss att bli en stor styrka. 

 

Det fjärde inseglet Lagen 
Den symboliseras av Moses. Gud valde honom för att befria Israels folk från egyptisk slaveri och 

genom honom gav han folket de tio budorden och många påbud som gjorde Guds vilja känd för 

mänskligheten. De tio budorden blev grunden för alla mänskliga lagar, och om de hade följts troget skulle 

mänskligheten ha slagit in på den goda vägen: den med sann Gudsdyrkan, rättvisa, ordning och respekt 

för sin nästa. Men det faktum att den gudomliga lagen inte följs, dvs. att människan inte lyder Guds vilja, 

har fört mänskligheten till avgrundens rand. 

Det femte inseglet: Kärlek 
Den representeras av Jesus. I honom blev Gud människa av kärlek till oss. Hans liv var ett perfekt 

exempel och hans undervisning ett enda förhärligande av kärleken, som fick sin högsta fullbordan när 

han gav sitt liv för oss. Därför kunde han sammanfatta sin undervisning med orden: "Jag ger er ett nytt 

bud, att ni skall älska varandra, så som jag har älskat er, så skall också ni älska varandra" (Johannes 

13:34). Och i detta nya kärleksbud ingår faktiskt hela lagen. Om den följs till sista konsekvens kommer 

Guds andliga rike att komma till denna jord. I det hinsides är detta redan fallet, eftersom kärleken är 

förutsättningen och grunden för det andliga riket. 

  

Det sjätte inseglet: Visdom 
Det sjätte inseglet symboliseras - som ett förspel och ett förberedande skede av den tredje tidsåldern 

- av Elia, profeten och den store krigaren i Gamla testamentet som efter att ha slutfört sitt uppdrag åkte 

upp till himlen i en "vagn av eld" (2 Kungaboken 2:11). Med denna bildliga representation visas att Elias' 

ande är Guds ljusfyllda krigare. Denna kerubiska 

Enligt Jesu vittnesbörd inkarnerades den helige Ande också i Johannes Döparen (Matt. 11, 7-14), som 

förberedde hjärtan så att Jesus kunde placera sin undervisning i dem. Han banade också väg för Herren i 

vår tid vid hans andliga återkomst och som en mäktig änglareprins förmedlar han till alla andar och 

världar ljuset från den Helige Ande, den gudomliga visdomen, som flödar ut ur det öppnade sjätte 

inseglet eller kapitlet i Livets bok, vars läror och uppenbarelser Herren själv gjorde kända genom utvalda 

instrument fram till år 1950. Men det sjätte sigillets tid tog inte slut där. Ljuset från det sjätte inseglet 

fortsätter att lysa på mänskligheten tills den har erkänt Kristi uppenbarelser vid sin återkomst och har 

förandligat sig själv. De besök som sker samtidigt kommer att stödja denna utveckling så att andarna kan 

ta emot Guds sanning och visdom. På detta sätt kommer mänskligheten att förberedas för det sjunde 

inseglet. 

Det sjunde inseglet: Slutförandet 
Med det sjunde inseglet avslutas återlösningsarbetet, precis som skapelsen avslutades på den sjunde 

dagen - bildligt talat -. Anden har vandrat den långa och sorgliga vägen och är återigen i nära gemenskap 

med sin Fader från Ande till Ande. Den olydiga sonen återvänder hem till Faderns hus, han har övervunnit 

sig själv och världen. - Symbolen för det sjunde inseglet är den himmelske fadern själv, som kommer att 

vara det slutliga målet för denna svåra väg av utveckling och rening av andarna. Det sjunde inseglet har 

ännu inte öppnats. Kanske har en eller två andar tack vare sin andliga mognad redan fått en liten föraning 

om vad det sjunde inseglet kommer att föra med sig. Men för hela Israel och för mänskligheten måste 
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generationer komma och gå, många år av prövningar måste falla, många tårar måste rena hjärtan, tills 

den största tiden har kommit för alla: tiden för ständig gemenskap med Fadern. 

  

III. Israels folk 
  

I undervisningen talar Herren ofta om "Israels folk", "mitt folk" eller helt enkelt "folket". Detta gäller 

inte på något sätt den mexikanska nationen, där demonstrationerna ägde rum. Betyder det staten Israel? 

- För att undvika misstag ges här en kort förklaring om ursprunget till namnet "Israel" och vem som 

tilltalas av "Israels folk" i uppenbarelserna. 

Bibelexperter känner till berättelsen i Gamla testamentet om Jakob som under en svår livssituation 

brottades med en "man" på natten tills gryningen bröt ut. "Mannen" kunde inte övermanna honom och 

sade till slut: "Du ska inte längre kallas Jakob utan Israel, för du har kämpat med Gud och med människor 

och du har gett upp." Och Gud förnyade sitt löfte till Jakob: "Din säd skall vara som jordens stoft, och du 

skall vara utbredd mot afton och morgon, norr och söder, och genom dig och din säd skall alla jordens 

släkter bli välsignade." - Israel är ett andligt namn och betyder "stark". Det skulle bli en stark, andlig 

gemenskap som omfattade hela nationen, en talrik, stark nation Israel. Och Gud gav folket det förlovade 

landet för att de skulle kunna leva där i fred och fördjupa sin andliga kontakt med honom. Men enligt det 

förbund som slöts med Gud var det ett villkor att det skulle förkunna den sanna tillbedjan av den ende 

Guden och sanningen i hans läror för alla jordens folk, det vill säga att det skulle vara ett prästfolk. 

Gamla testamentet ger en levande beskrivning av Israels folks utveckling genom århundradena. Snart 

blev en uppdelning synlig inom den: å ena sidan den lilla grupp som vi vill kalla det andliga Israel, 

eftersom den upprätthöll en andlig kontakt med Gud, och ur den gruppen framträdde folkets kloka 

ledare och de stora profeterna. Å andra sidan fanns majoriteten, som vi kallar det materialistiska Israel, 

eftersom de använde de gudomliga välsignelserna i form av stor visdom, uthållighet och drivkraft 

uteslutande för att vinna makt och rikedomar. Denna olydnad mot det förbund som ingicks med Gud 

ledde ofta till svåra prövningar för Israels folk, eftersom deras rikedomar, makt och stolthet praktiskt 

taget utmanade grannländerna att kriga mot dem. I trångmål och nöd ropade folket till sin Gud, men 

omvändelsen varade bara tills de återfick sin frihet och blev rika. 

Under de många prövningarna levde minoriteten av det andliga Israel obemärkt, men full av tro och 

hopp på Messias. Det är därför han kunde bli människa mitt ibland dem i Jesus, för att än en gång 

uppmärksamma sitt folk på sitt andliga uppdrag bland nationerna och förbereda dem för det. Det andliga 

Israel följde honom och var glad över att höra hans ord. Majoriteten, det materialistiska Israel, tog 

knappast någon hänsyn till honom och den officiella kyrkan förkastade honom bestämt. De förväntade 

sig en stark man, en mäktig krigare som skulle bryta romarnas herravälde och återupprätta ett jordiskt, 

härligt och oövervinneligt Israel. Men Messias var ödmjuk och förklarade: "Mitt rike är inte av denna 

värld." Deras besvikelse var så stor att de dömde honom som en uppviglare och hädare och lät korsfästa 

honom. - På så sätt inträffade en händelse av oerhörd betydelse: den synliga separationen mellan det 

andliga och det materialistiska Israel.  

Det andliga Israel samlades kring apostlarna, och i den lilla skaran mognade snart den kunskap som 

aposteln Petrus uttryckte i orden: "Nu lär jag mig med sanning att Gud inte ser på personen, utan på alla 

slags människor, den som fruktar honom och gör rätt är honom välbehaglig". - Till det andliga Israel hör 

alltså inte bara judarna, utan alla religioner och nationer som tror på Kristi ord och agerar därefter, för 

det är en andlig gemenskap och därför inte bunden till nationer. 

Det materialistiska Israel, som fanatiskt försökte skaka av sig det romerska styret, led ett svårt krigiskt 

nederlag, och efter Jerusalems förstörelse år 70 e.Kr. upphörde det att vara en nation och judarna 

skingrades över hela världen. Det materialistiska Israel drabbades av en fruktansvärd dom på grund av 

dess olydnad mot de gudomliga lagarna och dess förkastande av Messias. Jesu profetia uppfylldes 

obönhörligen vid åsynen av det magnifika templet i Jerusalem: "Sannerligen säger jag er: Här skall inte 

lämnas en sten på en annan som inte skall krossas." Och återigen: "Jerusalem, Jerusalem, du som dödar 
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profeterna och stenar dem som har sänts till dig, hur ofta har jag inte velat samla dina barn, som en höna 

samlar sina kycklingar under sina vingar, men du har inte velat! Se, ditt hus skall lämnas öde åt dig." - 

Under de följande århundradena var de överallt en ovälkommen minoritet som fick utstå förtryck, 

förnedring och svårigheter. 

Men nu, nästan 2000 år efter dessa fruktansvärda händelser och den synliga splittringen mellan det 

andliga och det materialistiska Israel som blev följden, sker återigen en förändring av oanad betydelse. 

Det andliga Israel, som som knappt märktes som en minoritet bland jordens folk och som var en svag och 

föga inflytelserik grupp, håller på att väckas och samlas. Kristus talar i sin andliga återkomst till "Israel 

enligt anden". Han förenar nu alla "Israels utspridda stammar" för att utrusta dem med sin Ande och 

sända dem i strid tills de har uppnått frälsning och förandligande av människosläktet. Anvisningarna för 

detta är Kristi nya uppenbarelser som samlats i de 12 volymerna av "Det sanna livets bok". 

På den andra sidan har vi det materialistiska Israel. Dess pilgrimsfärd har varit lång och sorglig sedan 

den fördrev den som erbjöd den sitt rike som ett nytt arv. Men tiden för det hårdaste förtrycket är över; 

den har blivit rik och med pengar har den ett stort inflytande. Den har blivit stark och stolt, och den 

nationalistiska grenen har återigen etablerat sig som nation, de gamla religiösa traditionerna har vaknat 

till liv. Den tror att den uppfyller Jehovas och Moses lagar, men i själva verket dyrkar den fortfarande 

guldkalven. Den är långt ifrån att förstå och utföra sitt andliga uppdrag. Detta får inte uppfattas som en 

ensidig anklagelse mot judarna eller den israelitiska nationen; alla jordens nationer - kanske små 

minoriteter undantagna - är materialiserade och "dansar runt guldkalven". - Om det materialistiska Israel 

nämns särskilt i denna förklaring beror det på att denna avhandling behandlar det andliga och 

materialistiska Israel och konstaterar att det senare - ännu - inte uppfyller den uppgift som Gud har 

tilldelat det, nämligen att vara ett prästfolk bland jordens nationer. Vi frågar oss ofrivilligt vad som 

kommer att hända härnäst. - Vi får inte glömma att Gud har gett stora löften till Israels folk och att han 

aldrig kommer att bryta dem. Men när vi gör det måste vi också vara medvetna om att de löften om 

välsignelse som Gud gav Jakob om hans säd gäller anden, precis som Jakobs senare namn, Israel, redan är 

ett andligt namn. Det är ett misstag att tro att löftena avser materia, dvs. stammen eller Israels 

nuvarande tillstånd. Om det vore så, skulle Guds profeter och budbärare fortfarande uppstå i den. - Men 

tiden kommer att komma då det nu fortfarande materialistiska Israel kommer att förenas med det 

andliga Israel och båda kommer återigen att bilda en enhet, Israels enda folk. Men när kommer detta att 

ske? - När det materialistiska Israel avstår från pengar, makt och stolthet och erkänner Herrens nya 

uppenbarelser - vilket förmodligen bara kommer att vara möjligt efter ytterligare en mycket svår 

besökstid - och skriker ut med smärttårar: Jesus var Messias, och Kristus är också för oss "vägen, 

sanningen och livet".  
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Instruktion 1 
1 I tidernas begynnelse befallde jag som Fader människan att göra gott. Men människorna vände 

sig bort från de gudomliga buden och föll i avgudadyrkan och begick avskyvärda handlingar mot mig. 
De starka segrade, de svaga besegrades och mannen tog kvinnan som sin slav. Därför blev det 
nödvändigt att ge Moses lagens tio bud på Sinai berg. Denna lag innehöll de bud som skulle styra 
Israels folk. Tillsammans med dem skulle han få höra det: Den som dödar ska ta samma straff på sig 
själv. Den som stjäl skall betala tillbaka till sin bror. Den som gör det onda skall betala öga för öga och 
tand för tand. 

2 Den andra tidsåldern närmade sig, och jag kom för att bo bland er i Jesus och sade till er i Mitt 
Ord: "Om någon blir slagen på höger kind, låt honom också erbjuda den vänstra. Förlåt dina fiender." 
Och i den tredje tid som ni befinner er i har jag kommit för att säga till er: Vad skulle ni göra om er fars 
mördare, som är förföljd av mänsklig rättvisa, knackade på er dörr och bad om hjälp? - Ge honom 
skydd. Om ni agerar på detta sätt kommer ni att bevisa att ni har nått den andliga utveckling som gör 
det möjligt för er att uppfylla er himmelske Faders gudomliga lag, som befaller er: Älska varandra, 
återuppliva de andar som är döda för nådens liv, för varje ande skall bli helad. 

3 Idag kommer jag för att tala till er ande och avslöja innehållet i de sju inseglen, boken om er 
historia, profetia, uppenbarelse och rättvisa. 

4 Det är jag som har kommit för att tala om för er att ni nu lever i den tid som tillhör det sjätte 
inseglet. 

5 År 1866 markerar början på denna tid av ljus. Jag sände Elia för att lyfta på mysteriets slöja och 
inleda tiden för min manifestation som helig ande bland mänskligheten. Elia upplyste en man som jag 
hade valt ut för att vara förebud. Det var den utvalde, Roque Rojas, som från ande till ande hörde 
profetens röst som befallde honom i Mitt Namn att kalla och samla sina bröder* eftersom en 
gudomlig uppenbarelse var redo att lysa upp mänsklighetens öden. Roque Rojas, mild och ödmjuk 
som ett lamm, lydde den andliga rösten och svarade: "Min Herres vilja skall ske för mig."  
Se anmärkning 1 i bilagan. 

6 Roque Rojas samlade en grupp män och kvinnor fulla av tro och god vilja, och där, i skötet av hans 
första församlingar, uppenbarade sig Elias genom budbärarens sinne och sade: "Jag är profeten Elias, 
den som gjorde Transfigurationen på berget Tabor." Han gav de första lärdomarna till sina första 
lärjungar, samtidigt som han förkunnade för dem att det var dags för förandligande och profeterade 
för dem att den gudomliga mästarens stråle snart skulle komma för att meddela sig själv till sitt folk. 

7 En dag, när Roque Rojas ödmjuka samlingsplats var full av anhängare som trodde på denna mans 
ord, kom Elia ner för att upplysa sitt språkrör och inspirerad av mig smorde han sju av dessa troende 
som skulle representera eller symbolisera de sju inseglen. 

8 Senare, när det utlovade ögonblicket för Min manifestation hade kommit, upptäckte jag att av 
dessa sju utvalda var det bara en som såg på i väntan på den rena Maktens ankomst, och det hjärtat 
var Damiana Oviedos, den jungfru vars sinne var det första som fick ta emot den gudomliga strålens 
ljus som en belöning för sin uthållighet och sina förberedelser. 

9 Damiana Oviedo representerade det sjätte sigillet. Detta var ytterligare ett bevis på att det är 
ljuset från det sjätte inseglet som lyser upp denna tid. 

10 I den andra epoken fann jag en kvinnas livmoder, en moderlig livmoder, och i den nuvarande 
tiden vilade jag i Damiana Oviedos rena och kyskheta hjärta. Hennes jungfruliga livmoder var som en 
moder för Israels folk, och genom hennes förmedling förberedde jag ledarna*, "röstbärarna" och 
"arbetarna "**. Jag fick henne att komma till ålderdomens tröskel och sa till henne: Du som har rest 
dig själv som en kärlekens källa och tänt en troens fackla i hjärtan, vila nu. 
* Ledare för samhällena 

** Baserat på Jesu liknelse om "arbetarna i vingården". 
11 Hon bad mig att låta henne komma i andevärlden för att arbeta, eftersom hon vakade över min 

lag med nitälskan och inte ville att den skulle bli oren, och jag beviljade henne detta. 
12 Samtidigt gav jag henne en annan uppgift genom att säga till henne: Damiana, det är inte Min 

vilja att det grumliga vattnet blandas med det kristallklara vattnet. Stå till höger om ledarna så att 
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trons fackla kan växa i dem dagligen. Glädj dig åt dessa människor från den plats där du befinner dig 
och förnya dig med dem. Se hur många som älskar dig och har känt igen mig. De följer det spår som 
du har lämnat för dem. Se, facklan brinner fortfarande. Mästaren har sagt: Den som sår kärlek skördar 
kärlek, den som sår ljus skördar ljus. Du har kämpat för att förbereda röstbärarnas* sinnen och för att 
rena mina utvaldas vägar; se, detta är din säd. 
som förmedlande organ 

13 Sannerligen säger jag er, människor: Damiana är den rena jungfrun som kom i den tredje 
tidsåldern som Marias representant för att ge er ömhet och smekning. Välsignade är de jungfrur som 
följer detta exempel, för jag kommer att överösa dem med min nåd. Och det är min gudomliga önskan 
att förvandla er alla, som är mina barn, till mina lärjungar, eftersom tidpunkten för min avresa närmar 
sig och jag vill lämna er som mästare bland mänskligheten. 

14 Gå med ett stadigt steg så att du kan nå målet för din väg och bli jordens starka genom din 
ödmjukhet och hjälpsamhet. 

15 De materialistiska människorna i denna tid har också kallat på mig. Min röst har funnit andlig 
resonans hos dem och Mästaren har gett dem frid i överflöd, men trots att jag är med dem har de inte 
velat ta emot mig utan velat så frön av ett annat slag. 

16 I detta ögonblick tar jag emot er och ger er min varelse och mitt ljus, som ni har väntat så länge 
på. Fördöm inte era bröder som är avlägsna från sanningens väg, för ni vet inte om ni i morgon också 
kommer att gå in på andra vägar. Jag hindrar er från att gå vilse och ger er mjölk och honung. 

17 Idag kommer jag för att återigen berätta mitt ord för er, för att påminna er om det förflutnas 
läror. Men jag kommer inte för att påminna er om den heliga nattvarden i den form som Jesus 
symboliserade den i den andra tidsåldern med bröd och vin från jorden. Den tid är förbi då ni erbjöds 
materiellt bröd som ersättning för Mitt Ord. Idag är mitt ord brödet och dess gudomliga innebörd är 
det heliga vinet som jag erbjuder er andligt i varje ögonblick. 

18 Närma er, närma er, detta är min vilja. Ge sanningen till den som lever av spillrorna. För den icke-
troende till mig och låt oenigheten och splittringen försvinna så att det eviga livets bröd kan nå alla 
mina barn, för min kärlek kom till er undsättning när ni var på väg att falla. Som en livlina i stormen 
räddar min Ande fylld av barmhärtighet dig. 

19 Närhelst du trodde att du var övergiven i prövningens stund, lät jag dig känna min närvaro för att 
stärka din tro. 

20 Då var dina läppar tysta, redan redo att hädas och förebrå mig: "Herre, varför låter du mina egna 
bröder skada mig, när du säger att jag är din utvalde?" 

21 Ni små barn, som ännu inte har bestämt er för att bli mina lärjungar, fastän jag har sagt: 
Välsignad är den som är lidande och visar sig stark i prövningen, som förlåter sin broder och välsignar 
mitt namn, för från hans väsen skall ljuset komma och omvända även den som har förnekat min lära. 

22 Varje god gärning får sin belöning, som inte kommer på jorden utan i det hinsides. Men hur 
många skulle inte vilja njuta av denna lycka här på jorden utan att veta att den som inte gör något för 
sitt andliga liv kommer att vara utan förtjänst när han går in i det, och hans ånger kommer då att vara 
stor. 

23 Småningom kommer Min undervisning att få människor att förstå livets väsen eller mening; 
sedan kommer denna korta jordiska kurs att användas till förmån för anden. Men därför är det 
nödvändigt att ni förlåter varandra, så att ljus och fred kan uppstå bland människorna. 

24 Men om inte ens ni, mina lärjungar, är ett exempel på dessa dygder i denna tid, vem kan då 
mänskligheten fortfarande hoppas på? 

25 Var medveten om att detta är vad han säger till dig som gav sitt blod och sitt liv för dig, och som 
älskade och förlät en folkmassa trots att de dömde, fördömde och dödade honom. 

26 Men sanningen som är liv, som är kärlek, är odödlig, och se, här är den på nytt bland er i min 
Andes manifestation genom människans sinne. Mitt ord för denna gång upprepar den lektionen för 
er: "Älska varandra som Mästaren älskar sina lärjungar." Jag skall också förklara den, så att alla 
mysterier kan bli upplysta och den bok som jag har lämnat till er som ett testamente, och som 
människor senare har dolt eller stängt, kan öppnas inför er på nytt.* 
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27 Johannes' Uppenbarelse, som ofta var omtvistad och delvis förkastad på grund av sitt svårbegripliga innehåll, 
bekräftas och förklaras helt av Herren i sin innebörd. 

28 Många slöjor kommer att rivas. Mitt ord är ett ljusets svärd som krossar mörkret. 
29 Dolda kunskaper kommer att komma fram i ljuset och okända läror kommer att avslöjas för dig. 

Många mysterier kommer att avslöjas, men ni kommer inte att hitta dessa uppenbarelser i världens 
böcker, utan i mitt ord. 

30 Den som vill vara ett ljusets barn i sanning ska vördnadsfullt utforska mitt ords djup, och där 
kommer han att känna igen sin Mästare som väntar på att undervisa honom. 

31 Sannerligen, sannerligen, det kommer inte att vara människornas läror som kommer att ge 
världen fred och rädda mänskligheten från avgrunden. 

32 Se på de religioner som förnekar varandra och säger att de förkunnar min lära. 
33 Därför kommer alla de som är kallade att vara mina budbärare, mina nya lärjungar i denna tid, att 

renas och renas så att de kan vara värdiga att föra ut dessa goda nyheter till sina bröder. 
34 Under den andra eran fanns det tolv lärjungar som spred min undervisning över hela världen. 

Under den tredje tidsåldern kommer det att finnas tolv tusen från varje "Israels stam" som kommer 
att göra Min undervisning om sanning och kärlek känd för hela mänskligheten. 

35 Var finns dessa ett hundra fyrtiofyra tusen? - Elias håller på att samla in dem, oavsett om vissa 
befinner sig i det andliga och andra är inkarnerade. De kommer alla att vara andligt förenade i detta 
gudomliga verk. 

36 Stora händelser kommer ni att se, många av dem kommer att förvåna er, men jag kommer att ge 
er ljuset med mina läror så att ni aldrig kommer att vara förvirrade. Studera mitt ord som kommer att 
ingjuta kärlek i dig för din Fader och för dina bröder. Det är inte nödvändigt att tillhöra de fyrtiofyra 
tusen för att kunna tjäna Fadern eller kalla sig Mästarens lärjungar. De som tillhör detta nummer är de 
som har till uppgift att vara pionjärer och beskyddare av Mitt arbete. 

37 Idag kommer jag i Anden. Under den andra tidsåldern var jag synlig för människornas ögon 
eftersom jag blev människa. 

38 Många frågade när de såg mig: "Vem är han som talar i Guds namn?" Andra sade till dem: "Det är 
snickaren Marias och Josefs son, det är galiléen." Sedan gjorde de sig lustiga över Jesus. 

39 Men snickarens son fick dem som varit blinda från födseln att se ljuset och mitt i det Jesus ansikte 
som hade botat dem. När de kände miraklet av Mästarens smekning kastade de sig ner vid hans fötter 
och ropade högt att de hade erkänt honom som den utlovade frälsaren. 

40 De otrogna frågade sig då, förskräckta, vad som hände: Hur var det möjligt att denna enkla man, 
som de kände som en bland många andra, kunde utföra så stora mirakel? 

41 I dag kommer jag i Anden och människorna kan inte längre kalla mig snickarens son, men 
sannerligen säger jag er att de inte ens på den tiden hade rätt att kalla mig det. Det stod skrivet att en 
jungfru skulle bli gravid och att "Ordet" skulle bli kött i hennes livmoder. Josef, familjens överhuvud, 
var bara en skyddsängel i jungfruns och barnets livsresa, synlig för människornas ögon; Maria däremot 
var inkarnationen av Guds moderskärlek och mor till Jesus, som var den mänskliga delen av Kristus. 

42 Med enkel undervisning kommer jag gradvis att få dig att förstå vad du kallar hemligheter och vad 
som inte är det. Jag ska lära er att be så att ni i prövningens timmar kan lyfta era tankar till er Fader.  

43 Du har alltid fått lära dig att be. 
44 Moses bad dig att be* under den sista natten i Egypten och under hela din vandring genom 

öknen.  
Detta syftar på alla de som var inkarnerade bland Israels folk på Moses tid. 

45 Under den andra eran lärde jag er Herrens bön så att ni, inspirerade av den, skulle vända er till er 
Fader i era behov och alltid ha löftet om hans kommande rike närvarande; så att ni skulle komma till 
honom med en begäran om förlåtelse och därmed rådfråga ert samvete om ni själva redan har förlåtit 
era gäldenärer på samma sätt. 

46 Nu lär jag er den andliga bönen som inte kommer från läpparna utan från den djupaste botten av 
er ande, och som talar till mig i ödmjukhet och tillit: "Herre, din vilja skall ske i oss." 
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47 Jag lärde dig att läka. Jesus var balsam, han var hälsa, hans ord botade den som hörde det, hans 
hand gav hälsa till den som han rörde vid, hans blick förmedlade oändlig tröst till den som tog emot 
den, till och med hans kjol, när han rörde vid den i tro, återställde frid för dem som kom till honom 
och som var förtryckta av bitterhet och lidande, och till och med hans blod, när det droppade på 
centurionens ansikte, återställde hans förlorade syn till hans ögon. 

48 Endast kärlek och barmhärtighet, som är en dotter till denna kärlek, kan utföra sådana mirakel. 
Med dem kan du läka.  

49 Känn mig mycket nära dig; jag ger dig bevis på detta i de svåra stunderna i ditt liv. Det var min 
önskan att ni skulle förbereda min bostad från era hjärtan för att känna min närvaro i den. 

50 Hur kommer det sig att ni inte kan känna mig, trots att jag finns inom er? Vissa ser mig i naturen, 
andra känner mig bara bortom all materia, men jag säger er att jag är i allt och överallt. Varför söker ni 
mig alltid utanför er när jag också finns inom er? 

51 När jag berättade för er vem jag var, hörde ni varken rösten som talade till er eller förstod den, 
och när ni såg mig visste ni inte vem ni såg. Detta var beviset på din brist på andlig känslighet. 

52 Men till slut kommer du till mig så att jag kan lära dig och inte bara peka på dina brister. Du bär 
ditt förflutna i din ande som en försoningsbörda*. 
Se anmärkning 2 i bilagan. 

53 Då tar jag bort din börda och låter dig vila, tar bort din sorg och erbjuder dig mat som tänder 
hoppets ljus i ditt hjärta. 

54 Hur många hjärtan som är förhärdade av livets prövningar har inte känt sig överväldigade av mitt 
ords mildhet. De har känt att de finner tröst, blir friska och vaknar upp till ett nytt liv. På så sätt händer 
det att de som följer mig tillskriver min kraft och kärlek det som de har fått, och deras ande kan inte 
längre skilja sig från mig eftersom deras hjärta är fullt av tacksamhet och kärlek och de skulle inte byta 
ut den rena vita andliga manteln mot den rikaste monarkens kungliga mantel. 

55 Men det finns de som stannar hos mig och som, trots att de tar emot mitt ord som en ström av 
kristallklart vatten, behåller sina onda böjelser. Bland dessa finns de som agerar som den avundsjuke 
Kain; när de ser att deras offer är mindre välbehagligt för Herren än det som den ödmjuke som agerar 
som den rättfärdige Abel har, brinner deras hjärta av ilska och avundsjuka och de drar det tveeggade 
svärd som de äger med sin tunga för att smärtsamt skada sina bröder. Efter att de har lämnat dem 
snyftande i sin smärta eller dödat dem (mentalt), kommer de till Min helgedom, höjer sina tankar till 
Mig och säger, fulla av hyckleri, att de älskar Mig. 

56 Ändå stöter jag inte bort dessa små barn vars sinnen och hjärtan är förhärdade; jag utsätter dem 
för stora prövningar och låter dem känna mitt ord ordentligt. Om de böjer sig har de vunnit; om de 
gör uppror måste de gå vilse på nytt och vänta på ett nytt tillfälle. 

57 Om allt detta talar jag till er för att ni ska bli mina goda lärjungar och lyckas få sann visdom. 
58 Du ska aldrig skryta med din kunskap, för Faderns mysterium uppenbaras bara för dem som 

ödmjukt knackar på hans dörr. 
59 Om de vetenskapsmän som driver och förändrar er värld var inspirerade av kärlek och godhet 

skulle de redan ha upptäckt hur mycket jag har i beredskap för den här tidens vetenskap när det gäller 
kunskap, och inte bara denna mycket lilla del som de förutsätter så mycket på. 

60 Salomo kallades vis eftersom hans domar, råd och uttalanden var präglade av visdom. Hans rykte 
spred sig utanför sitt rikes gränser och nådde andra länder. 

61 Men denna man, trots att han var kung, knäböjde ödmjukt inför sin Herre och bad om visdom, 
styrka och beskydd, eftersom han insåg att han bara var min tjänare, och inför mig lade han ner sin 
spira och sin krona. Om alla forskare, alla vetenskapsmän, skulle agera på samma sätt - hur stor skulle 
inte deras visdom vara, hur många ännu okända läror skulle inte fortfarande avslöjas för dem från Min 
hemliga kunskapsskatt! 

62 Ni, som är låga i materian, har redan fått mycket kunskap som varken de lärda eller 
vetenskapsmännen har avslöjat för er. 

63 Mysteriet om "köttets uppståndelse" löstes genom uppenbarelsen om andens reinkarnation. I 
dag vet ni att innebörden av denna lag om kärlek och rättvisa är att anden fulländar sig själv, att den 
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aldrig går förlorad eftersom den alltid kommer att finna en öppen dörr som en möjlighet till frälsning 
som erbjuds den av Fadern. 

64 Min bedömning av varje ande på grundval av denna lag är perfekt och obeveklig. 
65 Jag är den enda som vet hur jag ska döma dig, eftersom alla öden är obegripliga för människor. 

Därför är ingen utsatt eller förrådd för andra. 
66 Efter att andarna har förlorat sig själva i sina synder, efter så många strider och omväxlingar och 

efter långa vandringar, kommer de att komma till Mig fulla av visdom på grund av sina erfarenheter, 
renade av smärta, upplyfta av sina förtjänster, trötta av den långa pilgrimsfärden, men ändå enkla och 
glada som barn. 

67 Människor, tänk på den tid ni har framför er och lyssna på Mitt Ord, för det är "Vägen". Känn till 
och fullgör din uppgift och bär dina lidanden med tålamod, för det finns ingen väg utan törnen för att 
nå fulländningens topp. 

68 Mitt ords ljus kommer att förena människorna i denna tredje era. Min sanning kommer att lysa i 
alla sinnen och få skillnader i trosbekännelser och sekter att försvinna. 

69 Medan vissa idag älskar mig i Jehova och förnekar Kristus, älskar andra mig i Kristus och känner 
inte Jehova; medan vissa erkänner min existens som helig ande, bråkar och splittras andra om min 
treenighet. 

70 Och nu frågar jag denna mänsklighet och de som leder den andligt: Varför tar ni avstånd från 
varandra när ni alla bekänner er till den sanna Guden? Om du älskar mig i Jehova, är du i sanningen. 
Om du älskar mig genom Kristus - han är vägen, sanningen och livet. Om du älskar mig som den Helige 
Ande, närmar du dig Ljuset. Ni har bara en Gud, bara en Fader. Det finns inte tre gudomliga personer i 
Gud, utan endast en gudomlig ande som har uppenbarat sig för mänskligheten under tre olika 
utvecklingsstadier. När de trängde in i detta djup trodde de i sin barnslighet att de såg tre personer, 
medan det bara finns en enda gudomlig ande. När du hör namnet Jehova ska du därför tänka på Gud 
som Fader och domare. När du tänker på Kristus, erkänn i honom Gud som Mästare, som Kärlek; och 
när du försöker utforska den heliga andens ursprung, vet att han inte är någon annan än Gud när han 
avslöjar sin enorma visdom för sådana lärjungar som är mer avancerade. 

71 Om jag hade funnit mänskligheten i de första tiderna andligt utvecklad som den är idag, skulle jag 
ha uppenbarat mig för den som Fader, Mästare och Helig Ande; då skulle människorna inte ha sett tre 
gudar där det bara finns en. Men de kunde inte tolka mina läror korrekt, och de skulle ha blivit 
förvirrade och hållit sig borta från min väg och fortsatt att skapa tillgängliga och små gudar enligt sina 
idéer. 

72 Så snart människor inser och accepterar denna sanning kommer de att ångra att de missbedömt 
varandra på grund av ett misstag som de skulle ha kunnat undvika med lite kärlek. 

73 Lär dig lagen, älska det goda, låt kärlek och barmhärtighet bli handling, ge din ande den heliga 
friheten att stiga upp till sitt hem och du kommer att älska mig. Vill du ha ett perfekt exempel på hur 
du ska agera och vara för att nå mig? - Ta Jesus som förebild, älska mig i honom, sök mig genom 
honom, kom till mig på hans gudomliga väg, men älska mig inte i hans kroppsliga form eller i hans 
avbild, eller ens ersätta utövandet av hans läror med riter eller yttre former, annars kommer ni för 
evigt att stanna kvar i era meningsskiljaktigheter, i er fiendskap och fanatism. 

74 Älska mig i Jesus, men i hans Ande, i hans undervisning, och ni kommer att uppfylla den eviga 
lagen, för i Kristus är rättfärdighet, kärlek och visdom förenade i ett, varigenom jag gjorde min Andes 
existens och allsmäktighet känd för mänskligheten. 

75 Om Kristus är kärlek, kan du då tro att han är oberoende av Jehova, eftersom jag är kärlek? 
76 Om den heliga anden är visdom, tror du då att denna ande existerar oberoende av Kristus, 

eftersom jag är visdom? Tror du att "Ordet" och den Helige Ande är två olika saker? 
77 Det räcker med att bara känna till något av det ord som Jesus lärde mänskligheten för att förstå 

att endast en Gud existerade och för evigt kommer att vara endast en. Därför sade jag genom honom: 
"Den som känner Sonen känner Fadern, eftersom han är i mig och jag är i honom." När han senare 
meddelade att han skulle komma tillbaka till människorna i en annan tid sa han inte bara: "Jag ska 
komma tillbaka", utan han lovade också att sända den helige Ande, tröstarens Ande, sanningens Ande. 
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78 Varför skulle Kristus komma utan den helige Ande? Kunde han inte föra sanning, ljus och tröst 
med sig i sin Ande? 

79 Hur lite har inte människorna trängt in i Min Sanning, och hur förvirrade har de blivit i det lilla de 
trängt in i! De tror att de har nått de djupaste sanningarna, men så länge de använder sanningen för 
att bedra, döda, förstöra freden och missbedöma varandra, vilket allt är motsatsen till vad Mitt Ord 
lär, kan människor inte säga att de vandrar på sanningens väg. 

80 Till er alla sänder jag mitt budskap i denna tid, ett budskap som utlovades till mänskligheten 
genom Jesu mun när han bodde bland människorna. 

81 Jag vet att denna undervisning till en början kommer att hållas i låg aktning eftersom den har 
levererats genom enkla varelser och syndare, såsom Mina ordmedlare är. Men den sanning som finns 
i denna uppenbarelse kommer att segra och denna undervisning kommer att höras, för i dess väsen 
finns den Helige Ande, tröstaren och den utlovade sanningen. 

82 Min frid vare med er! 
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Instruktion 2 
1 Se, här är jag åter bland er i denna stund när er ande lyssnar till mig och tackar mig. 

2 Varje gång ett nytt år börjar får mänskligheten nytt hopp, även om det finns de som känner 

rädsla. Varför är du rädd för livet och tiden? De förblir alltid desamma, det är du som går förbi. I dag är ni 

barn och i morgon är ni vuxna; i dag är ni på jorden och i morgon är ni borta; i dag föds ni och i morgon 

dör ni. 

3 Ni lever i tidernas fulländning. Din ande är redan inte längre föremål för det materiella livet; den 

har gått in i evigheten. Ni är atomer av min gudomlighet. Jag är evig. Det har jag alltid varit. Den 

gudomliga anden blir aldrig gammal. Jag är oföränderlig och oförstörbar, början och slut, Alfa och 

Omega. Från mig har ni kommit ut, och därför ska ni återvända till mig. 

4 Varje nytt år är förvisso ett mysterium för människor, men jag säger er att det är ett nytt steg som 

ni måste ta på er utvecklingsväg. 

5 Var inte rädda för framtiden eftersom ni inte känner den, se den inte höljd i mörker. Kom ihåg att 

jag är tid och evighet, kom ihåg att jag är i framtiden. 

6 Ni, mitt folk, vet något om vad som ligger i framtiden eftersom jag avslöjar det för er och ni har 

profeter bland er som genomskådar framtiden enligt min vilja och vittnar om den för er. 

7 Ni har ingen rätt att tvivla, ni är inte blinda män som måste vara rädda för att snubbla på vägen. 

8 För alla människor har jag skapat vägar så att de kan finna frid. Jag har markerat vägar för dem så 

att de kan finna mig i all min sanning. 

9 O mänsklighet, jag är så nära dig och du känner mig inte! 

10 Jag har gett er fredens hemlighet, nämligen kärleken till varandra. 

11 Det kommer en tid då människorna kommer att längta så mycket efter fred att de kommer att 

söka den på alla sätt: i religioner, inom vetenskapen och i olika doktriner. De troende och de som kallar 

sig ateister och fritänkare kommer alla att röra sig mot samma punkt i sökandet efter denna fred, och när 

de når den kommer de att stå ansikte mot ansikte med mig. 

12 Var uppmärksam, ni som lyssnar på Mitt Ord just nu men som snart inte längre kommer att höra 

det. Det kommer inte att vara detta år som denna uppenbarelse slutar, utan först vid den tidpunkt som 

Min vilja har bestämt, nämligen 1950. 

13 Låt dem som har lyssnat till mig under lång tid komma ihåg att jag sa till er: Mitt ord kommer att 

stiga ner från bergets topp och ni kommer att stå vid dess fot för att ta emot det. 

14 Ända sedan den första "munspelaren" vars sinne jag använde för denna manifestation, berättade 

jag för er att denna gudomliga manifestation, som började 1866, skulle avslutas 1950, och att ni efter det 

året inte skulle bli föräldralösa, eftersom min närvaro skulle kännas ännu starkare om ni visste hur ni 

skulle förbereda er. 

15 Idag är den första dagen av 1941, så ni kommer att höra Mitt Ord i ytterligare tio år, tillräckligt 

med tid för att många av era bröder ska få kännedom om denna undervisning, för att många som inte 

har trott ska komma till tro, och för att många som inte har varit lydiga ska gå ut och utföra Mina order. 

16 Mitt ödmjuka och milda ord blir en glädje för den som lider och som dagg och doft för varje ande. 

Detta ord, som så många har förkastat och som så många har skändat för sin egen skull, kommer att 

verka som en smekning för alla. 

17 Tro inte att ert land kommer att vara det enda som får ta emot mina andliga förmåner. Nej, från 

början har jag haft arvet för varje nation på jorden. 

18 Min sanning kommer återigen att komma in i alla bostäder, precis som Jesus en gång gick in i de 

tempel som var avsedda för att dyrka Gud och förvånade prästerna, de äldste och laglärarna med sitt 

ord. 

19 Vem kommer att ta mig som exempel i denna tid? Vilka är de som inte fruktar mänskligheten? - 

De som vittnar om sanningen genom sina gärningar. Sannerligen säger jag er: Den som talar sanning, som 

sin Mästare själv, fruktar inte döden. 
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20 Det skulle vara för länge sedan dags att detta ord skulle klinga i templen och kyrkorna och att 

dess eko skulle nå jordens mäktigaste. Men det är nödvändigt att bärarna av den renar och förbättrar sig 

själva för att bli värdiga budbärare av den. Se hur tiden har gått utan att du har gjort denna förberedelse 

till din egen. 

21 Jag ber dig inte om någon uppoffring, jag vill bara att dina handlingar ska vara spontana och att 

din kärlek ska vara sann. Glöm dock inte exemplet med Abrahams lydnad och underkastelse när Fadern 

bad honom om Isaks, den älskade sonens, liv. Vem av människorna i denna tid, av dem som älskar mig, 

skulle ge mig ett sådant bevis på lydnad, kärlek och tro? 

22 Mina apostlar förkunnade min sanning och när människor fördömde dem flydde de inte från 

döden. 

23 Den som lever i sanningen får inte frukta något. 

24 Ert folk, er väg är full av vackra exempel. 

25 Ljuset från den sjätte ljusstaken ger ljuset till människorna i denna tid, men de fem sigill som 

redan har passerat har också lämnat sitt ljus i andarna. 

26 När ni anlände till detta strålande ljus, en del i andevärlden* och andra i kroppen, frågade ni vad 

ni var kallade att göra. Då hörde du rösten som talade till dig: Jag är Lammet som offrade sig själv av 

kärlek till er, och jag har kommit för att upplysa er ande så att ni kan älska varandra och komma till mig. 
* som en ande utan materiell kropp. 

27 Vid denna tidpunkt kommer jag i Anden. Mitt ljus sänker sig över människor som tungor av eld så 

att de kan tala om min lag på alla språk. 

28 Ett hundra fyrtiofyra tusen inkarnerade och disinkarnerade andar kommer att bana väg under 

denna tid. De kommer att vara föregångare, profeter och budbärare. De är de som jag har märkt och som 

ska gå före arméerna. 

29 För dessa märkta uppenbarades namnet på den stam som de tillhörde under den första 

tidsåldern, så att de skulle veta att de hade slutit ett förbund med sin Gud vid den tiden och att de hade 

varit på Herrens väg under lång tid. Men i vår tid har alla stamnamn försvunnit, eftersom det inte är 

Herren som drar gränser för att skilja människor åt. 

30 År 1950, när Min stråle sänker sig ner för sista gången genom röstbäraren, kommer alla att vara 

förberedda för de kommande tiderna. Men tills dess kommer jag att fortsätta att undervisa er. Innan 

dess kan du dock lägga din sorg på mig och vila. När sedan din smärta har avtagit och dina tårar har 

torkat, så lyft upp din ande igen så att min undervisning kan vara i den. 

31 Jag vill inte se någon av mina lärjungar hungrig eller törstig; jag vill se er mätta för att ni har ätit 

och druckit min kärleks bröd och vin. Endast på detta sätt kan ni göra verk bland mänskligheten som är 

värdiga för mig. Glöm inte att för varje dag som går närmar sig tidpunkten för min avresa, och att den 

som inte utnyttjar denna tid av undervisning senare kommer att känna sig föräldralös. 

32 Det var ingen slump att du kom till det här mötet. Min röst kallade er på era vägar och ledde er 

till denna plats. Nu vet du att du har kommit hit för att lära dig om den uppgift som du har att utföra på 

jorden. I Mitt Ord har du lärt dig vad ditt ursprung och ditt mål är. Det har uppenbarats för er att ni är en 

del av ett folk som har tagit emot Andens manna under tre epoker. 

33 Om du andligt undersöker allt som hände med Israels folk under de två första tiderna kommer du 

att inse att samma sak har hänt med dig i nutid. 

34 Detta folks liv, dess historia, är en läxa, en liknelse för hela mänskligheten. Det är en lärobok vars 

lag jag uppenbarade för er på Sinai berg. 

35 Idag öppnas boken inför din ande och du ser nya läror spira ur den, för det du inte förstod på den 

tiden lär du dig först nu att förstå. 

36 Din ande kan bulta vid portarna till det bortomliggande i längtan efter visdom, din andliga 

förmåga tillåter dig att närma dig Mästaren så att han kan ge dig de nya läror som hans hemliga 

skattkammare innehåller. 
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37 Mitt folk, när jag ser att ni vandrar på världens vägar och släpar med er kedjor av slit och 

ofullkomlighet, sänder jag er min kärlek för att hjälpa er på utvecklingens väg. 

38 Ni vandrar genom en öken, och mitt i den har jag låtit palmer växa så att ni kan finna skugga och 

förfriskning. 

39 Ur ditt hjärtas karga klippa har jag låtit en outtömlig källa sprudla, så att du kan dricka och aldrig 

mer törsta. 

40 I dag ska jag inte ge er åkrar i världen att odla. Du hittar dina fält i hjärtat. Vissa har precis börjat 

odla, andra håller på att avsluta sin sådd. 

41 Pappor bör inte använda sig av ursäkten att de inte kan tänka på att göra gott för andra för att 

uppfylla sina familjeförpliktelser. 

42 Låt inte männen säga till mig att de känner sig oförmögna att lära ut min lag. Till er alla säger jag 

att på er livsväg finns det gott om möjligheter att sprida min säd utan att slösa bort er tid och försumma 

era plikter. 

43 Tjänar du mig så tjänar jag dig. 

44 Bli inte besviken om du sår kärlek i dina söners eller bröders hjärtan och får ta emot otacksamhet. 

Du vet vad Jesus sådde i världen och vad han skördade. Men han sa till dig att skörden inte sker på denna 

jord, utan först i himlen när tiden är inne. Även ni, mina lärjungar, bör ta Mästarens tålamod som 

förebild. Sök varken belöning eller ersättning på denna jord, utan vänta hellre på den stund då du blir 

lycklig i det hinsides. 

45 Kom ihåg att jag har kommit ner för att döma era gärningar och avslöja era förtjänster och 

brister. Jag utgjuter min nåd över varje ande, utsätter er för prövningar och ber er: Varför har ni ingen 

skörd att visa mig i dag, när ni har återvänt till jorden i tidernas fullbordan, när ni har haft min lag från 

tidernas begynnelse, och jag har gett er i uppdrag att vakta folken* för att omvända dem till min lära? 
* Detta inkluderar: andlig beredskap att hjälpa till i form av förbön, exempel och förkunnelse av gudomlig 

sanning. 

46 I denna tidsålder har jag kommit i andevärlden och kräver av er att ni uppfyller de bud som jag 

lämnade till er under den andra epoken när jag bodde bland er. Jag söker i din ande efter ekot av mina 

ord och i din väg efter spåren av mina fotsteg, men jag finner dem inte. Har du praktiserat och lärt ut 

kärlek? - Trots allt kan du gottgöra dina överträdelser och ta igen den tid du missat, för jag ger dig en ny 

möjlighet. Ni måste arbeta inte bara för er själva utan också för era bröder som under de kommande 

fredsdagarna måste komma att förena sig med mig på ett mer fullkomligt sätt. 

47 I mig har ni en outtröttlig Mästare och en perfekt Fader som älskar er och tillrättavisar er. Vad 

skulle ni göra om jag bara beviljade er förmåner om ni strikt uppfyllde min lag? 

48 När jag talar till er på detta sätt gråter ni innerligt över era överträdelser och söker ett 

välbehagligt offer: ni ställer de välsignade barnen framför mig och ber mig att förlåta era synder för deras 

oskuld. Till detta svarar jag dig: Om du vet hur du kan vårda deras hjärtan och hålla dem i dygd, tar jag 

emot ditt erbjudande. 

49 Jag kommer inte att döma er med stränghet, utan först kommer jag att förbereda er i rätt tid för 

att höja er ande så att ni kan arbeta och ge er näring av mitt ord. Under tiden kommer ni att vara vittnen 

till stora besök där elementen släpps lösa; många folk kommer att plågas av svåra virvelvindar och 

kommer endast att få förlåtelse genom förbön från Guds moderskärlek i form av Maria. 

50 På jakt efter gudomliga tecken och bevis kommer ni att se hur folkmassorna kommer till den här 

nationen, och jag kommer att ta emot dem, jag kommer att radera alla falska tolkningar av mitt ord från 

deras sinnen och visa dem sanningen. Då kommer de att böja sig för min kärlek. 

51 Du har Maria, din ömma Moder, som väntar på din lydnad. Hon vet att min Ande är bedrövad 

över människornas ofullkomlighet, och hon närmar sig er för att ingjuta godhet i er, och kämpar för att 

leda er till att uppnå fullkomlig frid. 

52 När mänskligheten renar sig och gråter under denna tid kommer ni att förberedas av Mitt Ord för 

att ge hjärtan tröst och fred. Lidandet kommer att vara som en smältdegel där anden kommer att rena 
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sig själv för att göra sig värdig att komma till mig. Alla har fått min styrka, och i de största prövningarna 

kommer de att gå framåt. 

53 Jag tar emot ditt uppfyllande (av uppgifter) för ett år, som jag har tagit emot det av alla mina 

skapelser. Jag välsignar dina goda avsikter och lämnar i dig varje frö som inte har skötts väl, så att du kan 

fortsätta att göra det fruktbart till fulländning. Vet vad som behagar mig så att du alltid kan leva i enlighet 

med min lag. 

54 Bryt inte mot lagen, säg inte mitt namn om du inte är beredd. Gör er värdiga så att ni kan bli 

erkända och så att ert exempel kan uppmana era bröder att följa mig och så att jag kan säga till dem: 

Välkomna, lärjungar, ni som ödmjukt kommer till dessa mötesplatser, som får som kommer till sin fålla, 

ledda av sin herdes röst. 

55 Den som vandrar på denna väg, klädd i god vilja, kommer aldrig att känna sig trött. 

56 Om det skulle bli återverkningar på den här vägen har jag gett er vapen för ert försvar: inte 

mordvapen för att skada era bröder med, utan bön, genom vilken ni är starka och oövervinnliga. 

57 Jag är ert mål, och därför kommer ni alla att återvända till mig när ni uppfyller min lag. Men du 

måste göra din del för att komma vidare i din utveckling. 

58 Gör mitt ord till ditt eget, för det är ditt arv. Känn till den kraft som ligger i den. Den som har den 

kommer att kunna rädda ett land mitt i en hemsökelse. 

59 Det står skrivet: "Jorden ska skälva från den ena änden till den andra", och det är nödvändigt att 

det under dessa mörka dagar finns människor fulla av tro, så att de kan vara som facklor som lyser upp 

andras väg. 

60 Jag vill inte att detta folk, som jag har väckt i nuet, ska sjunka in i sömnen igen, för annars 

kommer mänsklighetens smärtsamma smärtor att skaka om dem. Och när den sedan reser sig för att 

trösta sina grannar kommer den att upptäcka att de inte längre befinner sig på jorden utan redan i det 

bortomliggande. 

61 Vem av er som hör rösterna från människors förvirring, rädsla och smärta vill vända ryggen åt 

dem och gå ur vägen utan att lita på den 

kraft som utövandet av min lära ger dig att göra något för dem? Tror ni inte på mitt ord när jag har sagt 

till er att det i prövningens stund kommer att vara jag som talar genom era läppar och avslöjar hans kraft 

i era verk? 

62 Den som tvivlar kommer att vara lika maktlös och i behov av hjälp som den som inte har något att 

ge till den som frågar. 

63 Detta är den tredje gången när din ande får en föraning om att den måste få de nödvändiga 

gåvorna och krafterna från Fadern för att kunna höja sig över materialismens och fördärvets herravälde. 

Men sannerligen säger jag er att dessa gåvor har funnits i er ande från början. 

64 En del har kommit till mig försvagade av sjukdom, och andra har krävt bevis från mig för att 

kunna tro på min närvaro. De förra har insett att deras rening var nödvändig för att de skulle kunna 

komma till mig renade. Dessa är på väg att följa mig. 

65 De senare gav sig av igen när de hade fått vad de sökte, utan att fästa någon vikt vid Mitt Ord och 

utan att ens ana var och med vem de hade varit. 

66 Ytterligare andra, som kom i förvissning om att de bara skulle finna materiella ting på detta sätt, 

blev besvikna inför denna bankett av andlig mat och gav sig av igen för att söka efter bättre vägar. För 

dessa kommer det att dröja länge innan de inser att andens rike inte är av denna värld. 

67 Men jag tar emot allt. Det har inte funnits någon som har knackat på mina dörrar utan att de har 

öppnats för honom. Jag berättar detta för er eftersom någon kommer att söka sig in genom era dörrar, 

och det är jag som kommer att knacka ödmjukt, som en behövande person brukar göra. 

68 Ni säger till mig: "Mästare, hur är det möjligt att du dyker upp vid våra dörrar som den 

behövande?" Men jag säger er: Förundras inte och tro inte att det är omöjligt, jag kommer att komma 

gömd i hjärtat på de fattiga, de sjuka, de besegrade och de sörjande för att knacka på din barmhärtighets 
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dörr. Se, jag säger er: Bli envis i ditt sinne och din ande så att du kan dra nytta av den undervisning som 

jag har gett dig. 

69 Detta är den tid då ni kommer att lära er att praktisera, förklara och leva min undervisning som ni 

får idag i dessa församlingslokaler, och imorgon kommer ni att ge er ut för att sprida den bland 

mänskligheten. 

70 I mitt ord talar jag till alla mina barn, oavsett om de är närvarande vid denna manifestation eller 

inte, om de redan har varit på jorden eller om de fortfarande kommer att komma. Var och en bör 

acceptera det som rör honom. 

71 I denna tid kommer denna undervisning att vara det ljus som leder mänskligheten till sanningens 

väg, för människorna har stängt ögonen för detta ljus. Men sannerligen säger jag er att den blinde inte 

kan leda den blinde utan att snubbla eller falla ner i avgrunden. 

72 Sanningens Ande finns i var och en av mina läror. Utnyttja denna tid av mina manifestationer, 

vakta svartsjukt över mitt ord och beröva aldrig er själva detta arv. 

73 Min kärlek kommer att övervinna ditt hjärtas hårdhet. Precis som i den andra epoken är porten 

till frälsning öppen. Kom och trampa den väg som leder din ande till det förlovade landet. 

74 Inget trädblad rör sig utan min vilja. - Om jag har gett mig till känna för er så var det för att detta 

var min vilja, och i djupet av den vilar mycket stora avsikter med var och en av er och med hela 

universum. 

75 Människor renar sig just nu genom stort lidande; men från denna mänsklighet, som idag är så 

syndig, kommer imorgon de generationer att komma fram som kommer att vara i gemenskap med Min 

Gudomlighet från ande till ande. 

76 De som upplever denna tid kommer att förundras över storheten i mitt arbete och uppfyllandet 

av mitt ord. Då kommer de att se hur barnen kommer att undervisa, instruera och vittna om mig med 

sann andlighet, hur de unga och vuxna kommer att lämna världens nöjen och nöjen för att ägna sig åt att 

praktisera min lära och förklara att den tid de lever i är den som profeterna har tillkännagivit. 

77 Men de som hör mitt ord idag och är tröga eller otrogna kommer att skämmas inför dessa 

exempel. 

78 Dessa kommer inte att höra mitt ord genom en mänsklig röstbärare som är syndig och 

ofullkomlig, utan de kommer att höra Herrens röst i sitt samvete. 

79 Ni, mina lyssnare, var förutbestämda att höra mig på denna förståelsens väg som, även om den är 

mycket hög, inte är den mest fullkomliga. Du har fortfarande tio år till ditt förfogande. Använd dem så att 

ni i morgon inte behöver gråta över den förlorade tiden, eftersom det för er, mitt folk, senare kommer en 

tid av större andlig utveckling. 

80 Om ni inte håller mitt ord nu, kommer ni senare, när denna manifestation inte längre existerar, 

att komma till dessa böneställen med smärta i era hjärtan för att be er Fader att tala till er och att han vill 

kommunicera sig själv igen genom det mänskliga sinnet, men ni kommer inte att höra honom igen. Ni 

kommer då att vända er till Mina tidigare Ordmedlare som kommer att förbli tysta under denna 

manifestation och som bara kommer att säga till er att höja er andligt. 

81 Det är min vilja att ni inte vanhelgar mitt arrangemang. Jag vill inte behöva säga till dig när du 

kommer till mig: "Gå bort från mig, jag känner dig inte", och att en tung börda av gottgörelse då blir kvar 

i din ande. 

82 Jag talar till er om andliga läror som ligger inom ert kunskapsområde, och ändå finns det 

fortfarande någon som tvivlar på mitt ord. Tänk om jag talade till dig om gudomliga manifestationer eller 

beskrev evigheten för dig? Då skulle ni säga till mig: "Vad pratar du med oss om, Fader, vi förstår 

ingenting av det? 

83 Jag anförtror er mina nya profeter som har en viss insikt om det som finns bortom. De kommer 

att vittna om dessa andliga läror och meddela er händelser som ännu inte har kommit. 
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84 Här är min undervisning, lärjungar, jag förlänger den inte så att ni inte tröttnar och jag måste 

upprepa den vid ett annat tillfälle. Men om ni vill dra nytta av mina läror, så förnya er själva och gör slut 

på all ondska och alla laster. 

85 Då kommer ni att uppleva hur själviskhet, hyckleri, fåfänga och materialism omärkligt kommer att 

lämna era hjärtan, och i stället kommer ni att börja praktisera sann grannkärlek, som inte förväntar sig 

någon belöning. 

86 Du kommer att bli förolämpad och förundrad över att du inte har svarat tillbaka på samma sätt 

som du gjorde förr. Då kommer ni, fyllda av tacksamhet till er Mästare, att resa er och säga till mig: 

"Herre, det är bara du som lär oss dessa lektioner och gör oss starka i dessa prövningar." 

87 Jag är vinstocken och ni är grenarna; bär därför samma frukt som jag har burit för er. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 3 
1 Se, här är det eviga livets bröd; länge har ni inte ätit av det. 

2 Under lång tid har ni väntat på mig, och när ni knappt tänkte på det, lyste ett ljus på himlavalvet. 

När ni frågade varifrån det kom och vad det betydde fick ni svaret: Det är Elia som kommer för att 

förbereda mänskligheten och göra den värdig att förenas med Mästaren. 

3 Precis som herden som samlar sina får och räknar dem och snabbt letar upp de vilsna för att visa 

sin herre det fulla antalet, så älskade Elia dig, ledde dig och fick dig att känna stallets värme. 

4 När jag såg att ni var så förberedda erbjöd jag er mitt bröd som ni ska äta för evigt. 

5 Den som har ätit av detta bröd i sanning har njutit av min frid. 

6 Denna näring, som är mitt gudomliga ord, kommer från en människas mun som en annan 

manifestation av att Gud bor i sanning i människans samvete. 

7 Varför skulle jag förneka er lyckan att känna mig i er själva? 

8 Den som värnar om frid och renhet i sitt hjärta känner mig i sig, även om jag finns i alla andar, hur 

mycket de än har syndat. Den som har varit kommer aldrig att förgås, och den som lever bär mig inom 

sig, för jag är livet. 

9 Det finns band mellan Gud och hans skapade varelser som aldrig kan brytas. Men om människor 

känner sig separerade från sin himmelske Fader beror det på deras bristande förandligande eller 

bristande tro. 

10 Varken död eller brist på kärlek kan förstöra det band som förenar dig med mig. 

11 Ingen kan undgå min närvaro. Det finns ingen bostad eller någon plats där du kan gömma dig för 

mig, för jag är med dig var du än går och du är i mig var du än är. 

12 Nöj dig inte med att veta detta. Ni måste känna mig så att jag kan göra mig känd i era verk. 

13 Tänk efter: Om jag är i dig, vart har du då fört mig när du syndar? 

14 Jag berättar detta för att jag måste ta bort askan som ligger i ditt hjärta tills jag hittar en gnista av 

ljus i det. 

15 Jag ger dig styrka att uthärda prövningen. 

16 Jag ser hur era släktingar sliter era hjärtan sönder och utsätter er för prövningar. För vissa var det 

deras fäder och för andra deras söner som hindrade dem mest från att följa mig. 

17 Många har kommit till detta möte och gråtit eftersom de visste att de skulle behöva lämna sina 

hem i fiendskap för att höra mig, men ändå insisterade de på att höra mig. 

18 Hur många tårar, hur många böner, hur mycket tålamod i hopp om att de ska inse denna sanning! 

19 Det finns de som i sin strävan efter frihet att lyssna till mina ord har tvingats lämna sina hem; de 

som har varit tvungna att lämna sina närmare hem för att undvika att bli stämplade av föräldrar och 

vänner; de som har förlorat sina arbeten, blivit förlöjligade och kallade trollkarlar; och det finns de som 

har förvägrats bröd. 

20 Hur skulle jag inte kunna ta emot er med ömhet, hur skulle jag inte kunna hälla min helande 

balsam i era sår när ni lider för att följa mig! 

Men klaga aldrig på någon, anklag inte någon av era bröder. Lämna er sak åt mig, som säger er i 

sanning: de som har sårat er mest kommer att vara de som kommer till mig mest ångerfulla och ödmjuka 

i sin önskan om helande och förlåtelse. De kommer då att säga till mig: "Herre, förlåt mig hur jag har 

sårat mitt barns hjärta." En annan kommer att säga: "Herre, jag var avvisande mot min make för att han 

följde dig. Jag straffade honom genom att ta avstånd från hans säng och sova i ett annat rum, för jag 

fördömde honom med ett mörkt hjärta." 

De kommer att be mig om förlåtelse, bekänna sina fel och inse att de många gånger har fått fördelar 

genom dem som de har dömt fel. Då ska jag säga till dem: Medan ni tänkte på hur ni skulle göra livet så 

svårt som möjligt för dessa mina arbetare, "vakade" de för er i tystnad och ensamhet. 

Men sannerligen säger jag er, lärjungar, att ni har fått min förlåtelse. Men förlåter du dem också från 

ditt hjärta? 
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21 Jesus lärde dig från den tiden den perfekta förlåtelsen som föds ur kärlek. Idag kommer jag i 

andevärlden, men min undervisning är densamma. 

22 Gläd er över att ni genom Mästaren har det perfekta exemplet. Sannerligen säger jag er att ni inte 

har haft något exempel före eller efter Jesus som liknar det han gav er. 

23 Skulle Mästaren vara perfekt om lärjungen överträffade honom i visdom? - Nej. 

24 Din ande kommer att bli mycket stor, men aldrig större än din Herres ande. Ju större din andliga 

uppstigning är, desto högre och större kommer du att skåda din Gud. 

25 Den arrogante kommer alltid att falla i slutändan och fällas av sina egna gärningar, eftersom han 

trodde att han kämpade för sig själv, men i själva verket kämpade han mot sig själv. 

26 Stolthet är orsaken till mycket ont och lidande bland Guds skapade varelser. 

27 Hur mycket elände och hur mycket mörker lämnade inte den första olydige i sina spår sedan han 

gjorde uppror mot Min Lag! Sedan dess har ondskan funnits som en osynlig kraft. Jag lät den här kraften 

bara finnas kvar för att kunna utsätta er för testet, och genom er vill jag utrota den. 

28 Men ge därför inte en viss varelse som personifierar denna kraft skulden för dina misstag och fall. 

Kom ihåg att mot varje frestelse finns det en kraft i din ande som kan bekämpa det onda. 

29 Förstå och studera noggrant den tid som du lever i. Jag meddelade er under den andra epoken att 

jag skulle komma tillbaka och berättade vilka tecken min ankomst skulle vara. Jag vill att mänskligheten 

ska inse att dessa tecken redan har visat sig. 

30 Om jag sa till er att jag skulle komma igen var det för att jag hade mycket mer att berätta för er 

och kunde inte avslöja det för er vid den tidpunkten eftersom ni inte skulle ha förstått det. 

31 I dag kommer jag i Anden, och sannerligen säger jag er: Vissa tror att jag var närmare er i de 

första tiderna än vad jag är i dag. De misstar sig, för med varje nyhet har jag kommit allt närmare dig. 

Kom ihåg att jag i den första tidsåldern slog mig ner på ett berg och därifrån sände jag ner min lag till 

er, huggen i sten. I den andra tidsåldern lämnade jag bergshöjden och steg ner i era dalar och blev 

människa för att leva bland er. Och för att vara ännu närmare dig har jag nu, för att vara ännu närmare 

dig, gjort ditt hjärta till min boning, för att göra mig känd där och tala till människorna därifrån. 

32 En del tvivlar trots att de hör dessa läror, och av dessa tvivlare kommer en del att tro och andra 

kommer att framhärda i sin otrohet. Men år 1950 kommer, och vilken kyla de då kommer att känna i sina 

själar, hur de kommer att se sig själva drabbade av orkanliknande stormar, för då kommer det att uppstå 

stora lidanden och besök bland mänskligheten! 

33 Efter min avfärd 1950 kommer jorden att darra och människornas klagan att stiga upp till 

himlen.* Allt detta kommer att likna det mörker och den orkan som förmörkade Jerusalem den dag då 

Guds Son dog. 
* Se anmärkning 3 i bilagan. 

34 För många kommer detta att bli en tid av återuppståndelse. Andar som har fallit ner i mörkret 

kommer att stiga upp till ett liv i ljuset. 

35 Denna tid var förutspådd. Det står skrivet att jag skulle komma igen. Men se, när de hörde min 

undervisning från människans mun tvivlade många och förnekade mig. Andra lade inte den minsta vikt 

vid min manifestation. 

36 Inför människornas okänslighet och förhärdning mot mitt ord var jag tvungen att utföra de verk 

som ni kallar mirakel för att väcka vissa till tro och för att dra till mig uppmärksamhet hos andra. 

37 Idag en och imorgon en annan, de har gradvis samlats kring Mitt Ord; dessa har Jag symboliskt 

markerat på deras pannor. Det är det gudomliga tecknet som de bär i sin ande, och senare kallade jag 

dem "arbetare på mina fält". 

38 De behöver inte vetenskapliga böcker eller filosofier och trosläror för att undervisa. Ljuset från 

Min Heliga Ande kommer att lysa upp deras sinnen och deras enda bok kommer att vara Mitt Ord. 

39 Välsignade är de som litade på mig och stannade hos mig, för de upplevde stor uppfriskning 

genom den gudomliga konserten av mina läror. 
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40 Att vara Guds barn är det som gör dig värdig denna nåd, eftersom dina förtjänster fortfarande är 

små. Jag tittade inte på dina skamfläckar eftersom det fanns en mantel som dolde dem. Men vem tillhör 

denna barmhärtiga mantel? - Maria, din kärleksfulla mor som outtröttligt vakar över vart och ett av sina 

barn. 

41 Ni har fått leva i denna tredje tid på jorden, som kommer att vara fulländad, och som Elia invigde 

genom att manifestera sin Ande genom förmedling av ett mänskligt sinne, vilket visar er att min 

manifestation äger rum i samma form. 

42 Men tiden för mänskliga medlares förberedelser är snart slut. Snart kommer Mitt Ord inte längre 

att höras i dessa församlingslokaler, och de som inte visste hur de skulle behålla det i sina hjärtan 

kommer att känna sig föräldralösa. Vissa tror att deras Herre är långt borta, men kommer senare att 

springa efter religioner för att hitta mig. 

43 Å andra sidan kommer de som har anammat mina gudomliga principer att vara de starka i den 

tredje eran, eftersom de kommer att se sin väg tydligt framför sig. 

44 Jag har kallat denna tidsålder för Ljusets tidsålder; se nu, mina barn, hur nationerna är ivriga att 

föra grymma och broderskapskrig. 

45 Ni som av mig har kallats ljusets barn - be för era bröder att "vakta" nationerna så att ljuset kan 

nå deras ande och de kan gå min lags väg i morgon. 
46 När kommer människor att bli sanna Kristi lärjungar? Jag har alltid lärt er genom Jesus lydnad, 

ödmjukhet och kärleksfullhet. Detta är vägen. 

47 Jag har meddelat er att stora skaror kommer att anlända från andra länder på jorden. Till synes 

kommer materiella skäl att föra dem till er nation, men i grund och botten kommer det att vara så att de 

kan ta emot de goda nyheterna i Ordet som jag har gett er vid denna tid. 

48 Men tänk allvarligt på den här uppgiften: vad kommer ni att föra vidare, lära ut eller vittna om ni 

inte förbereder er själva eller era barn? 

49 Kom ihåg ditt ansvar så att du kan öka din iver att tränga in i Mitt Ord och så att när timmen 

kommer för dem att knacka på dina dörrar, kan du vara redo att erbjuda den gudomliga maten genom 

dina tankar, ord och gärningar. 

50 Ha tro genom att överlämna er till mig och jag kommer att tala genom er mun. 

51 Vet också att familjefäder som vet hur man reser sig och andliggör sina liv föds sådana barn som 

ger hälsa och styrka i sina kroppar och ett budskap av visdom i sina andar. 

52 I detta bönehus där ni samlas för att lyssna till mig kommer ni att finna tröst för ert lidande och 

mod att stå emot de besök som måste komma. Men även din ande visar mig i sitt upplyftande den säd 

som den för in lite efter lite genom sitt arbete. 

53 Sannerligen säger jag er: Anden kommer aldrig att känna sig trött när den arbetar på mina 

marker, och därför kommer den inte att få någon vila i graven. Även efter att materien har förfallit 

kommer den att fortsätta att arbeta för sin högre utveckling och sin fulländning. 

54 Om Mitt Ord har belyst vägen för din andliga kamp på jorden kommer du att möta ett ännu 

ljusare ljus i det hinsides när du fortsätter din resa mot din Skapare. 

55 Mitt gudomliga ljus lyser i hela universum. 

56 Lyd min lag, men låt din lydnad komma ur förståelsen av Faderns gränslösa kärlek till dig. Lyssna 

på mig och be, men gå inte ut i världen förrän du känner dig stark, annars kommer du inte att kunna stå 

emot orkaner och virvelvindar. 

57 Jag visar dig vägen och förbereder den för dig, så att du aldrig kan lämna den. Sannerligen säger 

jag er: Den som sår godhet i mitt namn, som är barmhärtighet, kärlek och frid, vandrar på min väg och 

kommer att finna frälsning. 

58 Den enda botgöring jag ber er om är att övervinna själviskheten så att ni kan tjäna er nästa med 

uppriktighet och god vilja. 

59 Studera detta ord med uppmärksamhet, som jag ger er genom förmedling av många röstbärare, 

eftersom var och en av dem har sin egen gåva. Förkasta inte den som verkar oskicklig för er, för hur 
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många kommer inte efter slutet av denna manifestation i slutet av 1950 att vilja höra mig igen, även 

genom den som inte tillfredsställde dem. 

60 Men jag ger er den nåd att mitt ord kommer att bevaras i skrift genom dem som jag har utsett 

och förberett för denna uppgift, så att ni i morgon inte kommer att känna er som en föräldralös som har 

förlorat sitt arv. 

När sedan folkmassorna och "de sista" kommer till dig skall du presentera boken med mina läror för 

dem som det mest trogna och sanna vittnesbördet om vad jag har talat till dig. För du saknar fortfarande 

mycket för att vara en sann bok och ett exempel i ditt liv och i dina ord. 

61 Den här boken kommer att väcka många sovande andar och deras dolda gåvor kommer att 

avslöjas. Genom att läsa den kommer den att inspirera och utrusta kommande generationer och leda 

dem steg för steg till andlig förening med min gudomlighet. 

62 Mina arbetare, friska upp er med tanken att jag har valt er syndare för att förvandla er till mina 

redskap och för att rädda andra som är förlorade. 

Kan du någonsin bli trött eller trött på att ge fred, lättnad eller glädje till dem som lider av bristen på 

dessa saker? 

Sök aldrig upp ödemarken eller ensamheten i din kammare för att förhindra att klagorna når dig. Inse 

att detta är en avgörande tid för varje ande och att du måste ta itu med smärtan. 

Snart kommer ni enligt min vilja att plantera "träd" i olika områden - det är så jag har kallat 

mötesplatser och bönehus i mitt ord. Förbered er för detta och låt den andliga världen manifestera sig 

bland er på ett omfattande sätt, så att ni kan få en korrekt tolkning av mina läror. 

63 Den tid som ni har kvar för att lyssna på dessa budbärare från min gudomlighet är kort. År 1950 

är inte långt borta, och vilka framsteg i Mitt arbete har ni att visa Mig? Inse att jag har skakat upp er ur 

den djupaste slöhet så att ni inte blir som jungfrurna i liknelsen som lät sina lampor slockna. Om du sover 

när du hör Herrens sista ord kommer du att få ett brutalt uppvaknande. 

64 Var uppmärksam på dem som är trötta av att gå. Vissa kommer med gott samvete, medan andra 

kommer med ånger. 

65 Ni har alla kommit hit för att ni har lockats av ryktet om att jag för närvarande talar till 

mänskligheten, och när ni lyssnar till detta ord hör ni Fadern säga till er: Här är jag bland människorna för 

att göra min undervisning hörd för dem och för att uppfylla ett löfte. 

66 Här finns en ny möjlighet att höra Mästaren och ta emot hans undervisning. Jag påminner var och 

en om sina gåvor och låter honom känna igen sin uppgift. Den som visar sig ståndaktig och stark på min 

väg kommer snart att lära känna mitt rike. 

67 Ingen kommer att kunna ta ljuset från den som vakar över det med iver och får det att lysa 

genom sin dygd. 

68 Ni är tillfälliga i denna jordiska tillvaro, och som studerande av denna andliga undervisning måste 

ni förstå detta. Jag tar emot er alla med fullkomlig kärlek, och med denna kärlek dömer jag er. Hur 

annorlunda är inte din Herres dom från människornas dom? 

69 Av de etthundrafyrtiofyra tusen som jag har märkt kommer en del att höra mitt ord genom dessa 

röstbärare för att fullgöra en andlig uppgift, en annan del kommer att ta emot mina befallningar andligt, 

med stöd av intuitionens gåva, och en annan del, som befinner sig i det bortomliggande, kommer att 

fullgöra sitt uppdrag till mänskligheten med andliga medel. 

70 Mitt ljus måste lysa överallt på jorden. 

71 En del frågar Mästaren när dessa händelser kommer att äga rum. Jag säger er i sanning att 

mycket också beror på er vilja och er uthållighet. 

72 De som inte vaknar upp medan de är i kroppen tas från jorden så att deras ande kan befria sig 

från allt som binder den eller hindrar den från att känna igen Mitt verk. 

73 Många gånger har jag sagt till er att ni inte ska vänta på bättre tider för att arbeta, för ni vet inte 

om de kommande inte kommer att bli ännu svårare. 
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74 Uppfyll din uppgift så att jag inte behöver ställa dig till svars senare för de många misstag som 

mänskligheten begår. 

75 Vissa säger till mig: "Fader, vänta på mig ett tag till." 

Ta hänsyn till vad jag säger till er: Jag kan vänta länge på Sonens återkomst, för jag är evighet, men kom 

ihåg att jag har sänt er för att vinna detta för er själva. 

76 Andra säger till mig: "Herre, det är bäst att du tar mig bort från den här världen, för jag klarar inte 

av mer!" 

77 När kommer ni att leva i harmoni med ert öde, när kommer ni att förstå att många av era 

lidanden är en försoning genom vilken ni befriar er från en tung börda av brister? Endast förståelse och 

överlåtelse kan ge dig fred. 

78 Hur långsamt har ni vandrat längs andens kunskaps väg! 

79 Många århundraden av uppenbarelser och erfarenheter har ni levt igenom, och fortfarande 

möter jag er som bräckliga spädbarn när jag ser att ni inte kan svara på en fråga, eller när ni visar er 

oförmögna att göra framsteg i de prövningar som ligger på er livsväg. 

80 Jag vill att ni alla ska bli mina lärjungar, att ni alla lyckas ge upp det som har hindrat er från att 

möta sanningen. 

81 Tänk alltid på ett andligt sätt så att du inte har några svårigheter att förstå mitt ord. Glöm att det 

var du som inte kunde föreställa dig att Gud var osynlig, och att du när du tänkte på mig genast 

föreställde dig en människa med gigantiska proportioner, en varelse som hade en form men som inte 

kunde ses och som alltid var dold bakom en tjock slöja av mysterium. 

82 När jag blev människa i Jesus var det inte för att få er att förstå att Gud har mänsklig gestalt, utan 

för att göra mig synlig och hörbar för dem som var blinda och döva för allt gudomligt. 

Sannerligen säger jag er: Om Jesu kropp hade haft Jehovas gestalt, skulle den inte ha blött eller dött. 

Det var en perfekt kropp, men ändå mänsklig och ömtålig, så att mänskligheten kunde se den och höra 

sin himmelske Faders röst genom den. 

83 Närhelst din uppfattning om det gudomliga var långt ifrån verkligheten kom jag till din hjälp för 

att förstöra fantasier och overklighet och få dig att gå den sanna vägen. 

84 Jag är vägen, sanningen och livet. Min undervisning handlar inte om döden. När jag ofta talar till 

er om det andliga rikets existens är det för att det finns liv och evig lycka som ett löfte för er ande, och 

inte för att ni ska längta efter döden och avsky detta liv. 

85 Mitt ord talar just nu till dig om det andliga livet, och det beror på att du i din utveckling redan 

har kommit fram till det kapitel i livets bok som visar andens hemligheter som inte har avslöjats. 

86 Eftersom människan besitter anden är det naturligt att den avslöjar vissa egenskaper hos 

henne.Men jag har redan sagt er: Så länge materiens inflytande inte underkastar sig andens herravälde 

och uppmaningar kommer människan att kunna tränga in mycket litet inom sig själv för att skåda sitt inre 

ljus och höra sin andliga röst. 

87 När du lyckas få en stund av samling och eftertanke, kommer du omedvetet i kontakt med det 

andliga och får en känsla för det eviga och för att något av denna evighet lever och rör sig i ditt väsen. 

Det var samma sak när människan för första gången upptäckte att hon bar en varelse inom sig, en varelse 

som inte var av den här världen utan tillhörde ett annat plan. Detta skrämde honom inte alls, utan fyllde 

honom tvärtom med hopp, eftersom han såg att hans liv inte var begränsat till den korta tillvaron på 

denna jord. Han misstänkte att när han frigjorde sig från kroppen skulle hans ande stiga upp till en värld 

där han skulle uppleva en lycka som han inte hade funnit i den här världen, en rättvis tillfredsställelse för 

hans höga ideal. 

88 Jag kom till jorden för att med min undervisning bekräfta alla dessa inspirationer, och till de som 

drömmer om en värld av visdom, kärlek och rättvisa, där det inte finns några tårar, inget elände och 

ingen oenighet, tillägnade jag min bergspredikan så att de skulle hålla fast vid sitt hopp. 

89 Med vilken vänlighet och kärlek kristendomens första mästare undervisade mänskligheten. Deras 

ords kraft grundade sig på sanningen i deras verk, genom vilka de omvände och inbjöd till förandligande. 



U 3 

33 

90 Jag kallar dem mästare eftersom de undervisade enligt mitt exempel. Om någon senare ville 

undervisa under trostvång utan att förstå innebörden av min undervisning var han inte en mästare. Om 

han använde makten för att beröva sina bröder friheten att tänka, tro och döma, hade han inte mig som 

exempel, utan han hindrade praktiskt taget andarna från att försöka tränga in i innebörden av mina 

uppenbarelser. 

91 Jag säger till er: Varje gång Mitt namn och Min lära har använts för att underkuva folk eller för att 

skapa rädsla, och genom denna rädsla har människor tvingats tro, var målet inte andligt, utan man 

strävade efter jordisk makt. Hur annorlunda var inte Mästarens avsikt när han gav er sitt ord och 

exempel, som ni kan sammanfatta i denna mening: "Mitt rike är inte av denna värld." 

92 Kom in i min båt, för den kommer aldrig att kantra. Men tvivla inte som Petrus gjorde när han 

trodde att Mästaren sov, för annars skulle det inte längre vara Min röst utan smärtan som talar till er: "O 

ni med liten tro! 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 4 
1 Varje gång du hör Mitt Ord känner du att du lämnar din smärta till Mig. Men varför är det så att 

varje gång du återvänder till mig är ditt hjärta fyllt till bredden av bitterhet? 

2 Det är dags att du lär dig att bevara min fred. 

3 Den här tiden är en tid för förberedelser, och överallt, i byar, städer och distrikt, växer "träd" upp 

för att ge vandrarna sin andliga skugga. 

4 När de hör Mitt Ord berätta för dem att de vid andra tillfällen redan har funnit skugga under 

bladverket på Livets Träd, inser de djupt att de inte visste hur de skulle använda tiden för att komma 

närmare det utlovade landet. 

5 Vem av er kommer att förkasta mig igen, som han gjorde tidigare, när han känner att han står 

inför en ny möjlighet till frälsning? Vem undviker sin uppgift och ignorerar sitt samvetes röst? Vem 

kommer att fortsätta att ägna sig åt sina materialistiska drömmar efter att ha väckts av denna röst? 

6 Din ande darrade när du trots din rastlöshet hörde Fadern säga att han älskar dig, att han förlåter 

dig och hjälper dig att förnya dig så att du kan komma till honom. 

7 Ni har böjt er för den gudomliga kärleken och med glädje ger ni er ut för att söka upp de sjuka så 

att de kan skynda in i Mästarens närvaro och finna bot för sina lidanden hos honom. 

8 Här är trädet som erbjuder sina andliga frukter till människorna. 

9 Jag är det eviga livets träd. Kom ihåg Kristus på korset. Han var som ett träd vars armar som 

grenar var kärleksfullt utbredda för att ge skugga åt mänskligheten. Hans ord som sakta sänkte sig över 

folkmassan och hans blod som föll droppe för droppe var som frukt som kom från det gudomliga trädet. 

10 År 1950 är nära när ni kommer att höra detta ord för sista gången, vilket är en himmelsk frukt för 

er. Då kommer trädet, frukten och skuggan att finnas i din ande. 

11 De som vid den tidpunkten fortfarande är materialistiskt sinnade och fanatiserade av Mitt Ord 

kommer att försöka hålla mig tillbaka och be mig tala till dem i denna form ett tag till, men detta kommer 

inte att vara möjligt eftersom jag har gjort min vilja känd för er och den är nedskriven. 

12 De "näktergalar" som har överlämnat sig till Mitt Ord kommer att tystna inför denna 

manifestation och Jag kommer att belöna deras lydnad med ordets gåva och inspiration. 

13 Ni vet ännu inte vad jag har i beredskap i mina höga råd för dessa tider. Redan i dag säger jag er 

att jag under dessa välsignade tider förväntar mig att ni alla uppfyller min vilja och att ni är lydiga och 

milda som får. 

14 Men det är inte min vilja att ni ska döma varandra. Det kommer att vara min perfekta rättvisa 

som dömer var och en av mina barn. 

15 Hör mig, mitt folk, låt mig inte bara tala i tomheten. Du har fortfarande tid att tänka och lära dig. 

16 Låt ingen göra anspråk på att handla enligt sin egen vilja, även om människan kommer att ha 

möjlighet att göra det tillfälligt, för Herrens rättfärdighet kommer att nå henne och då kommer endast 

det att hända som är avsett för henne. 

17 Förbered er, profeter i den tredje eran, så att ni kan varna folkmassorna och så att de inte låter 

sig förföras av de falska kristusarna och de falska proklamationerna. 

18 Tvivla inte på mina ord bara för att jag överför dem till er genom en obildad och enkel röstbärare. 

19 Stå upp och förkunna dessa läror för alla, för det finns mycket lite tid kvar. 

20 Ett enda ljusord räcker för att hålla dina bröder vakna. 

21 Att ersätta bristerna med goda egenskaper kommer att vara den ädla strävan hos framtidens 

spiritualister, de som ska bygga ett högre rike över det mänskliga livets ruiner. 

22 Det är de framtida generationerna som kommer att bygga upp denna värld med högre moral, 

djupare kunskap och större andlighet. Men ni människor i nutiden kan också göra mycket. Med lite god 

vilja kommer du att ta bort ruinerna, spillrorna från ett förflutet fullt av avvikelser och skändligheter, och 

bara lämna kvar ljuset från en lång och smärtsam erfarenhet. Jag ska välsigna dig och låta dig se en 

ljusglimt av det fredsrike som ni kommer att bygga tillsammans om ni strävar efter att leva ett gott liv, så 
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att ditt sinne är upptaget av dygder och dina läppar är ett pålitligt instrument för sanning och inspiration 

som gror i din ande. 

23 Även om dina fötter rör vid jorden bör du inte låta dina ambitioner hållas av den. Sträva högre än 

någonsin, utan att glömma att ge Gud det som är Guds och världen det som är dess. 

24 Mitt ord är avsett för alla, men alla tar inte emot det på samma sätt. Många hör den med 

likgiltighet, men det finns också de som inte längre kan leva utan glädjen att höra mig. Bland dessa har 

jag också sett den som kommer utan att ha tagit någon materiell näring, och som när han hörde Mitt Ord 

glömde sina behov och sina umbäranden, och när han lämnade möteslokalen kände han sig så uppfylld 

av styrka och hopp, frid och tröst, att han började mumla: "Sannerligen, det är inte av bröd ensamt som 

människan lever, utan av varje ord som kommer från Gud." 

25 Bara jag ser vad varje hjärta innehåller utan att någon vet om det. Jag finner sorgsna, törstiga, 

sjuka eller trötta får, varelser utan kärlek och utan hem, men som ändå, när de hör mig, säger: "Jag är 

lycklig när jag lyssnar till den gudomlige Mästaren, för då försvinner alla mina bekymmer och mitt hjärta 

svämmar över av ljus och glädje". 

26 Andra däremot sjunker in i slöhet och låter inte sina hjärtan mjukas upp som under de första 

dagarna när de hörde sin Herres röst. 

Men hur kan man fortsätta undervisningen så länge som vissa lyssnar och andra inte lyssnar, så länge 

som vissa känner Mig och andra förblir avtrubbade? 

27 Lärjungar, gå in i er själva, hör och känn mig som tidigare. Kom ihåg hur du bekände att detta ord 

är ditt liv och ljuset för ditt öde. Glöm inte det jag säger till er i dag: det ni behöver kommer att ges till er i 

sinom tid. 

28 Häll ny olja i era lampor så att trons och kunskapens låga kan lysa igen. 

29 Sov inte, vakna och be, för Mästaren kanske överraskar dig när han kommer in i ditt hem, som 

han brukade göra under de dagar av andlig entusiasm då du kände min närvaro vid varje vändning. 

Du kommer då att se hur ditt liv på nytt kommer att belysas av det ljus som slutade att lysa upp dig 

utan att du var medveten om det, och det kommer att återupprätta ditt förtroende för en framtid full av 

överflöd och visdom. 

30 Lämna alla dina tankar till mig, erbjud mig ditt hjärta, varje bitterhet och lidande kommer att bli 

som blommor som jag tar emot; blommor av smärta, bitterhet och besvikelse, men slutligen blommor 

eftersom de vittnar om rening och avger en doft som stiger upp till mig. 

31 Fördjupa er i tystnad, o andar som tar emot mitt ljus, medan ert hjärta klagar över sin sorg inför 

mig. Lämna dina tårar till mig och ta min helande balsam för dem. 

32 Fadern, det högsta väsendet, har fäst sina ögon på dig. Visa er inte besegrade eller maktlösa inför 

honom, för när han skapade er gav han er sin styrka. 

33 Om dina lidanden är svåra är hans barmhärtighet större. Gör förtjänster av tro och kärlek och 

tvivla inte på att han kommer att föra dig in i sin godhets och visdomens rike för evigt. 

34 Människor, lita på mig, och när dina krafter sviktar, ge mig ditt korsets börda medan du hämtar 

ny kraft. 

35 Förstå att den här världen är en renande källa och att din ande kommer att lysa som ljus i rymden 

när den lämnar den för att återvända till sitt sanna hem. Kom ihåg att jag sa till er: "Den som söker mig 

finner mig, och den som söker finner mig." - Ni har sökt mig och står nu inför mig. 

36 Men det finns också de som söker mig och ändå inte finner mig eftersom de gör det där jag inte 

kan vara. De börjar till och med tvivla på min existens utan att veta att de är mycket nära mig, att jag 

finns inom dem själva. 

37 De finner mig inte i sina egna hjärtan eftersom de är som stängda tempel. Den fred och det ljus 

som finns inom dem förblev dolda. 

Men det finns den sanna helgedomen där jag bor och väntar på att ni ska komma in för att tala till er 

om djupa uppenbarelser och förklara för er varför många mysterier. När ni har gått in vet ni varifrån ni 
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kommer och vart ödet leder er, och ni är förvånade över att ni har funnit mig där ni tidigare inte hade 

sett någonting. 

Men den som inte känner till denna helgedom bygger sitt tempel i materialet, reser ett altare i det 

och sätter en gud på det som han har gjort med sina händer. Det är först med tiden, när han har 

övertygat sig själv om att hans kult är ofullkomlig, som han vaknar upp och ger sig ut på jakt efter den 

andliga guden, sanningens gud, den ende guden, eftersom den gud han har hittat på inte kan ge honom 

något, eftersom han inte har något liv. 

38 Det är Gud som gav liv åt människan, som skapade henne, och det är inte människan som kan 

skapa gudar och ge dem liv. 

39 När du hör detta ord lite efter lite kommer du närmare förståelsen. När denna upplysning fyller 

din ande helt och hållet kommer du att säga till mig: "Herre, miraklet har skett. 

40 Så ni kommer att förstå vilka arbeten jag utför i anden just nu. 

41 Din andlighet kommer inte att behöva mirakel och bevis från den första och andra tiden för att 

tro på mig. 

42 Idag kommer ni att se det himmelska mannat komma ner i andlig form. Du kommer att se 

omvändelsens vatten sprudla från de stenar som är de stora syndarnas hjärtan. Ni kommer att se hur de 

som är döda i tro och dygd återuppstår till liv, de som är sjuka av moraliska svagheter renar sig och de 

som är blinda för sanningen öppnar sina ögon för att skåda min prakt. 

43 Om min födelse som människa i den andra tidsåldern var ett mirakel, och min andliga 

uppståndelse efter min kroppsliga död ett annat mirakel - sannerligen säger jag er - så är min 

manifestation i denna tid med hjälp av ett mänskligt sinne ett andligt mirakel. 

44 Mina profetior kommer att uppfyllas i denna tid fram till det sista. Jag lämnar mina tre 

testamenten till er, som utgör ett enda. 

45 De som tidigare kände Fadern som kärlek, offer och förlåtelse bör lära känna honom helt och 

hållet vid den här tiden, så att de kan älska och dyrka honom i stället för att frukta hans rättfärdighet. 

46 Om ni höll er till lagen under den första tidsåldern var det av rädsla för att den gudomliga 

rättvisan skulle straffa er; det är därför jag sände mitt ord till er, så att ni skulle veta att Gud är kärlek. 

47 Idag kommer mitt ljus till er så att ni inte går vilse och att ni kan nå slutet av vägen i trohet mot 

min lag. 

48 Under lång tid har du tjänat världen och den har belönat dig hårt. Men när fick ni veta att 

människan skulle vara världens tjänare? Vet ni inte, eller minns ni inte, att ni fick höra: "Underordna er 

jorden"? Hur ofta har du inte varit tvungen att komma till mig som den förlorade sonen! 

49 Det är min önskan att ni kommer till mig fulla av förtjänst, dygd och ödmjukhet. 

50 Jag fann dig täckt av andligt spetälska och jag botade dig genom min vilja. Jag vill att ni helar era 

bröder på samma sätt, utan att känna avsky för deras synder. Då kommer det att vara era gärningar som 

vittnar om att ni älskar mig och inte era läppar som förkunnar det utan att hjärtat känner det. 

51 Ni ska inte bete er som fariséerna som i synagogan skröt om att de var värdiga inför Gud och som 

visade upp välgörenhet på öppen gata. 

52 Behåll mina läror och studera dem på djupet, för den dag närmar sig då ni inte längre kommer att 

höra detta ord genom röstbärarens sinne, och då kommer de som har lärt sig och förstått att vara starka 

som oövervinnerliga soldater. 

53 Om du är förberedd kommer du att tala inspirerad av mig och lära mänskligheten på detta enkla 

sätt. Medan en del av mina nya lärjungar måste söka upp människorna, måste andra vänta på att deras 

bröder ska komma och höra min undervisning från dem. 

54 Människor, förklara mitt ord och min undervisning även för barnen. Kom ihåg att min 

undervisning inte stannar vid ålder eller kön, för den är avsedd för anden. 

55 Ge mina läror till barnen, förenkla dem och gör dem tillgängliga för deras sinnen. Men glöm aldrig 

att det bästa sättet att förklara mina läror är genom ditt livs dygder, där de kommer att se dina gärningar 

av välgörenhet, tålamod, ödmjukhet och förandligande. Detta är den bästa formen av undervisning. 



U 4 

37 

56 Berätta för dem om Jesus, om Maria och om alla de män och kvinnor som förde fram ett budskap 

om ljus till världen. På så sätt visar du dem vägen till mig. 

57 Säg till dem att på vilodagen går din ande in i min helgedom för att förhärliga mig. Under sex 

dagar ägnar du dig åt dina mänskliga plikter och böjelser, och sedan vilar du en dag och ägnar några 

stunder av kontemplation och tillbedjan åt din Herre. 

58 Där kommer du att finna Mig som väntar på dig, alltid i väntan på din bön, som är det språk på 

vilket du talar till Mig om dina bekymmer, din kärlek eller tackar Mig. 

59 ni har gått in i Min helgedom som bildats av folkmassorna som är ivriga att höra Mitt Gudomliga 

Ord. I sanning säger jag er att jag har överöst er med en flod av lärdomar. Detta ord kommer att bli ett 

fruktbart frö i er ande så att ni kan förvandla er till mina arbetare. 

60 Ni kommer med tacksamma hjärtan, för innan jag sa åt er att sprida aktiv välgörenhet, gav jag er 

ett mirakel genom att ge er tillbaka antingen hälsa, fred eller något annat förlorat gott. 

61 Idag säger ni i er tacksamhet till Mig: "Mästare, vad kan jag göra för att återgälda så mycket 

kärlek?" Sedan visar jag dig de stora "fälten" så att du kan rensa dem från nässlor och stenar och så frön 

av kärlek, fred och barmhärtighet. 

62 Innan jag sänder ut er fyller jag er med styrka och tro så att ni varken tvekar eller tappar modet i 

kampen. Ofta kommer du att se ditt vete växa upp och växa bland tistlar och törnen, och där ska du sköta 

det fram till skördetiden, och då ska du skilja vetet från ogräset. 

63 Ju mer lidande det kostar dig att odla åkrarna, desto större blir din kärlek till dem och din 

tillfredsställelse när du ser dem blomma. 

64 I sanning säger jag till er: Detta andliga vete som ni odlar under mina instruktioner kommer att bli 

bröd av evigt liv för era ättlingar bortom den sjunde generationen. 

65 Tröttna inte på att höra mig, ni lärjungar, ni som är förenade i glädje. Jag talar till din ande genom 

dessa orena läppar av människor genom vilka jag manifesterar mig själv. Men sannerligen säger jag er: 

Mitt ord är inte fläckat av denna orenhet, det når er ande rent. 

66 Studera min undervisning så att du kan förstå vad åkern, utsädet, vattnet och redskapen för 

åkern är, och så att du kan veta vilket som är det perfekta sättet att förbereda, så, vattna och sköta 

jorden. 

67 En jordbrukare som arbetar på detta sätt vet hur man skiljer den goda frukten från den dåliga. 

68 Se hur många som trodde att de redan kunde så, har gett sig ut och i stället för vete har de sått 

ett främmande frö som när det mognade gav dem törnen. 

69 Jag vill att den tredje epokens arbetare ska vara på plats. Därför sänder jag ut en kallelse till de 

stora folkmassorna, så att bland dem kan de som måste följa mig i denna tid komma ut. 

70 Så gradvis, när jag ger er den ena lektionen efter den andra, närmar sig den tid då ni helt och 

hållet ska ta er an er uppgift. 

71 På dina vandringar kommer du att stöta på fält som såtts vid andra tillfällen och som bara väntar 

på bevattning och skötsel. Dessa är de andar i vilka trons säd finns, som de har fått sedan profeternas 

och mina apostlars tid. 

72 Vissa bär på fröet från den första tidsåldern, andra på fröet från den första och andra tidsåldern, 

och ni ska placera det frö som jag har gett er i den tredje tidsåldern i dem, eftersom ni har fröet från den 

tredje tidsåldern, vilket är anledningen till att jag kallar er för treenighetsmänniskor. 

73 Detta är livet och arbetet som väntar dig. Varför är du rädd för kampen när jag ger dig allt? Varför 

ser jag tårar i ögonen på vissa av Mina arbetare när den svåraste delen av kampen ännu inte har börjat? 

Jag vill att ni ska tro att jag är nära er, att era andliga gåvor är en realitet, att jag kommer att bevilja er 

allt ni ber mig om i prövningarnas ögonblick, i kritiska ögonblick för er andliga fulländning. Jag vill inte 

längre se dig svaghjärtad. 

74 De flesta kommer, med glömd ande, för att be om bröd, helande eller arbete för kroppen, och i 

alla dessa människor gör jag ett mirakel, för även de kommer att bli vittnesmål som kommer att tända 

tro och hopp i era bröders hjärtan i morgon. 
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Men be mig inte om så lite. Det som verkar vara så mycket för dig kommer snart att vara över. Be mig 

hellre om eviga förmåner, andliga tillgångar. Jag kommer sedan att ge dig det som tillhör världen som ett 

tillägg. 

75 Jag har mer att ge dig än du kan be mig om. Därför får ni inte nöja er med så lite. 

76 Jag kan förvandla hjärtan till källor av outtömlig kärlek, jag kan fylla sinnet med inspiration och 

läpparna med ord. Jag kan ge dig en gåva av helande och auktoritet att lösa upp mörkret och besegra 

ondskan. 

77 Den som söker sådana saker kommer att uppleva hur de krafter som fanns omedvetet i hans 

ande försvinner från honom. Vem stänger sina dörrar för den som knackar på trots att han har så stora 

gåvor? Vilka vägar kan verka ojämna och långa för den som åtnjuter min styrka? Vilket väder skulle kunna 

verka obarmhärtigt för honom när han kan ha makt även över elementen? 

78 O lärjungar, er högsta uppgift kommer att vara kärlekens verksamhet! Ofta gör du det i hemlighet 

utan att skryta, utan att låta vänster hand veta vad höger hand har gjort. Men det kommer att finnas 

tillfällen då dina medmänniskor kommer att se din kärleksverksamhet, så att de kan lära sig att delta i 

den. 

79 Var inte orolig för belöningen! Jag är Fadern som belönar sina barns gärningar med rättvisa, utan 

att glömma en enda. 

80 Jag har berättat för er att om ni ger ett glas vatten med sann kärlek kommer det inte att gå 

obetalt. 

81 Välsignade är de som säger till mig när de kommer till mig: "Herre, jag förväntar mig ingenting 

som belöning för mina gärningar; existensen och vetskapen om att jag är ditt barn räcker för mig, och 

min ande är redan fylld av lycka." 

Jag säger det till dig: Du kommer gråtande för att du har förlorat din väg, din hälsa och nycklarna till 

ditt arbete. Först då kommer du att minnas din himmelske Fader. 

82 Här är jag bland er. Du är med Mästaren, och anledningen till att du kom hit är oviktig. 

83 Lyssna på min undervisning! Vissa är avsedda för lärjungarna, men det finns andra som är 

avsedda för "de små barnen". 

84 Skäms inte för att vara bland bröder och systrar som är avancerade i mina läror och som du 

försöker dölja din okunnighet för. De kom precis som du. 

85 Ni som kommer hit lite efter lite, lär er den gudomliga lektionen så att ni kan ha något att erbjuda 

dem som kommer efter er. 

86 Ingen är förvånad över att jag sökte mina nya lärjungar bland avfallet och förnyade dem med mitt 

ord för att senare sända dem till mänskligheten med ett budskap om förnyelse, liv och ljus för sina 

bröder. 

87 Under detta folks synder, ofullkomligheter och orenheter har ljuset från min Ande uppenbarat sig 

i denna tid. Därför har jag kommit för att kämpa för att besegra dessa mörker tills jag får ljuset att skina. 

88 Välsignade är alla de som blundade för en så stor mänsklig ofullkomlighet och höjde sig över ett 

så stort elände, som visste hur de skulle hitta Min närvaro i Min nya manifestation. 

89 Detta outbildade och syndiga folk kommer att poleras och renas mer och mer, eftersom det är 

deras uppgift att låta Mitt andliga verk avslöjas med större perfektion från generation till generation. 

90 Du får inte längre vara den du var igår. Lämna de föråldrade kulterna och de dåliga vanorna och 

sträva efter att förbättra din själ. 

91 Jag överraskade er just vid den tidpunkt som Jesus och profeterna tillkännagav som min nya 

ankomst. 

Nu när mitt löfte uppfylls ser ni synden på den högsta höjden av fördärv, ni ser mänsklig ambition och 

hat manifesteras i krig som konsekvenser av det mörker som omsluter människans ande i denna tid. 

92 Men se, när mörkret var som mest ogenomträngligt, sänkte sig en gudomlig stråle ner för att slita 

sönder det och, genom att bli ett mänskligt ord, säga till människorna: "Älska varandra". 
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93 Vakta och be och döm inte er själva, så att jag inte behöver säga till er igen: "Låt den som är utan 

synd bland er kasta den första stenen". 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 5 
1 Detta är en glädjestund för den gudomliga Anden eftersom Israels folk har samlats inför det nya 

förbundets ark. 

2 Jag har kommit på nytt för att lämna mitt spår till er och ni har följt det. Jag har gett dig näring 

och smyckat dig med min nåd. 

3 Detta är en dag som Elia har förberett och ivrigt hoppats på; ögonblicket har kommit då hans 

ande gläder sig. Den rena Elia visar sina får, eftersom han tidigare hade badat dem i nådens källa, som är 

omvändelse, förnyelse och upphöjning. Antalet av dem som herden visar mig idag är litet, det är 

knappast början på att mitt folk tar form, men jag vill att "de första" ska vara enade så att de kan ge ett 

gott exempel till "de sista". 

4 Jag vill inte att du ska komma till mig med böjt huvud och fylld av skam som den förlorade sonen. 

Jag vill att ni ser på er Faders hus som ert eget hem. 

5 Klockan ringer, timmen har kommit, folkmassorna närmar sig. De sovande fåren kommer att 

vakna upp eftersom Elia närmar sig för att förbereda barnens, de unga männens och de vuxnas ande för 

att ta emot ljuset från Mitt Ord och för att förbereda dem för förening med Min Ande. 

6 Mängderna har lyssnat till min kallelse och har kommit för att söka mitt ord, vilket för dem är 

som att nå det förlovade landet. De vill gärna höra min röst, som är frid och tröst, men de kommer för att 

lidande, rädsla och smärta gör deras väg sorglig. De är de som kommer med böner i stället för offergåvor. 

Vissa presenterar sina sjukdomar för mig, andra sin arbetslöshet och ytterligare andra sin fattigdom och 

sina tårar. Jag kommer att ge dem alla ytterligare gåvor och få dem att förstå att anden kommer före 

kroppen. I dag är de fortfarande mina barn, men som ett resultat av dessa förmåner kommer de att följa 

mig tills de slutligen blir mina lärjungar. 

7 Jag ger dig min styrka så att du inte blir besegrad av de frestelser som väntar på dig på denna väg. 

Jag vill att kärlek, hjälpsamhet och harmoni ska råda bland er. Det är min vilja att mänskligheten söker 

mig med sin ande i denna tid av det sjätte inseglet. 

8 Jag vill lyfta upp dig till mig. Om jag i den andra tidsåldern blev människa och gav mitt liv för er, 

kommer jag nu när jag kommunicerar genom det mänskliga sinnet att ge er min gudomliga varelse. Men 

jag kommer inte att låta dig sova i din uppfyllelse medan jag bär korset på min rygg. Jag kommer att be er 

att bära på era axlar den del som hör till var och en av dem. Du kommer att känna igen vägen, den är 

märkt med spår av blod och offer. Om du vill ha en blomsterbeströdd väg av nöjen kommer den inte att 

leda dig till toppen av berget där din livsresa kommer att finna sin krona. 

9 Jag har kallat er "det mariala folket" eftersom ni vet hur ni ska älska och erkänna den gudomliga 

modern och komma till henne som ett barn som ber om ömhet eller som en syndare som söker förbön. 

10 Marias närvaro i världen är ett bevis på Min kärlek till mänskligheten. Hennes renhet är ett 

himmelskt mirakel som uppenbarats för dig. Från mig kom hon ner till jorden för att bli en kvinna och för 

att i hennes livmoder skulle det gudomliga fröet gro, Jesu kropp genom vilken "Ordet" skulle tala. I denna 

tid uppenbarar hon sig på nytt. 

11 Marias kärlek kommer att vara som en himmelsk ark för dig. Ni kommer att samlas runt henne 

som barn samlas runt sin mamma. Lyssna på hennes ljuva ord och låt henne inte finna era hjärtan 

förhärdade; gå in i er själva och känn omvändelse så att hennes ljus kan tränga in i er och ni kan känna 

hennes ömhet. När ni är så förberedda, lova inför er Gud, inför Maria och inför Elia att ni kommer att 

bilda en enda kropp och en enda vilja; lova vid det nya förbundets ark att ni outtröttligt kommer att 

kämpa för att utrota själviskhet, hat och fanatism ur era hjärtan. I sanning säger jag er att om ni uppfyller 

ert löfte kommer den reningstid som ni upplever i smärta att gå över. 

12 Mitt folk, om till och med stenarna känner mitt ords dom, hur skulle ni då inte känna den? Om 

jorden skakar och vattnet rörs av min röst, hur kan då din ande inte skakas, eftersom den är den högsta 

varelsen i skapelsen? 
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13 Mästaren kommer outtröttligt för att undervisa och förmedla sin godhet till er med de vackraste 

läror. 

14 Försök att urskilja den inneboende betydelsen av det nya förbundets ark, för stridens tid närmar 

sig. Om Jesus sade från korset: "Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör", och ni blev förlåtna för er 

okunnighet, så är min vilja idag att ni betraktar mitt ljus så att ni inte längre bryter mot lagen. 

15 Tiden är nära när de som ni kallar utlänningar kommer att söka efter mitt ord, och när de nya 

generationerna kommer att växa med större andlighet. Snart kommer ni att se människor av olika färger 

och språk bland er som kommer att lyssna till mig med kärlek och förvandla sig till mina lärjungar, för 

mitt ord måste ge eko till jordens ändar. När de sedan har lärt sig kommer de att återvända till sina 

hemländer och ta med sig detta budskap. 

16 Lärjungar, ni som lyssnar med hänförelse till mitt ord eftersom er ande har lyckats höja sig: där ni 

har gått in andligt är helgedomen, den helige Andes tempel. Ni har förberett er i ödmjukhet, ni betraktar 

er själva som bröder och systrar, ni älskar er själva i min gudomlighet och ni har fått denna nåd. 

17 Bli apostlar för denna sak och arbeta för att återställa allt det som jag har etablerat och som ni 

har skändat. Var inte svag, för den som har det gudomliga märket är oövervinnlig. Om du vill behålla 

denna nåd för evigt, förirra dig inte in på sumpens stigar. Gå inte längre in i de mörka skogarna, för 

annars kommer den gudomliga herden att finna er klagande som vilsna får. 

18 Arbeta alla med att bygga denna helgedom, för ingen förtjänst kommer att förbli okänd inför mig. 

Mitt ord kommer att lära dig, ditt samvete kommer att vägleda dig och din intuition kommer att tala om 

för dig i vilket ögonblick och på vilken plats du måste ge uttryck för mitt ord och göra gott. 

19 Sök upp "fält" för att så och odla dem genom att ta bort stenarna. Gör de karga fälten bördiga, för 

jag förväntar mig stor frukt av ditt arbete. Så det blir glädje både hos den som ger och hos den som tar 

emot. Jag kallar er mina soldater och välsignar er. 

20 Trumpeten som hölls av ängeln med det sjätte inseglet har hörts, och ditt löfte, som du andligen 

har gett inför mig, förblir skrivet i Livets bok. 

21 Arbeta, för belöningen väntar på dig när du har avslutat ditt arbete. 

22 Ni är de arbetare som tog emot min säd i de tre tiderna. Men ni är också de som föll i slöhet när 

de såg sina fält förgyllda med vete, och som låter masken gnaga rot i växterna och därmed göra deras 

frukter döva. 

23 Minns era strider under den första tiden, era otrohetsaffärer, era fall. Det är därför jag finner er 

utspridda och försvagade just nu. Kom ihåg att jag meddelade er att jag skulle komma tillbaka för att 

samla er på nytt, och se, här är jag. Som Mästare har jag inte kommit för att titta på dina fläckar eller 

dina förolämpningar. Jag har kommit för att förlåta dig, för att inviga dig och för att återigen ge dig min 

visdom. 

24 Detta är det nya förbundet som ni sluter med min gudomlighet. Denna uppenbarelse är det nya 

förbundets ark. Om du vill gå din väg utan att någonsin mer förirra dig, gå och trösta de sorgsna, "smörj" 

de sjuka*, rädda de vilsna, vägleda de blinda och ge mat åt den som hungrar efter rättvisa, förståelse och 

fred. Gör plats för dem som är sjuka i kropp och själ, låt dem komma till mig och jag ska ge dem den 

helande balsamen, men jag ska inte säga till dem att deras synd är orsaken till deras smärta. 
* Innebär inte bara att man tillämpar ett botemedel, utan framför allt att man lägger händerna på varandra och 

ber. 

25 När jag har kommit till de fattigas tabernakel, skall jag också komma till de mäktigas boning. 

Sannerligen säger jag er: i båda dessa områden har jag stött på broderskapsfientlighet, och på dessa fält 

skall jag så fredens frö. 

26 Jag ger er den här instruktionen, som omfattar lag och rättvisa, så att ni genom att följa er 

Mästare kan skapa fred där det finns fiendskap och välgörenhet där själviskhet råder. I era bröders liv kan 

ni vara som stjärnor som lyser upp deras väg. 

27 Förfalsk aldrig mina läror. Presentera Mitt verk som en bok som endast innehåller renhet, och när 

du har avslutat din resa kommer jag att ta emot dig. Jag kommer inte att titta på fläckarna i din ande och 
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jag kommer att ge dig Min gudomliga kyss, vilket kommer att bli den största belöningen när du anländer 

till det utlovade landet. Ty jag har gett er en handfull säd i denna tid för att ni ska lära er att så på bördiga 

fält och föröka den där. 

28 Jag har lärt er att man inte ska skörda frukten i förtid, utan låta den ligga kvar på plantan tills den 

är mogen. 

29 Ni vet inte hur många århundraden det tog innan ni blev kallade av mig igen och blev arbetare på 

mina fält. Du vandrade runt på världens gator tills min kärlek sökte upp dig från den stora skaran. 

30 I dag har jag smyckat dig och låtit dig känna din arvedel. 

31 Ingen vill vara som den förlorade sonen igen, för varje återkomst blir mer smärtsam. 

32 Låt inte själviskhet komma in i era hjärtan på nytt och behåll detta arv bara för er själva. 

33 Lev inte andligt åtskilda och bara förenade i skenet, för ni kan lura människor, men ni kan inte 

ljuga för mig. 

34 Om ni vet hur man ber kommer ni inte att gå vilse, för förutom Elia, den andlige herden, som tar 

hand om er och vägleder er, finns det också era bröder, de som jag har placerat framför er på jorden för 

att ge er råd och korrigera er. 

35 Sträva efter att alla samhällen ska förenas och att detta ska vara en fana för fred, enighet och god 

vilja. Aldrig skall det finnas vapen för brödraskap i era händer. De vapen som jag har gett er är gjorda av 

kärlek. 

36 Du lär dig för närvarande hur man "smörjer" de sjuka och hur man återupplivar dem som är döda 

för nådens liv. Så småningom lär ni er också att kämpa och att sprida Min lära; men det finns de som till 

och med på den här vägen fortfarande söker rikedomar, yttre glans och ära, eftersom de inte vet hur 

mycket smärta det är att rensa bort dessa fläckar. 

37 Hur stor är inte den gåva som anförtrotts Ordet som medlare! Vilken ström av visdom, kärlek och 

tröst flödar genom hans sinne och över hans läppar! Han är "medlaren" mellan Gud och människorna, så 

att de kan höra mig. De får inte vara för fåfänga eller högmodiga, för i så fall skulle de falla i frestelse. 

Deras exempel måste vara mildhet, enkelhet och hjälpsamhet, så att de kan njuta av den gudomliga 

inspirationens fullhet. Det kommer dock att finnas de bland dem som känner sig som kungar, söker deras 

tjänare och omger sig med smickrare. Men kommer folk att kunna tro på dem? Kommer de att kunna 

väcka "de döda" till nådens liv och ge tröst åt sorgsna hjärtan? - Nej, de kommer bara att framkalla hån, 

vilket inte kommer att vara för deras skull utan för min undervisning. 

38 Din uppgift är att undervisa. Men om ni inte lär er av mig, vad kan ni då lära ut? 

39 Jag älskar er alla lika mycket, både den som älskar mig och flitigt lyder min lag och den som 

förfalskar eller bryter mot den. De senare ska jag plåga, korrigera och slutligen ska de bli mina goda 

arbetare. 

40 Jag ska hjälpa dig att uppfylla det löfte som du gav inför det nya förbundets ark, och detta 

kommer att ske när du har slutfört den uppgift som du tog med dig till världen. 

41 Jag gör mig alltid påmind i dig så att du lever vaksamt och att ditt sinne och hjärta alltid är 

mottagligt för de andliga instruktionerna. 

42 Skarorna kommer att närma sig i takt med att tiden går, och den "sista" kommer att bli mer och 

mer genomträngande för att bedöma mitt ords natur och er utrustning. 

43 Rena er själva! Utan förnyelse kan du inte bära god frukt. Min Heliga Andes ljus är i ditt samvete 

så att dina gärningar kan vara vittnesbörd om min sanning. 

44 Använd åren, århundradena, tidsåldrarna för att komma närmare mig. 

45 Jag säger detta till er eftersom jag ser att ni är likgiltiga inför min undervisning; å andra sidan, när 

ni känner att döden närmar sig gråter ni eftersom ni vill uppfylla och återta den förlorade tiden. 

46 Var inte rädd för att bestiga berget. Du vet att jag väntar på dig på dess höjder. 

47 Jag klättrade upp på Golgata i Jesus, i vetskap om att korset väntade på mig på dess topp, och jag 

förblev modig; glöm inte denna min lära! 
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48 Jag använder dig för att avslöja mig själv för mänskligheten; genom din mun talar jag mitt 

himmelska ord. Men om människor tvivlar på den när de hör den, beror det inte på dess innehåll, utan 

på dina brister. 

49 Jag lär er att med hjälp av böner och tankar transportera er själva i anden till varje plats där ni vill 

skicka hjälp. Ni måste också gå ut fysiskt för att föra ut min undervisning till olika områden. 

50 Jag måste använda mig av hela din varelse. 

51 För att bilda detta folk var jag tvungen att mjuka upp de stenhjärtan som ni gömmer er ande 

bakom, och det var mitt kärleksord som besegrade er. Senare gav jag er vapen - detta är min 

undervisning - så att ni i er kamp skulle övervinna hindren, och jag fick er att förstå att det är nödvändigt 

att praktisera min undervisning i renhet och att lära ut min lag oförändrad, så att ni kan kalla er Israels 

barn. 

52 Det du frågar mig och det du svarar mig sker i tystnad, i det innersta av ditt hjärta. Åren är förbi 

då jag lät var och en av mina lärjungar stå upp fysiskt inför sina bröder för att diskutera mitt ord och 

svara på mina frågor. 

53 Hur kan du låta tiden radera minnen och ta bort Mitt Ord från ditt minne? 

54 Min undervisning slätar ut dig som en fin mejsel när livet med sina växlingar och prövningar 

förbereder dig. 

55 I de bittra och svåra stunderna i ert liv, trösta er med tanken att min kloka och perfekta lag dömer 

allt. 

56 Jag har varit i din smärta så att du kan söka mig genom den. Jag har drabbat er av fattigdom för 

att ni ska lära er att be, vara ödmjuka och förstå andra. 

57 Jag har till och med undanhållit er det dagliga brödet för att visa er att den som förblir 

förtröstansfull är som fåglarna som inte oroar sig för morgondagen.De ser gryningen som en symbol för 

min närvaro, och när de vaknar är det första de gör att sända upp sina trillingar som en bön av 

tacksägelse och ett bevis på sin förtröstan. 

58 Jag har låtit mig kännas i era mest älskade älskade för att pröva er så att anden kan bli stark och 

med denna styrka kan den stödja sin kropp i de stora prövningarna i detta liv. 

59 Stor är mänsklighetens oregerlighet, och varje människa bär en sten i sitt hjärta, men till alla 

kommer jag med mitt ords andliga smekning. 

60 Bland de enorma folkmassorna finns det många som inte skulle bli skakade om de såg Jesus 

spikas fast vid träet och blöda till döds på nytt. De är ännu mindre rörda av de smärtskrik och de floder av 

blod som sprutar ut från deras grannar i dessa timmar av prövning för mänskligheten. 

61 Ingenting berör människor längre. De ser allt ytligt och tänker inte på någonting. 

62 Det är nödvändigt att ljuset från mitt ord når andarna så att de vaknar upp till sanning, kärlek och 

barmhärtighet. Då kommer de att förstå orsaken till så mycket lidande. 

63 Ni måste alla förstå att jag har förberett en plats för var och en av er i evigheten och att denna 

plats inte finns i denna värld. 

64 Du uppfyller ett av Faderns bud på din livsväg, det som säger: "Väx och förök er". Men nu är det 

dags för din ande att förbereda sitt återvändande till mig. 

65 Jag kommer att ge er många lärdomar och lämna dem skrivna vid denna tidpunkt, för snart 

kommer ni inte längre att höra mig i denna form. Efter det kommer ni att utrusta er själva och mitt ljus 

kommer att komma direkt till er ande. Detta är den tid då ni kan börja arbeta som sanna lärjungar till den 

Helige Ande. 

66 Ni trodde att profetians, ordets och inspirationens gåva hade varit ett privilegium för de 

rättfärdiga och de heliga; under denna tid tog jag bort detta misstag från er genom att säga till pariaerna: 

Ni kan också bli mina profeter, mina sändebud och mina lärjungar. 

67 När mänskligheten föraktar dig på grund av din materiella magrighet, bjuder jag in dig till mitt 

bord så att du kan känna dig älskad av mig. - Hur ska ni återgälda den kärlek jag har till er, mitt folk? Med 

din trohet eller med otacksamhet? 
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68 Var inte nöjda med den första framgången, utan sträva efter mer och mer, för jag väntar på tåget 

som är utrustat för att skicka ut dem i det vida landet med denna goda nyhet. 

69 Är du rädd för att lämna din far, din fru eller dina barn? Är du orolig för att lämna det som tillhör 

dig på jorden? Den som vill vara min lärjunge måste minnas mina apostlar från den andra eran och sedan 

ta dem som exempel. 

70 Välsignad är den som överraskas av den kroppsliga döden när han förkunnar min lära, för ljuset i 

hans ande kommer att vara mycket stort. 

71 Var alltid beredd, för den här timmen är inte ens känd av änglarna. 

72 Denna gudomliga bok, som är mitt ord, kommer att fullända andarna. Inför den kommer det inte 

att finnas någon gammal man, vuxen eller barn, utan bara lärjungar. 

73 Läs den här boken och förstå den, för den kommer att ge dig stora lärdomar. Ni är de som inte 

har tröttnat på att höra mitt ord, som jag har gett er genom förmedling av dem som jag kallade 

"näktergalar". 

74 Hur ofta har du inte känt dig svag på din väg, och genom att bara minnas några av mina ord har 

du återfått styrka. 

75 Idag, när ni står inför en prövning, söker ni direkt kontakt med min gudomlighet genom andlig 

bön och kämpar inom er själva för att rensa era sinnen så att ni kan ta emot den nåd ni ber om från 

Fadern. 

76 Vad du bekänner för mig vet bara jag. Och den förtroendeperson som du har i mig kommer aldrig 

att avslöja dina överträdelser, än mindre att anklaga dig. Jag lär dig på nytt att förlåta. 

77 Ta besöken som lektioner och använd dig av min undervisning. Tiden går snabbt. De som kom hit 

som barn är nu ungdomar, de som började den här kursen i sin ungdom har blivit vuxna och de som 

började den i medelåldern har blivit gamla män. 

78 Den som kunde samla sig inombords för att höra mitt ord tog det till sig. Men den som under 

lyssnandet låter sina tankar vandra till saker som inte hör till Mitt verk, hans ande var utan undervisning 

och hans hjärta tomt när han gick därifrån. 

79 Inse att jag har kallat er inte bara för att ge er nåd, utan att ni på detta sätt ska förbinda er med er 

Mästare och era bröder och systrar att föra något av det ni har fått vidare. 

80 Jag låter dig inte känna till mitt verk medan du är oren. Vad skulle du kunna ge dina bröder på 

detta sätt? 

81 Förbered er, för tillsammans måste ni skydda det som jag har anförtrott er. Känner du inte 

tacksamhet mot din Fader som i egenskap av högsta domare ger dig möjlighet att tvätta bort dina fläckar 

genom att praktisera kärlek i stället för att göra det genom smärta? 

82 Om du kallar detta för ånger, säger jag dig att det är den enda ånger jag accepterar från dig. Den 

dag kommer för dig när du förkastar det onödiga och onda för att göra det som är gott och tillåtet, i 

stället för att offra dig, kommer att bli en sann glädje för dig, inte bara andligt utan också mänskligt. 

83 Jag håller på att asfaltera vägarna så att mina sändebud kan resa på dem till de olika provinserna 

och nationerna. 

84 Mitt ord under denna tid har burit frukt under de senaste åren, då mötesplatser har blivit fler och 

fler och folkmassorna har vuxit. 

85 Du känner dig för obekväm för att ta dig an utförandet av ett så känsligt uppdrag. Men i sanning 

säger jag er att mina oräkneliga lärdomar och inspirationer kommer att lägga Ordets gåva på era läppar. 

Men för att ni ska kunna uppfylla detta löfte är det nödvändigt att ni har förtroende för mig och för er 

själva. Den som har denna tillit och uppfyller min lag ska inte skryta med sina gåvor, för annars kommer 

hans ord att sakna det väsentliga. 

86 Varför har Mitt Ord gått in i alla människors hjärtan? - På grund av dess ödmjukhet, renhet och 

enkelhet. 

87 Mitt folk, lär barnen att be för mänskligheten; deras oskyldiga och rena böner kommer att sväva 

upp till mig som blommornas doft och kommer också att finna sin väg till de hjärtan som lider. 
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88 Förbered barnen, visa dem hur de ska bemästra bakhållen, så kommer de att ligga ett steg före 

dig i morgon. För ni skulle inte vara så blyga att tala om detta arbete om ni förstod Mitt Ord, om ni redan 

kände igen kärnan i var och en av de tankar som tar form genom de olika ordförmedlare genom vilka Jag 

gör Mig själv känd, och om ni visste vad en enda av Mina läror är värd. Du skulle känna dig kapabel att nå 

ett slagfält så att dessa människor kunde höra innehållet i en av mina läror. 

89 Sannerligen säger jag er att ni skulle se dem gråta, vissa av ånger och andra fulla av hopp. Varför 

är du ibland så oberörd? - O hårda hjärtan, ni som har vant er vid mitt ords smekning! Ni har somnat in, 

nöjda med att ha uppnått fred och tröst, utan att tänka på att det finns många som inte ens har en smula 

av det bröd som ni slösar bort. 

90 Ni skulle inte glädjas över den effekt som Mästarens tröstande ord skulle få i många hjärtan. 

91 O små barn! När kommer du äntligen att växa i anden? När är du redo att bemästra kroppens 

svagheter? Jag är den som korsar öknen, förkunnar mitt gudomliga ord och söker de vilsna vandrarna. 

Men jag vill att människor ska lära sig att föra vidare det de får från mig. Därför säger jag till er, mitt folk, 

att förbereda er för att sprida välgörenhet och få dessa läror att nå jordens ände. Arbeta för att de ska nå 

alla nationer genom att söka upp människor på olika sätt. 

92 Detta är det bästa vatten du kan erbjuda dem som törstar efter kärlek och sanning. 

93 Ni har ännu inte börjat arbeta, för ni gömmer de andliga skatter som jag har anförtrott er, medan 

människor i andra nationer går under för att de inte har kunnat ta emot detta budskap. De är skaror av 

människor som vandrar utan riktning, vandrare som saknar vatten och ljus. 

94 Om ni inte ger er iväg, mitt folk, vad ska då er kunskap tjäna er till? Vilka nyttiga och goda saker 

tänker du göra för ditt framtida liv, det liv som väntar dig i den andliga världen? 

95 Förbarma er över er själva! Ingen vet när det ögonblick kommer då hans ande skiljer sig från 

materien. Ingen vet om hans ögon fortfarande kommer att öppna sig för ljuset nästa dag. Ni tillhör alla 

den ende ägaren till allt som skapats och ni vet inte när ni kommer att bli kallade bort. 

96 Tänk på att inte ens hårstråna på ert huvud tillhör er, inte ens stoftet som ni trampar på, att ni 

själva inte tillhör er, att ni inte har behov av förgängliga ägodelar, eftersom inte ens ert rike är av denna 

världen. 

97 Spiritualisera er själva och ni kommer att äga allting med rättvisa och mått så länge ni behöver 

det. När det är dags att avstå från det här livet kommer du att resa dig upp fylld av ljus för att ta i 

besittning det som är ditt i den andra världen. 

98 Hela mitt andliga arbete genom tiderna hade som mål att upprätta ett rike av lycka och ljus för 

alla mina barn i evigheten. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 6 
1 Välsignade är ni som lyssnar till mästarens undervisning, för min undervisning är det frö som ni 

ska föra vidare till kommande generationer. Du är den förstfödde sonen som genom sitt exempel 

bereder vägen för sina yngre bröder och systrar. 

2 Detta är den tredje gången då Min gudomliga Ande utgjuter sig över allt kött och alla andar, i 

uppfyllelse av den profetia som jag gav er om att alla ögon skulle skåda Mig. 

3 I sanning säger jag er: om ni förenar er med min gudomlighet från ande till ande kommer ni att se 

mig, för jag utvecklar er andliga syn. 

4 Ni är arvtagare till mitt rike. Fadern har gett dig frukten från livets träd för att du ska bli nöjd och 

senare odla dess frö. 

5 Herren ägde marken och gav den till sina barn, som ni är, och kallade er "arbetare på hans mark". 

6 De som förstod sin uppgift och visste hur de skulle arbeta på fälten har fräschat upp sig och visar 

mig sin belåtenhet; de som föreställde sig att stigen var prydd med doftande blommor och trodde att 

trädet inte behövde någon vård och omsorg för att bära frukt, visar sig utmattade i dag. De fann så 

mycket elände, synd och smärta på sin resa genom livet att de kände sig oförmögna att lätta på sina 

bröders kors. De hade knappt påbörjat dagens arbete förrän de kände sig utmattade. De ägnade sig åt att 

bota de sjuka och blev själva sjuka. 

7 Men Mästaren är fortfarande bland sina lärjungar för att ge dem nya lärdomar och hjälpa dem att 

höja sig. Jag säger till er: Be mig och jag ska ge dig, för jag är din Fader. 

8 Min undervisning full av kärlek och tålamod kommer att förvandla er till milda får som villigt följer 

sin herdes röst. 

9 Glöm inte att ni vid det nya förbundets ark svor att uppfylla min lags bud. 

10 Ja, lärjungar, er uppgift är att skapa fred och förening; ni måste återuppbygga mitt tempel 

eftersom jag genom er har mitt ord, mina profetior och budord att testamentera till mänskligheten. 

11 Jag säger också till er: Varför vågar ni agera mot Min vilja eller förvränga den, när ni är Faderns 

arvingar? Tror ni inte att ni genom att göra det ökar er försoningsbörda? - Där har du orsaken till dina 

sjukdomar och ödesfall! 

12 Eftersom jag har gjort dig till den förste, får du inte bli den siste. Ta din plats och behåll denna 

nåd till slutet av vägen. 

13 Skilj er inte åt, bilda en familj, det är bara på det sättet som ni kan vara starka. 

14 Bli inte stolta, kom ihåg att era fält är små och att ert frö fortfarande är begränsat. Var alltid 

ödmjuk och du kommer att vara stor inför Fadern. 

15 De som var svaga igår kommer att bli starka imorgon, den morgondag som du borde längta efter, 

som kommer att vara som gryningen av en ny dag vars sol kommer att lysa upp din ande. Då kommer ni 

att vara hjälpare för varandra för att hjälpa er att bära korsets börda. 

16 Betrakta inte mitt arbete som en börda och säg inte att det är svårt för din ande att uppfylla den 

vackra uppgiften att älska Fadern och dina medmänniskor. Det som verkligen är tungt är korset av din 

egen och andras ondska, som du måste gråta, blöda och till och med dö för. Otacksamhet, brist på 

förståelse, själviskhet och förtal kommer att ligga på dig som en börda om du ger dem skydd. 

17 För den oregerliga människan kan uppfyllandet av min lag tyckas svårt och svår, eftersom den är 

fullkomlig och inte gynnar vare sig ondska eller lögn. För den lydige är lagen dock hans försvar, hans stöd 

och hans frälsning. 

18 Jag varnar er för allting och förbereder er så att ni kan veta hur ni ska sprida mina läror med sann 

uppriktighet. 

19 Jag upplyser Mina Röstbärare så att Min Stråle, förvandlad till ett mänskligt Ord, men ändå full av 

himmelsk essens, sänker sig över dem för att ge näring, rena och helbreda folkmassan. Snart kommer 

antalet av mina röstbärare att öka; män och kvinnor kommer att tala mycket och genom dem kommer 

jag att avslöja stora läror för er. 
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20 Jag talar till dig och jag vakar över dig. Sov inte som lärjungarna i den andra eran medan Jesus bad 

i olivträdgården, för annars kommer fienderna att överraska er. 

21 Be tillsammans med din Mästare, så att din bön ger dig mod och så att du inte förtvivlar vid 

larmsignalerna. 

22 Vissa tvivlar på min närvaro även när de tar emot min manifestation genom sitt intellekt. Detta 

beror på att han, genom att döma sitt liv, sina ord och till och med sina tankar, anser sig själv ovärdig och 

oren och tror att Min närvaro i honom är omöjlig. Sannerligen säger jag er att de alla är orena och 

syndare genom vilka jag förmedlar mig själv, men jag ser deras ihärdiga ansträngningar att göra sig 

alltmer värdiga att förmedla mitt gudomliga ord, och min kraft och mitt ljus är med dem. 

23 Detta folk, som i dagens läge borde se ut som en man i full ungdom, har kommit som en gammal 

man in i sin Faders närvaro. Den kommer andligt trött från sin långa pilgrimsfärd, böjd av tyngden av sin 

börda, förtvinad och besviken. Men för att hjälpa honom på vägen har jag öppnat en bok, Livets bok, där 

han kan upptäcka hemligheten bakom evig frid, evig ungdom, hälsa och glädje. 

24 På mina marker kommer ni att återfå den styrka ni har förlorat, mina arbetare! 

25 Mitt ord råder er alltid till godhet och dygd: att ni inte talar illa om era medmänniskor och 

därmed vanärar dem; att ni inte ser med förakt på dem som lider av sjukdomar som ni kallar 

smittsamma; att ni inte gynnar krig; att ni inte har några skamliga yrken som förstör moralen och gynnar 

laster; att ni inte förbannar något skapat, inte tar bort något utländskt utan ägarens tillåtelse, och inte 

heller sprider vidskepelse. Ni skall besöka de sjuka, förlåta dem som förolämpar er, skydda dygden och 

vara goda exempel, och ni skall älska mig och era medmänniskor, eftersom hela lagen sammanfattas i 

dessa två bud. 

26 Lär dig Min lektion och lär ut den genom dina handlingar. Om ni inte lär er, hur ska ni då kunna 

predika min undervisning? Och om ni inte känner vad ni har lärt er, hur ska ni då kunna undervisa som 

goda apostlar? 

27 Tell Me, people: Vad har du verkligen undersökt grundligt och omsatt i praktiken hittills? Mitt ord 

är klart och enkelt, men ni har ännu inte förstått hur ni ska tolka det. Men jag upplyser dig och vägleder 

dig på ljusets väg. Lämna inte denna väg och vänd inte om, men gå inte heller för fort. 

28 Av kärlek till er har jag kommit för att lära er, och jag längtar efter att ni ska komma till mig och 

likt änglarna sända upp er sång: "Ära åt Gud i höjden, och på jorden frid åt människor av god vilja." 

29 Jag vill också höra ett ord av omvändelse från dig, din ärliga bekännelse, trösta och ge dig råd som 

en far och vara din bästa vän. 

30 Idag vet ni ännu inte allt som jag kommer att avslöja för er under denna period. Steg för steg 

kommer jag att lära dig. Min undervisning, som bara är känd för en del av mänskligheten, kommer att 

visa sin prakt när tiden är mogen. 

31 Jag har inte uppmanat forskare eller filosofer att använda sitt intellekt. Jag har valt de ödmjuka 

för att göra dem till röstbärare av mitt ord, genom vilket min Ande ger er denna förkunnelse, och han 

gläder sig när han ser att ni känner igen mig. 

32 Min kärleks källa är överflödig: tar ni emot mig? Jag är i mitt ords väsen. Förena din sång med 

änglarnas sång och prisa mig. Allt du ber om för att främja din andliga utveckling kommer jag att ge dig. 

33 Ni hör Faderns ord, min blick tränger in i era hjärtan och i vissa ser jag stenens hårdhet och 

marmorns kyla, men jag får vatten att sprudla ur stenarna och min kärlek och ömhet kommer att ge er 

den värme som er ande behöver. 

34 Jag formade din kropp av materia och gav dig min gudomliga andedräkt. Jag gav dig ett samvete 

så att du ska leva i kunskap om mitt väsen, och från tid till annan har jag gett dig läror fulla av visdom 

som lyfter din ande. Under den andra epoken sådde jag mitt kärleksfrö i er och idag kommer jag för att 

vårda det. Vid tidens slut kommer ni alla att vara med mig på samma sätt som jag har varit med er. 

35 Jag har "jämnat ut" er på vägen eftersom jag längtar efter att ni ska bli rena och dygdiga så att ni 

kan bli mina goda lärjungar. 
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36 Lev vaksamt och i bön, så kommer varje lidande att bli uthärdligt; ni kommer inte att falla i 

frestelse och ni kommer att känna att Min Ande som Fader skyddar er nära er. Var stark i prövningarna. 

Kom ihåg att när Jesus i den andra tidsåldern fick den bittra bägaren och förutsåg den smärta som 

väntade honom, sade han: "Om det är möjligt, ta denna bägare från mig; men inte min vilja, utan din 

skall ske". Ni som också lider och uthärdar på jorden - vill ni inte göra som han? Vill du inte följa honom? 

37 Hur kommer det sig att ni i dag, när jag talar till er som tröstarens Ande, har mindre rädsla än när 

jag talade till er som domare första gången och som mästare andra gången, trots att jag talade till er som 

samma Ande de tre gångerna? Kanske för att jag talar till dig med mild vänlighet? 

38 Jag lärde er under den andra epoken och idag erbjuder jag er samma mat från mitt ord, för ni är 

mina lärjungar och jag vill att ni ska livnära er på mig. Återuppstå till nådens liv och använd denna 

nuvarande tid i vilken jag undervisar er. Senare, när ni har tagit emot allt som jag har i beredskap för er, 

kommer jag att kräva att ni redovisar era gärningar i denna tid och i alla tider. För när jag kom till jorden 

för att bli människa talade ni med mig och tog emot min undervisning, precis som ni gör idag. Men 

medan en del av er trodde under den tiden tvivlade andra, och denna tid av nåd, denna möjlighet att 

utveckla er andevärld, gick förlorad. Men Fadern ger sina barn nya läror och prövningar för deras andliga 

utveckling, och under den tiden ger jag er en annan undervisning så att ni kan se närmare på det 

förlovade landet. 

39 Jag har talat till er genom olika röstbärare, och eftersom de är ofullkomliga som människor har ni 

tvivlat. Men sannerligen säger jag er att jag använder mig av dem, för jag känner dem och har förberett 

dem i århundraden för att nu presentera dem för er som uttolkare av mitt ord. 

40 Jag har sökt upp dig eftersom min kärlek till dig är mycket stor. För varje varelse har jag utformat 

ett försoningsöde där Faderns kärleksfulla rättvisa återspeglas. Trots era avvikelser avslöjar jag er er 

uppgift bland mänskligheten, men det är nödvändigt att ni reflekterar grundligt och visar att ni är värda 

den. Kom ihåg att jag uppenbarar mig för er inte bara i ord, utan också genom inspiration och 

uppenbarelser i drömmar och visioner. 

41 Mitt folk: Ni har ännu inte fulländat er själva, men ni kommer att vara med mig när ni har renat er 

själva genom era förtjänster. Om du i dag tror att du är okunnig ska jag upplysa dig och du kommer att 

tala till människor och förvåna dem. När du är förberedd kommer din önskan att vara att samarbeta med 

mig i arbetet för mänsklighetens räddning. 

42 Jag lär er sanningen och visar er vägen så att ni kan förbereda er och efterlikna mig med era 

böner och gärningar till minne av mitt exempel i den andra tidsåldern. Alla handlingar i ditt liv bör 

innehålla kärlek och sanning så att du genom dem vittnar om mig. Kom ihåg att inte alla som talar mitt 

namn älskar mig och inte heller alla som talar mitt namn dyrkar mig. Endast de som uppfyller min lag 

vittnar om mig. 

43 Nu ger jag dig ytterligare en möjlighet att stiga upp på din fulländade stege, och vet du vad 

hemligheten bakom uppstigningen är? - Kärlek, uppriktighet, renhet i hjärtat och goda gärningar. Det är 

därför jag har sagt till er: Rengör kärlet både in- och utvändigt. Vakta som de kloka jungfrurna i min 

liknelse; håll era lampor brinnande; tala med övertygelse om min undervisning och var inte rädda eller 

skäms för att vara mina lärjungar. För om ni förnekar mig idag kommer ni att känna smärta imorgon när 

ni övertygar er själva om min sanning. 

44 Om ni inte känner igen mig genom mitt ord, känn då igen mig genom de mirakel jag har gjort 

bland er. Det jag har lovat dig genom röstbärarens förmedling har jag uppfyllt på din livsväg. Varför 

förnekar många mina manifestationer som Gudomlig Ande, trots att ni lever i den Helige Andes tid? 

45 Om du skulle be mig om bevis för dessa uppenbarelser skulle jag ge dig dem. Men om jag skulle 

sätta dig på prov, vad skulle du göra? - Du skulle känna dig svag och liten. 

46 Jag vill se hos er den tro som de sjuka som kom till mig under den andra epoken bekände: den 

lame, den blinda och den obotliga kvinnan. Jag vill känna mig älskad som far, begärd som doktor och 

hörd som mästare. 
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47 Den här gången har jag inte kommit för att offras som under den andra eran. Min Ande kommer 

endast att hälla ut i ljus, i huvudsak, över alla mina barn för att rädda dem. När ni väl har kommit högre 

upp på er utvecklingsväg kommer ni att bilda en enda godhetens och fredens Ande som kan göra 

förböner för alla era bröder. 

48 Förena din kärlek med din andliga moders förbön, för rättvisans spira har redan kommit mycket 

nära folket. 

49 Gör kärleksfulla gärningar och ge era bröder det som jag har gett er. 

50 Tänk på mina ord och känn dig ansvarig för dina uppgifter. - Varför glömmer ni ibland att jag har 

kommit full av kärlek för att förlåta era överträdelser och ge er möjlighet att börja ett nytt liv? Varför 

faller ni in i den dagliga rutinen, trots att jag arbetar med er för att ni ska gå vidare på den utvecklingsväg 

där ni upptäcker nya och vida horisonter och stimulans utan slut för anden? 

51 Bli inte rörd bara i det ögonblick du hör mitt ord. Gråt inte över dina överträdelser utan att känna 

djupt, och fatta inte falska beslut om att ändra dig som du snart kommer att bryta. Vakta och var stark så 

att du förblir fast i dina föresatser, och när du lovar att ändra dig, gör det med fasthet, och kom sedan till 

mig full av glädje och säg: "Fader, jag har uppfyllt dina bud, jag har lytt dig och jag har gjort ditt namn till 

ära." 

52 Detta är den tillkännagivna tiden då jag var tvungen att tala till mänskligheten, och jag vill att ni, 

för att uppfylla mina profetior, ska sammanställa volymer av böcker med detta ord som jag har gett er, 

och att ni senare ska göra utdrag och analyser av dem och göra era bröder uppmärksamma på dem. Vill 

ni ta på er denna uppgift? Jag ger dig tid att fullgöra de uppgifter som jag har gett dig i mitt arbete och 

utanför det. Arbete, fred och glädje kommer att vara i din ande. Agera utan att bli arroganta, utan att 

isolera er i en cirkel av själviskhet. Var ett stöd och ett föredöme för dina materiella och andliga bröder 

och systrar. Ditt uppdrag är inte begränsat till att arbeta för de inkarnerade varelserna, utan du måste 

också hjälpa dem som inte längre är inkarnerade, dessa varelser i behov av kärlek och hjälp, som mycket 

få tänker på. Var inte nöjda med att tro och erkänna min manifestation vid denna tidpunkt; det är 

nödvändigt att ni tillämpar den undervisning som jag instruerar er i. 

53 Låt inte barnen avvika från vägen på grund av bristande undervisning. Tänk på att deras 

utvecklade sinnen kan snubbla över stenarna på fel väg, trots att de var förberedda för att utföra stora 

uppgifter. 

54 En liknelse 

Mitt i en blommande trädgård stod en gammal man som såg på sitt arbete med glädje. En källa, från 

vilken kristallklart vatten forsade fram, vattnade den välskötta trädgården. Den gamle mannen ville dela 

med sig av sina frukter till andra och bjöd därför in de förbipasserande att njuta av hans varor. 

55 En sjuk man, en spetälsk, kom till honom. Den gamle mannen såg kärleksfullt på honom, 

välkomnade honom och frågade vad han ville. Vandraren sade till honom: "Kom inte nära mig, för jag är 

spetälsk. Men den gamle mannen, utan att känna avsky, lät honom komma in, gav honom skydd i sitt hus 

och gav honom mat utan att fråga honom om orsaken till hans ondska. Den spetälske renade sin kropp 

under den gamle mannens vård och sade tacksamt till honom: "Jag ska stanna hos dig, för du har gjort 

mig frisk. Jag ska hjälpa dig att odla dina åkrar". 

56 Efteråt kom en kvinna till platsen med förtvivlan skriven över hela ansiktet, och den gamle 

mannen frågade henne: "Vad är det för fel på dig?" Hon svarade gråtande: "Jag kan inte dölja mitt 

felsteg. Jag har brutit mitt äktenskap, jag har blivit jagad från mitt hem och mina små barn är övergivna." 

Den gamle mannen sade till henne: "Begå inte längre äktenskapsbrott, älska och hedra din make, och 

medan du återvänder till ditt hem, drick av detta kristallklara vatten och rena dig." Men kvinnan svarade: 

"Jag kan inte återvända, men låt ditt kall nå mitt hem, så kommer jag att stanna kvar i din tjänst." 

57 Dagarna gick, och de små som hade blivit kvar ensamma sökte den gode gubben, eftersom de 

visste att han delade ut välgörenhet, och han sade till dem: "Vad söker ni?" De svarade: "Vi är ensamma 

hemma, våra föräldrar har övergivit oss, och vi kommer till er för att söka bröd och skydd, eftersom vi vet 
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att vi kommer att finna det hos er." Den gamle mannen sade till dem: "Kom in, era föräldrar är hos mig, 

vila och förenas med dem." 

58 Alla i det välsignade sällskapet återfick frid, förlåtelse och försoning rådde och de återgick till 

vardagen. Den förnyade fadern, renad från sin spetälska, gav återigen sin hustru skydd under sitt tak och 

gav värme åt sina små barn. Hon, som var omvänd och ren, var en livmoder för mannen och en vagga för 

deras barn. De små, som trodde att de hade förlorat sina föräldrar för alltid, tackade den gamle mannen 

för att han hade gett dem tillbaka till dem och gjort det möjligt att återställa deras hem.  

(slutet av liknelsen) 

59 I sanning, säger jag er: Om du söker mig i dina största svårigheter kommer du alltid att hitta 

lösningen på dem. 

60 Jag är den gamle mannen i liknelsen. Kom till mig. Jag avvisar ingen, utan använder era 

prövningar för att rena er och föra er närmare mig. Kom alla och återfå frid och hälsa. Drick ur den 

kristallklara källan och bli frisk. För jag är Livets bok och har introducerat en ny sida till dig så att du kan 

studera den och växa dig stark i min undervisning. Vill du fortsätta på den här vägen? - Lär dig min lag 

och uppfyll alla mina bud. Gör inte din far bitter, låt mig inte lida. Kom ihåg att Mitt offer är pågående; 

genom ditt tvivel och din brist på förståelse korsfäster du Mig varje ögonblick. 

61 Till er män har jag gett er ett arv, en egendom, en kvinna som ni har anförtrotts att älska och ta 

hand om. Och ändå har din följeslagare kommit till mig och klagat och gråtit inför mig på grund av din 

bristande förståelse. Jag har sagt till dig att du är stark, att du är skapad till min avbild och likhet. Jag har 

dock inte instruerat dig att förödmjuka kvinnan och göra henne till din slav. Jag har gjort dig stark så att 

du kan representera mig i ditt hem: stark i dygd, i talang, och jag har gett dig kvinnan som ett 

komplement i ditt jordiska liv som en följeslagare, så att du i ömsesidig kärlek kan finna styrka att möta 

prövningar och skiftande öden. 

62 Idag kallar jag dig in i mitt rike för att rädda dig, men du måste arbeta och förtjäna meriter för att 

klättra högre upp på ljusets väg som jag har utstakat för dig. Jag väntar på er ivrigt; kom och ni kommer 

att bli mottagna som lydiga barn, och en fest kommer att vara i himlen. 

63 Varför känner du trötthet i din ande trots att jag ger dig styrka i varje ögonblick? Ta inte avstånd 

från mig, även om det finns trötthet eller kyla som mänskligheten har lämnat kvar i er. Jag är 

Uppståndelsen och Livet; om du litar på mig kommer du att återfå styrka och glädje. Om du behöver stöd 

kan du luta dig mot Elia, din herde, så kommer han att ge dig stöd. Om du längtar efter tröst och ömhet, 

ta din tillflykt till Maria, din himmelska moder, och känn hennes smekning och helande kraft. Förstå 

hennes kärlek; hon känner din smärta och står vid din sida när du lider. Hur stort är inte hennes lidande 

när ni går vilse och vandrar som blinda män efter att ni har sett detta ljus. 

64 Smärtan har översvämmat mänsklighetens hjärta. Idag uppfylls profetian som säger: "Fäderna 

kommer att förkasta sina söner och sönerna sina fäder. Bland bröder kommer de att bekänna och hata 

varandra." Du ser också hur hemmen är platser för oenighet och stridigheter. Men jag håller er tillbaka 

på denna väg och säger till er att kasta bort förstörelsevapnen och att inte döda varandra, att fly från 

kaos, att komma till mig och följa mig i återuppbyggnadsarbetet. 

65 Jag frågar dig: Har du inte fått tröst och styrka i mitt ord? Blev ni inte djupt rörda i min närvaro? - 

Ja, lärjungar, även om "köttet" inte erkänner det, så känner anden igen mig, tackar mig och upptäcker 

kärnan i min kärlek i detta ords botten. Lovade jag er inte under den andra epoken att jag skulle 

återvända som sanningens ande? Se hur jag har uppfyllt allt som jag erbjöd dig. 

66 Studera, lärjungar, för att undervisa dem som kommer efter er. Filosofer och vetenskapsmän 

kommer att söka upp dig och jag kommer att tala till dem genom din förmedling och bevisa för dem än 

en gång att jag har använt mig av de fattiga och enkla. Stå upp, arbetare, och så de åkrar som jag har 

förberett för er, för mycket snart kommer jag som förvaltare och domare för att kräva av er skörden av 

den säd som jag har gett er. 

67 Jag klär er med min nåd så att ni kan bli ödmjuka herrar över era bröder och bota de sjuka. Ta 

emot dem som kommer hit på jakt efter ljus och var ljus för alla. Rådgör och omvänd syndare, men skryt 
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inte om att ni är mina lärjungar. Om ni känner era bröders smärta och vet hur ni ska trösta dem, om ni 

älskar i sanning och ger osjälvisk hjälp utan att göra det känt, då kan ni kalla er mina lärjungar. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 7 
1 Till dem som ännu inte förstår Min manifestation säger Jag: Den här mannen genom vilken Jag 

manifesterar Mig är en människa som ni, och den här stolen som ni ser i hörnet av samlingssalen, på 

vilken röstbäraren av Mitt Ord vilar, är inte Herrens tron. 

2 Den tron som jag söker hos dig är ditt hjärta, och i det vill jag sätta mig om det vet hur man dyrkar 

mig utan avgudadyrkan eller fanatism. 

3 Ni är så svaga och så benägna till avgudadyrkan att ni, utan att inse det, dyrkar mig i de kroppar 

genom vilka jag kommunicerar och ser på dessa platser som om de vore heliga. Men när ni inte längre 

har mig i denna form kommer ni att förstå att dessa munspelare inte var de mest sublima sätten för min 

manifestation. När den gudomliga strålen, i stället för att sänka sig ner i det mänskliga sinnet, slår sig ner 

i din vederbörligen förberedda ande, då har du verkligen uppnått den perfekta föreningen, för i detta 

kommer det inte att finnas några fel eller oklarheter som blandar sig med ljuset från din Mästare. 

4 Människan var från evigheten avsedd att förena sig med Min Ande under många former, och 

denna form, som du nu har genom det mänskliga sinnet, är en av dem. 

5 Om ni finner brister i detta ord, tillskriva dem till det sinne genom vilket jag kommunicerar mig 

själv, och kom ihåg att jag har valt dessa talesmän bland de enkla, okunniga och outbildade, så att min 

förkunnelse genom dem ska förvåna er. Men om ni tränger in i den djupare innebörden av Min 

undervisning, bli inte domare över Mina röstbärare, för det är jag ensam som är ansvarig för att döma 

dem, som talar till dem i varje ögonblick genom samvetet. Mät därför inte med din måttstock, för det är 

med denna måttstock som du kommer att mätas. 

6 De som har kallats till att vara mina arbetare känner att deras hjärtan rör dem att lyssna till mig 

och att fortsätta att gå in på dessa platser för bön och aktiv välgörenhet. 

7 Till dem som misstänker att de tillhör de utvalda i denna tredje epok, och till dem som redan är i 

mina arbetares led, säger jag: Håll mina bud, fundera över mina uppmaningar och få klarhet i mina ord, 

så att ni kan bli starka soldater som inte kommer att besegras av prövningar. 

8 Ni måste alla veta att när året 1950 är slut kommer jag att sluta tala till er i denna form, och att 

det är nödvändigt att detta sker så att ni kan känna mig i fullhet bland er när ni erbjuder mig perfekt 

tillbedjan från ande till ande. 

9 Med denna undervisning som jag ger er för jag er närmare den tid som jag meddelar er, så att ni 

gradvis kan förstå den förändring som kommer att äga rum i er efter 1950. 

10 Vid den tiden måste du vara stark och förberedd om du vill underkasta dig min vilja och göra 

framsteg i din andliga utveckling. 

11 Ni måste vara vaksamma, för frestelsen kommer att överfalla er i varje ögonblick för att fresta 

vissa att fortsätta på obestämd tid med ett utvecklingsstadium vars slut har angivits av mig, och andra att 

genom bristande förberedelser och som ett resultat av överdriven fåfänga säga att de hör mitt gudomliga 

ord i det andliga. Men redan i dag varnar jag er, och jag vill att ni ska veta att jag då inte talar med 

mänskliga ord, utan med inspirationer, med idéer och tankar. 

12 För att ge er mina läror med mänskliga ord har jag kommunicerat mig själv genom det mänskliga 

sinnet, men i föreningen av ande till ande kommer varken ni att tala till mig eller er Fader till er med 

materiella ord. 

13 Om ni inte förbereder er kommer otydliga röster att nå era öron och förvirra er, och senare 

kommer ni att förvirra era bröder med dem. Jag gör er vaksamma så att ni inte försöker ta emot dem 

igen när dessa tillkännagivanden har upphört, för det kommer inte att vara ljusets andar som ger sig till 

känna, utan förvirrade varelser som vill förstöra det som ni har byggt upp tidigare. 

14 Å andra sidan kommer den som vet hur man förbereder sig, den som i stället för att vilja utmärka 

sig söker att vara nyttig, den som i stället för att skynda på händelserna väntar med tålamod, att tydligt 

höra Min undervisning, som kommer att nå hans ande genom de gåvor som finns inom honom, vilka är 

gåvorna inspiration, intuition, förutseende, genom bön, andlig syn och profetiska drömmar. 
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15 Jag förbereder er, mitt folk, så att ni inte genom okunnighet vanhelgar min lag. Jag öppnar era 

ögon för sanningens ljus så att ni kan förstå det enorma ansvar som vilar på er, och samtidigt kan ni 

förstå hur oändligt känslig den uppgift är som jag har anförtrott er i detta arbete. 

16 Jag vill att er lydnad ska göra er värdiga mitt skydd och inte utsätta er själva med era misstag, er 

brist på förståelse och er olydnad för faran att det är människornas rättvisa som stoppar era steg på 

jorden. 

17 Jag säger er i sanning att den som inte uppfyller min lag som finns i hans samvete inte kommer 

att komma till mig.Men jag säger er också att det skulle vara sorgligt om ni hade gjort stora 

ansträngningar för att så och när skördetiden kommer blir ni besvikna på er skörd, eftersom ni inser att 

alla era handlingar var för er kropp och att ingenting syftade till att fullborda er ande. 

18 Mitt folk, gråt inte när ni hör mig tala så, tänk inte att jag är orättvis när jag ställer krav på er, och 

tillskriv inte dessa ord till röstbärarens hårdhjärta. Jag vet att jag har anledning att varna er och hålla er 

vaksamma. 

19 Jag lämnar dig bland mänskligheten för att rädda många som vandrar i mörkret eftersom de inte 

kan se sanningens ljus. Men tror ni att en blind man kan leda andra blinda män om ni inte får den 

utrustning som ni måste ha för att vara värdiga att kalla er mina lärjungar? 

20 I sanning säger jag er att endast den kan tala om dygd som har utövat den på sitt sätt och som 

kan känna den. 

21 Vakta och be, mitt folk, så att ansvarskänslan vaknar i er och ni hör samvetets röst vid varje steg, 

så att ni känner att ni har kommit in i ljusets tid när er ande måste vakna och vara uppmärksam på mina 

bud. De kommande generationerna kommer att betrakta er som lyckligt lottade när de får veta att ni har 

valts ut för att bilda grundmurarna för en ny mänsklighet, för att vara förebådare av min undervisning 

om den tredje tidsåldern. 

22 Ni har alla känt smärtan under den här tiden och ert hjärta, som har berörts i sina känsligaste 

strängar, har återvänt till mig när smärtan har avtagit och har beslutat att följa mig. Ett enda av mina ord 

har räckt för att få er att inse att det är jag som talar till er i denna form. Den hunger efter ömhet och 

kärlek som du visade mig har minskat och du vill bara behålla min nåd. Men många kommer inte att veta 

hur de ska tolka mina manifestationer som jag för närvarande ger till mänskligheten i olika former, och 

de kommer inte heller att förstå mitt ord, och denna okunnighet kommer att vara som en ögonbindel för 

deras ögon som hindrar dem från att se min sanning. 

23 Om du vill finna mig, sök mig i tystnad, i ditt inre tempels ödmjukhet, och där kommer du att vara 

i gemenskap med min Ande och jag kommer att känna mig älskad och avgudad av dig. 

24 Gör inte en bild av mig och försök inte heller att se mig i något föremål. Bygg inte den mötesplats 

som du ägnar åt min tillbedjan med pompa och ståt; var du än är kan du lyfta din ande. Om ni vill samlas 

räcker det med ett enkelt rum för att ni ska kunna samlas, och om ni har rest den sanna helgedomen för 

mig i ert hjärta, ska ni lära era bröder att också resa den. 

25 Ni visar mig er fattigdom och säger mig att ni inte har några tillgångar på jorden, men kom ihåg 

att jag har gett er frid, kärlek, andlig upphöjelse, som är en större skatt. Var den starka, den kloka Israel, 

och om du känner dig inspirerad av min Ande, tala om mig till dina bröder, bota de sjuka, stärka de svaga, 

skydda de försvarslösa; i dessa aktiviteter kommer du att uppleva de rikedomar som vilar i din ande och 

du kommer att känna dig lycklig. 

26 De "sista" kommer att ta stora steg framåt på den här vägen, och ni måste bereda vägen för dem 

redan idag. När den tiden kommer, tacka mig och vittna för dina bröder om att mitt ord har uppfyllts. 

Stoppa inte någon i hans andliga utveckling, för det är min vilja att denna mänsklighet ska utvecklas på 

kort tid. 

27 Jag tar emot din stora eller lilla uppfyllelse. Jag ger dig min styrka och tröstar dig i dina lidanden; 

dina tårar är den bästa bevattning du ger dina frön. Liksom en mor är uppslukad av sorg och gråter i 

tystnad på grund av sina barns bristande förståelse, så skall ni vakta och lida för dem som jag har lämnat i 

er vård, så att jag kan säga till er: Välsignade är mina tjänare. Välsignade är de som sår det perfekta fröet. 
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28 Jag tar emot er, resenärer. Jag tar emot er, såddare. Ni lämnar gradvis onödiga seder och bruk för 

att följa er Herre, i vetskap om att belöningen för er kamp inte finns på jorden. Ni överlämnar er till livets 

växlingar. Var välsignad. - Ni har inte bett mig om god mat, utan ni har nöjt er med ett hårt och torrt 

bröd. Var välsignade, för ni har visat att ni inte är ute efter något jordiskt, utan ni har visat att ni mer och 

mer följer Jesus från Nasaret. 

29 Prövningarna har inte skrämt er, och i sanning säger jag det till er: Jag har lagt ett kors på var och 

en av er; all er smärta, allt som människorna har ryckt ifrån er, er brist, det lidande som ni alla och var 

och en av er bär i era hjärtan, detta är ert kors. Ni har burit det med tålamod, och er mildhet är värd 

belöning.  

30 Den som bara söker det som hör världen till, behåller det inte hos mig. Jordens tillgångar uppnår 

du genom ditt materiella arbete, men andens tillgångar uppnår du endast genom förberedelser och 

andlig fullbordan. 

31 Jag är er Mästare och jag säger till er: Eftersom du redan bär ditt kors med tålamod, lämna det 

inte på halva vägen. Den som vill vara hel kommer att bära sitt kors till slutet av livets resa. Den som inte 

underkastar sig det kommer att göra sitt kors ännu tyngre och det kommer att verka outhärdligt för 

honom. 

32 Om ni vill att ert uppfyllande av Min lära ska vara förtjänstfullt, bär ni era lidanden med 

tålamod.När det gäller den som säger till mig: "Mästare, jag bär inget kors med mig", ser jag att han bara 

bär en börda av bristande överlåtelse, men detta är inte Min vilja. 

33 Vad har du att visa mig? Vad är det för frö som du har odlat? Vilka fält har du odlat och gjort 

fruktbara genom ditt förverkligande? Tiden då fröna är perfekta har ännu inte kommit, men jag ska inte 

avskräcka er. Jag undervisar er för att ni ska kunna nå den högsta höjden. Glöm inte att skörden kommer 

att vara lika stor som din utsäde. Om det vete du sår är dövt kommer du inte att skörda någonting. Om 

du sår lite, kommer du att skörda lite. Ge er därför hängivna åt ert såddarbete så kommer ni att få en 

belöning för framtiden. Den mogna frukten kommer att finnas i mitt spannmålsmagasin. Jag lämnar de 

"sju axen" åt er att odla. Jag vill ha frukten av den första, frukten av den andra och så vidare till den sista, 

och när alla är goda, är skörden fulländad. Men vad är dessa ax som jag talar till er, mina älskade 

lärjungar? - De är andens sju dygder. 

34 Stärk er själva! Balsamet har funnits hos dig och jag har gett mitt ljus till din ande. Män kommer 

att komma för att söka upp dig, men jag kommer att ge dem bevis genom din medling. Ve den som inte 

är förberedd, för de kommer att tvivla på honom och Mästaren. Jag gör dig stark för prövningens stund, 

men varför blir du förvånad när den kommer? Var mitt ord inte profetiskt? Därför säger jag till er: Gör er 

redo, mitt folk, för ni kommer att möta den hungriga vargen på er väg, som vill ta er i fårkläder. Men om 

du är vaksam kommer du att avslöja honom och besegra honom med dina kärleksvapen. 

35 Människor kommer att leta efter dina fel för att fördärva dig. Precis som de undersökte Mästaren 

under den andra tidsåldern kommer de att göra detsamma med er. Men jag väcker dig, förbereder dig 

och ger dig intuition. 

36 I regioner nära och långt borta kommer ni att föra mitt ord vidare. Jag kommer att utrusta nya 

arbetare så att trädet inte står ensamt efter 1950. 

37 Var inte rädda för människor, för jag säger er sanningen: Jag kommer att tala genom din mun, 

vittna om mitt ord genom dig, och ekot av det kommer att nå till jordens ända, till de stora, de små, de 

styrande, vetenskapsmännen och teologerna. 

38 Mänskligheten kommer att se den heliga andens budbärare i er. Du ska förvandla ofullkomlighet 

till perfektion. Ditt ord bör vara kärleksfullt, fullt av ömhet, då kommer de sjuka att få hälsa genom det, 

och den som har avvikit från vägen kommer att ångra sina misstag och återvända till mig. 

39 Idag är ni mina lärjungar, imorgon kommer ni att förvandla er själva till mästare för att vara ett 

gott exempel för mänskligheten. Jag kommer att se er komma till Kärlekens och Visdomens källa med ett 

hjärta fullt av glädje, och jag kommer att säga till er: kom och släck er törst, och sedan, när ni har druckit 
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och höjt er till mig, kommer ni att se mig visa er vägen i världen där de törstiga människorna väntar på er 

ankomst. 

40 Fadern kallar er ljusets och fredens barn, men ni måste rättfärdiga detta namn genom era 

gärningar. Endast på detta sätt kan ni tala om mig. Ve den som är fylld av fåfänga för att han känner att 

han har blivit överöst med gåvor, eller som låter egoismen ta sitt hjärta i besittning, för hans fall kommer 

inte att dröja länge och kommer att bli mycket smärtsamt. 

41 Den frukt som jag har gett er för att dela med er till era bröder och systrar har en smak som ni 

inte kan förväxla eller förändra om ni inte vill att ert arbete ska vara ofruktbart. Det är inte min vilja att ni 

ska förkunna att ni älskar mig. Jag vill att ni gradvis ska lämna spår av kärlek, barmhärtighet och tro i era 

gärningar. 

42 Närhelst ni reser er och proklamerar att ni är mina utvalda, de som står närmare mig och tjänar 

mig bättre, kommer jag att sätta er på prov, precis som jag gjorde med mina apostlar vid Galileiska sjön. 

Då kommer ni att veta om ni älskar mig i sanning och om er tro är fast. Den som vill följa mig måste vara 

ödmjuk. 

43 Lydnad mot min lag innebär ödmjukhet i din ande; den som är lydig är omsluten av min nåd, 

medan den som vandrar enligt sin egen vilja, i tron att han har sitt arv med sig, i själva verket har berövat 

sig själv sina gåvor. 

44 Dag efter dag undervisar jag er och utrustar er för kampen, för snart kommer jag inte längre att 

tala till er i denna form och det är nödvändigt att ni är starka för att klara prövningarna. Stanna hos mig, 

lär er att bära mig i era hjärtan, och i prövningens timmar kommer ni att se mig göra mirakel genom er 

förmedling. 

45 Förstå alla vad jag har velat säga till er så att ni inte tror att det är omöjligt att bära min 

undervisning inom er. 

46 Tolka mina ord korrekt så att du kan ta ytterligare ett steg på vägen mot din andliga fulländning. 

47 Skulle du kunna lämna allt för att följa mig, som de som följde mig nära under den andra epoken? 

Eller kommer du att försöka efterlikna den förlorade sonen i min liknelse, som lämnade sin fars hem för 

att åka till andra länder och slösa bort det arv som han hade fått? 

48 Du är fortfarande eftertänksam och vågar inte svara mig, men frukta inte, för om jag har kallat dig 

så är det för att jag vet att du älskar mig och kommer att följa mig till vägens slut. 

49 Om det du fruktar är att förlora ditt liv eller att få lida blodsoffer, säger jag dig redan i dag att du 

inte kommer att möta dessa prövningar i din andliga kamp. Jorden har redan sedan den andra tidsåldern 

gjorts bördig med mästarens och hans lärjungars blod. 

50 Din förtjänst är att du uppfyller den andliga lagen utan att försumma dina plikter gentemot det 

materiella livet. 

51 Jag kräver inte att alla ska göra samma avstående, och alla är inte heller kapabla till samma 

uppoffring. På den tiden var mina lärjungar tvungna att helt och hållet ägna sig åt det arbete som jag 

anförtrodde dem, och för detta var det nödvändigt för dem att lämna föräldrar, barn, make och allt de 

ägde i världen. Å andra sidan, när jag undervisade folkmassorna visade jag dem att det är viktigt att "ge 

Gud vad som är Guds och kejsaren vad som är kejsarens" för att uppfylla det liv som Skaparen har gett. 

52 Denna mänsklighet var materialiserad och samtidigt föga utvecklad; därför sade jag till 

folkmassorna: "Människan lever inte enbart av bröd, utan av varje ord som kommer från Gud". 

53 Ni är också en materialistisk mänsklighet, men samtidigt utvecklade, mer kapabla att ge er ande 

vad den behöver och ert mänskliga liv vad det behöver. 

54 Ni är inte nykomlingar i min lära, för om ni var det skulle jag ha gett er lagen huggen i sten, som 

jag gjorde under den första eran. Men eftersom jag talar till er om förandligande och avslöjar de 

hemligheter som inte visades för människorna på den tiden, är det ett tecken på att ni redan var mina 

lärjungar i gångna tider. Det är därför jag ibland säger att de och du är likadana. 

55 En liknelse 
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I ett avlägset land bodde en far med en av sina söner, som han älskade mycket. 

56 Sonen blev sjuk, och när fadern såg att hans liv var i fara tog han honom till en kulle där det fanns 

en gammal man som styrde landets öden, och när han kom fram till hans fötter talade han så här till den 

gamle mannen: "Min son är sjuk, och min högsta önskan är att han ska bli frisk, för om han dog skulle jag 

också dö av smärta." 

57 "Din son kommer att bli frisk och återvända hem full av liv och kraft", svarade den gamle mannen 

honom, och medan han sa dessa ord rörde han vid den sjuke mannen och han blev frisk. 

58 När fadern kom hem såg han att hans son var pigg och frisk. Tiden gick och sonen kände sig stark 

och blev övermodig; han gick vilse och tog giftiga frukter som gjorde hans kropp och sinne sjuka. Han 

missbedömde sin far och hans hjärta hyser bara känslor av hat och förstörelse. 

59 När hans far såg honom gå vilse i denna avgrund av ondska, gick han till kullen och sade till den 

gamle mannen: "Ärade gamle man, min son har gått vilse, vilket har lett honom in i avgrunden." 

60 "Varför gråter du?" sade den gamle mannen till honom. 

61 "Jag gråter när jag ser min sons fördärv. Jag har hoppats att hans ande ska tas bort från denna 

värld, men den stunden har inte kommit och jag kan inte längre stå ut med hans ondska." 

Den gamle mannen svarade honom: "Du bad om att han skulle leva, och han levde. Det var dags att 
hans livsresa på jorden tog slut. Men inse nu att du måste lära dig att be på rätt sätt och underkasta dig 
min vilja."  

(slutet av liknelsen) 
 
62 Älskade Israel: Jag är alltid rättvis i mina beslut. Varför vill du ibland lägga dig i mina höga råd? Vet 

ni inte att de som går till den andliga världen kommer in i det sanna livet? Gör inte motstånd mot dem, 

tvärtom, hjälp dem så att de kan avlägsna sig med ditt samtycke och så att deras steg från denna värld till 

den andra kan vara full av lugn och andlig förståelse. 

63 Sök mig som Fader, känn min kärlek, min vishet och min rättvisa, kom till mig i bönens, trons och 

de goda gärningarnas steg. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 8 
1 Min Heliga Andes ljus sänker sig över er, men varför representerar ni mig i form av en duva? 

Dessa bilder och symboler får inte längre dyrkas av mina nya lärjungar. 

2 Förstå min undervisning, människor: I den andra tidsåldern, vid Jesu dop, uppenbarade sig min 

Heliga Ande i form av en duva, eftersom denna fågel i sin flykt liknar Andens arbete, dess vithet talar om 

renhet, och i dess milda och vänliga blick finns en återspegling av oskuld. - Hur skulle man kunna göra det 

gudomliga begripligt för dessa obildade människor om man inte använde figurer av de varelser som var 

kända för dem i världen? 

3 Kristus, som talar till er i detta ögonblick, representerades av ett lamm, och till och med Johannes 

såg mig på detta sätt i sin profetiska vision. Allt detta beror på det faktum att om du letar efter mig i alla 

mina verk kommer du alltid att finna en bild av livets skapare i hela skapelsen. 

4 I min uppenbarelse genom Jesus tillkännagav jag för er att den helige Ande skulle komma, och 

människorna trodde att det var en gudom som, utan att de erkände det, fanns i Gud, utan att kunna 

förstå att när jag talade om den helige Ande talade jag till er om den ende Gud som förberedde den tid 

då han skulle kommunicera sig själv andligt till människorna genom det mänskliga intellektet. 

5 Med dessa läror anförtror jag er ljusets och sanningens svärd så att ni kan kämpa med det i den 

strid som jag så ofta har tillkännagivit för er.Men jag säger er återigen att dessa vapen som jag anförtror 

er består av kärlek och rättvisa, förlåtelse och barmhärtighet gentemot era bröder. 

6 Det återstår bara några få år för att ge er Min undervisning i denna form. Behåll mina läror, för i 

slutet av 1950 kommer dessa manifestationer att upphöra, och det är nödvändigt att ni blir starka i 

ödmjukhet och lydnad så att ni kan överleva alla prövningar. 

7 Tro inte att ni bara kommer att kämpa i den andliga världen; nej, mitt folk: den kommande 

striden kommer att äga rum i alla världar, så att det som har gått vilse kan återvända till sin väg, det som 

har stått stilla kan börja utvecklas på nytt, och det som har blivit fläckigt kan nå sin rening. 

8 Då kommer ni att se hur de mänskliga institutionerna själva skakas i sina grundvalar, hur naturens 

element sätts i våldsam rörelse och orsakar förödelse och sätter mänsklighetens tro på prov. 

9 Allt detta kommer att ske enligt 1950, och om du förblir trogen denna lag kommer du att 

överleva alla växlingar med god hälsa; men om du blir olydig genom att vända dig bort från det jag har 

beordrat dig, säger jag dig redan i dag: du kommer att vara utlämnad till prövningar och okontrollerade 

element, och de kommer inte längre att lyda dina order. 

10 Jag vill inte ha denna smärta för mitt folk som jag har undervisat under en så lång tid; jag vill ha 

deras frid så att de i prövningens timmar kan ge ett ord av ljus och tröst till de plågade. 

11 Vem längtar inte efter att bli upplyst av den helige Ande just nu? 

12 Sannerligen, sannerligen säger jag er: om ni vet hur ni ska förbereda er, kommer de 

manifestationer ni kommer att se efter 1950 att bli stora. 

13 När jag i den andra tidsåldern för sista gången gjorde mig synlig för mina lärjungar mellan 

molnen, blev de ledsna när jag försvann ur deras synfält, eftersom de kände sig övergivna i det 

ögonblicket, men sedan hörde de rösten från Herrens ängelbudbärare som sade till dem: "Männen i 

Galiléen, vad letar ni efter? Den Jesus som ni idag såg stiga upp till himlen kommer ni att se komma ner 

på samma sätt." 

14 Då förstod de att när Mästaren skulle återvända till folket skulle han göra det andligt. 

15 Några dagar efter min korsfästelse, när mina lärjungar var samlade kring Maria, fick jag dem att 

känna min närvaro, som symboliserades i den andliga synen av en duva. Under den välsignade timmen 

vågade ingen röra sig eller säga ett ord. Det fanns en verklig hänryckning i betraktandet av denna andliga 

bild, och deras hjärtan slogs fulla av styrka och förtröstan, eftersom de visste att Mästaren, som till synes 

hade gått ifrån dem, alltid skulle vara närvarande med dem i anden. 

16 Lärjungar, reflektera djupt över dessa läror och låt Min nåd vara effektiv i er som den var på den 

tiden. 
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17 Idag kommer jag ner till er i strålande ljus, så som jag visade mig för mina lärjungar under den 

andra eran när jag var med dem i anden före min uppstigning, för att stärka dem och befria dem från 

deras bestörtning på grund av de händelser som de hade bevittnat. Jag visar mig för er i samma härlighet 

för att säga er: Mitt offer upprepas i all evighet, gång på gång stiger jag upp från de döda och häller ut 

Mitt Ljus över er för att ni ska kunna börja dagens arbete och genomföra allt som jag har lärt er. 

18 Arbeta med er själva så att ni kan se de andliga tillgångar som kommer från mitt rike och som jag 

vill ge er. 

19 Banketten är förberedd, lammet har offrats och den rika maten är klar. Samla er kring mig, 

lärjungar, och ge er själva mat. Jag öppnar visdomens bok så att ni kan läsa den lektion som motsvarar 

denna dag. Kom till mig och ta emot den mat som jag erbjuder er, för den tid av nåd som jag ger er är 

kort. 

20 Varför förundras ni över mitt ord som jag ger er genom en mänsklig talare, eftersom jag alltid har 

använt mig av människor för att tala till er och vägleda er? När jag kom till er i den andra tidsåldern blev 

jag människa så att ni skulle följa i mina fotspår när ni såg mina verk. Ni har sett mig födas, växa upp, 

kämpa och lida. Det var nödvändigt för mänskligheten att lära känna Min kärlek och Min kraft så att Mitt 

exempel skulle bli outplånligt i alla Mina barn. Det är därför som ni, när ni minns dessa händelser, gråter 

och känner samvetskval eftersom jag inte har varit fullt känd eller älskad av mänskligheten. Redan nu, i 

den tredje tidsåldern, ger jag er en annan instruktion som ska förklara mitt tidigare arbete för er och 

förbereda er för den nya tid som ni kommer att leva i. 

21 Jag vill att ni i morgon, när ni inte längre hör mig i denna form, ska leva upp till mitt exempel och 

förbli mänsklighetens mästare. Vilka kommer att vara de som försöker rädda mänskligheten när den 

befinner sig mitt i kaoset? Vem kommer att representera mig i den tredje eran och vittna om mig? Vilka 

kommer att vara de som stoppar förstörelseelementens framfart när de bryter sig loss i världen? Vem 

kommer att efterlikna mina apostlar och sprida min undervisning? - Det är ni som jag förbereder med 

mitt ord, med gåvor av helande och styrka, för att bli läkare, budbärare och tröstare, för mänskligheten 

kommer att gråta mycket före och efter min avresa. De kommande tiderna kommer att erbjuda bägarens 

bittraste jäst, och under dessa dagar kommer Min Ande att framkalla vibrationer i varje sinne som 

kommer att upplysa alla varelser för att avlägsna den rådande förvirringen. Under dessa dagar kommer 

lidandet att förena alla andar, och dessa kommer att söka ljuset och den väg som leder till mig. 

22 Kommer du att följa min vilja att vägleda dem som kommer för att söka mig? - Du berättar för 

mig att detta är din avsikt och ber mig om hjälp att övervinna alla hinder som står i din väg. Ja, mina barn, 

jag har sagt er att jag är redo att hjälpa er, för utan denna styrka kan ni inte göra någonting. Ni är svaga, 

fattiga och okunniga, men jag gör er till arvtagare till ett rike av sann storhet och ingenting kommer jag 

att hålla tillbaka i min hemliga skattkammare; allt som tillhör er som mina barn kommer jag att ge er och 

jag befaller er att dela ut denna rikedom bland era bröder och systrar. 

23 Jag talar till er om förening, om harmoni och förståelse, för jag vill att Israels hus ska vara en 

frälsningsark, en källa till fred och tröst för alla trötta vandrare. Jag har kallat er starka och det ska ni bli 

genom kraften i de dygder som jag har placerat i er. Kom ihåg att i alla dina strider går jag före dig och 

lämnar mitt märke till dig. Förstå att det varken kan finnas fred eller glädje i din ande så länge du inte är 

förenad. Jag vill se dig fri från allt lidande, för du är redan nära slutet av din försoning, du är vid portarna 

till det förlovade landet, dit du kommer att gå in med seger och frälsning, för det är min vilja. 

24 Jag vill inte att ni ska bli fanatiska genom mitt ord eller ge form åt en ny avgudadyrkan. Jag kräver 

inte att du offrar ditt liv, inte heller att du offrar blommorna och frukterna från dina trädgårdar, för de är 

mitt verk och du har ingen förtjänst i att ge dem till mig. Det är inte min vilja att ni gör bilder med era 

egna händer och dyrkar dem efteråt, inte heller att ni bygger ett andra Babelstorn fullt av fåfänga och 

stolthet. Vad jag önskar av er som en gåva är en helgedom som sträcker sig upp till mig, formad av era 

kärleksverk, av böner och ord som kommer från era hjärtan och som ni i mitt namn skänker till andar 

som hungrar efter sanning. Detta är den "tjänst" som jag ber dig om. 
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25 Ni är underställda evolutionens lag, detta är anledningen till era reinkarnationer. Endast Min 

ande behöver inte utvecklas: Jag är oföränderlig. 

26 Ända från början har jag visat er den stege på vilken andarna måste stiga upp för att nå mig. I dag 

vet du inte vilken nivå du befinner dig på, men när du tar av dig skalet kommer du att veta vilken 

utvecklingsnivå du befinner dig på. Stanna inte upp, för då skulle du bli ett hinder för dem som kommer 

efter dig. 

27 Var förenade i anden, även om ni befinner er på olika nivåer, och en dag kommer ni att förenas 

på den sjunde nivån, den högsta, och njuta av min kärlek. 

28 Ni män som är formade till min avbild och likhet, lyssna på mig. Ge er inte ut i morgon för att tala 

om denna lära om ni inte har någon god säd med er, om ni inte vet vad ödmjuk underkastelse är och gör 

motsatsen till vad Min lag befaller. Jag ger dig råd i dag så att du i morgon inte kommer att snubbla på 

vägen. 

29 Du skall ta hand om den kvinna som jag ger dig till hustru, du skall vårda henne, och i henne skall 

din säd bära frukt. Jag vill inte att ni talar om sanning och rättfärdighet medan ni avlövar rosorna och 

sedan överger dem, för ni kommer att vanhelga min lag. Visa respekt både för det som är ditt och för det 

som tillhör andra. Var rättvis och främja fred på jorden. Tiden kommer att komma då du är beredd att 

tala om villkorslös lydnad, om kärlek och förlåtelse. 

30 Välsignad är den som ödmjukar sig på jorden, ty jag skall förlåta honom. Välsignad är den som 

förtalas, för jag skall vittna om hans oskuld. Välsignad är den som vittnar om mig, ty jag skall välsigna 

honom. Och den som blir felbedömd på grund av att han praktiserar min undervisning, honom ska jag 

erkänna. 

31 Vem av er har inte känt min närvaro och har inte fått näring av mitt ord? "Be, och du skall få det." 

- Om du brukade söka mig i stjärnorna och i materiella ting, sök mig idag med din ande i det oändliga. 

Närma er mig genom kärlek, genom lydnad, och ni kommer att få frid. 

32 Älska mig och avgudar inte dessa röstbärare genom vilka jag gör mig själv känd. Älska mitt ord 

och mina verk, de är bortom det mänskliga. Dessa munstycken är bara mina instrument och är inte 

överlägsna dig, utan lika med dig. 

33 Släck din törst i min outtömliga källa så att du inte längre törstar. Jag vill inte att mina barn ska 

fortsätta att lida hunger eller törst. Det är därför som jag närmar mig er och ger er det eviga livets bröd, 

så att ni inte ska känna någon brist på andliga varor för ett ögonblick. Jag däremot törstar efter din 

kärlek, efter din frid, och du har förnekat mig ditt förståndets vatten. Än idag har ni inte släckt den 

brinnande törst efter erkännande av min lag som ni är skyldiga mig som barn. Men jag kommer att 

fortsätta att vänta på er, för mitt tålamod är outtömligt. Kom till mig och jag lovar dig att du inte kommer 

att sakna mitt skydd, för om du vet hur du ska älska mig idag kommer du en dag att komma till mig och 

äntligen förstå mig. 

34 Lev och ta del av allt som jag har skapat för ert välbefinnande på jorden, så att freden inte lämnar 

er. Slappna inte av i kampen för att uppnå din andliga frälsning. 

35 När anden är förberedd finns det ingen natt för den, ingen trötthet eller sömn; i aktivitet får den 

sin styrka, och varje prövning är ett värdefullt tillfälle för den att bevisa sin styrka och uthållighet. Andra 

andar, även om de är svaga, vet hur de ska söka mig i prövningens stund; deras tro och förtröstan gör att 

de klarar sig igenom. - Jag vill att ni ska vara ödmjuka och lydiga så att ni kan låta er ledas av ert samvete, 

som är den gudomliga gnista som vägleder er ande. 

36 Vad ber du mig om och för vem ropar du? Du säger till mig att jag ensam kan ge dig vad du 

behöver. Välsignade är ni som söker mig och ödmjukt ber mig för era älskade och för dem som ni älskar 

ömt och vars andliga framsteg ni bryr er om utan att de är släkt med er genom blodet. Du ber mig för 

dem som sitter i fängelse och avtjänar ett straff, och för dem som också är fängslade som oskyldiga. Ni 

ber för de sjuka som lider långt från sina hem. Denna önskan uppstår i dig eftersom du börjar älska och i 

denna känsla finner du mer och mer den högsta lycksaligheten. Låt kärleken inspirera dig till att 

förverkliga alla dina verk, då får de ett andligt innehåll. 
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37 När du ber, sök mig i det oändliga bortom alla jordiska ting. Ta kontakt med mig, och när du 

återvänder till din värld kommer alla tvivel att skingras, det kommer inte att finnas några hinder på 

vägen, och du kommer att känna dig full av min visdom. 

38 Jag har gett er denna tid för att ni ska använda den till att studera min undervisning, så att ni kan 

fördjupa er i mitt ord och vända er bort från världens nöjen. I dag har du Mig mycket nära dig, Mitt ljus 

har skenat på din ande, Min Varelse ger dig näring och Mitt exempel är evigt närvarande för dig. Tro inte 

att jag bara gav er bevis på kärlek under den andra eran; min närvaro är alltid med er. Jag ber er bara att 

förbereda er för att känna mig i alla mina verk. I de prövningar som mänskligheten utsätts för idag kan ni 

se min rättvisas rättfärdighet. 

39 Ni kommer alla att nå målet genom att fullgöra er uppgift; det är därför jag har kommit för att ge 

er mina outtömliga läror, så att ni kan stiga upp på stegen för er utveckling. Det är inte mitt blod som 

kommer att rädda dig, utan mitt ljus i din ande kommer att förlösa dig. 

40 I den andra tidsåldern, efter min avgång, gav jag er min lära genom mina apostlar; nu ger jag den 

till er genom förmedling av mina röstbärare, och i den erbjuder jag er den gudomliga visdomen som ger 

näring och tröst åt er ande. 

41 Jag ber dig att förvandla ditt hjärta till en andlig blomma för att erbjuda det till Maria, som du 

söker som Moder och som du älskar för att ur hennes livmoder sprang den välsignade frukten som gav 

dig det eviga livets bröd: Jesus. 

42 Maria är blomman i Min himmelska trädgård, vars väsen alltid har varit i Min Ande. 

43 Ser du dessa blommor här, som gömmer sin skönhet i ödmjukhet? På samma sätt var och är 

Maria en outtömlig källa av skönhet för dem som kan skåda henne i renhet och vördnad, och en skatt av 

godhet och ömhet för alla varelser. 

44 Jag gav henne till Jesus som mor; hon var den gudomliga ömheten inkarnerad i en kvinna. Det är 

hon som ni söker som Advokat, som ni anropar för att få tröst i era lidanden, och denna gudomliga kärlek 

breder ut sig som en mantel över mänskligheten. 

45 Det är hon som Herrens ängel kallade "välsignad bland alla kvinnor". Hon är samma kvinna som 

lämnade Kristus på korset som alla människors andliga moder. 

46 Maria gick genom världen och dolde sitt gudomliga väsen; hon visste vem hon var och vem 

hennes Son var, och i stället för att skryta med denna nåd förklarade hon sig bara vara den Högstes 

tjänare, ett redskap för Herrens råd. 

47 Maria gick tyst genom världen, men hon fyllde hjärtan med fred, gjorde förböner för de 

behövande, bad för alla och till slut fällde hon sina tårar av förlåtelse och medlidande över människornas 

okunnighet och ondska. Varför skulle du inte vända dig till Maria om du vill komma till Herren, eftersom 

du har tagit emot Jesus genom henne? Var inte mor och son förenade i den sublima timmen av 

Frälsarens död? Var inte Sonens blod blandat med Moderns tårar i det ögonblicket? 

48 Så det är inte förvånande att du nu söker henne för att vägleda dig och föra dig närmare 

Mästaren. 

49 Välsignade är de som vet hur de skall upptäcka denna ödmjukhetens och renhetens blomma i den 

himmelska trädgården, men jag säger er återigen att endast det rena ögat kommer att kunna hitta den. 

50 I dag presenterar ni era lidanden för mig så att jag kan lindra dem, och i sanning säger jag er att 

detta är min uppgift, att jag har kommit för detta eftersom jag är den gudomliga läkaren. Men innan Min 

helande balsam verkar i era sår, innan Min smekning når er, koncentrera er på er själva och undersök er 

smärta, undersök den, tänk på den grundligt så länge det behövs, så att ni från denna kontemplation kan 

ta den lärdom som denna undersökning innehåller, liksom den kunskap som den döljer och som ni måste 

känna till. Denna kunskap kommer att vara erfarenhet, kommer att vara tro, kommer att vara en glimt av 

sanningens ansikte, kommer att vara förklaringen till många av era missförstådda prövningar och 

lärdomar. 

51 Utforska smärtan som om den vore något konkret och du kommer att upptäcka det vackra fröet 

till erfarenhet, den stora läxan i din existens, för smärtan har blivit läraren i ditt liv. 
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52 Den som betraktar smärtan som en lärare och med ödmjukhet lyssnar till dess uppmaningar att 

förnya sig, omvända sig och ändra sig, kommer senare att känna lycka, fred och hälsa. 

53 Undersök er själva noggrant och ni kommer att uppleva hur mycket nytta ni kommer att ha av 

det. Du kommer att inse dina brister och ofullkomligheter, korrigera dem och sluta vara domare över 

andra. 

54 Ni ber mig att bota er, men sannerligen säger jag er att ingen kan vara er läkare bättre än ni 

själva. 

55 Vad hjälper det att jag botar dig och tar bort din smärta om du inte tar bort dina fel, synder, laster 

och brister? Det är inte smärtan som är källan till din ondska, utan dina synder. Se, detta är ursprunget 

till smärta! Så bekämpa synden, ta bort den från dig och du kommer att bli frisk. Men det är din uppgift 

att göra detta; jag lär dig bara och hjälper dig. 

56 Om du genom ditt samvete upptäckte orsaken till dina problem och gjorde allt du kunde för att 

bekämpa dem, skulle du känna den gudomliga kraften i överflöd som skulle hjälpa dig att segra i kampen 

och vinna din andliga frihet. 

57 Hur stor blir inte din tillfredsställelse när du känner att du av egen kraft har lyckats befria dig från 

smärta och fått frid. Då kommer du att säga: "Min Fader, ditt ord var mitt helande, din undervisning var 

min frälsning". 

58 Sluta nu att leva i en värld av antaganden. Ni får inte vara okunniga om sanningen, varken som 

människor eller ännu mindre som andar. Hur kan du segra i den materiella kampen utan att känna till det 

andliga livet? Hur ska du kunna bli stor, frisk, klok och stark om du envist blundar för det eviga ljuset? 

59 Lev inte längre i skymningen! Vakna upp och kom in i det fulla ljuset av dagen! Var inte längre 

små barn och väx andligt! 

60 Ni kan inte heller säga att ni har fred när ni jämför er med andra nationer; men när ni känner er 

förtvivlade, hämta styrka från Mitt verk; när materialismens läror vill dominera er, hämta ljus från Mitt 

ord. Jag säger er i sanning att om ni inte förbereder er så som jag lär er, kommer många av er att bli 

förvirrade, många kommer att vända mig ryggen, och många troende i dag kommer att vara mina fiender 

i morgon och kommer att stå upp för att förneka denna sanning. Jag förlåter er på förhand, men om ni 

känner er förtvivlade, hämta styrka från mitt verk; om materialismens läror vill dominera er, hämta ljus 

från mitt ord. Jag förlåter dig redan i förväg, men jag gör dig också medveten i förväg och håller dig 

vaken. 

61 Än en gång säger jag till er att rannsaka er själva noggrant, för på så sätt kommer ni att börja 

känna er lite mer broderliga mot andra, att vara mer medkännande och förstående mot er nästa. I dag är 

du fortfarande avvisad av många av andras handlingar eftersom du glömmer dina egna fel. Men när du 

känner till dina fel och brister kommer du att förstå den kärlek med vilken jag förlåter dig och väntar på 

dig. Då kan du bara säga: "Om min far har förlåtit mig efter att jag har sårat honom så mycket, är det min 

plikt att förlåta mina bröder." 

62 Människan vet inte hur man ser in i sig själv, hur man granskar sina handlingar och tankar. 

63 Andlig förberedelse är vad ni behöver, men om ni agerar enligt mitt ord kommer ni att skapa 

spänning i era bröders liv, eftersom anden kommer att manifestera sig i er med alla sina gåvor och 

krafter. 

64 Sannerligen säger jag er att spiritualismens historia kommer att skrivas i mänsklighetens historia 

med lysande bokstäver. 

65 Gjorde inte Israel sig självt odödligt genom att befria sig från det egyptiska oket? Gjorde inte de 

kristna sig själva odödliga genom kärlek på sitt triumftåg? På samma sätt kommer spiritisterna att göra 

sig odödliga i sin kamp för andens frihet. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 9 
1 På denna dag minns ni mitt intåg i Jerusalem, ni minns den tid då jag levde bland er som Jesus. I 

dag känner ni er starka igen inför mina nya mirakel och ni vittnar offentligt om att denna Mästare är 

samma som talade till er under den andra eran, men jag säger till er att ni inte får glömma vad ni gjorde 

med Jesus, så att ni inte upprepar det i denna tid. Jag visste att efter ert jubel skulle ni försvagas av 

prästernas ord och att era Hosian-sånger snart skulle förvandlas till "korsfäst honom". 

2 Mina barn, ni som inte har känt igen mina tillkännagivanden genom tiderna, och som inte heller 

har hållit er vakna i väntan på att mina profetior ska uppfyllas! 

3 Jag var offerlammet vid den påsk som mitt folk firade. Först senare, när tiden var över, insåg ni 

min undervisning och orsaken till mitt offer, och då grät ni och ångrade er för att ni inte hade insett mig. 

4 Idag befinner ni er i en ny tid av undervisning och stora andliga manifestationer, och Mästaren 

söker i er ande det frö som han planterade i er vid en annan tidpunkt. Ni säger till mig: "Varför känner vi 

inte din närvaro när du är så nära oss?" Och jag svarar dig att du har blivit materialiserad, att du är 

upptagen med vetenskaperna och allt som tillhör världen och glömmer bort din ande. 

Ni berättar för mig att ni har gått vilse och jag berättar för er att jag har kommit för att visa er vägen 

med ljuset från mina läror som kommer att leda er till en tillvaro i en värld av fred. Lyssna på mig och mitt 

ord kommer att väcka dig till ett nytt liv, dina tvivel och rädslor kommer att skingras. Din ande, som bär 

en tung börda, kommer att finna frid när den känner min förlåtelse. 

5 Varför överlåter du inte din sak till mig? Varför skaffar ni er själva rättvisa genom att ta min plats 

som domare? Vet ni inte att ni lever i en tid av prövningar och av att betala av era skulder? Inse att ni alla 

bryter mot min lag och att jag varken har dömt er eller anklagat er offentligt. 

6 Om jag har gett er en fri vilja är det inte för att ni ska kunna döma varandra, utan för att ni ska 

kunna fullända er ande i att praktisera det goda, med stöd av samvetets ljus. 

7 Jag gör er till "arbetare" och ger er mitt kärleksfrö för att så i de sjuka, i de lidande, i de onda; och 

om någon känner sig ovärdig att ta emot det, låt honom komma till mig, så vet jag hur jag ska göra 

honom värdig så att han inte känner sig föraktad. Kalla på er himmelska Moder, hennes gudomliga kärlek 

kommer att hjälpa er i denna kamp och leda er alla till mig. 

8 Jag vill att ni, de människor som jag har undervisat, ska ta på er att leda de nya skaror som 

kommer efter 1950 för att öka mitt folk och vakta så att de kan få näring av det eviga livets bröd som jag 

gjorde med er. 

9 Låt inte Mitt Ord förvrängas; var vaksamma så att dess andliga innebörd alltid bevaras, och se till 

att din tolkning är korrekt. Presentera min sanning och den kommer att ge liv, hälsa och tro till dina 

bröder. Om mitt ord är ett ljus som bryter fram från mig, måste det avslöja sig självt som en fackla i alla 

som känner det. Jag erbjuder dig detta ljus eftersom jag inte vill att du ska leva i mörker. 

10 Fulländar er ande med min visdom, stärk er själva så att ni kämpar för er andliga uppstigning. - Ni 

som saknar alla känslor, känn min smekning så att själviskheten hos varelserna runt omkring er inte 

lämnar skador i era hjärtan. - Du frågar mig: "Varför finns det ingen sann kärlek bland människor? Varför 

praktiserar människor inte sann välgörenhet?" Och jag svarar dig: För att ni har torkat upp den källa av 

kristallklart vatten som jag har placerat i ert hjärta, för att ni har avlägsnat er från uppfyllandet av min 

lag. 

11 Ni har splittrat er och vill inte veta vad era bröder behöver; ni betraktar er själva som främlingar 

även om ni bor under samma tak. Det är därför ni blev förvånade när ni hörde mitt ord, för i det 

manifesterar jag min kärlek, mitt tålamod och min förlåtelse för alla mina barn. 

12 Jag gynnar ingen och jag ber er att enas, att älska varandra och förlåta varandra. Jag har redan 

gett dig tillräckligt med tid för att fundera och börja ett nytt liv. Jag har förlåtit era tidigare misstag och 

jag ger er möjligheten att förvandla er till mina goda lärjungar. 

13 Livets bok öppnas framför dig för att upplysa varje sinne. Studera var och en av dess lektioner, se 

inte hemligheter överallt; idag är allt klart för sinnet. Titta in i de hemliga kamrarna och få veta allt som 
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jag ger dig. Jag vill inte längre vara en obegriplig far för er. Det finns ingen anledning att se mig på detta 

sätt, för alla mina uppenbarelser var inom ramen för er förståelse, och allt jag har uppenbarat för er i rätt 

tid. 

14 Oroa dig inte i onödan, du har allt du tror att du behöver med dig. Jag har placerat mitt ljus i din 

ande och anförtrott dig det som är nödvändigt för att bevara din kropp. Alla element tjänar dig, jag har 

skapat allting för att du ska bli uppfriskad, och allting är användbart om du använder det med måtta. 

Orsaken till era lidanden och bekymmer är en annan: Anden finner ingen frid i denna tomma tillvaro som 

ni har skapat på jorden, och dess rastlöshet meddelar sig till er. Om ni skulle fatta beslut om att verkligen 

förbättra er, hur mycket gott skulle ni då göra er själva och hur skulle ni återfå den frid ni förlorat? 

15 Lärjungar, förbered er på att tala till mänskligheten om kärlek, förlåtelse och rättvisa. Glöm allt 

som tillhör världen för att höja er till fred och fullkomlig kärlek. 

16 Ni har lyssnat till min kallelse och söker mig för att lära er min läxa; vissa ber om det dagliga 

brödet, andra söker mig som läkare och rådgivare. Men en del kommer bara för att undersöka Mitt Ord 

och vill upptäcka någon brist i det, men jag säger till dem: Denna svaga punkt som du söker hittar du inte 

i min undervisning. Om ni å andra sidan tittar in i er själva kommer ni att finna ofullkomligheten där. - De 

som har agerat på detta sätt har inte känt igen min närvaro, eftersom de bara kan tolka mänskliga verk, 

men ännu inte kan förstå Guds budskap. Jag upplyser alla och förlåter deras misstro. 

17 Jag kommer inte att tillåta att ett enda av mina barn går vilse eller ens går vilse. De parasitiska 

växterna förvandlar jag till fruktbärande växter, för alla varelser har skapats för att nå ett mål av 

perfektion. 

18 Jag vill att du ska njuta av mitt arbete med mig. Redan tidigare har jag gjort er delaktiga i mina 

egenskaper eftersom ni är en del av mig. Eftersom allt tillhör mig, gör jag er också till ägare av mitt verk. 

19 Ni andar har alla en gudomlig Fader i mig, och om jag har gett er mänskliga föräldrar i det 

materiella livet var det för att de skulle ge liv åt er kropp och representera er himmelske Fader 

tillsammans med er. Jag har sagt till er: "Ni skall älska Gud över allt skapat", och jag har lagt till: "Du skall 

hedra din far och din mor". Så försumma inte dina plikter. Om du inte tacksamt har erkänt dina föräldrars 

kärlek och du fortfarande har dem kvar i världen, välsigna dem och erkänn deras förtjänster. 

20 Jag vill att ni ska vara troende, att ni ska tro på det andliga livet. Om ni har sett era bröder lämna 

er för den andra världen, tänk inte att de är långt ifrån er eller att ni har förlorat dem för alltid. Om du vill 

återförenas med dem, arbeta, förtjäna meriter, och när du kommer till den andra världen kommer du att 

finna dem där som väntar på dig för att lära dig att leva i den andliga dalen. 

21 Mitt folk, tror ni att det är er Gud som ger detta ord? - Varför tvivlade ni då på mig när ni åkallade 

mig i en smärtsäng och den helande balsamen inte botade er sjukdom på plats? Kom ihåg att jag prövar 

er på många sätt för att jag vill att ni ska vara starka: för om ni är mina lärjungar måste ni klara många 

prövningar för att bli trodda. 

22 Ni är Abrahams, Isaks och Jakobs avkomma, som gav er stora exempel på tro och lydnad.Trots att 

ni har samma ande lyckas ni inte bli som dem.- Jag har alltid prövat mina lärjungar. Hur många gånger 

satte jag inte Peter på prov, och bara i en av dem tvekade han. Men döm honom inte dåligt för denna 

handling, för när hans tro var tänd, var han som en fackla bland människorna, som predikade och 

vittnade om sanningen. 

23 Fördöm inte Thomas; tänk på hur många gånger du har kunnat ta tag i mina verk med dina 

händer och även då tvivlat. Se inte med förakt på Judas Iskariot, den älskade lärjungen som sålde sin 

Mästare för trettio mynt, för aldrig har det funnits en större omvändelse än hans. Jag använde mig av var 

och en av dem för att lämna er lärdomar som skulle tjäna som exempel och som skulle förbli evigt i 

mänsklighetens minne. Efter sin lättja ångrade de sig, ändrade sig och gav sig förbehållslöst åt att fullfölja 

sitt uppdrag. De var sanna apostlar och lämnade ett exempel för alla generationer. 

24 Kom in i den andliga dalen så att du kan förstå mitt ord. När ni lyssnar till min undervisning, 

distanserar ni er från världens bekymmer och låter mitt ljus lysa upp er ande. Jag uppmuntrar er tro och 

vägleder er alltid så att ni kan förbereda er för att njuta av det eviga livet. 
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25 "Vakta och be", säger jag till er om och om igen, men jag vill inte att ni ska vänja er vid dessa råd, 

utan att ni ska tänka på dem och handla efter dem. 

26 Jag säger att ni skall be, för de som inte ber ger sig själva åt överflödiga, materiella och ibland 

vansinniga tankar, som utan att de inser det uppmuntrar och ger näring åt broderskapskrig. Men när du 

ber, sliter ditt tänkande, som om det vore ett svärd av ljus, sönder mörkrets slöjor och frestelsens snaror 

som håller många varelser fångna idag; det mättar din omgivning med andlig kraft och motverkar 

ondskans krafter. 

27 Misströsta inte i kampen och misströsta inte heller om du ännu inte har lyckats. Inse att det är er 

uppgift att kämpa till slutet, men ni måste komma ihåg att endast en mycket liten del av detta arbete 

med att förnya och förandliga mänskligheten kommer att falla på er. 

28 I morgon lämnar du din post och andra kommer att fortsätta ditt arbete. De kommer att ta 

arbetet ett steg längre, och på så sätt kommer mitt ord att uppfyllas från generation till generation. 

29 I slutändan kommer alla grenar att förenas med trädet, alla nationer kommer att förenas till ett 

folk och fred kommer att råda på jorden. 

30 Be, lärjungar, och fullborda er själva i er upphöjelse så att era ord av undervisning och kärlek kan 

finna ett eko i era bröders hjärtan. 

31 I sanning säger jag till er: Om detta folk, förutom att förstå sitt öde, redan skulle fullfölja sin 

uppgift, skulle mänskligheten få nåd genom dess böner. Men ni saknar fortfarande den barmhärtighet 

som krävs för att känna era grannar som sanna bröder, för att i sanning glömma skillnaderna mellan 

raser, språk och trosbekännelser, och dessutom för att ur era hjärtan utplåna varje spår av bitterhet mot 

dem som har sårat er. 

32 Om du lyckas höja dina känslor över ett sådant stort mänskligt elände kommer den mest innerliga 

och uppriktiga vädjan om dina bröder att stiga inom dig, och denna vibration av kärlek, denna renhet i 

dina känslor, kommer att vara de mäktigaste svärd som förstör de mörker som skapats av människornas 

krig och passioner. 

33 Smärtan har förberett er, Israel, i slaveriet har ni renat er själva, därför är ni de lämpligaste att ta 

hand om de lidande. 

34 Vakta, mitt folk, var som fåglarna som förkunnar den nya dagen och väcker dem som sover, så att 

de kan vara de första som tar emot ljuset och sedan säger jag till dem: Han som verkligen älskar er hälsar 

er i detta ögonblick. 

35 Alla som närmar sig för att lyssna till mig kommer att känna mitt ords smekning, de kommer att 

känna sig smorda av min kärlek och översköljda med andliga ting. 

36 Jag är lycklig eftersom jag har sett att ni har lämnat allting för att vara vid mitt bord, och detta för 

att ni vet att mitt ord är ert bröd och er lycka på jorden. 

37 Den här instruktionen kommer in i ditt hjärta där resolutioner om förbättring och ädla känslor har 

fötts. 

38 Om ni har lidit mycket och gråtit tills ni var redo att öppna ert hjärtas dörrar för mig, så säger jag 

er: Den som har lidit mycket har samtidigt försonat sig med sina överträdelser och kommer att få 

förlåtelse. 

39 Ledsna hjärtan, stilla er smärta och kom till mig. Upplys er själva med ert samvetes ljus och 

vandra med glädje på mina lärdomars väg. 

40 Bli frisk i mig, glöm din sorg och kärlek. Den som har kärlek har allt; den som säger "kärlek" säger 

allt. 

41 Men när ni förstår att allt som har kommit från mig är perfekt, harmoniskt och vackert, frågar ni 

er själva: "Varför lever då Guds barn i en värld som förstör och förstör? Vilken kraft driver dem till att 

missbedöma och förstöra, trots att de har sprungit ur Faderns rena källa? Vilka är dessa krafter, och 

varför har Gud, med sin obegränsade makt, inte stoppat de fredsförstörande människornas framfart? 

Varför tillåter han ondska bland människor?" 
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42 Lyssna, lärjungar: Människan har som andliga gåvor fri vilja och samvete; alla kommer till världen 

utrustade med dygder och kan använda dem. I deras ande finns samvetets ljus, men samtidigt som 

kroppen utvecklas utvecklas passionerna, de onda böjelserna, och dessa strider mot dygderna. Gud låter 

detta ske, för utan kamp finns det ingen förtjänst, och detta är därför nödvändigt för att du ska kunna 

stiga upp på den andliga vägen. Vad skulle Guds barns förtjänst vara om de inte kämpade? Vad skulle du 

göra om du levde i en lycklig tillvaro som du längtar efter i världen? Kan du, omgiven av bekvämligheter 

och rikedomar, förvänta dig andliga framsteg? - Ni skulle stå stilla, för där det inte finns någon kamp finns 

det ingen förtjänst. 

43 Men missförstå mig inte, för när jag talar om kamp menar jag det som du utvecklar för att 

övervinna dina svagheter och passioner. Dessa strider är de enda som gör det möjligt för människorna 

att bemästra sin själviskhet och sina materiella begär, så att anden, upplyst av samvetet, kan ta sin rätta 

plats. 

44 Jag godkänner denna inre kamp, men inte den kamp som människor utkämpar i sin strävan efter 

självförhärligande, förblindade av ambition och illvilja. 

45 Brödrakrigens oväsen och skändligheter har utplånat det mänskliga hjärtats känslighet och 

förhindrat att högre känslor som välgörenhet och medkänsla kan manifesteras. 

46 Jag menar inte att alla är sådana, nej, för det finns fortfarande människor som har ömhet, 

medkänsla och kärlek till sin nästa och som går så långt som till att offra sig för att skona dem från det 

onda eller för att befria dem från en prövning. Om vissa människor ger er denna hjälp, vad skulle då inte 

er himmelske Fader göra för er som är hans barn? Hur kan du då tro att han skulle skicka dig smärta och 

förödelse? 

47 Jag är samma Mästare som talade till er under den andra tidsåldern om vägen till himmelriket; 

jag är samma Kristus som förkunnar sanningen genom århundradena, de eviga lärorna som är 

oföränderliga eftersom de är uppenbarelser som kommer från min Ande. 

48 Känn i mig Fadern, ty sannerligen säger jag er: Kristus är ett med Fadern från evighet, innan 

världarna fanns. I den andra tidsåldern blev denna Kristus, som är ett med Gud, människa på jorden i 

Jesu välsignade kropp och blev därmed Guds son, men endast i förhållande till sin mänsklighet, för jag 

säger er återigen att det bara finns en Gud. 

49 Ibland tycker du att jag talar för mycket till dig från anden och glömmer dina mänskliga behov och 

bekymmer. Till detta säger jag: "Sök Guds rike och hans rättfärdighet, så kommer resten att ges till dig. 

Då kommer frid, lugn, förståelse, förlåtelse och kärlek till dig, och i den materiella sfären kommer du att 

ha allt i överflöd. 

50 Jag vet och förstår alla era behov och tar på mig att lindra alla era bekymmer enligt min vilja, och 

om ni ibland känner er besvikna för att jag inte omedelbart gav er det ni bad om, är ni inte mindre 

älskade av Fadern på grund av det; det hände för att det är så fördelaktigt för er. 

51 Många av mina små barn tillskriver sitt lidande till ödets orättvisor och tror att de är bortglömda 

av sin Fader. Nu frågar jag dig: Vad har Mitt Ord tjänat dig till? Tror du att Herren, livets skapare, inte har 

makten att avhjälpa dina sjukdomar, eller att han inte kan hjälpa dig med något materiellt som inte 

hjälper dig i din andliga uppstigning? 

52 Jag beviljar dig bara det som är till ditt bästa. Hur många önskemål gör du som bara skulle ge dig 

nackdelar eller olycka om du fick dem. 

53 Den som litar på Gud och välsignar sitt öde inför honom förbannar aldrig sitt öde och kräver inte 

heller något som han inte får. 

54 När han är fattig eller sjuk och hans hjärta lider, hoppas han förtröstansfullt på sin Herres vilja. 

55 Ibland säger du till mig: "Herre, om jag hade allt, om jag inte saknade något, skulle jag samarbeta 

i ditt andliga arbete och utöva välgörenhet." Men vet att ni som män är nyckfulla och att alla dagens 

resolutioner, eftersom ni inte har något, skulle förändras om jag gav er allt ni önskar. 

56 Endast Guds kärlek till sina barn är oföränderlig. 
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57 Jag vet i förväg att ni skulle gå under om jag gav er rikliga gåvor, för jag känner till era val och 

svagheter. 

58 Jag vet att när en människa har ett överflöd av materiella tillgångar, så fjärmar hon sig från Gud 

eftersom hon ännu inte kan eller är beredd att förstå sin Herre. 

59 Inse hur mycket jag älskar dig och jag glömmer dig inte alls, jag vill bara inte att du ska dö. 

60 Vänd dig bort från världens fåfänga, kom till mig genom övertygelse, genom kärlek, inte genom 

smärta. 

61 Avvik inte från tron när ni är behövande, för om det vore bra för er andliga utveckling att befria er 

från fattigdom skulle jag ge er allt i överflöd. 

62 Kom ihåg att Fadern styr sina barns öden med högsta rättvisa och fulländning. 

63 Detta är tider av prövningar, smärta och bitterhet, tider då mänskligheten lider av 

konsekvenserna av så mycket ömsesidigt hat och illvilja. 

64 Se slagfälten där allt du hör är vapenbruset och de sårades skrik av ångest, bergen av lemlästade 

lik som tidigare var unga människors starka kroppar. Kan du föreställa dig dem när de omfamnade sin 

mamma, sin make eller sin son för sista gången? Vem kan mäta smärtan i dessa avsked som inte själv har 

druckit denna bägare? 

65 Tusentals och åter tusentals ångestfyllda föräldrar, fruar och barn har sett sina nära och kära ge 

sig ut på krigets, hatets och hämndens fält, tvingade av girigheten och arrogansen hos några få 

människor utan ljus och utan kärlek till sina grannar. 

66 Dessa legioner av unga och kraftfulla män har inte kunnat återvända till sina hem eftersom de har 

lämnats sönderslagna på fälten; men se, jorden, moder jord, mer barmhärtig än de män som styr 

nationerna och tror att de är herrar över sina medmänniskors liv, har öppnat sitt sköte för att ta emot 

dem och kärleksfullt täcka dem. 

67 Se karavanerna med män i alla åldrar, kvinnor och barn som flyr undan förstörelsen och tröttsamt 

söker skydd och fred. Deras fötter är redan blåslagna och blödande, deras hjärtan kan inte längre stå 

emot smärtan, men ändå finns en gnista av hopp kvar i djupet av deras varelse. 

68 Be, människor, be för dem och min ömhet, förenad med era tankar, kommer att sänka sig över 

dem för att skydda dem och täcka dem med min kärleksmantel. 

69 Tänk på orsaken till broderskapskrig och på den förstörelse de orsakar, och du kommer att inse 

att du inte är så eländig som du tror. Då kommer era klagomål att upphöra och ni kommer inte längre att 

säga till mig: "Herre, jag är den mest eländiga på jorden, är det för att du har glömt mig?" 

70 Se hur krig förstör allt! 

71 Se på dessa åldrade föräldrar som väntar på att deras älskade ska återvända; hungern pulserar 

vid deras portar och ensamheten är deras följeslagare. 

72 De som hade tillräckligt med kraft för att gå flydde, de invaliderna fick stanna kvar och acceptera 

vad som hände med dem. Deras dystra tankar blev bara ljusare när de bad mig i sin bön: "Herre, lämna 

mig inte. 

73 Endast jag känner till den smärta som mammor som överges av människornas ondska döljer. 

74 Jag är den enda som berättar för dem i tystnaden och ensamheten i deras liv att de inte är 

övergivna i mitt rike. 

75 Be, mitt folk, och tänk på den arrogans och ambition som gror i hjärnorna på män som har 

orsakat ruin, förtvivlan och död för andra som inte bär skulden. 

76 Mitt folk, tycker ni fortfarande, efter att ha funderat över mina ord, att ni är de mest olyckliga på 

jorden? Du svarar Mig: "Nej, Mästare, vi gjorde fel eftersom vi glömde de andra och bara tänkte på oss 

själva och trodde att kampen för det dagliga brödet var den bittraste bägare man kunde dricka." 

77 Till detta säger jag er att ni måste känna er rika eftersom ni hör det gudomliga ordet som ger er 

näring och styrka, och ni har fortfarande lite lugn och ro. 

78 Du kan fortfarande räkna med några dagar av vila, men även detta hörn av jorden kommer att 

skakas av smärta, så det kommer inte att finnas någon plats kvar i denna värld som inte har blivit renad. 
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79 Allt som min apostel Johannes berättade för er uppfylls nu ord för ord och händelse för händelse. 

80 Alla dessa tecken, prövningar och problem som mänskligheten lider av är det mest påtagliga 

beviset på att en tidsålder nu går mot sitt slut för att ge plats åt en ny tidsålder. Det är inte första gången 

som sådana händelser har inträffat för er, men om ni förstod mig och var förberedda skulle ni ta detta 

övergångsskede med lugn och utan förskräckelse. 

81 Du närmar dig nu mitten av ett århundrade och har upplevt många saker. Vilka överraskningar, 

händelser och prövningar väntar dig under det kommande halvseklet? 

82 Jag säger bara till er vad jag många gånger har sagt till Mina apostlar i den andra eran: "Vakta och 

be, så att ni inte faller i frestelse!" 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 10 
1 Svara på samvetsfrågorna i denna välsignade stund, för det är dags för domen. 

2 Du står inför din domare, för det är nödvändigt att jag för ett ögonblick berör dig med min 

rättvisa; men sannerligen säger jag dig att min dom är kärleksfull och rättvis. 

3 Jag ger er stora bevis hela tiden när jag bor bland er. Varför tror ni inte alla på mig? Vill du att jag 

ska överlåta dig till den mänskliga ondskans godtycke? - Gå inte in på världens vägar. Kom till mig, jag är 

vägen som leder dig till sann lycka. 

4 Jag har anförtrott er nation ett fredsuppdrag och inte ett krigsuppdrag.Förstå att mitt gudomliga 

ord återges i den, i vilket jag har uppenbarat för er att det nya Jerusalem finns i den andliga dalen.Och till 

den (det nya Jerusalem) måste alla andar gå in genom andlig högre utveckling och bli dess invånare. 

5 Än i dag visar ni mig era spannmålskorgar med lite utsäde, och det beror på att ni inte använder 

de fält som jag gradvis ger er. Dina bröder dör inför dina ögon och du förblir oberörd. 

6 Tror ni inte att ni på detta sätt döljer min lag? Ni vet mycket väl att det är ni som för länge sedan 

slöt ett förbund med mig, ett förbund som förblev skrivet i Livets bok. 

7 Ditt hjärta bekänner att du fortfarande är som en soldat som är uppgiven. 

8 Lyssna på mig, människor, för prövningarna kommer att komma och de kommer att väcka er och 

ge er det stål ni saknar. 

9 Det är nödvändigt att er tro och kunskap blir stor så att ni förstår att ni i det här livet måste vara 

fredens väktare genom era tankar och böner. 

10 Ett nytt år börjar för dig, och du ska redovisa det för mig. Jag ger er denna tid för er förberedelse 

och för er kamp. 

11 När ni förbereder er kommer ni inte att gråta eller känna smärta i era hjärtan. Men utmana inte 

min rättvisa genom olydnad, för då kommer ni säkert att få dricka bitterhetens bägare. 

12 Bli mina arbetare, för fälten väntar på ert kärleksfrö. Elia, den outtröttlige herden, har redan 

förberett stigarna och åkrarna så att ni kan ta era redskap och börja bearbeta åkrarna. 

13 Ditt arbete är mycket känsligt, men det är varken svårt eller tröttsamt. Inför min rättvisas 

vitglödgade sol kommer Marias modersmantel alltid att vara som ett välgörande moln och ge dig sitt 

himmelska skydd, medan min röst, som fåglarnas trillande och kuttrande, kommer att glädja dig och göra 

ditt arbete behagligt. 

14 Älskade lärjungar, Min Röst har outtröttligt talat till er under den tredje eran, Mitt Ord har visat 

sig som en lysande fyr som visar vägen för de vilsna skeppsbrutna. 

15 Jag har gett er den andliga kraften genom min undervisning, inte bara för att uthärda den här 

världens växlingar, utan också för att uppfylla den andliga uppgift som ni har åtagit er i denna tid. 

16 Alla kommer inte att välkomna dig med öppna armar när du sprider min undervisning; vissa 

kommer att sätta upp snaror för att få dig på fall. 

17 Kampen kommer att bryta ut, för precis som det finns de som har makten att göra det goda, finns 

det de som har makten att göra det onda. 

18 Jag renar er och förbereder er andligt och fysiskt så att ni kan förstå Faderns inspiration och 

senare ge den till era bröder i samma renhet som jag gav den till er. 

19 Du kommer att bevisa att denna undervisning inte är en teori, att den inte är hämtad från 

böckerna, att den i sin sanning innehåller den Helige Andes budskap. 

20 Jag gör er redo, för livet på jorden kommer att förändras varje dag, och det som är "fred" i dag 

kommer att vara krig i morgon; det som för människorna framstår som "ljus" i dag kommer att få dem att 

gå vilse i morgon. Mänskligheten förbereder sina många vapen för strid; har ni era vapen redo? 

21 I bön och genom att praktisera min undervisning kommer människor att finna ljuset. Mina nya 

soldater kommer att finna styrka genom att handla i enlighet med min lag, och när dagarna av smärta 

kommer kommer ni att förenas för att uppmuntra er själva och be för alla. 
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22 Min lag kommer att vara räddningens ark i denna tid. I sanning säger jag er: När flodens vatten av 

ondska, smärta och elände släpps loss kommer folk från andra nationer att komma i långa tåg till detta 

land, lockade av dess andlighet, gästfrihet och fred.Och när de har lärt känna denna uppenbarelse och 

tror på vad jag har talat som den Helige Ande vid min nya tillkomst, kommer jag att kalla dem också 

"israeliter enligt Anden". Bland dessa skaror kommer det att finnas mina budbärare som jag kommer att 

skicka tillbaka till sina nationer för att föra det gudomliga budskapet i mitt ord till sina bröder. Men alla 

kommer inte till denna nation för att få veta den undervisning som jag gav er, för många kommer att ta 

emot den andligt. 

23 Ni kommer då att se hur många som aldrig har hört mig, liksom de stora apostlarna, kommer att 

resa sig upp fulla av tro, kärlek och iver, utan att ta hänsyn till rädslor och fördomar som ni inte har 

kunnat övervinna, och de kommer att gå in varhelst en dörr öppnas för att vittna om mitt ord. De 

kommer inte att vara rädda för sekter och religioner, för istället för att betrakta dem som fiender 

kommer de att betrakta dem som bröder. 

24 Se inte på någon på den här vägen som en främling, ta emot era bröder med öppna hjärtan och 

ge dem den undervisning jag har gett er. 

25 Senare, när mina budbärare har spridits ut över världen, kommer de alla att känna sig enade i sitt 

uppdrag. 

26 "Arbetaren" kommer att odla jorden, dra en ränna och lägga sin säd i den, med tro och längtan 

efter att få en riklig skörd. Men Mästaren säger till dig: kom alltid ihåg att välja en lämplig jord så att fröet 

inte misslyckas. Du kommer alltid att skörda frukter som motsvarar den kärlek som du har odlat dem 

med. 

27 Ni kommer alla att kunna vara "arbetare på mina fält", men det är nödvändigt att känna och 

förstå denna uppgift i förväg. 

28 Detta arbete är att ta bort det mörka bandaget från de okunniga och fanatikerna, att lära dem att 

jag är den ende Gud som alla måste tjäna. Jag förbereder er för att visa er som ett exempel för andra, 

eftersom ni kunde öppna era ögon för ljuset och ödmjukt bekänna att ni var okunniga. 

29 Genom er kommer jag att så mitt frö och senare skörda frukterna av uppfyllandet av min lag. Era 

bröder kommer att fråga er hur ni fick denna undervisning, vad som var karaktären på mina 

proklamationer och varför ni följer denna väg; och på varje fråga ska ni svara med absolut sanning. För 

om ni inte vet hur ni ska försvara er med sanningen, kommer ni inte att vara starka och kommer att stå 

som förlorare; då kommer fröet inte att kunna gro. 

30 Jag vill inte att ni ska vara oförmögna att skörda i slutet av striden efter att ni har vänt er bort från 

världens frestelser för att höra mig och blivit kallade mina lärjungar. Det skulle inte vara rättvist om ni 

skulle skörda besvikelse och bitterhet bara för att ni inte lärde er i tid att försvara Mitt verk genom att 

studera och utforska det för att kunna möta prövningarna. 

31 Min undervisning är en enda lära, som på ett klokt sätt har förmedlats i många olika former så att 

ni kan förstå den, och som ni inte har något att tillägga. Och även om det är en lag vill jag inte tvinga den 

på er, för ni skulle falla in i hyckleri; ni skulle visa upp uppfyllelse medan ni skulle bryta mot min lag med 

era handlingar. 

32 Jag har placerat samvetet i din varelse för att det ska vara en vägledare på alla dina vägar, 

eftersom samvetet kan skilja det goda från det onda och det rättvisa från det orättfärdiga. Med detta ljus 

kan du inte bli lurad och du kan inte heller kallas okunnig. Hur skulle spiritisten kunna lura sin granne 

eller försöka lura sig själv om han känner till sanningen? 

33 Under den andra epoken kom en rik ung man fram till Jesus och sade till honom: "Mästare, jag 

tror att jag förtjänar det rike som du lovar, för jag handlar enligt din undervisning." Jesus frågade honom: 

"Uppfyller du lagen?" Den unge mannen svarade: "Ja, Herre, jag fastar, behandlar mina bröder väl, gör 

inget ont mot någon och ger en del av min förmögenhet för att stödja templet." Då sade Jesus till 

honom: "Om du vill följa mig, så ge de fattiga vad du har och följ mig." - Men det var så mycket som 
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ungdomen ägde att han inte ville ge upp sina rikedomar och föredrog att skilja sig från Herren. Han 

trodde att han var fulländad och lurade sig själv. 

34 Hur ofta har jag inte sagt till er: öva på aktiv grannkärlek, låt denna dygd bli uppenbar, men bär 

den inte för att visa upp den, för då är den inte längre osjälvisk hjälp och ni lurar er själva. 

35 Lärjungar, om ni inte vill hamna i fel när ni praktiserar min lära, granska era handlingar med hjälp 

av ert samvete; om det anklagar er, granska er själva från grunden och uppåt, hitta felet och rätta till det. 

Samvetet är en spegel där du kan se om du är uppriktig eller inte. 

36 Spiritualisten bör kännas igen på sina handlingar, som för att vara äkta måste vara dikterade av 

samvetet. Den som agerar på detta sätt kommer att känna sig berättigad i sin ande att kalla sig min 

lärjunge. 

37 Vem skulle kunna lura mig? - Ingen. Men jag bedömer dig inte efter vad du gör, utan efter den 

avsikt med vilken du gör det. Jag är i ditt samvete och bortom det. Tror du att jag inte kan känna till dina 

handlingar och deras avsikt? 

38 Förbered er för strid så att mitt folk inte missförstås på grund av era dåliga handlingar, för ofta 

kommer erkännandet eller icke-erkännandet av min lära att bero på er. Men jag frågar dig: Vad skulle 

kunna skymma mitt ord, eftersom det är själva sanningen, eftersom det är renhet och fulländning? - 

Ingenting. Men genom din brist på uppfyllelse kan du mycket väl missa möjligheter att tjäna pengar och 

höja din anda. 

39 Om någon inte känner till min sanning är det för att han inte har kommit för att dricka från 

visdomens källa, som är mitt ord och som flödar över med sitt kristallklara vatten för alla törstiga. 

40 Den sanning som jag uppenbarade för de första, för patriarkerna, profeterna och de rättfärdiga, 

är densamma som jag presenterar för er i dag, för min undervisning som ni tar emot är lagen för alla 

tider. Jag lär dig bara vägen så att du kan fortsätta ditt livs resa mot målet. 

41 Lärjungar, här är Mitt Ord i vilket ni alltid kommer att finna Min Sanning.Men om ni ger felaktiga 

eller komplicerade tolkningar, om ni ändrar Min Läran eller ger en förvirrad presentation av den till de 

(andligt) behövande, kommer ni att skörda en dålig skörd. 

42 Var försiktiga med hur ni förmedlar min undervisning och hur ni talar om den, för ni är ansvariga 

för ett mycket stort arv. 

43 Jag äger fröet, ni är arbetarna, se till att det gror, blommar och bär frukt så som jag har lärt er. 

44 Känn er dock inte som tjänare eller slavar. Känn dig fri att älska och arbeta inom My Work. Jag är 

ljuset som lyser upp vägarna och ni är de som väljer vägen. 

45 Om någon går som en blind man och inte ser detta ljus, om någon är trög och därför inte finner 

det, om någon avviker från vägen, så klandra inte mig, för var ni än befinner er kommer jag att tala till er i 

olika former. Inse att den som vill hitta mig måste anstränga sig. 

46 Mitt ord kommer in i ditt hjärta som vete kommer in i bördig jord, och när du tar emot det måste 

du få det att blomma och föröka sig. 

47 Studera detta ord så att ni kan känna till dess innehåll och handla utifrån det så att ni kan inse 

dess värde; och behåll inte kunskapen ni får genom att studera bara för er själva, utan gör den känd för 

mänskligheten. Du kommer att se med glädje att dina bröder tar emot den väl, och du kommer att se hur 

de vaknar till kärlek och tro. 

48 Efter denna tid kommer människor att komma till er i sökandet efter min undervisning, och utan 

att ha hört mitt ord förmedlat genom "munspelarna" kommer de att veta att jag har kommit igen och de 

kommer att vara säkra på att jag har talat till mänskligheten i denna form. 

49 Det ögonblick kommer när Mitt Ord kommer att spridas till alla nationer, och Mina bud som ges 

vid denna tid kommer att få liv och styrka genom alla tider. Alla som förbereder sig kommer att känna 

min närvaro i sin ande, och slutligen kommer människan att lyda min lag. Den fria viljan kommer att 

förstås rätt av honom, och han kommer att utföra rättfärdiga gärningar inom ramen för min gudomliga 

lag. 
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50 Än en gång lämnar jag spåren till dig så att du kan följa mig. När du ger dig ut på jakt efter 

människor för att föra ut de goda nyheterna ska du inte be dem att lyssna på dig. 

Bär din uppgift med värdighet, och de som tror dig kommer att bli de som jag har valt att göra dem till 

mina lärjungar. - Rykten kommer att cirkulera om att Mästaren har återvänt för att kalla sina nya 

apostlar, och ni kommer att vittna om dessa manifestationer och avslöja för dem att även ni har återvänt 

till jorden, ni som var med mig under den andra eran och hörde mitt ord i Galiléen och Judéen. Men om 

de tvivlar på dig, säg till dem att de ska tänka på mina ord och på de profetior som mina apostlar har fått, 

så kommer de att veta att detta är sanningen. 

51 Till er som hör mig ger jag mitt ord genom röstbärarnas förmedling; senare kommer andra 

generationer som kommer att studera allt det jag har talat och som kommer att bevaras i tryck och fylla 

tjocka volymer. 

52 Jag är Livet och jag besjälar dig i varje ögonblick, men jag måste kämpa mot dina idéer och tankar. 

Era verk ger er smärta och död och ni vet inte hur ni ska söka mig för att bli starka i det goda. Varför 

kommer ni inte till mig? Vem har åkallat mig och inte känt min närvaro? hur mycket jag älskar dig och 

alltid har älskat dig! Redan innan jag skapade dig älskade jag dig i mig, och från det ögonblick då du kom 

ut ur min Ande fick du mina gåvor och mina bud för alla tider. 

53 Den jord som du vandrar över idag är inte ditt eviga hem, är inte löftets land.Därför längtar du 

alltid efter ett annat, högre liv, du strävar efter fulländning, för det kommer till dig som ett evigt arv.Det 

är det upphöjda tillstånd som din ande kommer att nå efter stora strider. Var inte nöjda med jordiska 

ting, för ni vet att ni är förutbestämda att lära känna det fullkomliga, andliga livet, med alla dess nåder 

och skönheter. 

54 Förvänta er inte att era bröder ska förnya sig själva enbart genom Mitt gudomliga verk, utan att 

ha kämpat för det. Din uppgift är att arbeta för att bygga grunden för en ny mänsklighet som älskar och 

lyder min lag. Bön är ditt bästa vapen för detta. 

55 Jag talar till alla människors sinnen och hjärtan; jag vårdar dem och det kommer en tid då de 

kommer att kunna förbinda sig med mig från ande till ande, och då kommer det inte att finnas några 

hemligheter mellan Fadern och Sonen. Förbered er på den tid då jag inte längre kommer att göra mig 

känd genom det mänskliga sinnet. 

56 Skriv ner Mitt Ord för kommande generationer och akta er för att inte utföra Mina order på rätt 

sätt. Jag vill inte att mina nya lärjungar, de som bara kommer att lära känna mitt ord genom Skrifterna, 

ska finna brister i min undervisning på grund av din brist på förberedelser. Det är min vilja att allt innehåll 

och all sanning i mitt verk ska finnas på dessa sidor. I den här boken som jag har anförtrott er har jag 

förenat Mitt Ord som uppenbarats i tre gånger, och allt som har förblivit dolt eller höljt i mysterier 

kommer ni att förstå när ni förenar er från ande till ande med Min Gudomlighet. 

57 I sanning säger jag er att om ni tror att min manifestation i denna tid inte är en händelse och att 

mitt arbete kommer att upphöra när ni försvinner, så har ni ingen aning om dess omfattning, och ni har 

inte heller sett ljuset från det sjätte inseglet som upplyser och upplyser allt skapat och markerar ett nytt 

stadium för andens fulländning. 

58 Om du skulle se din andes ödmjukhet när du hörde mitt ord, skulle din "materia" förenas med 

samma för att bilda en enda vilja.Men kroppens skal är ett hinder för dina andliga framsteg. Se i denna 

kamp och i den de nödvändiga förtjänsterna för din andliga uppstigning. 

59 När du känner dig deprimerad av livets prövningar, håll dig fast vid mig så kommer du att vara 

stark och ingen kan förstöra din frid eller beröva dig ditt arv. 

60 Jag vill se dig alltid brinna i din kärlek, så att du inte är som gravarna som bara är varma så länge 

solen sänder ner sina strålar och svalnar igen mot kvällen när den gömmer sig. 

61 Bli inte bara rörda när ni hör mitt ord, utan älska mig och älska varandra alltid, så som jag älskar 

er. 

62 I tacksamma hjärtan har jag hört denna bön: "Herre, du ger oss outtröttligt så många fördelar." 

Men jag säger er: Jag är din Fader och jag ser dina behov. Hur skulle Min Ande inte kunna bli rörd i din 
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bön? Jag har tröstat dig i din sängkammares ensamhet och upplyst dig så att din andliga bön kan vara till 

nytta. 

63 Jag lämnar en minnesbok i mina lärjungars hjärtan så att efter 1950, när mitt ord inte längre hörs 

genom det mänskliga sinnet, kommer det att vara de som för fram mitt budskap till mänskligheten. 

64 Hur många lärdomar har ni inte hört och lärt er i dessa oansenliga bönehus där Mitt Ord gör sig 

känt, även om det inte finns några riter, altare eller bilder i dem; här har ni inte längre känt tomhet i era 

hjärtan. 

65 Välsignade är ni som har lyssnat till mig med mildhet och ödmjukhet, för i morgon kommer ni att 

förvåna folkmassorna med den djupa innebörden av ert ord. 

66 Lärjungar, nu är det dags för er att erkänna storheten och renheten i Mitt verk så att när ni 

förkunnar det i framtiden kommer era handlingar att vara i enlighet med Min undervisning. 

67 Folkmassorna närmar sig detta folk; var beredda; jag vill inte att de ska överraska er genom att 

göra orättvist, för de kan säga: "Är dessa Herrens nya lärjungar?" 

68 Efter att jag har talat så mycket till er vill jag inte att de ska finna er spannmålsbod tom på goda 

gärningar. 

69 Du kommer att bli undersökt imorgon och prövad av män som vill se dig försvagad för att anklaga 

dig och förneka min sanning. 

70 Förvänta er inte att enbart Mitt Ord skrivet i böcker ska utföra miraklet att omvända 

mänskligheten; det är nödvändigt att stora soldater för Min Sak reser sig för att försegla och bekräfta 

Min Sanning med sin tro, sitt mod och sin kärlek som vapen. 

71 Det kommer inte att vara nödvändigt att fråga om vägen är fri eller inte, och du behöver inte 

heller gå på jakt efter folkmassorna, för jag kommer att ta på mig att placera de behövande på din väg. 

72 Det är nödvändigt att det uppstår människor bland mänskligheten som erkänner min lags storhet 

och får den att erkännas. 

73 Ni som har hört mig i denna tid - var stora genom ödmjukhet, genom Mitt Ord, genom er dygd 

och ert goda uppfyllande av Min Lag! Men tro inte att du kommer att bli den störste bland mänskligheten 

för att du har hört mig. Hur många av dem som är långt ifrån min undervisning kommer den dag de hör 

dig att få höra att ditt vittnesbörd kommer att räcka till för att utföra större verk än dina egna. 

Du kommer att glädja dig mycket över detta, för dessa verk kommer att vara frukten av din 

fullbordan. 

74 Nu stärker jag er och sluter de sår som mänskligheten brukade tillfoga er, så att ni har det stål 

som behövs när striden börjar. 

75 Var medveten om att ljuset från det sjätte inseglet lyser upp dig, den sjätte ljusstaken lyser upp 

mänskligheten; men även om alla är upplysta av detta ljus blir vissa medvetna om att de lever i en 

meningsfull tid, medan andra låter all undervisning passera obeaktat. 

76 Om ni alla har skapats lika, varför har ni då inte alla en tro? - På grund av din fria vilja och din 

andes olika utveckling. Medan vissa hoppas på att ett högre ljus och en högre makt ska vägleda dem, litar 

andra på vad de tror är deras egna krafter, och när de saknar dem känner de sig vilsna. 

77 För länge sedan kom er ande ut från mig, men alla har inte gått framåt på samma sätt på den 

andliga utvecklingens väg. 

78 Alla öden är olika, även om de leder till samma mål. För vissa är dessa prövningar förbehållna, för 

andra är de förbehållna. En varelse går åt ett håll och en annan åt ett annat. Ni kom inte alla till i samma 

ögonblick, och ni kommer inte heller att återvända samtidigt. Vissa går före, andra bakom, men målet 

väntar på er alla. Ingen vet vem som är nära den och vem som vandrar långt ifrån den, för ni är 

fortfarande för små för att ha denna kunskap; ni är människor och er fåfänga skulle bli er undergång. 

79 Fadern säger till er alla att hålla ut, och till dem som har tro säger han att de ska lysa upp vägen 

för dem som vandrar i mörkret. 

80 Fundera djupt över ditt liv och du kommer att se att du ibland har gått kraftfullt, ibland långsamt, 

ibland har du fallit och sedan stigit upp igen tills du till slut har lyckats ta ett säkrare och fastare steg. 
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81 Jag är den enda som känner till din utveckling, även om jag måste säga dig att den verkligt 

överlägsna anden känner till sin utveckling utan att vara inbilsk. 

82 Genom intuitionens gåva kan du veta om din gång är alltför långsam eller om du är i hisnande 

steg, om du har stannat eller om du enligt din åsikt har fått ett fast fotfäste. 

83 Det är genom ditt samvete som du kan veta om den väg du går är tillåten eller om du har missat 

den. 

84 För att lämna ett välgörande spår av din väg genom världen till dem som kommer efter dig är det 

nödvändigt att du uppfyller min lag; med den kommer du att lämna stora verk, och ditt minne och 

exempel kommer att vara outplånliga. 

85 Lärjungar, jag är lärkan under vars vingar ni lever som fågelungar. Jag säger också att det sjätte 

inseglet är det enda som är öppet och upplyser er i denna tid. 

86 Inse att många av Mina arbetare, som var Spiritualismens första lärjungar, har fallit in i det 

allvarliga misstaget att tro att sigillerna är församlingslokaler, att sigillerna har lossats i denna nation och 

att de är deras ägare. 

87 Jag får dem att känna min rättvisa oavbrutet, för de är i denna tid som förstfödda som jag kallade 

och bjöd in till mitt bord, till vilka jag hade reserverat mitt kärleksord. De går på världens gator med sina 

gåvor och uppdrag utan att vilja veta vad de bär med sig. De tror att de uppfyller min lag och fördömer 

sina bröder. 

88 De vet inte vart de är på väg, och de anar inte heller storheten i mitt arbete, och när jag kallade 

dem att höra mig ovanför det mänskliga sinnet och frågade dem: "Tror ni på min närvaro i denna form?", 

förnekade många av dem mig. 

89 Jag har sagt till dem: Visa mig era många anhängare, räkna upp de mirakel som ni har utfört, men 

de har visat mig mycket lite frukt. Jag pekade på de stora folkmassor som samlas där Mitt Ord hörs, de 

otaliga vittnesmålen om Min kraft, och påminde dem om att "Trädet kommer att kännas igen på sina 

frukter". - Detta är det sjätte inseglet under vars ljus ni alla måste följa mig. Idag upplyser den sjätte 

ljusstaken, som är det gudomliga ordet, er. 

90 Se, bland mitt folk finns tvivlets barn och trons barn, de som förnekar mig och de som följer mig: 

Den ena är materialistisk och den andra strävar efter andlighet. Detta är huvudorsaken till att ni är oense 

under denna tid. 

91 Men min undervisning är lika ljus som dagens ljus. 

92 Guds lamm lossade förseglingarna, och det är bara det som kan försegla dem på nytt. 

93 Det nya Jerusalem finns inte i denna nation, inte heller i någon annan; denna stad är andlig, även 

om ni kommer att kunna bebo den från och med nu. 

94 Det är inte Elia som lossade sigillen, utan han var en föregångare så att det sjätte sigillet skulle 

lossas och uppenbaras i sinom tid. Elia representerar det sjätte inseglet och hans uppdrag är mycket 

högtstående; han avslöjade för er att en ny tid av uppenbarelse började för er. 

95 De sju kyrkorna i Asien, som var helgedomar där mina apostlars röst ljöd som ett budskap till alla 

generationer av nationer, är en vacker bild av De sju seglens bok. 

96 Roque Rojas kom till världen med uppdraget att vara det första kommunikationsorganet genom 

vilket Elias kallade den tredje tidens första arbetare, och bland dem som först fick uppdrag uppstod en 

jungfru med den andlighet och hängivenhet som krävs för att miraklet med Min manifestation genom 

det mänskliga sinnet skulle kunna äga rum i henne. Sedan dess, och genom denna förmedling, har Mitt 

Ord angett perioden för denna manifestation, som började med Elias' manifestation och som kommer att 

pågå från 1866 till 1950. 

97 Många organ för förståelse har förberetts för att ni ska få mitt outtömliga ord, som är källan till 

visdom och uppenbarelser fram till sista ögonblicket av min manifestation. 

98 Senare kommer tiden för förandligande, och även om ni inte längre kommer att höra mitt ord, 

kommer ni att känna mig närmare er. 
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99 Oavsett om vissa är väl förberedda och andra är dåligt förberedda kommer jag att fortsätta att 

komma ner för att göra mig känd. På grund av vissa människors goda avsikter och andras bristande 

förberedelser kommer Min Ande att vara närvarande i denna form fram till 1950, för ingenting kommer 

att kunna hindra Min vilja från att uppfyllas. 

100 Men de som lägger till något främmande till denna mat och ger folkmassorna vatten att dricka 

som inte är kristallklart och rent kommer att få stå till svars inför mig. 

101 Det är min vilja att ni återvänder till de platser där ni har misslyckats med att utföra någon 

uppgift. 

102 Vägarna är banade, fälten väntar på utsädet. Gör er redo och låt er kampens timme komma. Då 

kommer ni att omfamna varandra som bröder, ni kommer att ge er iväg och låta min vilja uppfyllas i er. 

103 Glöm inte att mitt verk är rent och att ni kommer att älska det till slutet. 

104 Du ska utöva aktiv välgörenhet under hela din livsresa, det är din uppgift. Du har många andliga 

gåvor för att hjälpa osjälviskt på olika sätt. Om ni vet hur ni ska förbereda er kan ni klara det som ni anser 

vara omöjligt. 

105 Den kärleksaktivitet som du utför med ett mynt - även om den också är en kärleksaktivitet - 

kommer ändå att vara den mindre upphöjda. 

106 Kärlek, förlåtelse och fred måste ni föra in i era bröders hjärtan. 

107 Jag vill inte längre ha fariséer och hycklare skyddade i min lag. Jag vill ha lärjungar som känner 

sina medmänniskors smärta. Jag kommer att förlåta alla som ångrar sig, oavsett vilken sekt eller religion 

de bekänner sig till, och jag kommer att visa dem tydligt den sanna vägen. 

108 Välsignade är de som för mina läror till främmande länder, för min lag och mina skyddsänglar 

kommer att skydda dem. Jag har berättat för er att ett stort område kan räddas genom en av mina barn 

som är utrustad. Gör er värda denna nåd och jag kommer att ge er många saker. 

109 Jag talar till er på många olika sätt så att mitt ord stärker er och ni inte blir svaga när ni behöver 

tron som mest. 

110 Älska varandra när ni är tillsammans, älska varandra när ni är långt ifrån varandra, så kommer 

Faderns välsignelse att sänka sig över detta broderskap. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 11 
1 Mänsklighet, sök din lycka i din himmelske Faders kärlek, för sannerligen säger jag er att 

föreningen med Gud kommer att få er att känna lycka i er ande. 

2 När människan går in på den andliga vägen har hon äntligen funnit vägen till lycka. Lärjungar, 

förstå underverket av att kunna ha och känna himmelriket i er ande! 

3 Återigen ger jag er lektioner genom kärlekens undervisning, för även om ni håller på att lära er 

livets lektioner, som är en skola för er, har ni inte förstått allt som det avslöjar för er på er väg. 

4 Mina älskade barn, ni som klagar som vilsna får och ropar med en rädd röst efter er herde! Om du 

blundar för den verklighet som omger dig slutar du med att tro att jag är orsaken till allt ditt elände på 

jorden; andra tror att jag är likgiltig för deras väl och ve. 

5 Så otacksamma ni är när ni tänker på er Fader på detta sätt, och så orättvisa när ni dömer min 

perfekta rättvisa! 

6 Tror du att jag inte hör dig när du säger att du bara livnär dig på bitterhet, att den värld du lever i 

är en värld utan lycka och att det liv du lever inte har något existensberättigande? 

7 Du känner mig bara när du tror att jag torterar dig, att jag förnekar dig all barmhärtighet, och du 

glömmer din Faders ömhet och godhet; du klagar över ditt liv i stället för att välsigna hans välsignelser. 

8 Detta beror på att du blundar för sanningen och bara ser lidande och tårar i din omgivning och 

faller ner i förtvivlan eftersom du tror att allt kommer att förbli utan belöning. 

9 Hur annorlunda skulle inte ditt liv vara om du i stället för detta uppror, denna brist på förståelse, 

varje dag först tänkte på att välsigna din Fader, och om dina första ord var tacksägelser för så många 

fördelar som hans kärlek ger dig! Men ni kan inte längre känna dessa dygder eftersom köttet har stört er 

ande och ni har glömt min undervisning; därför talar jag till er om dessa känslor som ni har bannlyst från 

ert hjärta. 

10 Ödet har den barmhärtighet som Gud har lagt in i det. Människornas öde är fullt av gudomlig 

godhet. 

11 Ofta hittar du inte denna godhet eftersom du inte vet hur du ska leta efter den. 

12 Om du väljer en hård och bitter väg inom det öde som jag har utstakat för varje ande, kommer 

jag att försöka mjuka upp den, men aldrig öka dess bitterhet. 

13 Människor behöver varandra i världen, ingen är för mycket och ingen är för lite. Alla liv är 

nödvändiga för varandra för att fullborda och harmonisera sin existens. 

14 De fattiga behöver de rika och de rika behöver de fattiga. De onda behöver de goda och de 

sistnämnda de förstnämnda. De okunniga behöver de kunniga och de kunniga behöver de okunniga. De 

små behöver de äldre och dessa behöver i sin tur barnen. 

15 Var och en av er har av Guds vishet placerats i denna värld på er plats och nära den som ni ska 

vara tillsammans med. Varje person tilldelas en cirkel där han ska leva och där det finns inkarnerade och 

disinkarnerade andar som han ska leva med. 

16 På så sätt kommer du gradvis, var och en på sitt eget sätt, att möta alla dem som har till uppgift 

att lära dig den kärlek som lyfter dig; från andra kommer du att få lida smärta som renar dig. Vissa 

kommer att ge dig lidande för att du behöver det, medan andra kommer att ge dig sin kärlek för att 

kompensera för din bitterhet, men alla har ett budskap till dig, en undervisning som du måste förstå och 

använda dig av. 

17 Jag säger er än en gång att ni inte har förstått det budskap som varje varelse har för er, trots att 

ni deltar i min undervisning. 

18 Sök efter både de goda sidorna hos var och en av dina bröder, som han erbjuder dig att lära dig 

av honom, och de dåliga sidorna, så att du kan hjälpa honom att höja sig. På så sätt kommer ni att vandra 

livets väg med ömsesidig hjälp. 

19 Stanna upp och tänk efter en stund, för du har låtit många gå förbi som skulle kunna göra dig 

gott. Låt inte dessa möjligheter passera, för det är lektioner som du låter gå. 
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20 Varje människa är en lektion, en förväntan på kärlek eller kärlekslöshet, som så småningom 

kommer att ge dig sin söta eller bittra sanning.Och så kommer du att gå från lektion till lektion, ibland för 

att lära dig och ibland för att undervisa, för du måste också förmedla det budskap som du har fört till 

jorden till dina bröder. 

21 I sanning säger jag er att om mänskligheten förstod dessa läror skulle de inte gråta så mycket på 

jorden. 

22 Glöm inte att varje inkarnerad och disinkarnerad ande* som korsar din livsväg i någon form 

kommer att hjälpa dig i ditt öde. 
* Inkarnerad ande: bor fortfarande i sin köttsliga kropp; disinkarnerad ande: bor inte längre i sin materiella 

kropp. 

23 Hur många Ljusandar har jag inte skickat till världen för er och ni har inte stannat upp för att 

välsigna Min kärlek till er! 

24 Många andar som jag skickade till dig uppmärksammade du inte utan att inse att de var en del av 

ditt öde, men eftersom du inte förstod hur du skulle ta emot dem förblev du tomhänt och var senare 

tvungen att fälla tårar av ånger. 

25 Mänskligheten, ditt öde är att vara i harmoni med allt skapat. Denna harmoni som jag talar till er 

är den största av alla lagar, för i den finner ni den perfekta gemenskapen med Gud och hans verk. 

26 Studera de andar som omger dig och de som korsar din väg i livet så att du kan uppskatta deras 

dygder, ta till dig det budskap de ger dig eller ge dem vad de bör få av dig. 

27 Varför har ni föraktat era grannar som ödet har placerat i er väg? Du har stängt dörren till ditt 

hjärta för dem utan att uppleva den undervisning de gav dig. 

28 Ofta har du hållit borta just den som har gett dig ett budskap om fred och tröst i din själ, och 

sedan klagar du när det är du som har fyllt deras bägare med bitterhet. 

29 Livet medför oväntade förändringar och överraskningar, och vad gör du om du i morgon måste 

söka efter den du i dag högmodigt avvisade? 

30 Tänk på att det är möjligt att du i morgon måste söka den som förkastas och föraktas i dag, full av 

begär, men att det ofta redan är för sent. 

31 Om ni är barn, förstå och uppskatta era föräldrars godhet. Om ni är föräldrar, visa förståelse för 

era barn. Om ni är makar, lär känna varandra och älska varandra, men om ni inte är det ännu och väntar 

på den som ska ansluta sig till ert öde, gör er redo att ta emot honom, att förstå honom. 

32 Sluta skapa mer bitterhet för er själva genom avvikelser och lättsinnigheter, och eftersom ni inte 

har lärt er att läsa i livets bok, läs åtminstone i den andliga ädla karaktären hos dem som omger er direkt. 

33 Mänsklighet, förstå mitt ord, lär dig av mig och se hur jag inte avvisar någon från mig från dem 

som närmar sig mig, för jag vet att ni alla är mina barn, att ni alla är i behov av mig. 

34 Lär er denna undervisning så att ni kan förstå hur ni kan bli mästare, men lär er först att vara 

bröder. 

35 Ni måste alla inse att ert öde är att lära er livets stora lektioner, för det är bara på detta sätt som 

ni kan nå toppen av er fulländning, det är bara på detta sätt som ni kan bli stora. Annars kommer du alltid 

att bära inom dig missnöje, klagomål och bristande förståelse, hädelse och förebråelser mot din Herre. 

36 Låt min undervisning vara din rådgivare på din väg och du kommer att känna en styrka inom dig 

som aldrig kommer att låta dig misströsta och som kommer att leda dig steg för steg till den högsta 

toppen av förståelse. 

37 Trösta dem som du ser gråta. Gud har lett dig till dem, för där finns din uppgift. 

38 Förstå min undervisning så att ni inte begår fler misstag i era liv, för varje kränkning som ni gör 

mot era bröder, vare sig genom ord eller gärningar, kommer att bli en outplånlig påminnelse i ert 

samvete, som kommer att klandra er oförsonligt. 

39 Jag säger er återigen att ni alla behövs för att den gudomliga planen ska kunna uppfyllas och för 

att det stora andliga eländet bland människorna ska upphöra. 
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40 Så länge som själviskhet existerar kommer smärta att existera. Förändra din likgiltighet, din 

själviskhet och ditt förakt till kärlek, till medkänsla, och du kommer att uppleva hur snart fred kommer 

att komma till dig. 

41 Tänk djupt på alla mina läror! 

42 Lär känna er själva! Jag har tittat på folkets existens i alla tider och vet vad som har varit orsaken 

till all deras smärta och olycka. 

43 Sedan de tidigaste tiderna har jag sett människor ta sina egna liv på grund av avundsjuka, 

materialism och makthunger; de har alltid försummat sin ande och trott att de bara var materia, och när 

timmen kom för att lämna den mänskliga formen bakom sig på jorden var allt som återstod det som de 

skapade i sitt materiella liv utan att skörda någon lycka för anden; för de sökte inte efter den, de tänkte 

inte på den, de brydde sig inte om andens dygder, inte heller om kunskap. De var nöjda med att leva 

utan att söka den väg som skulle leda dem till Gud. 

44 Så länge ni, som inte älskar livet eftersom ni kallar det grymt, inte erkänner vikten av samvetet 

hos människan och inte heller låter er styras av det, kommer ni inte att finna något av verkligt värde. 

45 Det är samvetet som höjer anden till ett högre liv över materien och dess passioner. 

Spiritualisering får dig att känna Guds stora kärlek om du lyckas omsätta den i handling. Då kommer du 

att förstå meningen med livet, du kommer att se dess skönhet och upptäcka dess visdom. Då förstår du 

varför jag har kallat det för liv. 

46 Vem vågar förkasta denna lära genom att säga att den inte är sann efter att ha lärt känna och 

förstå den? 

47 När du förstår att ditt sanna värde ligger i ditt samvete kommer du att leva i harmoni med allt 

som din Fader har skapat. 

48 Då kommer samvetet att försköna det fattiga människolivet, men innan dess måste människan 

vända sig bort från alla passioner som skiljer henne från Gud för att följa rättvisans och vishetens väg. Då 

kommer det sanna livet att börja för dig, det liv som du idag ser på med likgiltighet eftersom du inte vet 

vad du föraktar och inte har någon uppfattning om dess fullkomlighet. 

49 Mänskligheten, ni har förblivit andligt tröga genom tiderna eftersom ni har trott att sann lycka 

och sann fred tillhör den mänskliga existensen utan att förstå att de är en del av det andliga livet, som är 

det sanna livet. 

50 Sök upp dem som älskar dig och dem som avskyr dig; älska det liv som du har kallat grymt utan 

att veta att det är som en öppen bok full av visdom för dig. Låt er beröras av andras glädjeämnen och 

lidanden. Se i varje människa en Mästare och känn er själva som en levande symbol för det goda, inte det 

onda, för den symbol ni förkroppsligar kommer att vara beroende av era gärningar i livet. 

51 Människor har föreställt sig helvetet som en plats för evig plåga där, enligt deras uppfattning, alla 

de som har brutit mot mina bud kommer att hamna. Och på samma sätt som de skapade detta helvete 

för de allvarliga brotten, tänkte de sig en annan plats för de mindre allvarliga brotten, och likaså en 

annan plats för dem som varken har gjort gott eller ont. 

52 Den som säger att man i det hinsides varken gläder sig eller lider talar inte sanning; ingen är utan 

lidande och ingen är utan glädje. Lidanden och glädjeämnen kommer alltid att vara blandade så länge 

som anden inte når den högsta friden. 

53 Lyssna, mina barn: Helvetet finns i de inkarnerade och de disinkarnerade, i invånarna i denna 

värld och i den "andliga dalen"; helvetet är symbolen för svåra lidanden, för fruktansvärd ånger, för 

förtvivlan, för smärta och bitterhet hos dem som har syndat svårt. Men de kommer att frigöra sig från 

dessa konsekvenser genom att utveckla sin kärleksanda. 

54 Himlen däremot, som symboliserar sann lycka och frid, är för dem som har vänt sig bort från 

världens passioner för att leva i gemenskap med Gud. 

55 Rådfråga ditt samvete så får du veta om du lever i helvetet, om du är på väg att sona dina brott 

eller om du är genomsyrad av himmelens frid. 
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56 Det som folk kallar himmel och helvete är inte specifika platser, utan det är essensen av dina verk 

som din ande skördar när den når den "andliga dalen". Var och en upplever sitt helvete, lever i sin 

försoningsvärld eller njuter av den lycka som upphöjning och harmoni med den gudomliga anden ger. 

57 Jag är er Fader och ni är mina mycket älskade barn. Kom, höj dig över allt skapat och kom till mig. 

58 Älskade lärjungar, dessa tider är tider av dom för mänskligheten. Tidsfristen för att börja betala 

dina skulder har gått ut. Du skördar nu skörden av tidigare sådd, resultatet eller konsekvenserna av dina 

gärningar. 

59 Människan har en tid för att göra sitt arbete och en annan tid för att svara för vad hon har gjort; 

den senare är den tid du lever i. Det är därför ni alla lider och gråter. Precis som du har en tid för att så 

och en annan för att skörda, har Gud också en tid som han gav dig för att uppfylla sin lag och en annan 

för att manifestera sin rättvisa. 

60 Ni lever nu i den gudomliga domens tid. Smärtan får dig att gråta, mänskligheten renar sig själv i 

sina egna tårar, för ingen slipper försoningen (av sin skuld). 

61 Detta är rättfärdighetens tid då ni bör reflektera över ert öde, så att ni genom kontemplation och 

förandligande kan höra samvetets röst, som varken vilseleder eller bedrar, utan leder er in på fridens 

väg. 

62 Det svåraste för anden är att uppnå förandligande genom materien; det svåraste för människan 

är att erkänna sig själv i sitt väsen. Lämna inte ditt liv oanvänt, lär dig alla dess lärdomar. Din uppgift är 

att uppnå visdom, att undervisa dem som omger dig och att fullända dig själv i anden. 

63 Mitt folk, om ni vet att ert andliga öde är stort, ta kärlekens väg och tänd ert trosljus på min 

visdoms gudomliga låga. 

64 Kom till mig, mänsklighet, jag är hoppet, jag är den utlovade tröstaren som har gett er sitt 

budskap om fred i denna tid av kaos. Eftersom du har gråtit och lidit mycket, strömmar min tröst och min 

kärlek in i dig som en källa av barmhärtighet. 

65 I sanning säger jag er att ni har brutit mot min lag många gånger, men det är lika sant att ni 

kommer att rena er i min kärlek. Vad skulle du göra om jag vid denna tidpunkt, i stället för att trösta dig, 

bara kom till dig som en domare? 

66 Jag är kärlekens mästare som kommer för att hjälpa dig med ditt kors. Jag är din följeslagare som 

vägleder dina steg och står vid din sida i din ensamhet och bitterhet. Jag är den goda vän du har väntat 

på. Jag är den näring som din ande behöver, för min kärlek är den näring som ger dig liv. 

67 I alla tider har ni behövt mig, men mest av allt i dessa tider när mänskligheten tömmer smärtens 

bägare till fullo. Därför är jag med er, för jag är er frälsare. - Ni gråter och jag välsignar er gråt, för 

syndares tårar är den välsignade dagg som hjärtan befruktas med. 

68 Din ande har avlägsnat sig från materien för att höra Mitt Ord i den andliga världen och har talat 

till Mig utan ord. 

69 Den mer utvecklade anden vet att det mänskliga ordet gör det andliga tänkandets uttryck fattigt 

och förminskar det; därför låter den de materiella läpparna vara tysta för att kunna resa sig och uttrycka 

den hemlighet som den bär gömd i sitt innersta väsen på det språk som Gud ensam känner till. 

70 Lägg din smärta åt sidan, höj dig över dina tårar och fortsätt att lyssna på mig. Inse att den tredje 

tiden har kommit för mänskligheten och känn ansvaret att förbereda er. Du bekänner till mig och lyfter 

upp din ande. Jag hör din bön och ger dig min nåd och förlåtelse. 

71 Ni prisar mig med andliga sånger när ni ser mig stiga ner från "bergets höjd" till ert hem, och när 

ni hör mitt ord darrar er ande och ni säger till mig: "Herre, vi vet att du är med oss." - Men inte alla har 

känt min ankomst, och det är nödvändigt att mina ord och bevis ständigt upprepas för att göra er 

medvetna om att jag har kommit till mänskligheten ännu en gång. Jag har sökt ett hem, ett tempel att bo 

i, och jag har ännu inte hittat det, men jag kommer inte att sluta polera stenarna förrän jag har 

förvandlat dem till hjärtan som känner min närvaro och därmed min rättvisa och min kärlek. 

72 Om du känner att du vandrar i en öken av obegriplighet, var modig och gå framåt. Men om jag, 

enligt min vilja, skulle låta er korsa öknar och berg för att föra de goda nyheterna till andra länder, så sätt 
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igång att arbeta, för om ni får slut på vatten kommer jag att få det att spruta fram ur klippan för att 

släcka er törst, och om ni saknar styrka för den långa resan kommer jag att återuppliva er. 

73 Det arbete som jag anförtror dig är känsligt. Låt inte skändliga händer stjäla denna skatt för att 

senare säga att den är frukten av deras inspiration, och med den upphöjer de sig själva och förödmjukar 

de intet ont anande. 

74 När ni kommer till mig kommer jag att fråga er och kräva redovisning av allt jag har gett er, men 

många av er kommer att säga till mig: "Herre, jag har förlorat mitt arv". Då ska jag beordra er att söka 

den och ni ska inte komma tillbaka till mig förrän ni har hittat den och uppfyllt alla mina bud. - Om jag 

inte talade till er på detta sätt skulle ni somna och inte kunna rädda er själva. 

75 Essensen av mitt ord som du bevarar idag kommer att flöda från dina läppar imorgon i 

visdomsord till förmån för mänskligheten. Om du framhärdar på denna väg kommer du att finna 

hälsosamma och helhetsmässiga glädjeämnen som ger näring åt din själ. 

76 Tro på senapsfröets storhet och du kommer att se stora mirakel ske. I dag, liksom under den 

andra tidsåldern, säger jag er: beordra ett "berg" att ändra sin position och ni kommer att bli lydiga; sätt 

stopp för elementens raseri och ni kommer att se det förverkligat; säg till en sjuk person i mitt namn att 

bli frisk och han kommer att se sig själv befriad från sin sjukdom. Men när du får ett mirakel, var inte 

likgiltig, utan se och uppskatta det gudomliga arbetet i din ande. 

77 Många olyckor kommer att drabba mänskligheten, det kommer att ske omvälvningar i naturen, 

elementen kommer att bryta sina band: Eld kommer att ödelägga hela regioner, flodernas vatten 

kommer att gå över sina gränser, haven kommer att förändras; det kommer att finnas regioner som 

begravs under vattenmassorna, och nya länder kommer att dyka upp. Många varelser kommer att förlora 

sina liv, och även de som är lägre än människan kommer att förgås. Allt kommer att vara omvälvande och 

förvirrande, och om ni inte förbereder er nu kommer ni att vara svaga i prövningarna och inte kunna ge 

styrka till andra, och på så sätt kommer ni inte att kunna lämna ett gott exempel till de kommande 

generationerna, som kommer att förena sig med mig från ande till ande. Om du inte banar vägen för 

dem kommer de att söka mig på vetenskapens väg och inte på andlighetens väg, och detta är inte min 

vilja. 

78 Efter år 1950 kommer ni att uppleva början på dessa stora prövningar. Vakta och be; känn mig, 

människor. Handla enligt mitt ord, som omfattar alla dygder, och bli räddad. Sannerligen säger jag er: 

Den som hör mitt ord och handlar efter det kommer att bli frälst och få evigt liv. Det tempel som jag sa 

till mina lärjungar att jag skulle bygga på tre dagar är det tempel som jag bygger i din ande i dag. Detta 

tempel är oförstörbart; jag har anförtrott dess grundvalar åt era fäder och dess fullbordan kommer att 

upplevas av era barn. 

79 Ingen får vanhelga detta tempel eller låta avgudadyrkan, girighet, själviskhet eller hyckleri komma 

in i det, för mörker och samvetskval är den enda belöning de får. Men om du nitiskt bevakar denna inre 

helgedom som du bär i din ande och som är den bostad där din Fader vill bo, kommer du att se karavaner 

av män, kvinnor och barn komma från när och fjärran och knacka på porten till denna bostad i önskan om 

andlig hjälp. 

80 Många kommer att komma som vargar och försöka överlista er, men med tanke på 

uppriktigheten och sanningshalten i er tillbedjan och era gärningar kommer de att förvandlas till milda 

får. 

81 Tänk efter och låt mig fråga er i tystnaden i er sängkammare; dessa frågor kommer att vara 

samma som människor kommer att ställa till er och jag vill att ni från och med nu förbereder er för att ge 

dem det skyldiga svaret. 

82 Samtidigt som jag gav er min undervisning och mina bud, fyllde jag er med styrka så att ni kunde 

kämpa utan att ge upp. Älskade barn, det är inte möjligt för er att nå bergets höjd med korsets tyngd 

utan att först gå lidandets väg.* 
* En hänvisning till slutet av Jesu liv: innan han nådde upp till Golgata där han korsfästes, var han tvungen att 

bära sitt kors genom Jerusalems gator. 
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83 När kommer den människa som uppfyller alla mina läror, som min lag kräver, att dyka upp på 

jorden: en människa med en stor och lysande ande, med höga känslor och en ljus intelligens? 

84 Om du tror att ordet "människa" betyder en varelse - svag, liten och dömd att för evigt ryckas 

med av ondskan - är du i stor villfarelse. Människan har haft sin materiella och andliga smältdegel av 

lidande för att frukten av hennes kamp, erfarenhet och utveckling ska kunna bli en sann människa. Tror 

du att ditt frö inte kan ge sådan frukt? Israel, tvivla inte på mitt ord. Kom ihåg att jag lovade Abraham och 

Jakob att deras säd skulle vara en välsignelse och tröst för alla jordens folk. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 12 
1 Var välsignade denna morgon av helig minnesdag, då människor hedrar minnet av Messias. 

2 Jag ger er inte bara förhoppningar utan också vackra verkligheter. 

3 Den storm av lidande som du utstår i ditt liv kommer att vara kortvarig; allt detta kommer att 

passera och du kommer att sluta gråta och lida. 

4 Människans existens på jorden är bara ett ögonblick i evigheten, en livsandning som besjälar 

människan för en tid och genast försvinner igen, för att senare återvända och ge en ny kropp andedräkt. 

5 Gläd er över att ingen smärta varar för evigt; era lidanden är tillfälliga och går snart över. 

6 För den som betraktar prövningarna med andlighet är försoningens och reningens tid flyktig; för 

den som däremot är helt uppslukad av materialism kommer det som i själva verket är mycket snart över 

att pågå länge. 

7 Som dina hjärtslag passerar, så passerar människornas liv i oändlighet. 

8 Det finns ingen anledning att vara rädd, för så som en suck rinner ut från någon, en tår fälls eller 

ett ord talas, så försvinner människans lidanden. 

9 I Guds oändliga ömhet måste alla dina smärtor och sorger upplösas till ingenting. 

10 Om smärta sårar dig är det inte för att den kommer till dig från mig, utan för att du har sökt den 

tidigare och rättvisans lag måste uppfyllas. 

11 Men ingen är hjälplöst övergiven, ni har alla någon som uppmuntrar och skyddar er, ni har många 

nära och kära bakom materiens slöja. Men du känner dem inte och vet inte på vilket sätt de visar dig 

kärlek från det bortre. De är de andar som bor i ljusets rike, som hjälper och tröstar de små bröderna, de 

svaga, de fallna och de sjuka. 

12 De upplysta är Herrens höga sändebud som i samband med att de fullgör viktiga och svåra 

uppgifter ordnar och tar hand om allt de har fått i uppdrag att göra. 

13 Jag kallar dem upplysta eftersom de är de som har tillåtit Mitt kärleksfrö att blomma i deras ande. 

Dessa är de upplysta som ni ännu inte känner till eftersom ni saknar andlig känslighet. 

14 För att ni skulle kunna känna min närvaro var det nödvändigt att låta mina tankar ljuda genom en 

mänsklig kropp, men sannerligen säger jag er att universum är fyllt av andliga vibrationer som ni också 

skulle kunna höra om er andliga förberedelse och förmåga tillät er att göra det. 

15 Jag var tvungen att tala till er i denna form för att göra mig hörbar, för jag vill befria er från era 

kedjor av okunnighet, jag vill bryta de band som hindrar er och hjälpa er att verkligen förstå min 

undervisning. 

16 Den som är bunden till världens svagheter kommer inte att kunna känna mig fullt ut. Ingen 

människa vars hjärta är förhärdat kan nå fulländning. 

17 Jag måste göra mig kännbar i era hjärtan så att ni förstår mig, och jag måste ofta upprepa min 

undervisning och söka det ögonblick då ni är redo att ta emot mig. 

18 Ni måste förstå att jag har kommit för att bryta de kedjor som har gjort er till slavar av smärta, för 

att befria er från lidanden som ni har skapat för er själva och som ni har gjort ännu mer långvariga 

eftersom ni upprepar era fel och brister. Men om ni är hårdnackade i det onda, är jag konstant i Min 

Kärlek för att rädda er; och även om ni skulle finna er själva i lastens hålor eller i era passioners djupaste 

avgrund, så kommer jag att söka de förlorade där för att föra dem in i ljusets rike. Men ni måste vara 

ödmjuka och rättvisa* så att min säd kan blomma i er. 
* I Bibelns och dessa gudomliga instruktioners mening betyder ordet "rättfärdig": att uppfylla Guds lag - i det nya 

kärleksbudet - genom handling och att stå inför Guds rättvisa. 

19 I sanning säger jag till er: Även om jag ser att ni har befriat er från det förgängliga och onyttiga, 

att ni har ansträngt er för att vända er bort från de dåliga vägarna, kan jag ännu inte säga att ni redan är 

kapabla att leda ett folk, för ni saknar fortfarande mycket för att uppnå förandligande. 
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20 Jag kommer också för att väcka ideal i er så att ni kan befria er från okunnighet, för med denna 

kedja som binder er till materialismen kan ni inte framträda som mina apostlar eller ge exempel på sann 

kärlek. 

21 Jag är sanningens sol som löser upp okunnighetens dimma.Kom ut ur ditt mörker och ta emot de 

upplysta och värmande strålarna från Guds inspiration. 

22 Om du redan har förstått mig, skulle du helt och hållet känna hur jag kommer till din ande som 

visdom, som liv, och om ditt sinne och hjärta skulle hålla fast vid mina ord av ljus, skulle du snart tillhöra 

de upplysta. 

23 O välsignade morgon, fylld av böner, sånger och välsignelser! Om människorna åtminstone för 

några ögonblick kunde gå in i dess stora betydelse - hur mycket frid och hur mycket ljus skulle de inte 

skörda för sin ande! 

24 Titta, mitt folk, titta på himlen, titta noga på den, och ni kommer att upptäcka att det i varje 

stjärna finns ett löfte, en värld som väntar på er; det är livsvärldar som är utlovade till Guds barn och som 

ni alla kommer att bebo. För ni kommer alla att lära känna mitt rike, som inte skapades bara för vissa 

varelser, utan det skapades som ett universellt hem där alla Herrens barn kommer att förenas. 

25 Men du måste alltid vara klar i huvudet, fri från (mörka) moln, du måste alltid vara vaken för att 

känna Min inspiration komma till dig. 

26 När en person som är upplyst av min visdom en dag styr jorden kommer allt att vara 

harmoni.Men fram till idag har ni inte accepterat min undervisning, ni har inte velat vara ledare för 

jorden eller för en enda nation, och det är därför som det finns krig. 

27 Lyssna nu på något som är viktigt för dig och som kommer att trösta dig i din smärta: 

28 I framtiden kommer jag att sända er upplysta andar som kommer att komma till jorden som 

härskare och de kommer inte att tillåta några fler krig eftersom de vet att den här planeten är till för alla 

människor och att stridigheter mellan nationer, som går tillbaka till mänsklighetens begynnelse, är det 

obestridliga beviset på avund, förbittring, misstro, splittring och hat mellan människor. 

29 Den här morgonen, som är upplyst av minnet av min ankomst till denna värld i Jesus, blev ännu 

mer ljus genom din upphöjelse. 

30 Utelämna inte bönen, även om den är så kort att den inte tar mer än fem minuter, utan låt er i 

den, med ert samvetes ljus, noggrant granska er själva så att ni kan hålla ett öga på era handlingar och 

veta vad ni behöver förbättra. 

31 Om du skulle förlora begreppet tid i din upphöjning i bön, är det ett tecken på förandligande, 

eftersom du har lyckats ta dig ut ur tiden, om än bara för några ögonblick, den tid som materialismens 

slavar bara vill ha för sina njutningar eller för att öka sina pengar. 

32 De som dagligen undersöker sig själva kommer att förbättra sitt sätt att tänka, leva, tala och 

känna. 

33 Människans andliga utveckling, hennes förvandling, förnyelse och upphöjning är orsaken till att 

Mitt Ord manifesteras i denna värld. 

34 Jag vill att du ska nå fulländning så att du kan arbeta fram din lycka och din frid. 

35 Om du trots denna dagliga samvetsgranskning inte vandrar på godhetens väg kommer du att bli 

ansvarig för dina felsteg, dina fall och misstag. 

36 Om några av mina läror inte skulle vara korrekt återgivna, eftersom de har talats genom en 

ordförmedlare med lite flytande språk, vänd er då till den andliga sidan av Ordet utan att uppehålla er vid 

denna fattigdom i uttrycket, och ni kommer att finna den gudomliga essensen av mina läror i sanningen 

av min undervisning. 

37 För många som hör Mitt Ord verkar det vara den bästa undervisning man kan få på jorden idag; 

för andra ger det intryck av att inte innehålla några sanningar. Men det är inte första gången som mina 

uppenbarelser har förkastats av människor. 

38 Många mästare och budbärare har kommit till den här världen, och när de började så Mitt frö av 

sanning och kärlek dödade ni dem eftersom mänsklighetens mörker inte kunde bära så mycket ljus. 
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39 Profeterna, patriarkerna och siarna har varit martyrer, offer för människans ondska, eftersom 

människorna inte kunde förstå sanningen som kom från deras läppar eller godheten i deras hjärtan. 

40 Alla upplysta har känt lidandets kors, med alla de plågor och den bitterhet som människorna vet 

hur de kan tillfoga sina bröder. 

41 Dessa lidanden är nödvändiga för varje mästare, de är törnen som han måste passera över, och 

bitterhet som han måste lära känna för att låta sin andes storhet bli synlig mitt i dem. 

42 Ni känner ännu inte till denna väg, men ni måste lära känna den och gå den om ni går till arbetet 

inspirerade av mig och fyllda av den styrka som kärleken ger. 

43 För dig är kärlek ett vackert ord, men fram till idag har du inte förstått dess sanna innebörd. 

44 Den som är mästare vet vad hans öde är och välsignar det, och han vet vad hans bröder har för 

öde. 

45 Och vad är ditt öde? - Samma som den som mästarnas mästare en gång exemplifierade och som 

gavs till alla budbärare: att rädda, älska och frälsa syndare. 

46 Ditt öde är att bli en upplyst person och en profet; en dag kommer du att bli det, och då kommer 

du att känna till lidandet hos dem som visade dig vägen. Samtidigt får du känna den kärlek och det mod 

som följde dem på deras livsresa. 

47 De var alla tvungna att segra i en inre kamp i den svåraste timmen av lidande och prövning; och 

när deras samvete frågade dem om de ville avstå från sitt uppdrag eller stanna kvar bland det folk som 

gav dem döden, svarade de bestämt att de ville stanna kvar hos sitt folk, för det var deras uppgift, även 

om deras bröder inte skulle förstå det på samma sätt. De höll ståndaktigt ut med dem de älskade så 

länge de hade en gnutta liv kvar. De visste att mörkret i mänskligheten måste lösas upp, men sannerligen 

säger jag er att de inte drevs av själviska intressen, även om deras belöning var bevarad för dem i Mitt 

rike. 

48 Jag är boken för alla, och du har mig här som bevis. Jag är fortfarande med dig eftersom jag älskar 

dig och du behöver mig. - För att erövra lyckan finns det två vägar som du kan följa av egen fri vilja: 

kärlekens väg och smärtans väg; men sannerligen säger jag dig att oavsett vilken väg du väljer kommer 

jag att vara din hjälpare. När du känner till den renade andens höga känslor kommer du också att säga: 

"Jag vill stanna bland syndare. 

49 Jag frågar dem som har arbetat med kärlek i Mitt arbete: Vad kände du när du arbetade för det 

goda, för andras bästa? 

50 Du säger till mig: "Mästare, vi har omslutits av en flytande form och en kraft har drivit oss att 

fortsätta utan trötthet eller utmattning." 

51 Har du tröttnat på att höra mig? - Nej, Mästare", säger du till mig. Jag tröttnade inte heller på att 

vara med dig från början av din skapelse. 

52 Jag ger er mina läror, gudomliga råd, lagar och regler för evigheten, och ibland har ni också gett 

läror genom er välgörenhet när ni har arbetat för andras bästa, genom att utöva mina ord. 

53 Om någon av er förblir oberörd av min undervisning är han som en sten; men lyssna alla 

uppmärksamt på mitt ord, för ingen kan förbli avtrubbad av detta ljus. 

54 Någon frågar Mig: "Mästare, varför finns det de som för med sig stora uppdrag till jorden och 

andra som inte gör det?" Och jag svarade er att de som bara har ett litet uppdrag i dag kommer att vara 

de stora upplysta i morgon. 

55 Lev alltid vaksamt, för på din väg kommer det att finnas de som säger att de tillhör mig; men tro 

inte på dem i första stund, utan tro för det som de bekänner i ödmjukhet, visdom och kärlek. 

56 Andra kommer att säga att de är i kontakt med mig, medan de är de första som luras. Därför 

måste du alltid se till att du har din uppgift och din position. Du måste öppna dina ögon och öron och 

även förlåta många saker. 

57 Du måste veta många saker så att du kan tala om för dem vilken som är den sanna vägen och hur 

de kan befria sig från slaveri och okunnighet. Förstå att du är skyldig att bevisa den sanning som du 

predikar med gärningar. 
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58 Den här planeten kommer att förvandlas eftersom människor kommer att förandligas och då 

kommer de att erbjuda Gud en perfekt tillbedjan. 

59 Tystnadens ögonblick har kommit, ögonblicket för er gemenskap med mig, så att ni, som havets 

vågor flyter in i varandra, kan förena er med min gudomliga Ande. Tystnad - inte bara på läpparna, utan 

också i människans inre tempel, för det är din ande som talar till mig, och ögonblicket är högtidligt. 

60 Var stilla och hör mig, ni som vandrar på många stigar och bär med er stoftet från många vägar; 

låt mig vara ljuset på er ödesväg. 

61 Från olika religioner har ni fått höra detta ord genom vilket ni har lärt er att den enda andliga 

lagen, den enda sanna läran som ska styra människorna, ska vara denna: "Älska varandra". Men denna 

undervisning kommer att spridas av dem som är upplysta av denna undervisning, inte av dem som bryter 

mot lagen eller av de onda predikanterna om ett evigt helvete. 

62 Mina nya sändebud kommer varken att ljuga eller hädas, de kommer inte att lära ut läran om en 

orättvis, grym och obarmhärtig Gud som är oförmögen att rädda alla sina barn, utan om den sanna 

kärlekens och den fullkomliga rättvisans Gud. 

63 Jag säger inte ens att denna andliga lära kommer att bli världsreligion, för jag har aldrig gett er 

religion, utan lag. Jag begränsar mig till att berätta för er att den lag som kommer att segra och ha 

bestående giltighet på jorden för att upplysa människornas existens kommer att vara kärlekens lag, som 

jag har förklarat för er i Min lära så att ni kan lära känna den fullt ut. 

64 Mänskligheten kommer fortfarande att göra många falska kärleks- och välgörenhetsverk tills den 

lär sig att älska och utöva sann kärleksfull aktivitet, och många kommer fortfarande att behöva vandra 

från religion till religion tills deras ande höjer sig till högre kunskap och de slutligen förstår att den enda 

lagen, den universella och eviga läran från anden är kärlekens, som alla kommer att uppnå. 

65 Alla religioner kommer att försvinna, och endast ljuset från Guds tempel kommer att finnas kvar 

och lysa inom och utanför människan, det tempel där ni alla kommer att erbjuda en enda gudstjänst av 

lydnad, kärlek, tro och välvilja. 

66 Ditt samvete är redo att varna dig för varje steg du tar, och det gör dig orolig när du bryter mot 

min lag. Därefter har du fattat ett beslut att inte falla in i det onda igen. 

67 Jag har också sett dem som i tystnad tröstar och helar de sjuka, som utan att skryta vet hur man 

ger det rätta ordet som räddar, tillrättavisar och stärker. 

68 När du lyssnar till mig förädlar ditt hjärta sig självt och anden höjer sig över materiens själviskhet, 

tänker på andra och gör deras lidanden och prövningar till sina egna. Ni önskar att det inte längre skulle 

finnas något krig, för ni börjar älska freden.Ändå kommer kriget att fortsätta sin väg av förstörelse och 

död, för alla människor tänker och känner fortfarande inte som ni gör i detta ögonblick. Men den 

tidsgräns som ges till makthavarna kommer inte att vara mycket längre, snart kommer ni att se deras 

styre och makt förvandlas till aska. 

69 Vad är dessa människors skuld inför Gud, och hur ska de betala den? - Endast jag vet, men 

sannerligen säger jag er att ingen kommer att undkomma försoningslagen. Därför säger jag er: medan de 

fortsätter att förstöra den värld som Gud gav dem att leva i, vakta och be för era bröder, för de vet inte 

vad de gör. För om de visste det skulle de sedan länge ha återuppbyggt med sina tårar, med sitt blod och 

till och med med sina liv allt det som de har förstört. 

70 Fortsätt att be för fred i världen, det är din plikt; be att människor ska förstå och älska varandra. 

71 Om människorna skulle inse att jorden skapades för alla, och om de skulle veta hur de ska dela de 

materiella och andliga skatter som deras tillvaro är fylld med på ett rättvist sätt med sina bröder, så säger 

jag er i sanning att ni redan här på jorden skulle börja känna det andliga rikets frid. 

72 Jag har varit bland er, även om jag återigen säger er att jag inte har stigit ner i materien, utan 

bara sänt mina gudomliga tankar till en mänsklig hjärna, genom vilken de har omvandlats till ord. 

73 Om någon skulle säga att det är omöjligt för mig att kommunicera med mänskligheten på detta 

sätt eftersom jag är oändlig och ni inte är värdiga att ta emot mig, så svarar jag: I stället för att se på er 

litenhet uppenbarar jag mig för er eftersom ni behöver mig. 
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74 Min gudomliga ande känner inga avstånd eller barriärer, i varje form är jag med er eftersom min 

närvaro är universell. 

75 Snart kommer jag inte längre att använda dessa röstbärare, eftersom denna form av förkunnelse 

kommer att upphöra 1950. - Jag är er Fader, och ni, mina barn, lär er att tala direkt till mig. Minns du inte 

hur den gudomliga mästaren lärde dig på den tiden? Kom ihåg att Jesus inte sökte några mellanhänder 

för att tala med Fadern. 

76 Mitt ord, min undervisning, är i dag, till synes, endast för er, men i sanning är det för alla, för dess 

visdom och kärlek omfattar hela universum och förenar alla världar, alla inkarnerade och disinkarnerade 

andar. Kom till mig om du är i behov av mig, sök mig om du känner dig vilsen. 

77 Jag är er Fader som känner era lidanden och som tröstar er. Jag ger er den kärlek ni behöver så 

mycket, för er själva och för att sprida den till er omgivning. 

78 Om ni i sanning känner igen min närvaro genom den visdom som jag avslöjar genom dessa 

röstbärare, så erkänn också att det är dags att påbörja det konstruktiva arbetet på den andliga vägen. 

79 Åh, om bara alla de som har blivit kallade skulle skynda sig. Jag säger er att Herrens bord skulle 

vara fullt av lärjungar, och alla skulle äta samma mat! Men alla inbjudna har inte kommit, de har haft 

andra yrken och därmed förpassat den gudomliga kallelsen till andra plats. 

80 Saliga är de som har kommit i brådska, för de har fått sin belöning. 

81 I alla tider, men idag mer än tidigare, känner människan att hon är herre över sina handlingar, 

oberoende av någon andlig lag. Han har förvandlat sig själv till en egoistisk varelse som bara tänker på sig 

själv. Hans hjärta är utan kärlek till andra, och därför liknar mänskligheten en enorm öken, torr och torr. 

Kan människor förenas i denna stat, förstå varandra och hjälpa varandra på ett ärligt och ädelt sätt? - 

Nej! Om mänskligheten inte tar bort det onda fröet från sitt hjärta kommer den att fortsätta att förstöra 

sig själv; vissa kommer att misstro andra och fortsätta att bråka så länge de saknar kärlek. 

82 Detta är den åkermark där jag sår mitt utsäde i den tredje eran, för vilken jag förbereder ett folk 

av arbetare, ett folk vars hjärta lämnar själviskheten, som reflekterar över min sanning och vänder sig till 

godhet. 

83 Men innan ni kom till mig sökte ni lycka och frid för er själva, utan att tänka på att ge upp er lycka 

för att uppnå andras lycka, eller att sätta er nästas behov före era önskningar. 

84 När ni uppfyller kärlekens lag kommer ni att ha uppnått er enhet och harmoni, ni kommer att 

upphöra att lida och nationernas fred, som människorna hittills inte har uppnått, kommer att komma till 

mänskligheten. 

85 Hur lätt skulle det inte vara för människor att förstå varandra med lite spiritualisering! 

86 Jag frågar dem som erkänner denna lära som en sanning som kan rädda och förena 

mänskligheten: Varför bestämmer du dig inte för att omsätta det i praktiken? Är du nöjd med att 

betrakta den som en enkel visdomsundervisning eller som ytterligare en teori? 

87 Människan vill rädda sig själv utan att erkänna sin andliga natur, och detta är hennes största 

misstag. Så länge han lever och känner sig stark på jorden strävar han efter att glömma alla tankar som 

påminner honom om evigheten eller det andliga livet. Han förlorar inte denna intuitiva kunskap, men 

han vill inte veta något om den, och först när döden närmar sig honom och han känner dödsångesten 

inom sig, händer det att han i ett ögonblick vill gottgöra sina misstag och ersätta den förlorade tiden, 

men då är det redan för sent, för allting når inte fram till omvändelse. Det är rättvisans lag att skörda vad 

man har sått, även om omvändelsen hjälper honom att med kärlek och tålamod bära försoningen för sin 

skuld, som i själva verket är hans arbete för att återställa och förnya. 

88 Du lyssnar och bekräftar samtidigt att jag talar till dig i sanning. Du låter ditt samvete tala till dig 

och det talar om för dig att din tro ofta bara var en bluff eftersom du inte hade vissheten om att det 

eviga livet för anden existerar. Du hade säkert tänkt dig att njuta fullt ut av din tillvaro på jorden och att 

förbereda dig för steget till det andliga livet först när det sista ögonblicket var inne. Tanken på ett liv 

efter detta var som en trygghet för tron att falla tillbaka på när tiden kom och för att kunna överleva de 

skrämmande stunderna av avsked. 
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89 Jag frågar er: Är det så här människan ska leva? Är det så här du visar din tro på Fadern och hur 

du uppnår sann andlig högre utveckling? 

90 Tänk på allt som jag har berättat för dig i den här instruktionen och du kommer slutligen att inse 

att människan alltid har felat med sina själviska och materiella känslor. 

91 Fundera i min lära, som avslöjar för människan föreningen mellan ande och ande genom kärleken 

och alla dygder som härrör från den, liksom från alla andens förnimmelser och gåvor, och säg om det inte 

är den nyckel som kan öppna den eviga fredens och den oförstörbara visdomens portar för 

mänskligheten. 

92 Under de tre perioder som jag har delat in mänsklighetens utveckling i har jag med mitt ljus 

markerat för er samma raka och smala väg för andens uppstigning, den enda vägen för kärlek, sanning 

och rättvisa. 

93 Jag har lett er från instruktion till instruktion, från uppenbarelse till uppenbarelse, tills den tid 

kom då jag berättar för er att ni redan nu kan förbinda er med mig från ande till ande. Kunde 

mänskligheten ha varit sammankopplad på detta sätt i första gången? - Nej, den var tvungen att nöja sig 

med materiell dyrkan, med riter och ceremonier, med traditionella fester och symboler, för att kunna 

känna sig nära det gudomliga och andliga. Ur denna oförmåga att närma sig det andliga, att höja sig till 

det gudomliga, att erkänna det djupare och att upplysa mysterierna, uppstod de olika religionerna, var 

och en i enlighet med folkets grad av andlig efterblivenhet eller andlig utveckling, vissa mer hängivna åt 

sanningen än andra, vissa mer förandligade än andra, men alla strävade de mot samma mål. Det är den 

väg som andarna går genom århundraden och tidsåldrar, den väg som de olika religionerna pekar på. En 

del har gått framåt med största långsamhet, andra har stått stilla, och ytterligare andra har gett efter för 

bedrägliga läror och blivit smutsiga. 

94 En ny tidsålder har gryr för mänskligheten; det är ljusets tidsålder, vars närvaro kommer att bli en 

höjdpunkt på alla människors andliga väg, så att de kan vakna upp, reflektera, befria sig från den tunga 

bördan av sina traditioner, fanatism och misstag, och sedan resa sig till ett nytt liv. 

95 Vissa förr och andra senare, men småningom kommer alla religioner och sekter att nå fram till 

det osynliga templet, den Helige Andes tempel som finns i Mitt verk, orubbligt som en pelare som reser 

sig i oändligheten, och som väntar på människor från alla folk och generationer. 

96 När alla har gått in i det inre av Min helgedom för att be och fördjupa sig, kommer alla att nå 

samma kunskap om Min sanning. När denna kulmen på vägen väl är fullbordad kommer alla att resa sig 

upp förenade i samma lag och dyrka sin Fader på samma sätt. 

97 Varför skulle någon bli förvånad över mina nya avslöjanden? Sannerligen säger jag er att de gamla 

patriarkerna redan hade kunskap om denna tidsålders ankomst, och att searna i andra tider hade sett 

den, och att profeterna hade förkunnat den. Det var ett gudomligt löfte som gavs till människan långt 

innan jag kom till världen genom Jesus. 

98 När jag tillkännagav min återkomst för mina lärjungar och angav i vilken form jag skulle göra mig 

känd för människorna, hade mycket tid gått sedan löftet gavs till er. 

99 Nu har du den tidens förlopp framför dina ögon, här blir dessa profetior sanna. Vem kan bli 

överraskad av detta? - Endast de som har sovit i mörker, eller de som har släckt mina löften inom sig 

själva. 

100  Här är Mitt ljus som väntar på alla för att stoppa dem på deras väg, för Jag kommer att avslöja för 

dem den andliga skatt som de bär inom sig själva och som de ännu inte har kunnat upptäcka. Jag 

kommer att övertyga dem om att de redan har utforskat materialet för mycket, att de redan har gett sig 

hän åt det tillfälliga och flyktiga. Jag kommer att lära dem att i sin egen ande söka samvetet som är den 

gudomliga essens som jag har placerat i varje människa. 

101  I sanning säger jag er att ni aldrig har förmedlat allt det stora och goda som finns i er ande, för ni 

vet inte ens om det. Hur ska ni kunna älska varandra med den fullkomlighet som jag har lärt er om ni inte 

erkänner varandra som bröder? Det är nödvändigt att ni använder er av det väsen som anden har inom 

sig, så att er kärlek blir kärlek och er barmhärtighet blir sann barmhärtighet, något mer än tomma ord, 
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något mer än eländiga pengar, något mer än det torra bröd som lämnas på era bord, som är de enda 

medel som ni använder för att få er själva att tro att ni praktiserar barmhärtighet och älskar varandra. 

102  Hur vacker kommer inte er värld att vara när människor i sina sinnen har upptäckt den välsignade 

skatt som deras Skapare gav dem från det ögonblick då de skapades! 

103  Jag ger er denna undervisning så att ni med hjälp av den kan se till det förflutna för att söka er 

början, så att ni kan undersöka er nutid och därefter se till framtiden som väntar er full av visdom, 

arbete, kamp och gudomliga belöningar. 

104  Ni är syndare, men ni älskar mig, och när ni tänker på mig försöker ni behaga mig genom att 

utöva barmhärtighet mot era bröder. Ni är syndare, det vet jag, men ni ber när ni har sorg. Ni är syndare, 

men ni är redo att dela ert bröd med den som kommer till er dörr och ber om hjälp. 

105  För allt det goda du gör i önskan om min glädje, ta emot min smekning, känn min tröst, ta emot 

min välsignelse. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 13 
1 I Faderns hus råder feststämning, banketten är klar, för detta folk har liksom den förlorade sonen 

återvänt till Faderns hus. Sätt er vid bordet och ät av maten, timmen är gynnsam och nådig. 

2 Till och med under den andra epoken brukade jag sitta vid bordet omgiven av mina lärjungar. De 

visste att Jesus var Messias vars ankomst var utlovad för att rädda sitt folk. Ni har inte sett mig kroppsligt 

som de såg mig, men genom detta ords innersta väsen känner ni närvaron av Mästaren som hade lovat 

att komma tillbaka och sända er Sanningens Ande för att förklara alla tidigare läror för er och för att ni 

skulle förstå det som ni inte hade förstått. 

3 Men vem är sanningens ande om inte Guds visdom själv? Var kan du hitta den om inte i denna 

andliga undervisning som förklarar och upplyser allting för dig? 

4 Jag profeterade för er att jag skulle komma tillbaka när mänskligheten var på höjden av sin 

ondska och förvirring.När människorna betraktar att deras vetenskap och fördärv har gett upphov till en 

frukt som är i full mognad, känner de därför att något gudomligt ännu inte har blivit uppenbarat. Denna 

föraning är en följd av att Min andliga närvaro talar till varje ande och att Min rättfärdighet som Fader 

manifesterar sig bland mänskligheten. 

5 Ni kommer inte att få se mig igen som människa; nu måste ni förbereda er för att se mig i anden; 

detta är vad ni har fått förstå sedan den andra tidsåldern. I ett "moln" steg Mästaren upp, eftersom han 

fortfarande var synlig för sina lärjungar för sista gången, och det hade tillkännagivits för er att han skulle 

komma tillbaka i just denna form. 

6 Nu talar jag till dig genom detta sinne som jag har förberett; i morgon kommer min röst att ljuda i 

ditt hjärta och i alla andar. För mitt ord är som ringningen av en ljudlig klocka som väcker både de 

inkarnerade och de oinkarnerade och återuppväcker dem till nytt liv. Det är en allomfattande kallelse. 

Sedan tidigare har jag sagt till er att inget av mina barn skulle gå förlorat, och att om ett får skulle vara i 

fara skulle jag lämna de nittionio i fållan för att leta efter det förlorade fåret. 

7 Sannerligen säger jag er, mina nya lärjungar, att ni kommer att lyckas förstå det som ingen av 

mina lärjungar från den andra eran förstod. 

8 När jag talade med dem tittade de ofta på varandra för att se vem av dem som hade förstått vad 

Jesus hade sagt, och eftersom de inte kunde förklara Mästarens ord (för varandra), slutade de med att be 

honom att vara tydligare i sin undervisning. - I sanning säger jag er att mitt ord inte kunde vara tydligare, 

men vid den tiden hade anden ännu inte utvecklats tillräckligt för att förstå all undervisning som den 

hade fått.Tiden måste gå, mänskligheten måste utvecklas andligt så att den, upplyst av spiritualiseringens 

ljus, kunde förstå innebörden av de gudomliga uppenbarelserna. 

9 Men när timmen kom för dessa lärjungar att tala till mänskligheten om Min lära visste de allt som 

var nödvändigt för att undervisa sina bröder, och det som de ännu inte visste uppenbarade den Helige 

Ande genom deras munnar, för de var redan utrustade för denna uppgift. 

10 Även om vissa under tiden de levde med Mästaren tolkade hans undervisning på ett sätt och 

andra på ett annat, så var de alla, när tiden kom för dem att kämpa och predika, förenade i ett ideal, 

besjälade av samma visdom och samma kärlek. Var och en tog sin egen väg genom andra provinser, men 

deras sinnen, deras tankar var förenade i det uppdrag de hade att utföra, och minnet av Jesus 

uppmuntrade dem. 

11 De var alltid angelägna om att träffas för att utbyta intryck om sina strider och motgångar, men 

också för att glädja sig åt de segrar de vunnit. De gav varandra uppmuntran, mod och tro. 

12 De visste hur de skulle så det frö som jag anförtrodde dem, för den ena sådde inte vete och den 

andra ogräs, nej, de sådde alla ett frö, och det var kärlekens frö, som jag lärde dem. Därför var den frukt 

som växte fram ur människornas hjärtan kärlekens frukt. Förstår ni vad jag säger när jag talar till er om de 

gärningar som era bröder gjorde vid den tiden? 
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13 Tänk inte på om ni är större eller mindre än dem; jag säger bara att ni ska älska dem som de 

älskade er när de banade väg för er, lärde er att följa er Herre och gav sina liv för er. Var som dem i deras 

tro, i deras iver, i deras kärleksverksamhet. 

14 Känn er verkligen som mina lärjungar! Jag har i min undervisning gett er den gudomliga lagen 

som finns i ert samvete. - Vad är det du fruktar från andra läror, teorier, vetenskaper eller filosofier? Eller 

kanske är du rädd för dem som studerar de gamla skrifterna, de religioner som kallar sig kristna? 

Sannerligen säger jag er att den undervisning som jag ger er inte är något annat än en förklaring, en 

bekräftelse på de uppenbarelser som har getts till er i det förflutna. 

15 Jag har inte kommit för att bringa er förvirring, för att lägga till förvirring till den förvirring som 

redan finns i världen, utan snarare för att befria er från den, så som Moses en gång gjorde med sitt folk 

som han befriade från Egypten där de var slavar. 

16 Jag vill föra er till ett säkert land som på den tiden, och för detta har jag öppnat ett nytt kapitel i 

min bok framför er, så att ni genom det kan känna igen den smala och raka väg som jag har utstakat för 

er genom alla tider med min lag. 

17 Fullborda, så att du inte behöver återvända till jorden i tider av smärta för att skörda frukten av 

dina misstag eller av din själviskhet. Uppfyll ditt uppdrag; då kommer du också att återvända, men det 

kommer att vara i en tid av fred, för att friska upp dig i vården av det frö du lämnade bakom dig när du 

började. Nu kommer inte Mose att leda er för att befria er, som han gjorde första gången, utan det är ert 

samvete som kommer att leda er. 

18 Det ser ut som om människorna kommer att ge sig ut på egen hand för att söka fred och sanning, 

men sannerligen säger jag er att Elias' ande kommer att göra sig känd inför folken och nationerna och 

kalla dem till befrielse. 

19 Det talar till dig "Ordet" som alltid fanns i Gud, samma som fanns i Kristus och som du känner 

idag genom den Helige Ande.För "Ordet" är Ord, är Lag, är Budskap, är Uppenbarelse, är Visdom. Om du 

har hört "Ordet" genom Kristi ord och nu tar emot det genom den Helige Andes inspiration - sannerligen 

säger jag dig att detta är Guds röst som du har hört, för det finns bara en Gud, bara ett Ord och bara en 

Helige Ande. 

20 Undersök, förstå och förbered er så att lidandets tider inte överraskar er, så att mitt ord inte blir 

ofruktbart, vilket ni ska vittna om för mänskligheten i morgon enligt min vilja. Du måste vara orubblig så 

att din tro inte blir svag, för ett enda ögonblick av svaghet kan bli orsaken till ditt misslyckande. 

21 År 1950 måste du redan vara utrustad. Denna dag kommer att bli oförglömlig för dessa 

människor. 

22 Vem kommer att leva för att uppleva det datumet? Vem kommer att bevittna de bud och 

förordningar, liksom mina nya profetior, som jag kommer att ge er den dagen? Ni vet inte, men jag 

tillägger: Vilka kommer att vara de som verkligen är förberedda för denna prövning och för att följa den 

sanna kampens väg? 

23 Ni vet inte; jag säger bara att om det saknas år för er, så är de bara några korta ögonblick för mig, 

för jag lever inte under tid, vilket ni gör. Men om ni tror att ni har många år kvar och att ni kommer att ha 

tillräckligt med tid för att förbereda er, även om ni slösar bort dem, så gör ni ett stort misstag. Var inte 

för självsäker, för tiden går snabbt och ingenting kan ändra min vilja. Kommer du att kunna stoppa tiden? 

- Nej, du svarar mig. Då kommer du inte heller att kunna hindra mina beslut från att genomföras. 

24 Tänk djupt, förbered er så att ni kan känna glädje i denna manifestation, och använd tiden till att 

utöva allt det som ger er andlighet. På så sätt kommer ni inte att frukta den timme då ni inte längre 

kommer att höra mitt ord. 

25 Jag har talat till er om många prövningar och varnat er. Mitt ord, fullt av goda lärdomar och 

kärlek, är den styrka och den smekning som din Herre ger dig. 

26 Jag väntar på dig på toppen av berget där jag ska ge dig frid. Jag har kommit till er i tre tidsåldrar 

för att lära er, och detta är den tredje i vilken jag förenar er för att ge er mina sista lärdomar. Min uppgift 
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som Mästare avslutades inte vid korset. I dag, med ljuset från min undervisning, kommer ni att kunna 

förstå mycket mer än vad ni tidigare har förstått. 

27 Men hur få är inte de som har förberett sig för att ta emot mig. Jag ser många bland er som har 

släckt sin lampa och lever i mörker, och andra som redan har glömt mig. Trots era andliga framsteg har ni 

inte nått fulländning, och medan vissa har utvecklats har andra stagnerat. 

28 Sedan tidernas begynnelse har jag lärt er att be så att ni alltid kan vara i kontakt med min 

gudomlighet. Jag sa till er att ni måste uppfylla den gudomliga lagen och även den mänskliga lagen. Den 

som jag gav till de första människorna är samma som jag ger dig i dag för att uppfylla. 

29 Älskade barn i Israel, har ni inte blivit trötta av att vandra så mycket? Har inte bördan av din 

försoning tyngt dig? Har inte så mycket smärta som du har utstått blivit en trötthet för dig? Är din 

förtrogenhet med smärta så stor att du redan har blivit okänslig? Känner du inte längre kärlek till din far 

eller dina bröder? - Du har fallit in i en djup andlig slöhet och är likgiltig för alla höga känslor. Ni lever ett 

andlöst och omänskligt liv och har glömt era andliga plikter.Men jag vill att ni förbereder era sinnen för 

att ta emot mitt ord och låter mig bo i era hjärtan så att ni kan leva i nåd igen. 

30 Jag vill leda er till ett liv på andra nivåer där ni kommer att vara i harmoni med de höga andarna, 

så att ni kan fortsätta att stiga upp utan att stoppa er själva. När ni börjar följa mig kommer ni inte längre 

att vara likgiltiga, ni kommer inte längre att tömma lidandets bägare, ni kommer att älska livet och 

förenas med alla era bröder. 

31 Förbered er, gå till era bröder i mitt namn, torka tårarna hos dem som lider, ge mod åt de svaga, 

res de fallna upp och rädda de förlorade. Bär ljuset överallt. Många kommer att känna igen mig i sitt 

mänskliga liv, och andra när de befinner sig i den "andliga dalen". Det är min vilja att alla ska vakna upp 

så att jag kan plantera mitt kärleksfrö i er ande. 

32 Ni kommer att se att en del kommer att tro på Min manifestation i denna tredje tidsålder när de 

hör Min undervisning genom Röstbärarens förmedling; andra kommer att göra det genom ert 

vittnesbörd, och många fler (människor) genom de Skrifter som bevarats från Mitt Ord. 

33 Jag vill att ni alla ska vara starka så att ni inte ryggar tillbaka vid det första hindret och inte heller 

fruktar någon fiende. Jag utrustar er för att utföra mirakel och förvandla era bröder genom de bevis som 

jag kommer att ge er. 

34 Förstå mig, basera din tro på klippans soliditet så att ingenting kan förstöra den. Låt inte era 

läppar vara tysta av rädsla för att bli tillrättavisade, och dölj inte för era bröder att jag har kommit i 

denna tid. Utveckla ordets gåva och låt den kärlek och visdom som jag har anförtrott dig flöda från ditt 

hjärta. 

35 "Vakta" din nation, låt inte krig komma in i den. Öppna era hjärtans portar och låt den som ni 

kallar utlänning komma in, både den som är av god vilja och den som bär ondska i sitt hjärta, för hans 

ande kommer att bli upplyst i detta land och det kommer att vara som en hjälpsam mor för alla. Jag 

förbereder kornbodarna så att ni kan mätta de hungriga, så att lycka och fred råder bland alla mina barn. 

36 Förbered er andligt så att ni kan känna er framtid och föreställa er att ni efter 1950 kommer att 

förbli mina apostlar för att efterlikna dem som följde mig i en annan tid. De visste att de skulle behålla 

min andliga närvaro även om de såg mig försvinna som människa, och att de skulle fortsätta att åtföljas 

och upplysas av mig. Jag blev uppfriskad när jag såg deras tro, deras enighet, deras inspiration, och 

mycket snart rörde deras ord människorna på den tiden, för de förstod hur de skulle omsätta allt det som 

deras Mästare hade lärt dem i praktiken. 

37 Gör dig mottaglig, mänsklighet, och ta emot ljuset från Min Ande som är utgjutet över allt skapat. 

Jag undervisar ett folk som kommer att ge er ett fredsbudskap. Jag ska tala genom dess mun; om ni 

förkastar den har ni förkastat mig. 

38 Påminn mänskligheten om att varje gång jag kom till dem överraskade jag dem genom att jag 

blev distraherad av världsliga saker, och det är just därför de inte kände min närvaro. Men hur kunde de 

förstå att vänta så länge, när ni gav bevis på er otålighet vid uttåget ur Egypten, eftersom ni inte ens 

kunde vänta några dagar på att Moses skulle återvända? När han kom ner från Sinai och tog med sig 
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lagens tavlor fann han att folket hade gett sig hän åt avgudadyrkan. Under några få ögonblick av svaghet 

hade de raderat den sanna Gudens namn från sina hjärtan för att ersätta det med en guldkalv. 

39 Därefter kallade Herren detta folk för hårdnackat. Därför är jag inte förvånad över att jag efter en 

tidsålder ser att folket, trots att de har mitt löfte, har försummat sin tro, de har låtit sin lampa slockna 

och de har satt lika många avgudar i mitt ställe som de dyrkar idag. Skulle det vara möjligt för dem att 

känna igen mig i dag, eftersom jag har kommit till dem? - Det är naturligt att allt som är minne verkar 

främmande för dem. 

40 Jag avslöjade för er att min återkomst skulle ske i ett "moln". Idag, eftersom jag redan är bland er 

och därför har uppfyllt detta ord, säger jag er i sanning att "molnet"
 
 är motsvarigheten till "min närvaro i 

anden". I samma form som mina lärjungar såg mig stiga upp efter att jag hade avslutat mitt arbete i den 

andra tidsåldern, har jag kommit ner till mänskligheten i denna tid. 

41 Ni måste komma ihåg att när Herren kallade Moses till Sinai berg, täckte ett moln detta berg, och 

på tredje dagen hördes Jehovas röst mitt i molnet. Alla såg den manifestationen, molnet var synligt för 

den stora skaran som samlats vid bergets fot. Det var Herren som redan då gav dig förståelse för att hans 

rike och hans boning ligger bortom alla materiella ting. 

42 Även om Herren materialiserade sin närvaro i molnet* och fick folket att darra genom sina 

manifestationer av makt och rättvisa, blev dessa människor med förhärdade sinnen och hjärtan otrogna 

mot det förbund de hade ingått med Gud endast i stunder av rädsla. 
* Det vill säga synliggjord för de fysiska ögonen. 

43 Nu när jag kommer "i molnet", slår jag mig ner i er ande; därför är mina manifestationer i denna 

tredje tid osynliga för dödliga ögon. Endast anden med sina höga känslor kan skåda, känna och förstå 

mina uppenbarelser. 

44 Detta andliga sinne som jag utvecklar i dig så att du med det kan känna igen och betrakta allt som 

har uppenbarats för dig från början av ditt liv fram till nu, det kommer att vara det som kommer att 

förstöra alla falska tolkningar som människor har gjort av det gudomliga. Mycket gradvis kommer ljuset 

att tränga in i mina barns hjärtan, och det är därför jag säger er att den timme inte längre är så avlägsen 

då de av egen kraft kommer att förstå innebörden av vad som kan hända i människors liv. 

45 Vissa som hör detta ord frågar: Har Herren kommit ner vid denna tid för att göra sig kännbar 

endast hos oss som har hört hans undervisning genom mänsklig förmedling, eller har han gjort det bland 

hela mänskligheten? - I sanning säger jag er: Det andliga molnet ger sin skyddande skugga till hela 

världen, precis som det gjorde i den första tiden när det täckte hela hans folk som befann sig vid foten av 

Sinai berg. 

46 Den nya tidens lärjungar, studera Mitt Ord, för ni är i behov av Min visdom i er kamp. 

47 Fundera över sidorna i boken vars sigill har lossats av Lammet. Det gudomliga ordets röst 

kommer från Livets bok och når dem som är döda från nådens liv för att väcka dem till nytt liv. 

48 En mänsklig kropp är inte absolut nödvändig för att jag ska kunna göra mig hörbar för människor. 

Här har ni mig som talar till er i andevärlden, genom det mänskliga sinnet, utan att fysiskt behöva trampa 

på jordens stoft. Den här manifestationen har varit en förberedelse för den direkta ande-till-ande-

förbindelsen mellan er och er Skapare. 

49 Välsignade är de som förväntar sig min andliga ankomst vid denna tid, för de kommer att se mig 

komma "i molnet". 

50 Människor har ägnat sig åt att studera Gamla testamentet, och har ansträngt sig för att 

undersöka och tolka profetiorna och löftena. De bland dem som har kommit sanningen närmast är de 

som har funnit den andliga innebörden i Mina läror.För de som envist håller fast vid den materiella 

tolkningen och inte förstår eller inte vill finna den andliga innebörden i Mina kungörelser kommer att få 

lida av förvirring och besvikelse, såsom det judiska folket led när Messias kom, som de hade föreställt sig 

på ett annat sätt och förväntat sig på ett annat sätt än vad verkligheten visade honom. 

51 Jag ger er denna förklaring när jag löser det sjätte inseglet i Livets bok. 
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52 För att jag skulle kunna ge er dessa nya uppenbarelser var det nödvändigt att ni under det 

intervall som låg mellan min manifestation för mänskligheten som människa och min ankomst i 

andevärlden vid denna tid, genomgick många reinkarnationer på jorden, så att er ande skulle veta hur 

den skulle svara när jag krävde av er den senaste lektionen, och när jag gav den nya uppenbarelser skulle 

den kunna förstå dem. 

53 De sju seglens bok är berättelsen om ditt liv, om din utveckling på jorden, med alla dess strider, 

passioner, konflikter och slutligen med godhetens och rättvisans, kärlekens och förandlighetens seger 

över materialismens passioner. 

54 Tro på sanningen att allting har ett andligt och evigt syfte, så att du ger varje lektion den plats den 

förtjänar. 

55 Så länge som det sjätte sigillets ljus lyser upp er kommer det att finnas en tid av stridigheter, 

försakelse och rening, men när den tiden är över kommer ni att ha nått en ny period då det sjunde sigillet 

kommer att ge er nya uppenbarelser. Hur nöjd och glad är inte andan hos den som har befunnits ren och 

förberedd för att ta emot den nya tiden. Så länge det sjätte inseglet upplyser dig kommer materia och 

ande att renas. 

56 Tiden närmar sig då er ande helt och hållet ska manifestera sig på jorden. Hittills har det inte varit 

möjligt för den att göra det på grund av det förhärdande och den materialism som fortfarande håller den 

fängslad, men efter rening kommer människorna att låta sin ande avslöja sig själv och utvecklas i dygd. 

Kärlet kommer att vara rent och genomskinligt och kommer att se sitt innehåll och även låta det rinna 

över. 

57 Innan de lämnar jorden för att gå till det hinsides kommer människorna att göra den här jorden 

till en värld av fred, en plats där andens ljus kommer att lysa för evigt. 

58 Men du, sov inte och tänk att det kommer att vara andra som kommer att uppleva uppfyllandet 

av denna profetia och njuta av denna frid. Vet du om det inte är du som kommer att komma till dessa 

tider? - Sannerligen säger jag er: Det finns ingen säd utan frukt och inga gärningar utan lön. 

59 Många kommer att vara de lidanden som människor måste utstå för att se den tiden komma, 

men ni som väntar på den behöver inte vara rädda, för i era strider eller i er ensamhet finns det alltid en 

lysande stjärna som lyser er väg, och den stjärnan är Elia. 

60 Ni som hör denna röst, jag frågar er: Är ni redo att följa mig på denna väg i lydnad mot mina bud? 

Kommer ni att ha det mod som krävs för att tala om denna undervisning för era bröder? Tror du att du 

redan är kapabel att dyrka mig utan riter och symboler? Skulle ni inte skämmas över att kalla er 

spirituella inför de olika religionerna? Kommer ni inte att tveka eller ångra att ni har påbörjat detta 

arbete? Kommer ni inte att tvivla inför den kritik och de attacker som era grannar riktar mot er, och ni 

kommer inte heller att avfalla när de missbedömer er och fördriver er från sina hem? 

61 Tro inte att jag ifrågasätter er eftersom jag inte vet hur ni kommer att känna er i morgon och hur 

ni kommer att bete er inför prövningar. Ni vet mycket väl att ingenting är okänt för mig, men om jag 

ställer dessa frågor till er är det för att ni ska upprepa dem för er själva och reflektera över dem, för det 

är genom reflektion som ni kan nå ljuset, beslut, styrka och tillit till mig. 

62 Om jag inte varnade er för att förbereda er, hur skulle ni då kunna möta motgångar och 

prövningar? 

63 Mitt folk, var tålmodiga och kloka mot mänskligheten; misströsta inte, kom ihåg att det är just i 

prövningar som ni bör ge era bästa exempel på förlåtelse, välgörenhet och ståndaktighet. 

64 Men frukta inte, för även om jag har sagt att jag ska göra er andligt rika, ska ni inte heller sakna 

det som är nödvändigt för ert mänskliga liv. Vet att den som har förandligat sig själv har nått fram till att 

äga allt detta, och om han lyckas bli ett med Herren över alla skapade ting, kommer han som en son, 

även om han inte har några jordiska ägodelar, att känna sig som arvtagare och till och med ägare till allt 

som hans himmelske Fader äger. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 14 
1 Ni kommer för att söka ljuset, och jag ger det till er, eftersom ni har tro och förväntar er det från 

mig. Var och en som söker mig finner mig, var och en som hoppas på mig får mig. 

2 Det skulle vara lättare för kungens stjärna att sluta lysa än för mig att förkasta ett enda av mina 

barn som söker mig. 

3 Jag kommer till er hjälp för att rätta till era misstag, för jag vill inte att er förvirring ska fortsätta. 

4 Den tid som jag har fastställt för att ge er denna undervisning närmar sig sitt slut, och det är 

nödvändigt att ni förbereder er, för i den ande-till-ande-förbindelse som ni kommer att uppnå efter 1950 

kommer ni att finna ännu större visdom i mina läror. 

5 De oinvigda kommer att förvandlas till "barnlärjungar", "barnlärjungar" till lärjungar och lärjungar 

till mästare, levande exempel på goda gärningar bland mänskligheten. 

6 Känn er inte små när jag kallar er "barnlärjungar", för inför Herrens visdom är det redan mycket 

att vara barn. 

7 Jag har många lärjungar och "barnlärjungar", inte bara här bland er, utan utspridda bland 

mänskligheten, i sekter och religioner, eftersom alla, i enlighet med sin utveckling, intar de olika stadier 

som bildar den oändliga stegen för andlighet. 

8 Men ni måste också veta att jag har lärjungar inte bara i den här världen; kom ihåg att jag sa till 

er: "I Faderns hus finns det oändliga bostäder". Det finns mina barn i enorma mängder som lever för att 

lära sig av mig. 

9 Vet att det är i den sfären som man förstår Min undervisning bättre, där man därför också gör 

större framsteg. 

10 Där kommer de som har lämnat denna värld med sorg och besvikelse, de som törstar efter 

sanning och kunskap, de som hungrar efter kärlek, de förödmjukade. 

11 Där väntar deras Mästare på dem för att ge dem större lärdomar än de som mänskligheten har 

förnekat dem. 

12 Då kommer de som var okända och fattiga på jorden att lysa i det sanna ljuset och bli förvånade 

över att se hur de som lyste med falskt ljus i den här världen gråter över sitt andliga elände i det hinsides. 

13 I de världar av fred som ni kommer att bebo är det där som de som grät på jorden och välsignade 

mig fick de trevligaste överraskningarna, en belöning som de inte förväntade sig när de tömde sin bägare 

av lidande. 

14 Det spelar ingen roll att de har haft stunder av hopplöshet och tvivel; dessa stunder av svaghet 

förlåter jag dem eftersom de också har haft stora dagar av smärta under vilka de visade uppgivenhet och 

välsignade mig. 

15 Dessa mina barn har också upplevt sitt Golgata och lidit mycket på försoningens väg, men de som 

uppfyller min lag uppnår salighet och andlig tillfredsställelse i det eviga livet, även om de bara lever några 

få ögonblick på den goda vägen. 

16 På så sätt svarar Min eviga kärlek på människornas endast kortvariga kärlek. 

17 Välsignade är de som faller och reser sig, gråter och välsignar mig, som sårats av sina bröders 

ondska, som litar på mig och erbjuder mig sitt hjärtas helgedom. 

18 Dessa små och lidande, hånade och ändå ödmjuka, är svaga till utseendet, men i verkligheten är 

de starka i anden, och större uppenbarelser är reserverade för dem när de väl har lämnat denna värld. 

19 För att vara min lärjunge under den andra epoken var det nödvändigt att inte bara ha stor andlig 

styrka utan också fysisk styrka, för man var tvungen att uthärda människornas grymhet, tortyren och 

prövningarna som de i sin råhet och okunnighet utsatte dem som predikade något som låg utanför det 

de kände till i världen. 

20 Nu behöver ni inte ha någon stor fysisk styrka, den gudomliga planen är annorlunda; men ni 

kommer att fortsätta att vara mina medarbetare för att sprida min undervisning bland mänskligheten. 
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21 Vid den här tiden kommer ni att kämpa mot okunnigheten hos en mänsklighet som, även om den 

är materialiserad på alla områden, är mindre grym och mer högt utvecklad genom de erfarenheter den 

har fått i sina tidigare inkarnationer. 

22 Om du i dag känner någon som inte förstår och uttrycker sin dyrkan av Gud på samma sätt som 

majoriteten gör - även om du känner dig främmande för detta och tar illa upp - ropar du inte längre att 

han ska brännas levande. 

23 När du nu oväntat stöter på en sjuk och besatt person flyr du inte längre från honom med ropet 

att han är full av djävlar. 

24 Många förstår redan att sådana varelser inte existerar och att de bara är förvirrade andar som 

saknar ett ögonblick av klarhet för att förvandlas till milda får. 

25 Ni börjar redan inse att den varelse som ni kallar djävulen eller Satan inte är något annat än ert 

kötts svaghet, benägenheten till de lägre passionerna, beroendet av nöjen och kroppens begär, arrogans, 

egenkärlek, fåfänga och allt det som köttet frestar anden med. 

26 Ni gör och tänker fortfarande på många olämpliga gärningar, men gläds för att ni går framåt mer 

och mer i er utveckling, även om en del av er antar motsatsen, eftersom ni styrs av era ofullkomliga 

bedömningar. 

27 Detta beror på att ni ännu inte kan förstå den synliga och osynliga skapelse som omger er, och 

därför gör ni fel i era tolkningar. 

28 Men i enlighet med din andliga utveckling och därmed ditt behov av att bättre förstå mina 

uppenbarelser skickar jag mina budbärare för att vägleda dig, och i enlighet med hur jag finner ditt sinne 

förberett talar jag till dig om min visdom för att leda dig till fulländning. 

29 Min rättvisa prövar dig också i perfekt överensstämmelse med vad du är, och respekterar alltid 

den fria vilja som din Faders kärlek har gett dig. 

30 Ni har alla en aning eller intuitiv kunskap om den Högsta Varelsens existens, och denna inre 

kunskap är det ljus som er ande gradvis har fått på den andliga utvecklingens långa väg. 

31 En ny sol kommer nu till din ande för att upplysa dig, en ny bok för att lära dig vad du har längtat 

efter och väntat på. 

32 Känner ni inte, kära människor, att mänskligheten inte längre kan stå ut med lögnerna, myterna 

och så mycket falskt ljus? Det är inte längre aktuellt att mata anden med felaktiga tolkningar av min lag. 

33 Ni förbereder er för att ta emot större kunskap, och även om ni under århundraden har varit 

uppdelade i sekter, filosofier och religioner, kommer ni mycket snart att behöva samlas kring Min nya 

uppenbarelse, vars ström av visdom kommer att få er att förstå att ni äntligen har funnit "det sanna livets 

bok", Andens bok. 

34 Ni är i desperat behov av Mitt Ord; ni törstar av andlig törst i brist på denna dagg som utgår från 

Min fullkomliga kärlek. Ni saknar andlig uppfriskning; därför närmar jag mig er för att erbjuda er frukten 

från livets träd. 

35 Jag kommer för att kärleksfullt peka på era fel; och ni ska också peka på andras fel med samma 

kärlek och barmhärtighet, så att både den ena och den andra kan inse sina brister och korrigera 

dem.Men jag kommer aldrig att säga ett ord som får er att fördöma era grannars handlingar eller att göra 

narr av deras tro eller kultiska handlingar. 

36 Vet ni vilka avvikelser ni har gått igenom när ni har försökt hylla mig? Vem minns sin andes 

förflutna? 

37 Om jag skulle berätta för er att ni har dyrkat de vilda djuren eller stjärnorna och att ni har skapat 

gudar med mänskliga egenskaper i er fantasi, att ni har kastat er ner för att dyrka rovdjur, fåglar och 

reptiler, så skulle detta verka konstigt för många av er. Men jag känner till din andliga utveckling, och 

därför säger jag till dig att vara förstående, respektfull och barmhärtig mot din nästa, mot dem som 

befinner sig på en lägre utvecklingsnivå än du, för på så sätt kommer du verkligen att bevisa din 

andlighet. 
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38 Endast jag har auktoritet att peka på människors misstag, fel som jag korrigerar med min visdom 

och förlåter med min kärlek. 

39 Mänskligheten är slav under sekter och perversa kulter, under laster och skändligheter; därför 

betraktar ni varandra som fiender, för ni är intoleranta mot era grannar. 

40 Men jag upprepar att ingen människa har rätt att förakta eller förlöjliga sina bröders andliga 

övertygelser. 

41 Ni är mina tillfälligt förlorade får, och jag kommer inte för att ge er döden, utan för att rädda er, 

lära er och förena er. Jag kommer som tidigare för att tala om för er att älska varandra; att ni har ett 

annat, högre liv bortom denna existens; för i Faderns hus finns det ett oändligt antal bostäder. 

42 Om människorna kände sann kärlek till sina bröder skulle de inte behöva lida av det kaos som de 

befinner sig i. Allt inom dem skulle vara harmoni och fred. Men denna gudomliga kärlek förstår de inte, 

och de vill bara ha den vetenskapliga sanningen, den avledda sanningen, den som de kan bevisa med sina 

mänskliga resonemang; de vill ha den sanning som tilltalar hjärnan, inte den som når hjärtat, och nu har 

de fått resultatet av sin materialism: en självisk, falsk mänsklighet fylld av lidande. 

43 I denna tid är religioner och sekter förvirrade, men jag påpekar för er att de har ett högt ursprung 

och att det över deras avvikelser fortfarande finns spår av renhet och ljus som Mina upplysta lämnade i 

dem. 

44 Om ni har använt en del av era vetenskaper för att undersöka och döma mig, verkar det då inte 

rimligare att ni använder dem för att undersöka er själva tills ni inser er natur och förstör er materialism? 

Tror du kanske att din Fader inte kan hjälpa dig med dina goda vetenskaper? I sanning säger jag er att om 

ni kunde känna den gudomliga kärlekens väsen skulle kunskapen lätt nå era sinnen utan att ni behöver 

trötta ut era hjärnor och utmatta er själva genom att studera den kunskap som ni anser vara djupgående 

och som i sanning är inom er räckhåll. 

45 Men om dina vetenskaper, observationer och studier skulle leda dig till kärlek, om det yttersta 

syftet med denna kunskapstörst skulle vara att hylla din far genom att tjäna din nästa, den minsta, 

svagaste och mest behövande, med allt större perfektion, skulle jag inte säga något till dig. Men när jag 

ser att ni genom era vetenskaper förminskar och förringar till och med er Gud genom att sätta gränser 

för honom, tillskriva honom fel och ge honom former som han inte har; när jag ser att ni samtidigt gör 

avgudar av materia och gudifierar ofullkomliga människor och betraktar dem som heliga, så säger jag er 

att ni varken har känt till den sanning som ni borde äga eller har rätt att ge någon en helig eller gudomlig 

rang. Detta tillhör endast din Gud och Herre. 

46 Ni kan inte representera eller definiera det oändliga eftersom ni inte kan förstå det med era 

begränsade sinnen; inte heller kan ert språk uttrycka det gudomliga eller förklara det oförklarliga i 

mänskliga termer. 

47 Försök inte fängsla Gud i ord eller bilder som aldrig kan ge dig en uppfattning om sanningen. 

48 Säg "Gud" med ödmjukhet, men säg det på ett innerligt sätt, och om du vill få en uppfattning om 

Herrens enorma kärlek till dig, tänk på Jesus. 

49 Med allegorier, bilder, symboler eller dåliga representationer av Gud kommer ni bara att få era 

bröder att förneka mig eller bli småsinta. 

50 För att avslöja det gudomliga är era språk för begränsade; därför har jag alltid varit tvungen att 

tala till er i liknelser, i liknelser; men nu ser ni att även när jag har talat till er på detta sätt har ni förstått 

mig föga, eftersom ni har saknat den nödvändiga viljan att utforska mina uppenbarelser. 

51 Ni bråkar alltid om innebörden av era ord, och i den mån ni hittar på fler ord förvirrar ni era 

sinnen ännu mer. O ni som har många ord, många språk och många trosbekännelser, men väldigt få 

kärleksverk! 

52 Se på fåglarna som sjunger på samma sätt och i enkelhet i alla jordens ändar. 

53 Jag kan säga er att alla varelser känner och förstår varandra bättre än människor. Varför? - För att 

de alla lever på den väg som jag har utstakat för dem, medan ni, när ni går in på områden som inte är 
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avsedda för er, rör er bort från era rätta vägar, som är andens, och när ni väl har förlorat er i 

materialismen förstår ni inte längre det andliga, det gudomliga och det eviga. 

54 Men här har du mig, mänskligheten; jag lär dig hur du, även i ditt materiella tillstånd, kan vara i 

harmoni med det andliga livet och omvandla dina felsteg på jorden till ett livsverk av verkligt 

framåtskridande som kommer att ge dig höga och ädla tillfredsställelser i den här världen, och bortom 

det, när du lämnar det mänskliga livet, kommer du att finna en aldrig sinande skörd av härliga 

överraskningar för din ande. 

55 Ta Jesus som förebild! - På vilket sätt? - Genom att älska din nästa som ditt eget barn, som din 

mor, som din bror, som dig själv. 

56 I alla tider har ni haft ledare som har lärt er kärlekens kraft. De var era mer avancerade bröder, 

med större kunskap om min lag och större renhet i sina gärningar. De gav er ett exempel på styrka, kärlek 

och ödmjukhet när de bytte ut sitt liv med avvikelser och synder mot en tillvaro som var ägnad åt godhet, 

offer och aktiv välgörenhet. 

57 Från barndom till ålderdom har ni tydliga exempel på allt som uppnås med kärlek och på de 

lidanden som orsakas av bristande kärlek, men ni - mer hjärtlösa än stenarna - har inte förstått hur man 

lär sig av de lektioner och exempel som det dagliga livet ger er. 

58 Har du någonsin observerat hur till och med rovdjur reagerar försiktigt på ett rop på kärlek? På 

samma sätt kan elementen, naturkrafterna, svara på allt som existerar i den materiella och andliga 

världen. 

59 Därför säger jag er att ni ska välsigna allting med kärlek, i Faderns och universums skapares namn. 

60 Att välsigna betyder att mätta sig. Att välsigna är att känna det goda, att säga det och att föra det 

vidare. Att välsigna är att genomsyra allt som omger dig med kärlekstankar. 

61 Handla på detta sätt och jag kommer att förhärliga er när ni har nått ert mål, när ni inom er själva 

har funnit det gudomliga väsendet, ursprunget till ert liv och de gåvor som jag har utrustat er med. 

Kampen, förtjänsterna och er anpassning till Min lag kommer att göra er till en enda vilja, en enda ande 

med Min gudomlighet. 

62 Mitt ljus kommer för att möta dig och hjälpa dig att stiga upp, för jag är alla tiders Mästare. Jag 

har inte kommit i en tidsålder, utan jag har i all evighet visat er "Boken" och krävt att ni ska lära känna er 

själva andligt, så att ni vet vilka era gåvor är och att ni ska leva ett exemplariskt liv där hälsa, styrka och 

självförtroende lyser. På så sätt kan ni höja er själ och förbereda er för det eviga livet. 

63 Om en människa har andlig styrka är det för att hennes ande visste hur man stärker sig själv 

genom dygd. 

64 En del av er kommer till mig för att få tröst, eller för att söka lösningen på ett problem eller svaret 

på en fråga, efter att ha rådfrågat de lärda eller rådfrågat stjärnorna, och det beror på att ni har saknat 

tro och inte haft den styrka eller den säkerhet som en som verkligen tror har.Men sannerligen säger jag 

er att framför all kunskap om framtiden är det Min Gudomliga Vilja som gäller. Den som älskar, den som 

tror, är förenad med mig, för jag är kärleken, förnuftet och rättvisan. 

65 Glöm inte att ni är mina barn, och om ni vet hur ni ska leva i harmoni med mig behöver ni inte 

fråga era bröder, inte heller rådfråga böckerna eller stjärnorna, för jag talar till er ande genom samvetet, 

och när ni hör det kommer ni att styra er själva med visdom och veta hur ni ska leva för att uppfylla min 

vilja. 

66 Vakna upp till denna röst, erkänn dina förmågor och använd dem för att tjäna det goda. Ta emot 

detta budskap som jag sänder er så att det kan vägleda era steg, för jag förväntar mig att ni avslutar ert 

arbete på jorden för att ge er högre uppgifter, bland annat att bli mänsklighetens beskyddare. 

67 Känn att ni är andar och bind er inte till materien, gör inte ert liv svårt! Visa ingen vördnad eller 

tillbedjan för något om det inte är kärlek till er Fader och till er nästa. Det sanna livet har sina rötter i 

anden, inte i kroppen, för den senare lever bara en tid och försvinner sedan, medan den senare lever för 

evigt. 
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68 Vad har du för nytta av dina jordiska skatter om du inte vet hur du ska få de andliga skatterna? 

Vad kommer ni att vara i den andliga dalen annat än fattiga andar som inte har kunnat arbeta fram sin 

frid och lycka för att kunna njuta av dem i det eviga livet? 

69 Ni har alla ett faderligt arv när ni sänds till jorden, men ni känner inte till dess värde, ni kan inte 

upptäcka det i er ande och ni söker det utanför er själva. Jag ber er att reflektera över dessa läror. Om du 

söker visdom har du den inom dig. Om du söker kraft - den finns inom dig: i hälsa, i andlig kraft, i talang. 

Om ni strävar efter skönhet - jag har också gett er den, ni behöver bara känna igen er själva och ni 

kommer att finna det ni längtar efter. Om du vill lära känna andra regioner - sätt dig själv där andligt och 

du kommer att finna andra stadier i livet där anden lever i större perfektion. 

70 Ert öde är att stiga upp och äga det som är mitt, eftersom ni är mina mycket älskade barn. 

71 Bli rena andar igen! Det är dit mina instruktioner leder dig, för att föra dig till ett fulländat 

tillstånd. Jag säger er i sanning att när ni återvänder dit kommer ingen smärta längre att drabba er, för då 

har ni kommit in i Faderns hem. 

72 Jag kommer att hjälpa dig med din frigörelse. Mitt ljus hjälper dig i dina svårigheter. Men från och 

med nu ska ni inte längre göra någon illa så att ni inte skadar er själva. 

73 Ta min styrka, alla mina naturkrafter står till din tjänst, allt är inom din räckhåll. Lev för att älska 

och förlåta så som jag älskar och förlåter dig. 

74 Älska allting, välsigna allting.På så sätt lär jag er hur ni ska vara mina lärjungar på jorden och hur 

ni ska bli en ljusets ande i det bortomliggande, där ni kommer att anlända med sann frid för att ta den 

plats som er Fader har avsett för er. Om du gör detta kommer du inte att födas på nytt till denna värld 

där du lider, för du kommer att förstå att detta lidande inte kan vara evigt för din ande. Då kommer du 

att stiga upp till andra livsvärldar och med glädje fullgöra de uppgifter som du kommer att få i evigheten. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 15 
1 På denna morgon av högtidlig minnesdag frågar jag er: Vad har ni gjort av den lag som jag sände 

till människorna genom Mose? Gjordes dessa bud endast för den tidens människor? 

2 I sanning säger jag er att den välsignade säden inte finns i människornas hjärtan, eftersom de inte 

älskar mig och inte heller älskar varandra; de hedrar inte sina föräldrar och respekterar inte andras 

egendom, utan tar livet av varandra, bryter äktenskap och drar skam över sig själva. 

3 Hör ni inte lögnen från alla läppar? Har ni inte blivit medvetna om hur en nation berövar en 

annan nation freden? Ändå säger mänskligheten att den känner till min lag. Vad skulle hända med 

människorna om de helt och hållet glömde bort mina bud? 

4 Förstå att lagen är den väg som den ende Skaparens kärlek har banat för att vägleda var och en 

av sina skapelser. Tänk på det liv som omger dig, som består av grundämnen och organismer i oändligt 

antal, och du kommer så småningom att upptäcka att varje kropp och varje varelse rör sig längs en väg 

eller bana som verkar vara styrd av en främmande och mystisk kraft. Denna kraft är den lag som Gud har 

fastställt för var och en av sina varelser. 

Om du undersöker dessa viktiga processer kommer du så småningom att inse att allting lever, rör sig 

och växer under ett högsta bud. Du kommer också att inse att mitt i denna skapelse framträder 

människan, som skiljer sig från alla andra varelser eftersom hon har förnuft och fri vilja. 

I människans ande finns ett gudomligt ljus, samvetet, som upplyser hennes intelligens och stimulerar 

henne till att fullgöra sin plikt. För om en oemotståndlig kraft skulle tvinga honom att bara följa den rätta 

vägen, skulle hans pliktuppfyllelse vara helt utan förtjänst, och han skulle känna sig förödmjukad i 

vetskapen om att han var oförmögen att handla enligt sin egen vilja och att han trots det var underkastad 

en lag. 

Men vem kan, under de förhållanden under vilka din existens äger rum, styra dina tankar mot det 

goda? - Endast samvetets gudomliga ljus, som instruerar människan att uppfylla lagen - ett ljus som bor i 

anden och genom det uppenbarar sig för materien. 

5 Varför följde anden inte samvetets röst från början? - Därför att den inte hade utvecklat den 

tillräckligt för att förstå och uppfylla de bud som den gav den och samtidigt kontrollera köttets drifter. 

Den fria viljan och materiens inflytande är de tester som din ande utsätts för. 

6 Om människorna hade lyssnat till sitt samvete från början, som Abel gjorde, tror du då att det 

hade varit nödvändigt för din Fader att från tid till annan materialisera sig för att förklara lagen för dig 

och lära dig vägen för andens utveckling? Sannerligen säger jag er: Nej, om du hade underkastat dig min 

lag och varit lydig mot den skulle alla mina uppenbarelser och läror ha nått dig genom ditt samvete. Men 

när jag såg denna mänsklighet fångad i de passioner som världen erbjöd den, döv för min röst och för 

blind för att se det andliga ljuset som belyste dess väg, var jag tvungen att materialisera* min lag i den 

första tidsåldern genom att hugga in den i sten och uppenbara mig för deras fysiska sinnen för att 

besegra deras materialism**. 
* Materialisera: göra det fysiskt synligt. 
** Materialism: oandlig livsåskådning där endast det materiella betraktas som verkligt och betydelsefullt. 
7 Ännu en gång vände sig mänskligheten bort från mina bud och jag var tvungen att komma till 

människorna för att lära dem. Det räckte inte att jag gav er min lag i den materiella formen, och den 

innehöll inte heller allt vad Fadern hade att säga er, och därför sände jag er Jesus genom vilken ni skulle 

få höra Guds ord. Han talade till era hjärtan. Mästaren kände till de vägar som leder till människans 

innersta, och med sina ord, sina gärningar och sitt offer på korset berörde han era slumrande hjärtan. 

Han väckte era passiva känslor, eftersom han visste att utan denna förberedelse skulle tiden inte komma 

när människan i sin egen ande skulle höra rösten från sin Herre, som nu är med er, så som den 

tillkännagavs för er. 

8 Det är din Gud som talar till dig, min röst är lagen. Idag hör ni det på nytt, utan att behöva hugga 

det i sten eller skicka mitt ord inkarnerat bland er. Det är Min gudomliga röst som kommer till din ande 
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och avslöjar för den början på en tidsålder där människan kommer att bli rättfärdig, försonas med sin 

Skapare och rena sig själv, som det står skrivet. 

9 Missförstå inte mina ord genom att säga att lagen under den första eran var köttets lag och att 

lagen under den andra eran endast talade till ditt hjärta, för jag har hela tiden rört vid den känsligaste 

och mest utvecklade delen av ditt väsen för att göra mig känd och känna mig själv där. Min lag har alltid 

talat till din ande, för det är den som styr materien* i människans liv. 
* Materia: människans köttsliga kropp, även allmänt för objekt, material etc. 

10 När några av Mina lärjungar i den andra tidsåldern bevittnade sin Mästares förvandling på berget 

Tabor, när de såg Moses framträda på hans högra sida och Elia på hans vänstra sida, föll de till marken 

eftersom deras själar blev förskräckta av den ojämförliga storheten i det som deras ögon skådade. Efteråt 

instruerade jag dem att hålla detta hemligt för att kunna berätta om det när tiden var inne. För det var 

nödvändigt för mig att lämna den här världen i förväg, så att när dessa erfarenheter (av lärjungarna) kom 

till er kännedom, skulle ni förstå att de talade till er om framtiden och förkunnade den. 

11 Åh, om mänskligheten i denna tid skulle förstå innebörden av denna förvandling och om de skulle 

förstå att Mina lärjungars vittnesbörd var avsett för människorna i denna tid, hur stora skulle inte deras 

framsteg bli! 

Den mejsel som graverade mina bud i stenen på Sinai berg är densamma som nu skriver de gudomliga 

tankarna i ditt hjärta; din Frälsares blod, som var den undervisning som talade till dig om kärlek, 

uppståndelse, evigt liv och högsta lycka, är densamma som jag nu utgjuter i detta ords väsen; Och den 

profetia och auktoritet som Elia förvånade människorna med är samma som ni nu upplever i de 

manifestationer som jag ger er i denna tid. 

12 Mina lärjungars kamp i denna tid kommer att vara större än någonsin för att se min lag etablerad 

på jorden. Men för att förandligandet skall kunna råda i denna värld, som är den som ger upphov till all 

rättvisa, all kärlek och allt förnuft, måste världens folk och nationer först dricka en mycket bitter bägare. 

13 Detta kommer att ske när guldkalven är förstörd för alltid, när de onödiga offren är avskaffade, 

när de andliga varorna, som du inte kommer att byta ut mot jordiska varor, inte längre är föremål för 

vinst. Detta kommer att ske så snart människan har nått den fulla utvecklingen av sin ande och 

uppskattar de värdefulla gåvor inom henne som hennes Fader har begåvat henne med från början av 

hennes skapelse. 

14 För att hjälpa er att nå denna grad av förandligande är det därför som jag nu kommer för att ge er 

mitt ords livsluft, frukten av god smak. Jag är den kärleksfulla Fadern som ger dig bröd och skydd för din 

kropp, och för din ande det ljus som vägleder dig, så att du kan föra det vidare till dina bröder. Min 

helande balsam är också hos er; vissa kommer att få den helt och hållet och andra kommer att få sina 

smärtor lindrade. Vissa tvättar bort sina egna skulder, men andra hjälper sina grannar att rena sig genom 

sitt exempel. 

15 Vill du ha min styrka? Uppfyll då mina bud, älska min lag, för ni är ansvariga för mänskligheten. Ni 

är de instruerade, och framför er ligger den väg som Elia har förberett. Gå medvetet, med försiktiga steg. 

16 Ni är ljusets barn, låt inte frestelsen dra ner er i sina nät. 

17 Ta apostlarna i den andra epoken som exempel, som talade om Fadern till folkmassorna, och de 

kände igen sin Gud och Herre i hans budbärares verk. Jag vill se er på samma sätt; nu är det dags för er 

att ge er helt och hållet åt att förkunna min sanning. 

18 Vänd dig bort från människornas onödiga verk och styr kroppen. Låt den inte styra dig. På detta 

sätt kommer jag efter denna kamp att se er fulla av glädje och frid. 

19 Kämpa och arbeta, Israel, forska och förstå att med dessa läror ger jag er de vita kläderna för att 

gå genom världen och fullfölja ert uppdrag. 

20 Stor är den resa som jag har utstakat för anden för dess förberedelse, försoning och fulländning. 

Om du lyckas ansluta dig andligt till mig kommer du att känna dig stark för kampen och lära dig att gå 

framåt på vägen och övervinna de hinder som du möter på den. 
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21 Vill ni räknas till mina apostlar? Vill ni räknas till mina lärjungar? Var då ihärdig i dina studier, se 

till att din utrustning ökar, så att du snart kan föra mitt ord till dina bröder. 

22 Människans ande har utvecklats och därför har vetenskapen gått framåt. Jag har låtit honom veta 

och upptäcka det han inte visste tidigare, men han får inte ägna sig enbart åt materiella verk. Jag har gett 

honom det ljuset så att han kan arbeta fram sin frid och lycka i det andliga liv som väntar honom. 

23 Mitt i denna värld som består av olika varelser är människan den gynnade varelse som jag har 

gett en del av min ande och rätten att komma i kontakt med mig, att ha mig inom sig, så att - eftersom 

hon känner mig så nära förknippad med henne - tillit och tro på min gudomlighet växer i hennes ande. 

24 Det slutliga syftet med skapandet av denna värld är människan, och för hennes skull har jag lagt 

till de andra varelserna och naturkrafterna så att hon kan använda dem för att bevara och förfriska sig. 

Om han hade älskat och känt mig från första början, från sin andliga barndom, skulle han idag tillhöra en 

värld av stora andar där varken okunnighet eller skillnader skulle existera, där ni alla skulle vara lika i 

kunskap och i förfining av era känslor. Men hur långsamt människan utvecklas! Hur många tidsperioder 

har inte gått sedan han levde på jorden, och ändå har han inte lyckats förstå sin andliga uppgift och sitt 

sanna öde. Han har inte kunnat upptäcka sin ande inom sig själv, som inte dör eftersom den har ett evigt 

liv; han har inte förstått hur han skall leva i harmoni med den, inte heller har han erkänt dess rättigheter, 

och denna, berövad sin frihet, har inte utvecklat sina gåvor och har stått stilla. 

25 I dag, med tanke på de händelser som människan själv har orsakat, med tanke på kriget och 

överflödet av materialismens alla passioner, är hon bestört eftersom hon varken förstår eller kan stoppa 

ondskan, och skrämd frågar hon sig själv om orsaken till detta resultat. Människan har avvikit från sin 

andliga utveckling och störtar ner i avgrunden utan att det finns någon mänsklig kraft som kan stoppa 

detta våld. 

26 Den här världen, som skapades med så mycket kärlek för att den skulle vara mina barns tillfälliga 

hem, har förvandlats till en dal av rastlöshet, rädsla och död; endast utövandet av kärlek och dygd 

kommer att kunna rädda den. Därför samlar jag nu alla "Israels utspridda stammar" för att utrusta dess 

ande och skicka den i strid tills den uppnår räddning och förandligande av mänskligheten. 

27 Alla som har kommit till mig och hört mitt ord tillhör detta gamla och talrika folk, och när jag gör 

dessa läror kända för er kommer ni att förstå att era gåvor har förblivit dolda och att de återuppstår just 

nu, fyllda med den styrka som kärleken ger er. Ert öde var utstakat från tidernas begynnelse, så att ni 

skulle vara de som skulle vaka över mänskligheten och förmedla de budskap som jag då och då har 

uppmärksammat er på. 

28 Tiden kommer när hela mänskligheten kommer att bestå av mina lärjungar, när ni kommer att 

förstå mig och lätt förstå mitt ord. De arroganta kommer att stiga ner från sin piedestal för att vara med 

mig, och de lärda kommer att erkänna mig som sin Mästare. 

29 Jag vill se er alla på andlighetens väg, med styrka och stålsättning i prövningar, så att jag när ni 

stiger uppåt kan avslöja för er den visdomsskatt som finns i den bok som jag nu visar er. 

30 Om ni vill bli mästare måste ni utrusta er. Eliminera varje spår av avgudadyrkan inom er själva och 

lär ut en andlig, vördnadsfull och uppriktig tillbedjan av Gud som enbart är baserad på kärlek. 

31 Även om ditt minne skulle bli dig otroget, finns mitt ord i ditt samvete där det aldrig kommer att 

slockna. Din ande kommer att tala och kommer att vara en källa av visdom som, när den flödar över, 

kommer att ge ljus till dina bröder på din utvecklingsväg. 

32 Låt er fräschas upp av min närvaro, för även jag gläds när jag ger er min undervisning. Studera 

boken och lär dig förklaringen till allt det du inte har förstått. Fatta den andliga innebörden av den 

undervisning som jag nu avslöjar för er. Om ni förbereder er kommer ni att vara ljuset i det mörker som 

omger mänskligheten idag. 

33 Jag väntar alltid på andlig gemenskap med er. Alla som renar sig och stiger upp till mig kommer 

att känna att de har gift sig med mig, och jag kommer att vägleda deras steg på bästa sätt. 

34 Många undrar varför jag har återvänt till jorden, eftersom jag redan har undervisat er under den 

andra eran med mitt ord. Men ni hade glömt min lag och jag fann er skeppsbrutna i ett hav av 



U 15 

101 

okunnighet. Jag har kämpat för att föra er till fredens och sanningens väg. Jag erbjuder dig en stav att 

luta dig mot, för du är utmattad av pilgrimsfärden utan guide, och därför har jag kommit för att hjälpa 

dig. 

35 Jag samlar mina nya apostlar, som inte kommer att vara tolv, utan ett hundra fyrtiofyra tusen, 

och var och en av dem kommer att ha till uppgift att förkunna min lära.De kommer alla att tala och vara 

som herdar som för ut de goda nyheterna att Mästaren har kommit tillbaka till människorna i form av 

den Helige Ande. 

36 Sedan 1866 har jag bland mänskligheten sökt efter nya lärjungar och förberett dem för att 

respektera mina bud med överlåtelse och för att bli föregångare till nya apostlar som ska komma till mig. 

37 Den dag kommer när människor har kunskap om Guds folk, och de kommer att söka upp dig för 

att be om ljus från dig; andra för att bekämpa din kunskap med sina åsikter. Jag vill inte att ni, för att ni 

känner er fattiga och låga, ska bli överraskade av dem som talar på ett valt språk och som presenterar 

teorier för er som bara kommer att avslöja dunkelhet eller svagt ljus. Ni som känner till sanningen i detta 

ord eftersom ni vet att det är min uppenbarelse i form av den Helige Ande - låt er inte förvirras. 

38 Jag vill inte heller att ni ska gömma er av rädsla, utan att ni ska möta dem som ber om er hjälp. 

För alla ska ni ha ord av kärlek som väcker och rör dem och får dem att känna Min närvaro. Det är så du 

kommer att bli igenkänd. 

39 Elia är nära er och fullgör den stora uppgift som jag har anförtrott honom, nämligen att inspirera 

er till förnyelse så att ni kan resa er upp i sökandet efter fred, förbättring och andlig fulländning. 

40 Snart kommer du att vila från ditt arbete. Detta stora arbete utförs med hjälp av många andar, 

som jag har tilldelat en specifik uppgift. 

41 Ni som följer mig är min armé och jag är er Fader som har gjort det till sitt uppdrag att förlösa 

sina barn. Jag går framför dig för att vägleda dig. Vill du följa mig? - Ditt hjärta säger ja och jag tar emot 

din längtan. Se, jag begär inte mer av er än vad ni kan göra, men jag säger er att ni kommer att behöva 

kämpa mycket med era gåvor om ni vet hur ni ska använda dem och om ni älskar mig i sanning. 

42 Den andliga lagen kommer före den mänskliga, därför måste du ge mig din tribut före världens. 

Se naturen med sina åkrar och berg, sina hav, skogar och öknar; hon, i sin helhet och i varje ögonblick, 

offrar sitt offer till Skaparen som skapade henne och upprätthåller henne. Alla manifesterar sin 

tacksamhetsskuld till mig genom att vittna om mig. Varför visar ni mig inte en värdig vördnad? Varför ber 

du om min närvaro bara för att tvivla på mig? 

43 Utrusta er själva så att ni kan utforska er andliga natur och förstå mitt ord. Genomträng min 

undervisning, undersök, jag tillåter dig att göra det, förhör mig, men kom till mig. Överlämna er till mig 

med den tillit ni har när ni är barn och följer era föräldrar överallt; älska och lita också på er himmelske 

Fader. 

44 Jag vill inte att du fäller tårar eller orsakar mig smärta. Du har gråtit mycket och ofta vandrat 

genom (livets) öknar. Lämna inte efter dina barn detta frö av sorg som du har burit med dig. Låt dessa 

varelser se ett liv i rättfärdighet, arbete och uppfyllande av min lag, så att de kan se fred och välstånd 

blomstra. 

45 Varför är ni förvånade, människor, över det mirakel som jag visar er i denna tid när jag gör mig 

själv känd genom det mänskliga sinnet? Jag har utfört större gärningar förr i tiden, och ni har trott på 

dem. 

46 Jag vet att orsaken till er förvåning beror på det faktum att ni har tagit avstånd från andliga läror; 

för länge har ni bara trott på det ni ser, på det ni rör vid och på det ni bevisar med hjälp av er vetenskap. 

47 Under den första epoken, när Israel läste Skrifterna, funderade över lagen och bad i väntan på 

den utlovade Messias, var dess liv fullt av tecken och andliga manifestationer, dess hjärta var känsligt för 

de budskap som Herren skickade till det, och det trodde på allt detta eftersom det hade tro. 

48 Men tro inte att alla barn i det folket visste hur de skulle ta emot de gudomliga budskapen. Nej, 

de rika snåla människorna kände ingenting, de varken såg eller hörde, precis som prästerna, som trots att 

de hade profetians bok öppen framför ögonen inte heller uppfattade det andliga livet ovanför 
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människorna; för blinda och högmodiga på den plats de intog kunde de inte höra Herrens rop som redan 

närmade sig. 

49 Vilka var då de som bad på nätterna i Judeen, höll vakt och tog emot ljuset som tänder hoppet i 

sina hjärtan? Vilka var de som hade profetiska drömmar och kunde förutse med sina hjärtan och ge en 

andlig tolkning av skrifterna? - De var de ödmjuka, de fattiga, slavarna, de sjuka, de som hungrade efter 

ljus, de som törstade efter rättvisa, de som behövde kärlek. 

50 De var folkets folk, män och kvinnor med enkla hjärtan, de som hade väntat på sin frälsare i 

århundraden. 

51 Den natt då Jesus föddes in i detta liv var det de fattiga herdarna i Betlehem som skälvde vid 

åsynen av Herrens andliga budbärare som lät dem veta att deras efterlängtade Frälsare hade kommit. 

52 I den högtidliga timmen sov de rika, herrarna och de mäktiga. 

53 Även vid den tiden sov de stora, herrarna, de rika, de lärda och teologerna djupt medan Min 

stråle steg ner till folket för att för första gången ge dem Mitt budskap. 

54 Hur få väntade på mig och hur få trodde på min närvaro! 

55 Men de som kom till mig var män och kvinnor med enkla hjärtan, med liten förståelse, som de 

icke-troende driver med för att de tror på övernaturliga manifestationer och talar om konstiga läror. 

56 Döm inte illa de som på grund av bristande förberedelser begår ett misstag, eftersom de 

åtminstone behåller intuitionen av det andliga, vilket är beviset på en hemlig längtan efter att förena sig 

med Fadern, att närma sig ljusets värld, att ta emot ett ord av kärlek från honom. 

57 Dessa fattiga som inte har förblindats av världens falska glans är de som har intuition, de som 

förutser, de som drömmer, de som vittnar om det andliga, och jag har sökt upp dem för att öppna 

visdomens bok inför deras ögon och på så sätt i överflöd tillfredsställa deras längtan efter kunskap och 

sanning. 

58 Jag har gjort min närvaro påtaglig för dem, liksom närheten till den andliga världen, som en 

belöning för deras hopp och tro. 

59 Jag talade också till dem om deras gåvor, om deras uppgift, om värdet av min undervisning, så att 

de skulle ta bort allt som inte hör till detta arbete från sina hjärtan, och så att deras vittnesbörd skulle nå 

sina bröders hjärtan högt och fullt av ljus. 

60 Stå upp, Israel, och stig upp på det andliga berget, för jag är nu din hjälpare. Under den här tiden 

kommer ni alla att hjälpa mig med det kors som jag bär på mina axlar av kärlek till mänskligheten. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 16 
1 Frid i sinnet och hjärtat för alla som älskar varandra! - På denna nådens dag tar ni emot 

Mästarens inspiration, som absorberas genom hjärnan hos dessa varelser som är förberedda och 

avsedda av mig att överföra mitt gudomliga budskap till mänskligheten. 

2 Ta emot min andliga smekning i dag, du stora skara, jag välkomnar dig och fyller dig med nåd. 

3 Hör, lärjungar: Var medvetna om att en atom av Min Varelse manifesterar sig bland er. En 

vibration av gudomlig kraft undervisar dig. En emanation av hans universella väsen upplyser dig. Det har 

aldrig funnits någon tid då Gud inte har visat sig. I alla tider, i alla tidsåldrar, har det funnits, finns och 

kommer det att finnas denna gudomliga vibration. Under tidernas lopp har Fadern inte upphört att ge er 

förmånen av sin kärlek, för i hans Ande, liksom i skapelsen, vibrerar allting, allting är aktivitet och liv. Och 

händelserna i den här världen är ekon och återspeglingar av det andliga livet. 

4 Under alla århundraden har Gud inte övergivit mänskligheten, för den ena kan inte skiljas från 

den andra. I dag var det Faderns vilja att förbinda sig med människan andligt på det sätt som ni ser och 

hör, för tiden har kommit då ni måste göra er redo att ta emot mig från ande till ande. 

5 Men du har ännu inte någon andlig känslighet och därför uppfattar du inte den gudomliga 

inspirationen med klarhet. 

6 Innan Fadern gjorde sig känd för mänskligheten i Jesus, skickade han sina uppenbarelser till er 

genom att använda materiella former och händelser. Under namnet Kristus har ni lärt känna honom som 

uppenbarade Guds kärlek bland människorna, men när han kom till jorden hade han redan uppenbarat 

sig som Fader, och därför får ni inte säga att Kristus föddes i världen - det var Jesus som föddes, den 

kropp i vilken Kristus bodde. 

7 Tänk efter och ni kommer så småningom att förstå mig och erkänna att Kristus fanns före Jesus, 

för Kristus är Guds kärlek. 

8 När detta har klargjorts, låt er inte längre vilseledas, sluta fördjupa er i de grumliga vattnen av 

gamla och felaktiga tolkningar som ni har fått genom traditionen. Ni är täckta av slöjor av okunnighet 

som jag sliter sönder med ljuset från mitt ord så att vishet kan komma in i er. 

9 Glöm därför inte att Kristus är Guds kärlek; det är därför som ni blev förskräckta och förvirrade 

när han uppenbarade sig genom Jesus, och till och med inför hans mirakel trodde ni inte på honom, 

eftersom hans makt är för oändlig för att ert begränsade sinne ska kunna förstå. 

På så sätt händer det att vissa förnekar mig, andra blir förvirrade och åter andra studerar och 

undersöker mig i enlighet med sitt sätt att tänka och sin förmåga att förstå. Det är få, mycket få, som kan 

förstå Kristus. Jag säger detta till er eftersom jag finner att det finns lite kärlek i era hjärtan, eftersom ni 

inte älskar varandra ens mellan bröder. 

10 Älska din nästa som ditt eget barn, då kommer du att börja förstå Jesus, du kommer att älska 

honom, du kommer att känna honom, du kommer att behöva återspegla Kristus i dina gärningar. Men er 

ande känner Mig lite mer, och därför händer det att en del av er söker Messias, andra Gud den 

Allsmäktige, för att han ska ge er en ljus- och hoppstråle som lindrar era smärtor och väcker er längtan 

efter att komma allt närmare honom. Detta beror på att er ande, genom samvetet, har minnet av sin 

skapare, av Kristus, som aldrig har upphört att söka och älska er, o människor, för jag säger er återigen 

att den andliga manifestationen inte har upphört att existera och aldrig kommer att upphöra att existera. 

11 De upplysta i gångna tider såg alltid ett ljussken, de hörde alltid Mitt Ord. Profeterna, de 

inspirerade, föregångarna, grundarna av läror om hög andlighet vittnade om att de hörde röster som 

tycktes komma från molnen, bergen, vinden eller någon annan plats som de inte kunde fastställa; att de 

hörde Guds röst som om den kom från eldtungor och mystiska ekon. Många hörde, såg och kände med 

hjälp av sina sinnen, andra med hjälp av sina andliga egenskaper; samma sak händer nu. 

12 Sannerligen säger jag er: De som tog emot mina budskap med sina fysiska sinnen tolkade den 

gudomliga inspirationen andligt, och detta gjorde de i enlighet med sin fysiska och andliga utrustning, i 

enlighet med den tid då de befann sig i världen, på samma sätt som det nu sker med de mänskliga 
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instrument som ni kallar röstbärare eller "gåvobärare". Men jag måste säga er att de i gångna tider, 

liksom i nutid, har lagt till renheten i de gudomliga uppenbarelserna sina egna idéer eller de idéer som 

rådde i deras omgivning, och medvetet eller omedvetet har de förändrat sanningens renhet och 

obegränsade väsen, som i sanning är kärlek i dess högsta uppenbarelser. 

13 De andliga vibrationerna och inspirationerna fanns i dem, och både de "första" och de "sista" har 

vittnat och kommer att vittna om denna inspiration som nådde deras andar, nästan alltid utan att de 

visste hur, på samma sätt som det sker för många idag och som det kommer att ske för ännu fler 

imorgon. 

14 Orden, tolkningarna och sättet att agera beror på människorna och den tid de lever i, men 

framför allt är detta den högsta sanningen. 

15 På grund av brist på andlig utrustning är det nödvändigt att gudomlig inspiration kommer fram 

och väcker dig ur din andliga sömn. De avancerade andarna behövde inte denna form av uppenbarelse. 

16 Allt andligt i universum är en källa till ljus, synligt eller osynligt för dig, och detta ljus är styrka, 

kraft och inspiration. Ljuset flödar också från idéer, ord och verk, beroende på hur rena och majestätiska 

de är. Ju högre idén eller verket är, desto känsligare och subtilare är dess vibration och den inspiration 

som utgår från den, även om det är svårare för materialismens slavar att uppfatta den. Ändå är effekten 

av de höga tankarna och gärningarna stor i andligt hänseende. 

17 Materialisering är motståndaren till spiritualisering, men förstå att jag syftar på den typ av 

materialisering som leder dig till avvikelser, laster, degeneration och låga passioner. 

18 Även om större delen av mänskligheten tvivlar på sanningen i min förkunnelse till människorna - 

sannerligen, jag säger det igen, denna förkunnelse äger rum i de inkarnerade och disinkarnerade andarna 

utan avbrott, från det första ögonblicket av deras skapelse. 

19 Om du har lyckats överföra dina budskap över avstånd med hjälp av ditt skarpsinne och din 

vetenskap, som är en av de många mentala förmågor som du besitter, hur kan du då anta att Gud inte 

skulle kunna förmedla ett budskap till människan med hjälp av en känslig och intelligent mänsklig 

"apparat"? 

20 För detta är människokroppen: en apparat som är utrustad med en sådan perfektion som 

människan inte skulle kunna ge sina mest komplicerade och mest vetenskapliga arbeten. Hör noga på 

mitt ord, jag talar om människans materia, inte om hennes ande, för även om anden inte kan uppnå sin 

Faders kraft, kommer den utan tvekan att kunna göra större verk än vad hennes begränsade mänskliga 

kropp kan åstadkomma. 

21 Om din begränsade intelligens har kunnat uppnå kunskap och gjort uppfinningar som är 

fantastiska enligt din mening - vad kan du då inte åstadkomma med din ande, och till vilka verk är inte din 

Herre kapabel? 

22 Han har en dålig uppfattning om sin Gud och anser att han är mindre än människor. 

23 Varför är ni förvånade över att Gud sänder er sitt ljus, som är visdom och lyser över er alla, och 

att han har skapat en form av kommunikation med sina barn? Varför tror ni att något är omöjligt för er 

Gud, när ni själva säger att han vet allt och kan göra allt? Om ni tror sådana saker om mig, varför 

motsäger ni er själva så lättvindigt? Ber du mig att skicka Jesus varje gång jag vill tala till dig, så att du kan 

spika fast honom i träet? 

24 Jag säger er att ni inte är klara över hur ni tror att jag ska göra mig känd hos er. 

25 För att träffa dig säger jag till dig: Om ni inte vill att jag ska använda syndiga kroppar för att ge er 

min kärlek, visa mig en rättfärdig, en ren, visa mig en av er som vet hur man älskar, och jag försäkrar er 

att jag kommer att använda honom. Förstå att jag använder syndare för att föra syndare till mig, för jag 

kommer inte för att rädda de rättfärdiga; de är redan i ljusets rike. 

26 Det är sant att ni är syndare, men Gud föraktar eller glömmer ingen, även om ni tror motsatsen. 

Varför har ni blivit så blinda att ni bedömer allting utifrån ett ögonblick av ert materiella liv? Det är ni 

som föraktar och glömmer er själva; det är därför ni känner er svaga och trötta. 
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27 Tror ni att jag glömmer mina mycket älskade varelser, även om de är olydiga, när de behöver mig 

och kallar på mig hela tiden? 

28 Ni syndar mycket och bryter mot lagarna och har ofta glömt mig, men oändligt mycket större än 

alla överträdelser i er tillvaro är den himmelske Faderns kärlek till alla sina barn. 

29 Men jag måste fortsätta att tala till er om min manifestation så att ni kan befria er från alla era 

tvivel. Många av er bekräftar det som Mina upplysta har berättat för er, till exempel att Gud talade till 

dem genom molnen, elden, vattnet och vinden, men jag frågar er: Vilket verkar mer korrekt för dig, att 

tala till människan genom dessa element eller genom henne? 

30 Var är ditt logiska tänkande om det inte hjälper dig att förstå de enklaste lärorna? 

31. Män och kvinnor i världen, ni som i era vetenskaper har glömt det enda som kan göra er kloka och 

lyckliga: ni har glömt kärleken som inspirerar allt, kärleken som klarar allt och förvandlar allt! Ni lever mitt 

i smärta och mörker, för eftersom ni inte praktiserar den kärlek som jag lär er, orsakar ni ert fysiska eller 

andliga lidande. 

32 För att upptäcka och förstå mina budskap måste ni först vara snälla och milda från hjärtat, dygder 

som finns i varje ande från det ögonblick då den skapades; men för att veta hur man känner den sanna, 

höga känslan av kärlek måste ni andliggöra er själva genom att kultivera era goda känslor; ändå har ni 

velat ha allt i livet utom andlig kärlek. 

33 I varje ögonblick utgår tankar eller andliga vibrationer från dig, men i de flesta fall utstrålar du 

själviskhet, hat, våld, fåfänga och låga passioner. Du skadar och känner när du blir skadad, men du älskar 

inte, och därför känner du inte när du blir älskad, och med dina morbida tankar fyller du alltmer den 

miljö du lever i med smärta och din tillvaro med obehag. Men jag säger till er: mätta allt med fred, 

harmoni och kärlek, så blir ni lyckliga. 

34 Kärleken har alltid funnits i Skaparens ande, därför måste du förstå att alla andar också har 

utrustats med den. 

35 I dag har ni, trots civilisationens framsteg, avlägsnat er mer och mer från den materiella naturen, 

liksom från det andliga, från det rena, från det som kommer från Gud. Därför faller du med varje steg i 

ditt liv in i en allt större svaghet, i ett allt större lidande, trots din önskan att bli starkare och lyckligare för 

varje dag du tillbringar på jorden. Men ni ska nu ta ett steg framåt i uppfyllandet av min lag, jordens 

invånare! 

36 Mästaren, som alltid har talat till er, kommer nu för att förklara sin undervisning för er med hjälp 

av dessa läror, genom att manifestera sig själv i ord, intuition och inspiration och på så sätt väcka er ande 

till ljuset i den kommande tiden. Då kommer du att få den gudomliga inspirationen i olika former, som 

blir alltmer fantastisk för dig, allt högre och mer fullkomlig. 

37 Idag har jag kommit för att påminna er om att älska varandra som Jesus lärde er. Jag påminner er 

om Jesus, för i honom fanns den universella kärlekens inkarnation. 

38 På Moses tid gavs folket en lag om rättvisa som löd: "Öga för öga och tand för tand". Denna lag, 

som för er i dag skulle verka avskyvärd och hämndlysten, var ändå rättvis för människorna på den tiden. 

39 Senare, när jag blev människa i Jesus, hörde ni mig säga, och det skrevs ner, att "med den aln som 

du mäter med, blir du mätt". Med detta ord har vissa frågat om det finns kärlek, barmhärtighet och 

förlåtelse i denna mening som Jesus predikade. 

40 Det är dags att jag själv förklarar för er orsaken till den första tidens lag och orsaken till Jesu ord, 

för många av mina läror har jag varit tvungen att ge er lite efter lite genom tiderna. 

41 I början, när det mänskliga hjärtats strängar fortfarande var okänsliga för känslan av förlåtelse 

och när känslan av barmhärtighet och överseende fortfarande låg i dvala i hans ande, var det nödvändigt 

för människan att skydda sig själv och sina ägodelar, täckta av en lag som gav henne rätt att använda sin 

styrka för självförsvar. Som ni ser var detta primitiva lagar och seder hos ett folk som, som alla andra folk, 

var förutbestämda att utvecklas. 

42 Den lag som uppstod ur Jesu ord, som senare upplyste människornas liv och sade till er: "Älska 

varandra", och som också avslöjade för er att ni skulle "mätas i er tur med den aln som ni skulle mäta 
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med", genom vilken Mästaren gav er att förstå att den rättvisa som människan hade skaffat sig med sin 

egen hand nu blev den gudomliga rättvisans exklusiva rättighet. Från och med nu visste människan att 

hon skulle bli dömd av Gud på samma sätt som hon dömde, och att den skörd som hon sådde på jorden 

skulle bli den skörd som hon fick i det hinsides. 

43 Människan undanhöll då sin broderskapshand, skurken avstod ofta från sina förkastliga planer, 

och den som tänkte stjäla visste och kände att en blick från oändligheten iakttog honom och att från och 

med det ögonblicket väntade en dom på honom. 

44 Århundraden har gått, och även om människorna vet lite mer om den gudomliga rättvisan har de 

ännu inte förstått sanningen och har många gånger gjort fel och till och med trott att om de har syndat 

svårt på jorden måste de obönhörligen möta Guds dom för att få evigt straff. - Till detta frågar jag er: 

Vilken lösning på omvändelse och uppfyllande av min lag kan uppstå i den som redan från början anser 

sig vara förlorad? Vilket hopp har den som lämnar denna värld med vetskapen om att hans själs misstag 

kommer att vara för evigt? 

45 Det var nödvändigt att jag själv kom för att ta bort mörkret från era felaktiga tolkningar från er, 

och därför är jag här. 

46 I Jehova trodde du att du kände igen en grym, fruktansvärd och hämndlysten Gud. För att få er 

att komma ur er villfarelse sände Herren er Kristus, sin gudomliga kärlek, så att ni "genom att känna 

Sonen kan ni känna Fadern".Ändå tror den okunniga mänskligheten, som på nytt är intrasslad i sin synd, 

att den ser en rasande och förolämpad Jesus, som bara väntar på att de som har förolämpat honom skall 

komma till den andliga dalen för att säga till dem: "Gå bort från mig, jag känner er inte", och för att 

omedelbart låta dem lida de grymmaste plågorna i evigheten. 

47 Det är dags att ni förstår innebörden av mina läror så att ni inte faller i fel. Den gudomliga 

kärleken kommer inte att hindra dig från att komma till mig, men om du inte gottgör dina misstag 

kommer ditt samvetes obönhörliga domare att tala om för dig att du inte är värdig att komma in i ljusets 

rike. 

48 Men här har ni mig på nytt, mänsklighet, i anden, som jag lovade er. 

49 Skåda ljuset från sanningens ande när det upplyser och väcker dem som bor i mörkret. 

50 Men till dem som deltar i detta möte säger jag: Lyssna uppmärksamt på mitt ord, för det kommer 

att öppna ljusvägar för er och belysa den sanning ni behöver veta. 

51 Även om man i livet måste betala alla skulder till Gud, är betalningen, hyllningen eller 

erbjudandet du ger honom i själva verket inte till honom, utan till den som erbjuder det. 

52 Om du erbjuder honom renhet kommer det att vara till ditt bästa; om du visar honom 

förtjänstfulla gärningar kommer de att vara de prydnader som lyfter din ande i Guds närvaro. Om du 

syndar och senare ångrar dig och gottgör dina fel, kommer du att få lön för det du gjort, nämligen andens 

frid och den lycka som bor i den som gör det goda. 

53 Om jag ofta låter er dricka samma bägare som ni gav till era bröder är det för att det är bara på 

detta sätt som vissa kommer att förstå den ondska som de orsakade; och genom att gå igenom samma 

prövning som de fick andra att gå igenom kommer de att förstå den smärta som de fick dem att känna. 

Detta kommer att upplysa deras sinnen och resultera i förståelse, omvändelse och följaktligen 

uppfyllandet av min lag. 

54 Men om du vill undvika att gå igenom lidande eller tömma bitterhetens bägare kan du göra det 

genom att betala din skuld genom omvändelse, genom goda gärningar, genom allt som ditt samvete 

säger dig att du ska göra. På så sätt betalar du tillbaka en kärleksskuld, du ger tillbaka en ära, ett liv eller 

fred, hälsa, glädje eller bröd som du någon gång har berövat dina bröder. 

55 Se hur annorlunda verkligheten av min rättvisa är jämfört med den föreställning du hade om din 

Fader! 

56 Glöm inte: om jag har sagt till er att ingen av er kommer att gå förlorad, är det också säkert att jag 

har sagt till er att varje skuld måste betalas och varje överträdelse raderas från livets bok. Det är upp till 

dig att välja hur du ska nå mig. 
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57 Du har fortfarande en fri vilja. 

58 Om du föredrar den gamla lagen om vedergällning, som folk från de stolta nationerna fortfarande 

gör, se deras resultat! 

59 Om ni vill att den aln som ni mäter era bröder med också ska mäta er, behöver ni inte ens vänta 

på att ni går in i det andra livet för att få min rättvisa; för här (på jorden), när ni minst anar det, kommer 

ni att befinna er i samma kritiska situation som ni har försatt era bröder i. Men om du vill att en högre lag 

ska komma till din hjälp, inte bara för att befria dig från den smärta du fruktar mest, utan också för att 

ingjuta ädla tankar och goda känslor i dig, så be, åkalla mig, och gå sedan din väg i kamp för att bli bättre 

och bättre, för att bli stark i prövningar, med ett ord, för att med kärlek betala den skuld du har till din 

Fader och din nästa. 

60 Kärlekens rop som ni nu hör från dessa röstbärares munnar är ett förebud om stora händelser för 

mänskligheten. Dessa meddelanden är gnistor av visdom som kommer att avslöjas för mänskligheten i 

framtiden. Det är början på alla andars uppvaknande. Det är en förberedelse för andlighetens tidsålder, 

den tid då ni kommer att förlösa er själva i er himmelske Faders kärlek. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 17 
1 Älskade människor, här har ni ännu ett budskap från den Gudomlige Mästaren som kommer att 

ta er ett steg framåt i förståelsen av Mina läror, för ni får inte stanna upp på den andliga utvecklingens 

väg. 

2 Jag kommer inte för att uppmuntra dig till stagnation eller tillbakagång, utan jag leder dig alltid på 

utvecklingens väg. 

3 Mitt ord erbjuder dig varierad mat, alla med utsökt andlig smak. 

4 Du har sagt med dina läppar: "Ära åt Gud i höjden", men när har du förhärligat honom med dina 

gärningar? - Ni har dyrkat er själva och förhärligat era avgudar, men Gud, er skapare, när? - Det var Jesus 

som förhärligade sin Fader med sitt liv, och det är han som du måste leva efter. 

5 Likaså har ni sagt: "Frid på jorden för människor av god vilja", och sannerligen säger jag er att jag 

har gett fred till och med till dem som har en ond vilja, men säg mig, när har ni gett fred? Under många 

århundraden har ni upprepat orden i den psalm som folket tog emot sin Herre med i Jerusalem, och det 

är det enda som mänskligheten har gjort sedan dess: att upprepa dessa ord, för med sina verk gör den 

precis tvärtom. 

6 Säg dessa fraser om ni vill, men förstå att varken dessa eller några andra ord kommer att ha 

någon effekt förrän ni känner dem i era hjärtan.Om ni känner dem, manifestera dem för era bröder i 

goda gärningar, med ödmjukhet och ödmjukhet.Då kommer jag att svara er med Min gränslösa kärlek 

och få er ande att vibrera glatt i Min freds obefläckade nåd. 

7 Därför talar jag till er i dag som den Helige Ande. Tiderna är olika, och därför måste folkets 

utrustning vara annorlunda. 

8 Lämna bort ordböner och vidskepelse och ge er till mig, Mästaren, Fadern, som alltid kommer att 

ta emot er och förstå er. 

9 Be, ja, men med ett förberett hjärta; tala till mig med den ande som du känner i det ögonblicket. 

Kom till mig med tankar fulla av kärlek, men närma er; tala till mig som lärjungar eller som små barn, så 

ska jag få er att känna min visdom och min kärlek. 

10 Be mig med ödmjukhet, men be aldrig om mirakel och förvänta dig inte heller att få dem. 

11 Miraklet, så som du förstår det, existerar inte; det finns ingen motsättning mellan det gudomliga 

och det materiella. 

12 Ni tillskriver Jesus många mirakel, men jag säger er att hans gärningar var en naturlig effekt av 

kärlek, denna gudomliga styrka som ni ännu inte vet hur ni ska använda, även om den är hemligt 

närvarande i varje ande. För ni har inte velat veta hur kärlekens kraft fungerar. 

13 Vad fanns med i alla mirakel som Jesus utförde, förutom kärleken? 

14 Lyssna, lärjungar: För att Guds kärlek skulle kunna göra sig känd för mänskligheten var det 

nödvändigt att instrumentet var ödmjukt, och Jesus var alltid ödmjuk; och eftersom han gav ett exempel 

på detta till människorna, sa han vid ett tillfälle till er att han inte kunde göra någonting utan sin 

himmelske Faders vilja. De som inte förstår ödmjukheten i dessa ord kommer att tro att Jesus var en 

människa som alla andra, men sanningen är att han ville ge dig en lektion i ödmjukhet. 

15 Han visste att denna ödmjukhet, denna enhet med Fadern gjorde honom allsmäktig gentemot 

mänskligheten. 

16 O, du överväldigande stora och vackra förvandling, som ger kärlek, ödmjukhet och visdom! 

17 Nu vet ni varför Jesus, trots att han sa att han inte kunde göra någonting om det inte var enligt sin 

Faders vilja, i själva verket kunde göra allt, för han var lydig, för han var ödmjuk, för han gjorde sig till 

lagens och människornas tjänare, och han visste hur man älskar. 

18 Inse därför att även om ni själva känner till en del av den andliga kärlekens förmågor så känner ni 

dem inte, och därför kan ni inte förstå orsaken till allt det som ni kallar mirakel eller mysterium, och som 

är de verk som den gudomliga kärleken utför. 
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19 Vilka läror gav Jesus dig som inte var av kärlek? Vilken vetenskap, vilka övningar eller mystiska 

kunskaper använde han för att ge er sina exempel på makt och visdom? - Endast kärlekens saliga kraft, 

med vilken du kan göra allting. 

20 Det finns inget motsägelsefullt i Faderns lagar, som är enkla därför att de är kloka, och kloka 

därför att de genomsyras av kärlek. 

21 Förstå Mästaren, han är din lärobok. 

22 Barnet Jesus förvånade de utsedda laglärarna; predikanten Jesus gav dig stora uppenbarelser för 

all framtid. Frälsaren Jesus beseglade sina ord med sitt liv, med sitt högsta offer på korset. 

23 Om ni nu, mina älskade lärjungar, vill vara stora i sanning och starka i ande, varför efterliknar ni 

inte mig i de gärningar som jag gjorde genom Jesus? Han sa till er: "Jag är vägen, sanningen och livet" och 

visade er att ni lyder den gudomliga viljan med mildhet och ödmjukhet. Vilken ödmjukhet måste ni då 

visa mig? 

24 Lyssna: Gud, det högsta väsendet, skapade dig "till sin avbild och likhet", inte i termer av den 

materiella form du har, utan av de förmågor som din ande är utrustad med och som liknar Faderns 

förmågor. 

25 Hur trevligt har det inte varit för din fåfänga att tro att du är en avbild av Skaparen. Ni anser att ni 

är de mest utvecklade varelser som Gud har skapat, men ni gör ett stort misstag om ni tror att universum 

skapades enbart för er. Med vilken okunnighet kallar ni er själva för skapelsens krona! 

26 Förstå att inte ens jorden är skapad enbart för människor. På den gudomliga skapelsens oändliga 

stege finns ett oändligt antal andar som utvecklas i enlighet med den gudomliga lagen. 

27 De syften som omfattar allt och som ni som människor, även om ni ville, inte skulle kunna förstå, 

är stora och fullkomliga, liksom alla er Faders syften, men sannerligen säger jag er att ni varken är den 

största eller den minsta av Herrens skapade varelser. 

28 Du skapades, och i det ögonblicket tog din ande liv från den Allsmäktige, som hade så många 

egenskaper i sig som var nödvändiga för att du skulle kunna fullgöra en svår uppgift i evigheten. 

29 Inte ens nu känner du till alla de förmågor som Fadern gav dig, men oroa dig inte, du kommer att 

lära känna dem senare. 

30 Känner ni till existensen av de stora andar som var ämnade att vakta harmonin i allt skapat och 

som ständigt är upptagna med höga uppgifter som är okända för er? - Nej, och därför säger jag dig 

återigen att din ande inte är den mest utvecklade, att den bara i begränsad form har utvecklat de 

egenskaper som Gud har gett dig. 

31 Ändå räcker dessa egenskaper för att lyckligt föra dig till den högsta nivå som kommer att komma 

till dig om du styr dina steg på den raka och lysande väg som Min Lag pekar ut för dig. 

32 Jag har kommit för att hjälpa dig. Nu är försoningens tid inne; vakna, res er! 

33 Ni har syndat, brutit äktenskap, begått brott, och nu när ni möter sanningen i Mitt Ord som visar 

er era fel, förlåter ni era överträdelser och tror att er Herre är orättvis när han talar till er om prövningar 

och försoning. 

34 Ni har svept in er i ondskans och okunnighetens mörker och därmed hindrat er ande från att 

skåda den tredje tidens gryning, och när jag kommer för att få er att resa er med ljuset från mitt ord så 

att ni kan se den nya gryningens glans, vill ni inte vakna upp ur er andliga sömn, och ibland reser ni er 

motvilligt. Det finns många som föredrar att sova i sin okunnighet utan att vilja vakna upp till den högsta 

sanningen. De föredrar tårarnas dal, sjukdom och hunger; de vill att den långa perioden av århundraden 

ska fortsätta, under vilken last och lidande var deras enda "uppmuntran". De föredrar allt detta framför 

den kärleksfulla kallelse som Min Kärlek sänder till dem genom deras samvete. 

35 Du lyssnar på mig som om jag vore väldigt långt borta från dig, och du öppnar dina ögon slöt. 

Men eftersom ni inte kan förstå innebörden av det gudomliga budskapet eftersom ert sinne är 

genomsyrat av materialism, föredrar ni att leva i ondska. I det ögonblicket glömmer du mig, du vänder 

mig ryggen, du vill bara stanna kvar i lidande apati. Men jag säger er: Om du vill leva i denna avgrund av 
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materialisering och okunnighet, om du bara vill njuta av lättsinniga nöjen och låga passioner, så skyll 

åtminstone inte på Gud för din smärta. 

36 Om du inte har storheten att älska din nästa som din Fader älskar dig, så har du åtminstone 

modet och underkastelsen att bära konsekvenserna av dina fel. Om ni föredrar er falska fred och era 

broderskapskrig, säg inte att Gud vill det, och ropa inte heller till Fadern om hans barmhärtighet när ni 

känner er dominerade av era fiender, så att han kan komma och ge er seger, vilket bara skulle smickra er 

fåfänga och främja er fördärvlighet, vilket inte kan beviljas er enligt min lag. 

37 När människor glömmer mig och till och med förnekar mig bland skratt, nöjen och fåfängligheter, 

varför förtvivlar och darrar de då när de skördar tårarnas skörd som plågar deras sinnen och kroppar? Då 

hädar de och säger att det inte finns någon Gud. 

38 Människan är tillräckligt modig för att synda, fast besluten att avvika från min lags väg, men jag 

försäkrar er att hon är oerhört feg när det gäller att sona och betala sina skulder. Ändå stärker jag er i er 

feghet, skyddar er i era svagheter, väcker er från djup sömn, torkar era tårar och ger er nya möjligheter 

så att ni kan återfå det förlorade ljuset och hitta tillbaka till den glömda vägen till min lag. 

39 Jag kommer för att ge er, som under den andra eran, livets bröd och vin, både för anden och för 

kroppen, så att ni kan leva i harmoni med allt som er Fader har skapat. 

40 På mina vägar blomstrar dygderna, men på dina finns törnen, avgrunder och bitterhet. 

41 Den som säger att Herrens vägar är fulla av törnen vet inte vad han säger, för jag har inte skapat 

smärta för något av mina barn, men de som har avvikit från ljusets och fridens väg måste lida 

konsekvenserna av sin skuld när de återvänder till den. 

42 Varför har ni druckit lidandets bägare? Varför har ni glömt Herrens bud och det uppdrag som jag 

har anförtrott er? - För ni har ersatt min lag med er egen, och här har ni resultatet av er fåfänga visdom: 

bittert lidande, krig, fanatism, besvikelser och lögner som kväver er och fyller er med förtvivlan. Och det 

mest smärtsamma för den materialiserade människan, för den som underkastar allting sina beräkningar 

och de materiella lagarna i denna värld, är att hon efter detta liv fortfarande kommer att bära med sig 

bördan av sina misstag och böjelser. Då kommer din andes lidande att bli mycket stort. 

43 Skaka av dig syndens börda här, uppfyll min lag och kom snart. Be om förlåtelse för alla som du 

har sårat och överlåt resten till mig, för det kommer att bli kort tid för dig att älska, om du verkligen 

bestämmer dig för att göra det. 

44 Jag upprepar än en gång att jag inte har lagt törnen eller smärta på din väg. Genom Jesus lärde 

jag er att lägga alla svagheter åt sidan för att visa er min kärlek och den kraft som ligger i den, för att lära 

er den sanna glädjen som lever i en verkligt ödmjuk ande. Och med mitt avsked och mitt löfte för dessa 

tider lämnade jag er fred, hoppets ljus och längtan efter min återkomst. Men ni ville inte förstå det på 

detta sätt och fortsatte att korsfästa mig så att jag skulle förlåta er om och om igen. Men ni måste förstå 

att min förlåtelse inte skonar er från konsekvenserna av era överträdelser, för de är era, inte mina. Min 

förlåtelse uppmuntrar dig, tröstar dig, för så småningom kommer du att komma till mig och jag kommer 

att ta emot dig med evig kärlek, men så länge du inte söker mig på godhetens, kärlekens och fridens väg - 

det vet du nu och får inte glömma det: Det onda du gör eller tänker göra kommer du att få tillbaka med 

sammansatt ränta. 

45 Ni skördar nu fröna av er materialism, och även om ni vill att jag ska godkänna era arbeten så 

misstar ni er, för jag är oföränderlig i min lag.Jag går inte vidare som ni önskar, för då skulle jag inte 

längre vara "vägen, sanningen och livet". 

46 Jag kommer för att avskaffa era felaktiga lagar så att ni endast kan styras av de lagar som är 

utformade enligt mina bud och i harmoni med min visdom. Mina lagar är formade av kärlek, och 

eftersom de kommer från min gudomlighet är de oföränderliga och eviga, medan dina lagar är 

övergående och ibland grymma och själviska. 

47 Faderns lag är gjord av kärlek, av godhet, den är som en balsam som ger tröst och lyfter upp 

syndaren så att han kan bära upp gottgörelsen för sina överträdelser. Lagen om Faderns kärlek erbjuder 

alltid den som begår överträdelser en generös möjlighet till moralisk förnyelse, medan era lagar tvärtom 
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förödmjukar och torterar den som begår överträdelser, och ofta även de oskyldiga och svaga. I er 

rättspraxis finns hårdhet, hämnd och brist på barmhärtighet. Kristi lag är en lag av kärleksfull övertygelse, 

oändlig rättvisa och högsta rättfärdighet. Ni är era egna domare, jag däremot är er outtröttliga 

försvarare, men ni måste veta att det finns två sätt att betala för era oförrätter: ett med kärlek och ett 

med smärta. 

48 Välj själv, du har fortfarande den fria viljan som gåva. 

49 Vill ni inte lida mer, människor? Älska sedan, gör gott på vägen, återuppbygg era liv. - Vill du vara 

stor och lycklig? Älska mycket, älska alltid. - Vill du gråta, vill du att bittert lidande ska drabba dig, vill du 

ha krig och ödeläggelse? Fortsätt sedan att leva som ni gör nu, låt själviskhet, hyckleri, fåfänga, 

avgudadyrkan och materialism fortsätta att ta över era liv. 

50 Du ser mycket tydligt kaoset bland folket, så att du inte fortsätter att forma lagen som du vill. 

51 Jag vill att lärjungar och nykomlingar till min undervisning ska ha ädelhet i sina hjärtan och renhet 

i sina sinnen, för endast då kommer de att kunna lära sig av mig och senare undervisa mänskligheten. 

52 Nu kommer jag inte för att uppväcka - i förhållande till kroppen - de döda, som jag gjorde med 

Lasarus i den andra tidsåldern; idag kommer mitt ljus för att uppväcka de andar som tillhör mig. Och 

dessa ska uppstå till evigt liv genom sanningen i mitt ord, för din ande är den Lasaros som du för 

närvarande bär inom dig, och som jag ska väcka upp från de döda och bota. 

53 Nu ser du att den gudomliga rättvisan består av kärlek, inte av straff som ditt. Vad skulle hända 

med er om jag skulle tillämpa era egna lagar för att döma er inför mig, inför vilken varken yttre utseende 

eller falska argument är giltiga? Om jag dömde er enligt er ondska och tillämpade era fruktansvärt hårda 

lagar, vad skulle det då bli av er? Då skulle du med rätta be mig att visa barmhärtighet. Men ni behöver 

inte vara rädda, för min kärlek vissnar aldrig, den förändras inte och förgår inte heller; ni däremot förgår 

verkligen, ni dör och föds på nytt, ni går och kommer igen, och så går ni er pilgrimsfärd tills den dag 

kommer då ni erkänner er Fader och underkastar er hans gudomliga lag. 

54 Ni är här tillfälligt, men jag är evig; ni går stönande eftersom ni rör er bort från den väg som min 

lag visar er, medan jag är oföränderlig. 

55 Torka dina tårar, skynda på ditt uppvaknande och res dig upp. Känn min närvaro inom er; det är 

nödvändigt att ni kommer till mig, för ni har ännu inte känt mig, o folk. 

56 Ni vet inte vilken belöning som kommer till den som känner sann omvändelse och återvänder till 

mig, och ni vet inte att det inte är nödvändigt att vänta tills ni kommer in i den andliga världen för att få 

den belöning som Guds kärlek ger er. 

57 Det var nödvändigt att jag talade till er på detta sätt, för människorna har blivit förvirrade av den 

kunskap de har förvärvat genom de böcker de har studerat, men de har inte velat höra samvetets röst, 

rösten från deras andliga kunskap som uppmanar dem att följa det gudomliga ljuset från vilket all visdom 

härstammar. 

58 Jag säger er: Det är bra att studera och vetenskapen är bra, men framför allt är det kärlek som 

gäller. Kärleken kommer att ge er impulsen att göra er vetenskap värd att respektera och öka den, för ni 

måste förstå att all er kunskap bara är ett budskap som Min kärlek ger er. 

59 Fråga dina forskare och om de är ärliga kommer de att säga att de har bett Gud om inspiration. 

Och jag skulle ge dem fler inspirationer om de bad mig om dem med mer kärlek till sina bröder och med 

mindre fåfänga för sig själva. 

60 Sannerligen säger jag er: Allt som ni har samlat på er av sann kunskap kommer från mig; allt som 

de har av det rena och det höga kommer jag att använda till er fördel i denna tid, för det har jag gett er 

för detta. Men ni måste akta er, jordens folk, för om ni fortsätter att använda mina gudomliga läror för 

att utmana naturkrafterna, om ni fortsätter att använda den lilla kunskap ni har för det onda, kommer ni 

att få det smärtsamma och strikt lagliga svaret när ni minst anar det. Du utmanar luft, eld, jord, vatten 

och alla krafter, och du vet redan vad din skörd kommer att bli om du inte rättar till dig i tid för att hålla 

naturens krafter som släppts lös av dina meningslösa handlingar i schack. Jag uppmärksammar dig på att 

du är på väg att fylla upp det mått som min rättvisa tillåter din fria vilja; du utmanar naturen för mycket. 
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Och eftersom ni är de små som känner er bra, kommer detta ord för att varna er för den fara ni befinner 

er i. 

61 Och Ordet säger till er: Mina barn, gör ert hjärta vänligt genom att älska era bröder, älska allt 

skapat. Sträva efter försoning och fred mellan alla. Om ni inte vill att jordens omvälvningar, som ni själva 

främjar, ska utplåna er, så kom till sans i tid, o älskade barn, lugna dem (naturkrafterna) med er kärlek, 

förvandla dem till fred. O folk, om ni skulle lyssna på mig, hur många svårigheter skulle ni inte ha 

besparat er själva och jag skulle redan ha förvandlat er värld utan att ni behövde lida! Jag vill ge er en 

försmak av belöningen i detta liv, jag vill ge er frid och lugn. Prova det, mina barn. Det är därför jag har 

sänt mitt ord till er vid denna tidpunkt, för att befria er från avgrunden. 

62 Till er som hör mig säger jag att ni ska bevara det som rör er i er ande och att ni ska lära era 

bröder resten. Det som är för en är för alla, därför ska inte ett enda av mina får sakna andlig näring. 

63 Jag vill att ni ska vara enade så att jag kan belöna er enighet genom att utgjuta mina förmåner 

och min nåd över alla. Hittills har jag bara sett er förenas under korta stunder när ni försöker erbjuda er 

tillbedjan till Min Gudomlighet. Övertyga er själva om att ni, förenade av kärlek, kan göra mirakel. I 

sanning säger jag till er: Det finns fortfarande tid för dig att arbeta för att återuppbygga det som du har 

förstört. 

64 Många är de saker ni har gjort mot mig och sårat mig med, men jag älskar er, och min kärlek är 

större än era överträdelser. 

65 Om ni söker mig som domare är min dom obeveklig; om ni söker mig som mästare är min visdom 

gränslös; om ni kallar mig Fader är jag av den mest kärleksfulla vänlighet; men sannerligen, säger jag er, 

är jag mycket mer än allt detta, för jag har varken början eller slut. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 18 
1 Precis som Min nya manifestation tillkännagavs för er har ni sett den förverkligas idag: Jag har 

kommit i andevärlden, omgiven av änglar och ljusandar. 

2 De som inte känner till dessa profetior tvivlar på min närvaro; men även bland dem som har 

studerat Skrifterna ser jag dem som inte tror på min manifestation, eftersom deras tolkningar nästan 

alltid är felaktiga. 

3 Alla de som ger profetiorna en materiell innebörd kommer att drabbas av samma öde som det 

judiska folket, som förväntade sig en mäktig konung på jorden i den utlovade Messias, men som när de 

såg mig ödmjuk och saktmodig inte trodde på mig trots de gärningar jag gjorde inför deras ögon. 

4 De som kände mig, älskade mig och följde mig var de med enkla hjärtan, milda själar och rena 

sinnen som hungrade och törstade efter kärlek, rättvisa och sanning. 

5 Till dem som studerar de gamla tidernas skrifter säger jag att de endast genom förandligande 

kommer att kunna finna sanningen som finns i det språket i sina liv. 

6 Jag kommer att hjälpa dem som utforskar och lär ut sanningen, men jag kommer att stoppa den 

som från sina läppar sprider förvirring på sin väg tills han rättar till sina misstag. 

7 Däremot kommer alla de som sår Mitt ljusfrö med ett rent hjärta genom att tolka det gudomliga 

Ordet och belysa den undervisning som var dold - dessa kommer Jag att sända till länder och nationer för 

att sprida Min kärleksundervisning. 

8 De sanna heraldikerna kommer att ha ett sunt hjärta, en ödmjuk ande, och därför kommer de att 

veta hur de ska ta emot mitt nya budskap med glädje och tro. 

9 Välsignade är de som tar emot mig i sitt hjärta och tror på mitt ord, för de kommer att se mig i 

det himmelska molnet, omgiven av mina andliga härskaror; och även om jag inte trampar på jordens 

stoft som jag gjorde under den andra tidsåldern, kommer de att kunna känna min andliga närvaro. Sedan 

kommer de att förena detta nya budskap med det budskap som spreds bland mänskligheten och som 

inte var fullständigt eftersom Mina uppenbarelser som den Helige Ande fortfarande måste läggas till. 

10 Lärjungar, andliggör er själva så att ni kan tränga in i den sanna innebörden av mitt ord och så att 

ni, när ni möter era bröder som bara känner till mina uppenbarelser från den andra eran, kan komma 

överens om era tolkningar och påbörja mänsklighetens andliga enande. 

11 Ofta lär ni ut felaktiga idéer på grund av bristande studier och bristande genomträngande av det 

andliga.Därför befaller jag er att ägna er åt att begrunda min lära, så att ni inte längre gör verk som ni 

anser vara goda, men som är ofullkomliga inför Fadern. 

12 Inse att de som är ansvariga för att mänskligheten tydligt förstår den andliga innebörden av min 

nuvarande och tidigare undervisning är alla ni som känner hungern efter kunskap i er ande, som har gått 

in på studie-, kontemplations- och utforskningsvägarna. Jag kan inte säga samma sak om dem som bara 

lever av riter, ceremonier och materiella kulter, de nöjer sig med det yttre eftersom de ännu inte har lärt 

känna smaken av frukten. 

13 När mina lärjungar korsar världens vägar kommer det andliga uppvaknandet av religioner och 

sekter som har stått stilla under lång tid att börja. 

14 "Vakta och be", säger jag till er om och om igen, men jag vill inte att ni ska vänja er vid dessa råd, 

utan att ni ska tänka på dem och handla efter dem. 

15 Jag säger att ni skall be, för de som inte ber ger sig själva åt överflödiga, materiella och ibland 

vansinniga tankar, som utan att de inser det uppmuntrar och ger näring åt broderskapskrig. Men när du 

ber, sliter ditt tänkande, som om det vore ett svärd av ljus, sönder mörkrets slöjor och frestelsens snaror 

som håller många varelser fångna idag; det mättar din omgivning med andlig kraft och motverkar 

ondskans krafter. 

16 Misströsta inte i kampen och misströsta inte heller om du ännu inte har lyckats. Inse att det är er 

uppgift att kämpa till slutet, men ni måste komma ihåg att endast en mycket liten del av detta arbete 

med att förnya och förandliga mänskligheten kommer att falla på er. 
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17 I morgon lämnar du din post och andra kommer att fortsätta ditt arbete. De kommer att ta 

arbetet ett steg längre, och på så sätt kommer mitt ord att uppfyllas från generation till generation. 

18 I slutändan kommer alla grenar att förenas med trädet, alla nationer kommer att förenas till ett 

folk och fred kommer att råda på jorden. 

19 Be, lärjungar, och fullborda er själva i er upphöjelse så att era ord av undervisning och kärlek kan 

finna ett eko i era bröders hjärtan. 

20 I sanning säger jag till er: Om detta folk, förutom att förstå sitt öde, redan skulle fullfölja sin 

uppgift, skulle mänskligheten få nåd genom dess böner. Men ni saknar fortfarande den barmhärtighet 

som krävs för att känna era grannar som sanna bröder, för att i sanning glömma skillnaderna mellan 

raser, språk och trosbekännelser, och dessutom för att ur era hjärtan utplåna varje spår av bitterhet mot 

dem som har sårat er. 

21 Om du lyckas höja dina känslor över ett sådant stort mänskligt elände kommer den mest innerliga 

och uppriktiga vädjan om dina bröder att stiga inom dig, och denna vibration av kärlek, denna renhet i 

dina känslor, kommer att vara de mäktigaste svärd som förstör de mörker som skapats av människornas 

krig och passioner. 

22 Smärtan har förberett er, Israel, i slaveriet har ni renat er själva, därför är ni de lämpligaste att ta 

hand om de lidande. 

23 Vakta, mitt folk, var som fåglarna som förkunnar den nya dagen och väcker dem som sover, så att 

de kan vara de första som tar emot ljuset och sedan säger jag till dem: Han som verkligen älskar er hälsar 

er i detta ögonblick. 

24 I människan finns det två krafter som alltid strider mot varandra: den mänskliga naturen, som är 

förgänglig, och den andliga naturen, som är evig. Denna eviga varelse vet mycket väl att det måste gå 

mycket långa tidsperioder innan den kan nå sin andliga fulländning; den anar att den måste ha många 

människoliv och att den under dessa måste gå igenom många prövningar innan den når sann lycka. 

Anden anar att den efter tårarna, smärtan och efter att många gånger ha gått igenom den kroppsliga 

döden kommer att nå den topp som den alltid har sökt i sin längtan efter fulländning. Kroppen däremot, 

den bräckliga och lilla saken, skriker, gör uppror och vägrar ibland att lyda andens rop, och först när den 

senare har utvecklats, är stark och erfaren i kampen mot köttet och allt som omger det, lyckas den 

dominera kroppen och göra sig känd genom den. 

25 Anden gör sig påmind genom mänskliga uttryck, men den använder aldrig våld för att underkuva 

kroppslig materia. Anden vill att materien ska förenas med dess vilja i full kunskap, den vill ha en lydnad 

som visar mildhet. 

26 Även om det är ett fel av vissa att framhärda i sin motsträvighet, och de känner att köttet 

fortfarande är sensuellt och obstinat, skulle de vilja ha en tron för samma sak; men om jag inte 

tillfredsställer dem i allt de önskar, så beror det på att det i mina barn fortfarande finns en annan varelse 

som vibrerar i större renhet och kärlek, som längtar efter ett högre liv; i den existerar den andliga tanken 

som reflekterar det gudomliga. Din hjärna, å andra sidan, återspeglar endast mänskliga tankar. 

27 Andens pilgrimsfärd är lång, dess väg är lång, dess existensformer är många och mycket 

varierande, och i varje ögonblick är dess prövningar av olika slag, men när den passerar dem reser den sig 

upp, renar sig, fulländar sig själv. I sin vandring genom livet lämnar han ett spår av ljus bakom sig. Därför 

är kroppens gnäll ofta oviktigt för den upphöjda anden, eftersom han vet att det kommer att passera och 

att han inte kan låta sig stoppas på sin resa av händelser som verkar små för honom. 

28 För ett ögonblick vänder han sin uppmärksamhet mot sitt kötts svagheter, men han vet att han 

inte får älska för mycket något som bara lever en kort tid och som snart kommer att försvinna i jordens 

inre. 

29 Vad tjänar dina ambitioner och ambitioner till om du dyrkar kroppen och placerar den på en tron 

av fåfänga? Hur länge det än varar är det mycket litet jämfört med andens eviga liv. 



U 18 

115 

30 Det är nödvändigt att ni lyder den högsta delen av ert väsen, som är den ande som bor inom var 

och en av er, för att göra det möjligt för den att manifestera sig med klarhet och vända sina steg mot det 

mål för vilket den skapades. 

31 Tell Me: Vem är du? Vad är du? Vem tror du att du är? Vad känner du att du är? Är det materien 

som sjunker ner i graven, eller är det anden som stiger upp till evigheten, till oändligheten? 

32 I sanning säger jag er att ni under hela er existens blandar ihop era intryck, behov, oro och 

önskningar, utan att veta vilka som kommer från anden och vilka som kommer från materien. 

33 Den ande som verkligen känner sitt öde överför sina vibrationer till den kropp som den besjälar så 

att den hjälper den och deltar i dess uppdrag; men när det är dags för den att lämna sin kropps skal på 

jorden känner den ingen sorg eftersom den vet att detta är lagen, och den bryr sig inte heller om hur det 

som var dess kropp dör: antingen genom sjukdom, ålderdom eller förstörelse. Han vet att hans uppgift är 

viktigare än allt annat. 

34 Vet ni hur Mina apostlar i den andra eran dog? Hur slutade Peter och alla de som bar mig i sina 

hjärtan? - Petrus dog på ett kors och sade att han inte var värdig att dö som jag; han bad att få dö med 

huvudet nedåt. Och vem drev Petrus och gav honom styrkan, fastheten och lugnet att lida martyrskapet? 

- Hans sanna väsen, anden som är Guds barn och som vet hur man övervinner kroppens svaghet. I sin 

sista timme visade han sig lugn och sansad, precis som sin Mästare när han ropade på korset: Allt är 

genomfört. 

35 Om du granskar dessa exempel kommer du att komma fram till att människan är mer ande än 

kött, och att detta, när det är förandligat, är lydigt mot de högsta buden i min lag. 

36 För dem som når denna andliga höjd öppnas portarna till himmelriket och de når det utan "ah", 

utan att klaga. 

37 Med denna lydnad, med denna överlåtelse och kärlek gick dessa lärjungar in i Faderns närvaro. 

Och du, när kommer du att lyda din andes kallelse? - Ni är rädda för smärta och allt som rör kroppen 

eftersom ni inte är helt och hållet övertygade om sanningen, för om ni var det, vem skulle då kunna 

hindra er från att säga sanningen? Vem skulle kunna hindra dig från att tala och förkunna sanningen, 

även om du hotades med döden? 

38 Vet du varför de högg av Johannes Döparens huvud? - För att han talade sanning, för att han 

talade om rättfärdighet och pekade på bristerna hos dem som kallar sig kungar i världen och sitter på en 

tron av ruttethet. Men om de stora andarna har stora smärtor och höjer sig över olycka, elände, smärta 

och död, och på så sätt fullgör sin uppgift på ett värdigt sätt - vilka är ni som börjar dagen med att gnälla 

och slutar den på kvällen med att gråta över olydnad eller uppror? Ni är kött och endast kött eftersom ni 

ännu inte vet hur ni ska höja er över smärta och allt det ni kallar olycka. 

39 Det är bra att ni noga granskar allt det jag har berättat för er i dag. Förstå: ju högre den 

inkarnerade anden är, desto mindre blir dess lidanden och smärtans effekter på dess kropp. 

40 De doppade aposteln Johannes i kokande olja och han dog inte. Andens kraft, som hade stigit upp 

till Fadern, visade sig genom att minska värmens kraft. 

41 De drog ut honom, och när de såg att han inte hade lidit någon skada, förvisade de honom, och 

även då fortsatte han att uppfylla Herrens höga råd, utan att denna prövning hindrade honom i hans 

andliga förverkligande. 

42 Ni som lyssnar till mig idag och ur vilka mina nya lärjungar ska växa fram, förtvivla inför 

prövningar och försök att gå bort från min väg. 

43 När kommer du att kunna bära min undervisning i ditt hjärta och kunna ge ditt liv för sanningens 

vittnesbörd? 

44 Räcker inte exemplen från så många martyrer som gav sina liv för kärleken till mänskligheten, för 

att upprätthålla sanningen eller försvara rättvisan? Räcker inte dessa exempel för att ni ska förstå vad 

mina lärjungar är kapabla till? 
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45 Du känner dig besvärad när vinden blåser starkare än du önskar, när solen bränner för mycket 

protesterar du, och när molnen döljer den är du oense. När det stormar söker ni skydd, skäller ut, och 

när jorden skakar flyr ni i skräck. 

46 Är ni människor födda för att regera på en tron och få naturens krafter att lyda er, bara för er 

egen skull? 

47 Naturkrafterna kommer att lyda er om ni uppfyller min lag och ber mig göra det för era bröders 

bästa! 

48 Jag vill att alla ska vara en sanningens apostel, så att ni kan vara användbara i livet, för ni har 

kommit för att utföra en uppgift som ingår i Skaparens plan. 

49 I denna tid säger jag er att vetet av Min lära är rikligt, och ändå sås det inte. Gråt om du har kärlek 

till detta arbete, för den gudomliga såaren som gav dig sitt utsäde och visade dig fälten är fortfarande 

ensam. Gråt så att era tårar kan användas för att bevattna de fält där ni senare kommer att arbeta. 

50 Var inte rädd för att bli sårad av dina medmänniskor; det du kallar förolämpning är något bra som 

de gör mot dig, det är en hjälp för att fullfölja din uppgift. Vet ni inte att de som befinner sig på 

utvecklingens väg måste lida? Vet du inte att anden inte behöver bry sig om alla dessa svagheter, 

eftersom de är småsaker som bara påverkar materien? 

51 Jag vill se dig stark inför livet, dess växlingar och lidanden. 

52 Bli stark i utövandet av välgörenhet och bryr dig inte om att bli dömd på det ena eller andra 

sättet. Du behöver inte säga vad du är; du behöver bara vara beredd att ge (människor) smekningar, 

barmhärtighet, och läpparna bör vara redo att uttrycka vänlighet, goda råd och förlåtelse. 

53 Ditt öde är att göra gott på din jordiska väg. 

54 Förstå att den materiella skapelse som ni kallar universum är andarnas boningsplats i 

evolutionen, en plats för perfektion. När andarna har uppnått den höga utveckling som gör det möjligt 

för dem att bo i högre hem, kommer de världar de tidigare bebodde att försvinna efter att ha tjänat sitt 

syfte. 

55 All den kraft som gav liv åt varelser och organismer kommer att återvända till mig; allt ljus som 

upplyste världarna kommer att återvända till mig, och all den skönhet som utgjordes över skapelsens 

riken kommer att vara i Faderns Ande; och när det väl är i mig igen kommer det livet att förvandlas till 

andlig essens, som kommer att utgöras av alla andliga varelser, av Herrens barn; för jag kommer aldrig 

att göra er arvlösa från de gåvor som jag har gett er. 

56 Visdom, evigt liv, harmoni, oändlig skönhet, godhet, allt detta och mer därtill kommer att finnas i 

Herrens barn när de bor tillsammans med honom på fullkomlighetens plats. 

57 Idag är ni långt ifrån det målet.Beviset på detta är att jag på jorden protesterar mot vad ni har 

gjort med er ande, och när ni kommer till den andliga dalen förebrår jag anden för vad den har gjort med 

sin kropp under sin resa genom världen. Så länge ni fortfarande är barn i denna undervisning måste 

dessa världar, denna natur, detta materiella liv finnas kvar. 

58 Som Gud upplyser jag dig och stöder dig, som Fader älskar jag dig och väntar på dig, som Mästare 

undervisar jag dig och vägleder dig, men som Domare dömer jag dig obönhörligt. 

59 Någon skulle kunna säga att jag är som en rik snåljåp som vill ha allting för sig själv, för allt som 

han bevakar, bevakar han och återtar det; men sannerligen säger jag er: Precis som i världen allt det som 

jag placerade i den var för er och inte för mig, så behåller jag i det eviga livet allting för er tills ni kommer 

in i det och blir dess ägare. 

60 Har jag inte sagt er att ni är arvtagare till min härlighet? Det enda som saknas är att du skaffar dig 

meriter så att du kan få dem och njuta av dem. 

61 Allt som jag har skapat har inte varit till för mig, utan för mina barn. Jag vill bara ha din glädje, din 

eviga lycka. 

62 Var inte rädda för att gå vilse för att hitta mig, för jag är inte bara målet utan också vägen. Den 

som vill nå mig ska gå ödmjukhetens, den aktiva grannkärlekens och överlåtelsens väg och stärka sin 

strävan efter fullkomlighet i kärleken. 
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63 För att din vandring ska vara säker ska du uppnå inre enhet i din varelse, så att anden alltid kan 

leda kroppen på den goda vägen och kroppen i sin tur kan lyda den. När ni har denna seger över er själva 

blir det lätt för er att lyda er Faders vilja. 

64 Vänd er bort från det onödiga, ta bort det onödiga ur ert liv och sysselsätt er inte med det 

onödiga. 

65 Undvik all last. På så sätt håller du anden ren och kroppen frisk för att med kärlekens vapen 

kämpa för att erövra det förlovade landet, det land som väntar på dig som den högsta belöningen i det 

andliga livet. 

Min frid vare med er! 



U 19 

118 

Instruktion 19 
1 Människor, lugna era sinnen, som är upprörda av livets växlingar och ödets slag. 

2 Hur mycket ni kämpar för att försöka frigöra er från det mörker ni lever i, trots att ni befinner er 

helt och hållet i ljusets tid! Din kamp är stor, och det är därför du kommer utmattad. Det är just därför 

som jag har uppmanat er att vila några ögonblick, för ni måste fortsätta att fullfölja er uppgift, som ni 

knappt har påbörjat. 

3 Från tid till annan har jag lyft slöjorna för mitt mysterium i enlighet med er utveckling, för endast 

den som följer denna väg kan nå mig. 

4 Jag är Mästaren som söker människor på alla vägar för att visa dem den sanna vägen. 

5 Mitt ord kommer som ett ljusets svärd för att kämpa mot människors okunnighet och otro. Jag 

kommer för att göra mig känd inför dem som har förnekat min existens, för att fråga dem: Vem skapade 

universum med dess mångfald av världar som knappt är synliga för er? - O människor, ni som i ert 

avstånd från sanningen har haft djärvheten att tro att idén om en skapare bara är ett mänskligt påhitt! 

Hur kan du föreställa dig att idén om det eviga och oändliga skulle kunna uppstå i ditt begränsade och 

lilla sinne? 

6 Ändå kommer till och med de till mig som säger att de älskar mig, och till dem säger jag: Hur kan 

ni säga att ni älskar mig när ni gör motsatsen till vad min lag befaller, när ni förråder er själva genom att 

visa känslor i era handlingar som strider mot era ord? 

7 Hur många finns det inte till och med här, bland de skaror som hör mig, som säger sig vara 

spiritister* och som ännu inte känner till spiritismens kraft och visdom eller andens krafter och 

egenskaper, och med sina verk förnekar de min lära som upplyser mänskligheten andligt som ett 

strålande ljus. Men mitt tålamod är gränslöst och jag väntar tills ni förvandlas till mina lärjungar. Jag 

måste göra er till facklor som med sitt ljus för vidare till andra människor det ursprungliga budskap som 

ni har fått som uppenbarelse genom det mänskliga sinnet. 
* Det vill säga lärjungar som följer andens undervisning. De får inte förväxlas med spiritister, som är anhängare 

av spiritism, där andar som fortfarande är knutna till materien eller andar med låg andlig utveckling manifesterar 

sig. 

8 Om människor förkastar ditt vittnesmål och motsäger dig, påminn dem om att jag hade ett möte 

med mänskligheten i denna tid som jag har kommit för att uppfylla. Berätta för dem: Om jag lovade att 

komma igen var det för att min uppgift ännu inte var slutförd, och inte heller kommer den att vara 

slutförd, förrän det inte finns en enda syndare kvar. Det står skrivet att om det finns nittionio får i fållan 

och ett saknas från mig, ska jag söka efter det. 

9 Jag vill på nytt visa er kraften i min kärlek genom att förvandla människornas hårda hjärtan till 

apostlar för min lära, och jag börjar med detta folk som inte är mindre hårdhjärtade än de andra. Jag 

kommer för att säga till er att öka er kunskap genom detta nya budskap som jag har gett er, så att ni kan 

förena det med mina tidigare uppenbarelser tills ni lyckas forma visdomens bok i ert sinne för att vara 

värdiga att vittna om min sanning och lära ut den till era bröder. 

10 De kommer att kalla er för uppviglare, men var inte rädda, för de fördömde också er Mästare på 

hans tid för att ha "stört freden" - som människor säger. Sannerligen säger jag er, 

Jag har inte bara kommit för att röra upp hjärtat hos några få människor med mina uppenbarelser, utan 

för att skaka om hela mänsklighetens ande med mitt ord. 

11 Därför kommer jag till er i denna tid då Mitt Ljus kommer att manifestera sig på olika sätt bland 

människorna och få dem att darra igen, vissa med glädje, andra med rädsla, ytterligare andra med ilska, 

men det kommer inte att finnas någon som inte kommer att väckas så snart den timme har kommit då 

Mitt Budskap kommer att bli känt. 

12 Hur lite tro har ni inte varit och har kallat på Kristus, ni som visste att han skulle komma! Men nu 

när ni redan har fått min uppenbarelse och mitt budskap ska ni inte längre vara svaga, rädda eller kalla. 
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13 Har jag sårat dig för att jag har kallat dig hårdhjärtad? ─ Jag har bara berättat sanningen för er, för 

i alla världar uppfyller alla varelser min lag, och ni svarar inte på min gudomliga kallelse. 

14 Men var inte rädda, för ingen har nått målet ännu, men ni kommer alla att nå det, det lovar jag 

er, jag som är löftet för alla tider, jag, den outtröttlige, som aldrig kommer att sluta lära er. 

15 Ni börjar drömma om att bli bärare och apostlar av sanningen, men var inte förhastade, låt er 

alltid vägledas av ert samvetes ljus, för hur kan ni förkunna sanningen om ni ännu inte har funnit den 

inom er själva? Hur kan ni bevisa att ni älskar mig och era bröder om ni lämnar tistlar och törnen i vägen 

för er nästas liv? 

16 Vattnet i livets ström, som är min sanning, är stilla, kristallklart och välgörande, men förväxla det 

inte med det vatten som du ger till de behövande, för det är ibland orent. 

17 Ta emot min välsignelse; låt den vara i dig som en outtömlig källa som släcker den enorma törst 

som plågar dig. 

18 Låt min välsignelse vara som en balsam för era sjukdomar, smärtor och bitterhet; den väcker liv i 

dem som förlorar kraft på sin utvecklingsväg. 

19 För att hjälpa er i er andliga strävan mot högre höjder låter jag min frid vara i hjärtat på aposteln 

från den tredje eran, som jag tar emot som representant för mänskligheten, och genom hans förmedling 

ger jag henne min kärleksfulla hjälp. 

20 Idag hör ni Min röst ovanför det mänskliga sinnet, och den säger er på nytt: "Älska varandra". På 

så sätt hörde ni Herrens röst genom Jesu mun när han lärde er att älska er nästa som er själva, som en 

bekräftelse på den lag som Israels folk fick genom Moses i den första tidsåldern. 

21 Moses var mitt språkrör på den tiden, han förde er till det förlovade landets portar, men jag lät 

honom inte gå in i det, för där skulle ni ha krönt honom till kung, men sannerligen säger jag er att hans 

rike inte heller var av denna värld. - Det utlovade landet gavs till folket för att de skulle bo där i fred och 

dyrka Fadern. I Jerusalem byggde detta folk det första templet för Jehova, och där gav sig den gudomliga 

anden till känna; där tog han emot klagosångerna eller lovorden från barnen i dessa stammar. På dess 

altare placerade du förbundsarken, symbolen för ditt förbund med Fadern, och inför det heligaste av det 

heligaste böjde kungar och lärda sina halsar. 

22 De präster som anförtroddes de rituella handlingarna var till en början fyllda av kärlek, men 

senare lät de fåfänga och girighetens gnagande mask tränga in i sina hjärtan och förvandlades till 

hycklare, hycklare och världslingar. Den ena profeten efter den andra dök upp och förkunnade Messias' 

ankomst, men de förkastades, hånades och offrades av folket. 

23 På så sätt förberedde de min ankomst med sitt blod. 

24 Eftersom varje ord som kommer från Gud måste gå i uppfyllelse föddes Messias bland 

människorna och lärde er hur ni ska uppfylla Faderns lag och dyrka Gud genom att älska och förlåta och 

fylla människornas liv med tröst och ljus. 

25 Jag kom som en herde för att samla in de får som vargarna redan hade börjat råna och visade 

dem fårhuset. Under hela min jordiska resa lärde jag människor kärlek och de frukter som kommer från 

den, som de kallade mirakel. Dessa arbeten väckte tro i deras hjärtan, och genom dem lät jag dem se den 

sanna vägen. Tusentals och åter tusentals människor var vittnen till mitt ord och mina verk, men bara 

tolv följde mig direkt. 

26 När tidpunkten för min avresa närmade sig, sade jag till dem: Jerusalem firar nu påsken, det är 

nödvändigt att vi åker dit så att profetiorna kan uppfyllas. Sedan gav jag mina lärjungar mina sista 

förmaningar, som jag satte in i deras ande med min kärleks gudomliga eld. Jag gick med mina lärjungar 

till Jerusalem. När jag gick genom stadsporten på den ödmjuka och vänliga åsnan sjöng folkmassan - 

bland dem fanns de sjuka som jag hade botat, de blinda som återigen kunde se, de lama som kunde gå 

och de drabbade som blev tröstade och fulla av hopp - hymner, lovsånger och lovsånger för att den 

utlovade Frälsaren äntligen hade kommit. Ingen visste att jag skulle bli offerlamm under påsken. 

27 Vid min ingång och i ljuset av min blick skälvde hjärtan, de sjuka blev helade och ord av lovord 

och tacksägelse flödade från deras bröst mot Rabbi. Då kom fariséerna fram till mig och sade till mig: 
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"Herre, se till att dina lärjungar och detta folk slutar med sina förvirrade rop, för de stör stadens ordning 

under högtiden." Jag svarade dem: "Om dessa tystnade, skulle stenarna skrika av glädje." Fariséerna gick 

därifrån, men deras hjärtan, som var rädda och oroliga på grund av det arbete som Jesus utförde, 

började redan nu att uppmuntra till förräderi. 

28 På så sätt nådde jag fram till portalen till templet, som en tid hade varit Herrens folks helgedom 

och som de senare hade förvandlat till en marknadshall, och jag drev ut de som skändade det. 

29 Hjärtat och gärningarna hos dem som sade sig vara Herrens tjänare och lagens lärare avslöjades 

gradvis inför Jesu gärningar; från och med då krävde de att döda honom för att inte förlora sin makt, som 

var hotad. 

30 En av Mina lärjungar, som ofta hade hört Mitt kärleksord, som talade om Andens rike, och som i 

sitt hjärta hade känt sin Mästares smekning och kärlek, var genom sin svaghet och bristande tro på Mina 

löften porten som öppnades för att släppa in mänsklig ondska, som föll över Mig i form av korset. Med 

vilket hat dessa män ropade och krävde att kejsarens undersåte skulle korsfästa mig. Men det var 

nödvändigt för Guds Son att genomgå stora prövningar för att människorna skulle se hans ödmjukhet, 

hans kärlek och hans kraft. 

31 Blodet från denna kropp steg ner till jorden, och de mänskliga läppar som förkunnade det 

gudomliga ordet i världen slutade inte att tala om kärlek och förlåtelse förrän i sista stund på 

korset.Kristus blev ett med Fadern, eftersom "Ordet" som blev människa för att höras i världen alltid har 

varit i Gud. 

32 Flera år senare förstördes staden och det vanhelgade templet för att mitt ord skulle uppfyllas; 

inte en enda sten av det templet fanns kvar på en annan. Jag hade sagt att jag kunde förstöra Salomos 

tempel, hur kungligt, stort och magnifikt det än var i människors ögon, och återuppbygga det på tre 

dagar. 

33 Sannerligen säger jag er att människorna inte har förstått den andliga innebörden av dessa ord, 

för för mig går inte tiden förbi, eftersom jag är evigheten. Se, här är jag i den tredje tidsåldern, på den 

tredje dagen, och lägger grunden till det sanna templet och bygger det i människornas anda. 

34 Elia valdes ut för att förkunna för er att boken med de sju inseglen hade lösts och att den hade 

öppnats vid det sjätte inseglet. Mitt ord har kommit fullt av ljus för att tända din tro så att du inte längre 

faller in i avgudadyrkan och så att du tillåter mig att bygga mitt tempel i ditt hjärta. Se, de verk som 

skapats av människohänder förstörs, medan Andens verk är eviga. 

35 De vilsekomna kommer att hittas och de förvirrade kommer att upplysas, och alla kommer att 

finna den väg som leder dem till det förlovade landet. 

36 Om ni inte ville erkänna mig här på jorden och inte heller lät mig samla er som fågeln samlar sina 

ungar under sina vingar, kommer jag att förena er för evigt bortom denna värld under min fredsmantel. 

37 Mitt folk, jag har påmint er om mitt liv bland er eftersom minnesdagarna för den sista veckan 

som jag tillbringade bland mänskligheten närmar sig. I dessa dagar känns det som om det kommer ett 

budskap till dig från oändligheten. 

38 Allt du ser verkar för dig som om det talar till dig om mig. Solen, fälten, städerna, människorna, 

allt verkar som om det talar till dig om Mästaren. Detta beror på att minnet får dig att känna min närvaro 

igen och jag skickar dig mitt kärleksbudskap på nytt. 

39 Om dina ögon i dessa dagar vill gråta, låt dem gråta; om ditt hjärta darrar av kärlek, låt det också 

göra det. 

40 Den Kristus vars jordiska skal förstörde en folkmassa är samma Kristus som uppenbarar sig i dag, 

för det var kroppen som människorna förstörde, men inte "Ordet" som talade genom den. 

41 Vilken död skulle kunna stoppa mina steg, vilken grav skulle kunna hålla mig tillbaka? - Men utan 

att vilja det, utan att vara medvetna om det, har ni i era hjärtan begravt den sanning vars väsen är 

Mästarens. Denna kropp som du har, har du förvandlat till en grav för din ande. 

42 Låt Anden ta bort gravplattan från ditt hjärta så att det fylls med ljus och kan uppstå till sant liv. 
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43 På följande sätt förklarar jag lätt för dig det som du har svårt att förstå: Kristus och den gudomliga 

kärleken är Fadern själv. Jesus var den perfekta människan som förkunnade Guds budskap. Han var det 

högsta uttrycket för förandligande - det är därför han kallas den gudomliga mästaren. 

44 Älskade lärjungar! När du tänker på de verk som jag har utfört i världen känner du dig alldeles för 

klumpig och liten för att kunna mäta dig med mig. När du reflekterar över den tid som har gått sedan 

dess inser du att du har utvecklats mycket lite andligt. Det finns stunder då ni känner en längtan och ett 

behov av att utveckla era andliga gåvor för att kunna ta emot mina budskap direkt, liksom för att kunna 

genomskåda det som kommer och, med hjälp av andens egenskaper, lösa de konflikter, prövningar och 

det kaos som omger er inom mänskligheten. 

45 Hur mycket vill du inte se med Andens blick! Och ni kommer att titta, men först när ni upptäcker 

att ni förstår Herrens uppenbarelser bättre, så snart ni låter er ledas av samvetets ljus som lyser upp er 

ande. 

46 Under tiden bör du studera detta budskap och skriva ner det, för det kommer tider då du inte 

längre kommer att höra detta ord, och då kommer endast skrifterna att finnas kvar för dig. 

47 Jag vill att Mitt Ord, när böcker som ska spridas över hela jorden skapas av det, ska tryckas 

obefläckat, lika rent som det kom ut från Mig. 

48 Om du låter den komma in i dina böcker på detta sätt kommer ett ljus att flöda från den som 

kommer att upplysa mänskligheten, och dess andliga innebörd kommer att kännas och förstås av alla 

människor. 

49 Mitt budskap kommer också denna gång att förnekas och bekämpas. Vissa kommer att säga att 

min manifestation inte var till någon nytta, men var inte oroliga, för mitt arbete i den andra eran 

debatterades, förnekades och hånades också, och ändå erkände och uppskattade ett hjärta efter det 

andra och en ande efter den andra det lidande som jag genomgick bland er. 

50 Vet, mitt folk, att det har funnits och finns fortfarande de som säger: "Vad har Jesu smärta att 

göra med vår frälsning? Hans lidande kan inte ge oss välsignelse." Men sanningens ande säger dig: 

Genom Jesus var jag bland människor som dessa väldoftande växter som parfymerar händerna på 

honom som ryckte livet ur dem. 

51 Det kors som ni gav mig och som jag tog emot var ett bevis på min kärlek till er och även ett bevis 

på att ni skulle rädda er själva genom mitt exempel. Varför tror ni att om jag hade vetat att mitt offer 

skulle vara värdelöst skulle jag ha erbjudit det till er? Minns ni inte att jag sa till er att inte ett enda frö 

går förlorat i Faderns arbete? 

När Mästarens sida öppnades ville han att ni skulle se den port som öppnades för att ni alla skulle 

kunna bo i evigheten, och den första som såg den porten var soldaten som stack sin lans i Jesu kropp. 

52 Min kärlek är som trädet som parfymerar huggarens yxa som berövar honom hans existens. Varje 

droppe blod från den kroppen spreds över mänskligheten, förlåter alla och parfymerar deras existens 

med den gudomliga essensen av mina läror. 

53 Men om denna mänsklighet i sin blindhet tror att det offret inte var tillräckligt för dess 

återlösning, så är här Mitt Ord på nytt, inte människans ord, som inte visste hur man skulle tolka det 

budskapet, utan Mitt Ord, som lär er den odödliga kärnan i Min Läran och Mina Verk, den gudomliga 

förklaringen genom vilken människorna kommer att förstå det andliga värdet av det Blod som utgöts på 

Golgata för mänsklighetens kärlek. 

54 Jag berättar för er vad innebörden av detta offer är, för ni tillhör mig, liksom jag tillhör er. 

55 Jag har aldrig sett någon fiende i någon varelse, för ni är alla mina barn. Ordet "fiende" när det 

gäller en mänsklig bror besudlar läpparna på den som uttalar det. 

56 Longinus* genomborrade min sida, och jag utgöt blodet på honom som blev ljuset i hans blinda 

ögon. 
* Namnet på en romersk soldat. 

57 Jag vill att ni ska vara som er Mästare, att ni med rätta ska kalla er mina lärjungar. Mitt arv är 

kärlek och visdom. Det var Kristus som kom till er, och det är Kristus som talar till er i detta ögonblick, 
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men försök inte skilja mig från Gud eller se mig utanför honom, för jag är och har alltid varit ett med 

Fadern. Jag har berättat för er att Kristus är gudomlig kärlek; försök därför inte skilja mig från Fadern. 

Tror du att han är en far utan kärlek till sina barn? Var fick du den här idén ifrån? Det är dags för er att 

inse detta. 

58 Ingen ska skämmas för att kalla Gud, Skaparen, för Fader, för det är hans sanna namn. 

59 Jag har fört er till ljuset på nytt, så att ni kan förstå det som ni tidigare inte kunde förstå. 

60 Om jag sa till din ande innan jag skickade den till jorden att jag skulle ge den en värld av lärdomar, 

säger jag idag att jag erbjuder den en himmel av visdom. 

61 Gå längs denna förandligande väg och du kommer att få den himmel som jag talar till dig om. 

62 Andens visdom är ett ljus som aldrig slocknar. 

63 Jag är Mästaren, jag är Kristus som talar till er genom samvetet, på det sätt som bara jag har för 

att komma till var och en av er, som smeker er när den talar till er. 

64 Här har ni mig och ser mig söka efter till synes värdelösa varelser för ett kärleksarbete, som jag 

vet kommer att tjäna mig eftersom jag har skapat dem. 

65 Jag använder mig av din ande, din vilja, ditt hjärta, ditt sinne, och tills du når tiden för din 

utrustning och din upplysning - när jag kan använda mig av dig genom att förvandla dig till mina redskap - 

lämnar jag dig mina lärdomar så att du kan lära dig den kloka lektionen. 

66 Lev dessa minnesdagar när jag förbereder er genom mitt ord. Tänk efter, fördjupa er i den timme 

då jorden försvarade sig mot mänsklig otacksamhet och himlen förmörkades, men då Lammet inte 

gjorde uppror. 

67 Mästarens blick på Golgata var sorglig, men han välsignade dig med den. För dessa skaror gick 

han till döden, men han visste att han snart skulle återuppstå i alla hjärtan om de föddes till tro. 

68 De som åker till Jerusalem säger att det på dessa platser finns en atmosfär som överraskar anden 

och att till och med ljuset verkar konstigt. 

69 Jag säger er att det är samvetets röst, det är minnena som får hjärtat att darra, och även om 

Jesus dog där och mänskligheten inte längre såg honom, så framträder Kristus överallt i sitt väsen, i 

närvaro och kraft. 

70 Karavaner av män och kvinnor beger sig till Jerusalem, och när de kommer till dessa platser 

kommer ibland vänliga, ibland bittra minnen upp i huvudet. De upplever att allt genomsyras av Jesu 

närvaro. Men varför gå så långt på pilgrimsfärd för att söka efter materiella spår, eftersom alla har Min 

Gudomliga Närvaro i sin ande var de än befinner sig? 

71 Jag önskar att ni alla genom denna undervisning skulle ge er ut för att bära ett budskap om 

broderskap, om goda nyheter, om kärlek; en hälsning, en droppe helande balsam, en vänskaplig 

omfamning för alla era bröder. 

72 Jag kommer i denna tid så att ni från jorden, med ljuset från min undervisning, kan skåda det nya 

Jerusalem, den ljusa staden, som är utlovad till andarna och som min apostel Johannes såg i sin 

Uppenbarelse.Men medan människans ondska i det första Jerusalem upphöjde mig på tortyrkorset, 

kommer andarna i den nya staden, som kommer att vara andlig, att lyfta upp mig på sin kärleks altare. 

Min frid vare med er! 



U 20 

123 

Instruktion 20 
1 Mitt ords bok är den gudomliga och sanna kärlekens bok; i den finner du den oföränderliga 

sanningen. Sträck dig efter den och du kommer att finna den visdom som kommer att hjälpa dig att 

utveckla och uppnå fred i evigheten. Den som förvränger eller ändrar dess innebörd kommer att begå en 

överträdelse, och den som utelämnar eller lägger till ett enda ord som inte är i harmoni med min 

perfekta undervisning kommer att allvarligt bryta mot min lag. 

2 Behåll detta ord i sin ursprungliga renhet, för det är det vackraste arv som jag lämnar efter mig till 

människorna. Skriv ner min undervisning och gör den känd för era bröder; håll den troget, för ni är 

ansvariga för detta arv. 

3 I morgon kommer människan att finna kärnan i min uppenbarelse i henne, som kommer att leda 

henne in på sanningens väg med hjälp av ljuset från hennes läror. 

4 Från föräldrar till barn kommer dessa skrifter att gå i arv som en källa av levande vatten, vars 

ström kommer att sprudla outtömligt och gå från hjärta till hjärta. Studera livets stora bok, 

Spiritualiseringsboken, som kommer att förklara de gudomliga uppenbarelser som ni har fått genom 

tiderna. 

5 Har jag inte lovat er att all kunskap skulle återställas till sin ursprungliga sanning? För detta är den 

tid som har tillkännagivits för er. 

6 I sanning säger jag till er: Den som funderar och utforskar lärorna i Min bok med en sann önskan 

att öka sin kunskap kommer att få ljuset för sin ande och känna Mig närmare sig. 

7 Myterna från det förflutna och dagens myter kommer att falla, allt som är medelmåttigt och 

falskt kommer att falla, för den tid kommer när du inte längre kan livnära dig på ofullkomligheter, och då 

kommer anden att ge sig ut på jakt efter sanningen så att den kan tjäna som dess enda näring. 

8 I dessa läror kommer mänskligheten att finna kärnan i mina uppenbarelser, som den fram till idag 

inte har förstått på grund av bristande förandligande. Sedan urminnes tider har jag anförtrott er den 

genom mina budbärare, sändebud och uttolkare, men det har bara tjänat er till att skapa myter och 

traditioner av den. Reflektera och studera denna undervisning med vördnad och kärlek om ni vill spara er 

själva århundraden av förvirring och lidande. Men kom ihåg att ni inte kommer att uppfylla er uppgift om 

ni nöjer er med att bara äga boken; nej, den ska väcka och lära er om ni verkligen ska bli mina lärjungar. 

Undervisa med det exempel, den kärlek och den hjälpsamhet som jag har visat er. 

9 Utrusta er genom att läsa denna bok som jag har dikterat och bestäm er för att undervisa med 

era gärningar, med vänliga ord, med goda gärningar, med blickar av sann barmhärtighet och kärlek. 

10 Denna tid av mitt umgänge med er kommer att bli oförglömlig för er ande; i den kommer det 

outplånliga spåret av mina ord att finnas kvar, precis som minnet av mina tidigare läror har funnits kvar i 

den. 

11 Älskade lärjungar, lär er att med ert andliga sinne förstå den gudomliga innebörd som finns i mitt 

ord, och om ni följer det kommer ni aldrig att avvika från den sanna vägen. 

12 Ve den som tolkar mitt ord efter eget tycke och smak, för han kommer att få stå till svars inför 

mig för detta. 

13 På jorden har många människor ägnat sig åt att förfalska sanningen utan att vara medvetna om 

det ansvar de har som medarbetare i Faderns kärleksarbete. I denna domens tid, som många inte känner 

till eftersom de inte vet hur de ska tolka de händelser som de upplever, finns rättvisan inom varje ande 

och kräver av honom under hans pilgrimsfärd i denna värld en redogörelse för hans gärningar inom och 

utanför kärlekens lag. 

14 Den som ändrar kärnan i mina uppenbarelser som jag har gett genom inspiration i dessa skrifter 

kommer att ställas till svars inför mig för sina handlingar. Därför måste ni fortsätta ärligt, för dessa läror 

är Mitt arv av kärlek till Mina barn som, vare sig de är inkarnerade eller i andevärlden, väntar på större 

läror. 
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15 Det andliga budskap du hör är det himmelska ljuset som manifesterar sig genom mänskliga 

instrument som uppfattar det i ett tillstånd av hänryckning. Om ni inte tror att det är Kristus som 

manifesterar sig andligt i denna form, ge mig det namn ni önskar, men känn kärnan i det ord som flödar 

från dessa läppar. Endast på detta sätt kan ni inse att han som så kärleksfullt kallar er till fredens och 

godhetens väg inte kan vara någon annan än Kristus, som ni med rätta kallar den gudomliga mästaren. 

16 Senare kommer du att förstå att precis som jag sänder tankar som är ljusglimtar till hela 

universum, kan du också, från det andliga fulländningsstadium du befinner dig på, skicka din kärlek till 

dina bröders tankar och andar som ett andligt budskap. 

17 Stilla er själva med kärlek, känn den andligt så att ni kan uttrycka den för er nästa. Var inte likgiltig 

inför min undervisning så att ni inte återigen hamnar i förvirring bland människor som saknar tro och 

andlighet. 

18 Jag ger er instruktioner liknande dem som jag gav er tidigare, så att ni genom dem kan lära känna 

er själva och veta vem ni är och för vilket syfte ni skapades. Det är det säkraste steget du kan ta för att 

lära känna mig. Därför ber jag er: Hur kan ni känna Fadern om ni inte ens känner er själva? 

19 Jag är det som ni fortfarande inte kan förstå i sin helhet, för ni bor fortfarande i köttet och 

uppfyller inte mina bud. Du är föremål för materia, och eftersom du har ett begränsat sinne i samma sak, 

studerar du mig enligt din materialism. Sluta studera mig utanför den väg som min lag anvisar för dig, för 

det kommer bara att leda dig vilse. Lär i stället känna er själva genom att älska varandra, studera de 

gudomliga manifestationer som utgör Min perfekta lära genom tiderna. Försök inte att söka mig med den 

dåliga och sparsamma kunskap som ni för närvarande har, för det kommer att leda er in i förvirring. 

20 Vet att människans naturliga tillstånd är godhet, andlig fred och harmoni med allt som omger 

henne. Den som ständigt praktiserar dessa dygder under hela livet vandrar på den sanna vägen som 

leder honom till kunskap om Gud. Men om du avviker från denna väg och glömmer den lag som bör 

vägleda dina handlingar, måste du med tårar gottgöra de stunder som du har levt långt från den andliga 

upphöjningens väg, vilket är det naturliga tillstånd som människan alltid bör förbli i. 

21 Du känner inte kärlek till din nästa, och det är därför du ständigt plågas av smärta. Ni har glömt 

mitt bud som säger: "Älska varandra", som lär er den största av alla visdomar. - Vart har er forskning om 

Gud lett er? - Till brödrakrig, till kaos; där har ni konsekvenserna av ert misstag. Idag renar du dina 

överträdelser med ditt blod, med tårar och förtvivlan. Det är så här min Ande ser dig. Vänd er därför bort 

från det onyttiga, uppfyll min lag, erkänn er själva som bröder, och i harmonin i er ömsesidiga förståelse 

och kärlek kommer ni att känna igen er Herre. 

22 Tänk grundligt på mina läror, som är klara och enkla, men försök inte först att förstå det oändliga, 

för då kommer du att fela. 

23 Hur kan du säga att du älskar din Gud om du inte först har älskat honom i dina bröder? Känn i era 

hjärtan detta ords godhet, lärjungar, tänk på att dess väsen är mitt, sanningen och även kärleken. Ordet 

och skriften är dina, de är människans verk. Om du tolkar och förklarar det ena som det andra kommer 

dina slutsatser att vara djupgående, säkra och korrekta. 

24 Ge näring åt din materiella varelse genom att ta emot den helande balsamen från Mitt Ord. Se 

hur min utstrålning och min smekning fortfarande finns kvar mellan sidorna i din bok! 

25 Dela med dem som är i behov av det eviga livets bröd som ni i dag tar emot i mitt ord, och i 

morgon, genom att läsa dessa läror, försumma inte att erbjuda det till de andar som på grund av sin 

dåliga utveckling är utan hopp om frälsning. Ha medlidande med dem som lider. 

26 Så mitt ord om kärlek i era bröder; med kärlek i era hjärtan är det omöjligt för er att gå förlorade. 

Om ni vet hur ni ska bevara denna gudomliga skatt kommer ni att bespara er själva många lidanden och 

göra framsteg i er utveckling, älskade lärjungar, och ni kommer att hjälpa era bröder i deras närmande till 

mig. 

27 Bland mänskligheten finns det de som har renat sig genom smärta och som med längtan väntar 

på mitt budskap om fred från dig. Jag har berättat för er att antalet andar som är märkta för denna svåra 

uppgift är oändligt, ni kan varken beräkna det eller föreställa er det. Lämna detta kärleksfrö i dem alla. 
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28 Ni rör er alla på den andliga fulländningens stege; vissa har nått en utveckling som ni för 

närvarande inte kan förstå, andra kommer efter er. 

29 De stora andarna, som är stora genom sin kamp, sin kärlek och sin ansträngning, söker harmoni 

med sina små bröder, med de avlägsna, de försumliga; deras uppgifter är ädla och höga, deras kärlek till 

Min Gudomlighet och till er är också mycket stor. 

30 Dessa andar vet att de skapades för aktivitet, för högre utveckling; de vet att det för Guds barn 

inte finns någon inaktivitet. I skapelsen är allt liv, rörelse, balans och harmoni, och därför arbetar dessa 

oräkneliga varelser, anstränger sig och gläds åt sin kamp, eftersom de vet att de på detta sätt förhärligar 

sin Herre och tjänar sin nästas framsteg och fulländning. 

31 I dag, då ni befinner er utanför den väg som Min Lag stakar ut för er, känner ni inte till det 

inflytande som dessa era bröder utövar på er, men om ni har känslighet att uppfatta dessa strålningar, 

inspirationer och meddelanden som de sänder till er, kommer ni att få en aning om den myriad av yrken 

och ädla arbeten som de ägnar sin existens åt. 

32 Ni måste veta att dessa andar, i sin kärlek och respekt för Skaparens lagar, aldrig tar det som inte 

är deras, eller rör vid det som är förbjudet, eller går in där de vet att de inte får gå in, för att inte skapa 

disharmoni i Skapelsens grundläggande komponenter. 

33 Hur annorlunda gör inte jordens människor, som i sin strävan efter att bli stora och mäktiga i 

världen, utan minsta respekt för min lära, med vetenskapens nyckel söker efter naturens destruktiva 

krafter, öppnar portarna för okända krafter och på så sätt förstör harmonin i den natur som omger dem! 

34 När kommer människan att veta hur hon ska rusta sig för att lyssna till den andliga världens kloka 

råd och på så sätt låta sig vägledas av dess inspirationer? 

35 Där skulle ni se en rak och lysande väg framför er som färdas av de andar som nu bara är där för 

att göra er gott och hjälpa er i era svårigheter, och som steg för steg för er närmare slutet av vägen där er 

Fader väntar på er alla. 

36 Eftersom jag har talat till er om dessa varelsers godhet och andliga höjd måste jag berätta för er 

att de, liksom ni, också hade den fria viljans gåva från början, det vill säga sann och helig handlingsfrihet, 

vilket är ett bevis på Skaparens kärlek till sina barn. 

37 Vad skulle det bli av anden om den berövades sin fria vilja? - För det första skulle det inte vara en 

ande och därför skulle det inte vara en varelse som är värdig det Högsta; det skulle vara något som liknar 

de maskiner som ni tillverkar, något utan eget liv, utan intelligens, utan vilja, utan strävan. 

38 Som jag har meddelat er håller er vetenskap gradvis på att upptäcka att det i allt finns energi, 

rörelse och omvandling. 

39 Skulle du ha kunnat upptäcka allt det som mänskligheten har upptäckt genom vetenskapen om 

du inte hade haft friheten att forska, studera och experimentera? Skulle du dessutom kunna ta emot 

denna andliga manifestation på det sätt som du har gjort om din ande hade hindrats från dessa 

manifestationer? 

40 Du berättar för mig att du har fallit in i fel och misstag på grund av din fria vilja. Som svar säger 

jag er att ni genom denna gåva kan höja er oändligt mycket över den punkt från vilken ni startade i 

början av er utveckling. 

41 Förutom den fria viljan gav jag varje ande Mitt ljus i sitt samvete så att ingen skulle gå vilse; men 

de som inte ville höra Min röst eller inte ville tränga in i sitt inre för att söka det andliga ljuset lät sig snart 

förföras av människolivets otaliga skönheter, förlorade stödet från Min lag för sin ande och var tvungna 

att snubbla och falla. 

42 Ett enda brott medförde många smärtsamma konsekvenser, och det beror på att 

ofullkomligheten inte är i harmoni med den gudomliga kärleken. 

43 De som med hängivenhet och ånger återvände till Fadern omedelbart och ödmjukt bad honom 

att rena dem och befria dem från de misstag de just hade begått, tog Herren emot dem med oändlig 

kärlek och barmhärtighet, tröstade deras ande, skickade ut dem för att gottgöra sina misstag och 

bekräftade dem i deras uppgift. 
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44 Tro inte att alla återvände till mildhet och ångerfullhet efter sin första olydnad. Nej, många kom 

fulla av stolthet eller förbittring. Andra, fyllda av skam och medvetna om sin skuld, ville rättfärdiga sina 

brott inför mig, och långt ifrån att rena sig genom omvändelse och förbättring - vilket är ett bevis på 

ödmjukhet - valde de att skapa sig ett liv efter sitt eget mönster, utanför de lagar som min kärlek 

föreskriver. 

45 Då visade sig min rättvisa, men inte för att straffa dem, utan för att reparera dem, inte för att 

förgöra dem, utan för att bevara dem för evigt genom att ge dem en full möjlighet att fullända sig själva. 

46 Hur många av dessa första syndare har inte lyckats frigöra sig från sina fläckar, för från ett fall till 

ett annat föll de djupare och djupare ner i den avgrund från vilken endast utövandet av min lag kan rädda 

dem. 

47 Jag säger er också att bland de Andar som jag talade om i början av denna instruktion och som är 

beskyddare, mästare, rådgivare, guider och läkare för er, finns det också de som har upplevt de fall och 

den lidandets kalk som olydnaden orsakar, men de tänkte på sina gärningar i tid och renade sig i 

godhetens, kärlekens, barmhärtighetens och försoningens vatten. 

48 Ta dem som exempel, mina barn, höj er över synden som de, så att ni också kan känna den 

gudomliga glädjen att arbeta tillsammans med Fadern för alla varelsers lycka. 

49 Förstå att du befinner dig på din utvecklingsväg för att testa dig själv, för att få livslektioner, och 

dessa lektioner är de händelser som du möter på din väg. 

50 Ni är som fåglarna som har byggt det här boet där ni samlas för att invänta "lärkans" ankomst*. 

Ibland piskar stormen trädet, och du flyr räddhågat, söker en fristad och frågar bestört: "Varför har 

Mästaren tillåtit detta?" Men Mästaren säger till dig: Jag tillåter dessa prövningar så att ni kan veta 

genom er själva om det ni har byggt upp är stabilt eller om det fortfarande är bräckligt. 
* Poetisk allegori för Herrens röst genom de mänskliga "röstbärarna". 

51 Detta bönehus, liksom alla de platser där ni samlas för att höra mitt ord, är utsatt för tidens 

växlingar, som jag har sagt till er är lärdomar och prövningar för er. 

52 Lev andligt förenade, så att närhelst ni finner er piskade av en virvelvind kan var och en ta sin 

plats och förbli ståndaktig tills stormen är över och freden återvänder till er på nytt; men om ni skulle tro 

att ni är oförmögna att förenas och trotsa motgångarna, kommer ni att vara som en lam man som inte 

längre anstränger sig för att röra sig, eftersom han vet att hans lemmar är odugliga. Vad är det för nytta 

med de förmågor som finns i din ande om du, så snart det är dags att inse deras värde, tvivlar, blir 

förtvivlad och överger din andliga uppgift? 

53 Tvivlar ni på min närvaro eftersom prövningar piskar den plats där ni samlas? Jag säger er att 

även när dessa platser inte längre existerar kommer jag att stå kvar och tala. 

54 Var inte fanatisk när det gäller de materiella monteringsplatserna. Förstår du inte att det 

oförstörbara och eviga templet är det du bygger i ditt hjärta? 

55 Undersök er själva under vilostunderna, så att ert samvete kan säga er om värdet av era verk är 

sant eller skenbart, om era förtjänster bara betraktas som sådana av er, eller om de har nått mig. 

56 Ni förbereder er inte för de kommande tiderna, trots att ni har fått min kungörelse och att ni 

gärna lyssnar till mina kloka och kärleksfulla meningar. Å andra sidan, se på era bröder som inte tar emot 

detta budskap, hur de formar, arbetar och bygger, även om det mesta av det de gör är materiellt! Ta ett 

exempel på deras ansträngningar och deras enighet! 

57 De är också motarbetade, förföljda och fördömda, men de tvivlar inte på mig. Men ni, som har 

kallats mina nya lärjungar och hör min manifestation som den Helige Ande, tvivlar eftersom ni under 

några ögonblick har sett detta möteshus utsättas för de svårigheter och prövningar som är inneboende i 

era liv. 

58 Barnen utvecklas och blir vuxna för att i sin tur bli föräldrar, men du förblir barnslig i din ande och 

vill inte växa eller öka i kunskap och kärlek. 

59 För allt som skapats i enlighet med Faderns fulländning finns det en korrekt förklaring och ett skäl 

till dess existens, men ni ser varken fulländning, rättvisa eller ett skäl till det. När verken inte är som du 
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förstår dem tvivlar du, när dina förhoppningar inte förverkligas tvivlar du, vid varje lidande tvivlar du på 

mig, och när du ser naturens krafter släppas lös växer ditt tvivel. 

60 Vilken plats ger ni mig om ni inte älskar mig som er Gud och Fader? Ni tänker på ett begränsat 

och litet sätt, utan att förstå det budskap som jag ger er i varje prövning. I sanning säger jag er att om ni 

tolkar innebörden av de lärdomar som jag skickar er genom livet, kommer ni att veta vem jag är och ni 

kommer att veta orsaken till varje lektion. 

61 Precis som du lär dig att läsa i världen, lär dig att förstå andens undervisning och dess 

kärleksspråk. 

62 En del tror att denna värld endast existerar för den materiella kroppen, så att köttets passioner 

kan segra i den, men på detta sätt stoppar de andens högre utveckling. - O människor, små och fåfänga, 

som vill forma livet enligt din vilja! Förstå att den här världen är till för både materia och ande.Därför har 

jag alltid lärt dig att uppfylla materiens lag och samtidigt hjälpa anden i dess utveckling. Till människorna i 

den andra epoken, som var bundna till materia, var jag tvungen att säga: "Ge Gud vad som är Guds och 

kejsaren vad som är kejsarens". 

63 För att besegra svaghet, elände, elände och passioner, och för att förgöra tvivel, är tro och goda 

gärningar oumbärliga, vilka är dygder som bemästrar det omöjliga; jämfört med dem bleknar det svåra 

och det ouppnåeliga som skuggor. 

64 Jag sade till de människor som trodde på mig under den andra epoken: "Din tro har räddat dig". 

Jag förklarade det så här eftersom tron är en helande kraft, en kraft som förvandlar och vars ljus förintar 

mörkret. 

65 Sannerligen, sannerligen säger jag er: Det omöjliga existerar inte. I sådana små fall som dina 

hälsoproblem kan du tala till Gud med sann tro och lita på hans närvaro, och Gud som bor i var och en av 

er, som vet vad du behöver och vad du känner, kommer att ge dig enligt hans vilja. 

66 Min ande manifesterar sig i den undervisning som jag förkunnade när jag var på jorden och som 

jag undervisar er i dag genom det mänskliga "språkröret".Därför fräschar min undervisning upp er och 

stärker er samtidigt, för det är inte ett ord som bara smickrar de materiella sinnena utan som ger näring 

åt anden. 

67 Därför kommer en del av de skaror som hör mig för att bli helade av visdomens ord, av den tröst 

som det ger; andra kommer för att lätta på sin syndsbörda när de hör min undervisning om rättfärdighet, 

förlåtelse och kärlek. 

68 När ni hör mig tala på detta sätt darrar era hjärtan, som blivit känsliga av smärta, och när ni kallar 

på mig som läkare kommer jag nära för att bota er. 

69 Känn att min kärlek är utbredd över dig som en tröstande mantel. 

70 Välsignade är de som sätter sitt hopp och sin tillit till mig. Känn mig nära dig och berätta dina 

lidanden för mig med ditt hjärta. Frukta inte, älskade "får", ingen vet hur man förstår din stammande 

bön. Visa mig ditt sår, visa mig dina lidanden, och där ska jag lägga min balsam av kärlek och 

barmhärtighet. 

71 Jag tar emot era lidanden som ni tyst anförtror mig. Gå in i andlig gemenskap med mig så att du 

djupt kan känna min närvaro inom dig. 

72 Du kommer att uppleva hur andens lugn lugnar dina passioners stormiga hav. Ni har bara lyssnat 

till mig genom röstbärarnas förmedling i dessa stunder, och ändå, hur många saker har era hjärtan inte 

berättat för mig. Hur många lidanden och bitterheter har inte nått mig! Hur många hjärtan som lider av 

otacksamhet vissnar inte som blommor som skärs av och senare glöms bort! Hur många tårar som inte 

syns i ögonen, som bärs gömda i hjärtat i hopp om ett ögonblick av frid! Mäns, kvinnors och mödrars 

smärta. Jag samlar allting med kraften av min kärlek. 

73 Jag har kommit för att stärka och skydda de svaga inför smärtan, men när de sedan är friska, 

upplysta och starka kommer jag att se dem trösta dem som lider. Om ni har kärlek sinsemellan kommer 

er värld att lysa av det ljus av harmoni och sanning som kommer att brista ut från dess inkarnerade och 

disinkarnerade barn som har fått den här världen som en tillfällig bostad. 
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74 Jag har återigen talat till er genom läppar som inte är rena, men som vid tidpunkten för min 

manifestation visste hur de skulle återge mitt kärleksord. Tro inte att det är en ofullständig form som jag 

använder för att tala till er. Jag kommer till sinnet, men inte till den syndiga kroppen. Mitt ljus närmar sig 

när röstbäraren erbjuder sitt hjärta till mig i hänryckning, överlämnar sitt väsen till mig; då använder jag 

honom som en medlare för att komma till folkmassorna i en begränsad, mänsklig form. 

75 Detta var mitt löfte genom Jesus och jag har uppfyllt det för er. Jag sade till mina apostlar i den 

andra epoken: "Om jag inte gick, skulle tröstens ande inte komma till er. Med detta vill jag säga: Om jag, 

Jesus, inte hade gått i kroppen, hade jag inte kunnat komma för att göra mig känd för er i anden. För 

tröstaren, den helige Ande, som jag har lovat er, är jag, är mitt ord, är mitt kärleksbudskap. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 21 
1 Lärjungar, ni har glömt det sätt att be som jag lärde er under den andra eran och jag har kommit 

för att påminna er om det. 

2 Bönen bör vara något större och kraftfullare för dig än att upprepa de utantillinlärda orden som 

du inte uppnår något med om du inte har någon andlig förhöjning. 

3 Ta inte för vana att be bara med ord, utan be med anden. Jag säger också till er: välsigna med 

bön, skicka ljusets tankar till era bröder, be inte om något för er själva, kom ihåg: Den som har att göra 

med det som är mitt kommer alltid att ha mig som väktare över sig. 

4 De frön du sår med kärlek kommer att återvända till dig på många sätt. 

5 Besök och "smörj" de sjuka, stärk fången, ge fred till den som behöver det och ge tröst till oroliga 

hjärtan. 

6 Människor har förväxlat sann kärleksfullhet med materialism, vilket är uppenbart i alla deras 

handlingar, och de har glömt bort en av andens högsta känslor. Jag har sett er ge några pengar till era 

bröder, de fattiga, med förakt och till och med med avsky, och ni ger pengar för att ni inte har något att 

ge i ert hjärta. Om ni åtminstone skulle ge dem med kärlek eller med en önskan att hjälpa, men ni ger 

dem med arrogans, med skryt och förödmjukar de behövande. Om du gav det utan fåfänga eller motvilja 

skulle ditt mynt delvis stilla törsten efter kärlek hos dessa andar som håller på att helt och hållet sona sin 

skuld. 

7 Till dem som förstår välgörenhet på detta sätt och försöker tysta sitt samvetes röst med dessa 

ofullkomliga verk och få Mig att tro att de uppfyller en av Mina högsta läror, säger Jag: Dra er tillbaka till 

er kammare och förenas med mig i er bön, så att ni i denna förening, som ni för tillfället inte är vana vid, 

inom er kan känna en gnista av godhet och tacksamhet mot Fadern, och när ni känner era 

medmänniskors lidande ber ni för dem, även om ni bara gör det för era nära och kära, vilket redan skulle 

vara ett steg mot förandligande. 

8 Jag kan ännu inte kräva av alla människor att de skall offra sig och vara hjälpsamma till förmån för 

andra eller att de skall ha sann kärlek till sin nästa, men av er, lärjungar och "små barn", som dag efter 

dag hör denna röst som gör era känslor mer kärleksfulla, förväntar jag mig gärningar som är värdiga för 

mig och för er. 

9 Om du älskar, kommer de andra fördelarna att komma till dig. 

10 Kärleken kommer att ge dig vishet att förstå sanningen som andra söker förgäves på 

vetenskapens ojämna stigar. 

11 Låt Mästaren vägleda dig i alla dina handlingar, ord och tankar. Utrusta er enligt hans vänliga och 

kärleksfulla exempel och ni kommer att manifestera den gudomliga kärleken. På så sätt kommer du att 

känna dig nära Gud, eftersom du är i harmoni med honom. 

12 Om du älskar, kommer du att lyckas med att vara mild, som Jesus var. 

13 Om du älskar behöver du inga materiella kulter eller riter, eftersom du har ljuset som lyser upp 

ditt inre tempel, på vilket vågorna av alla stormar som kan piska dig kommer att bryta och 

mänsklighetens mörker kommer att bli upphävt. 

14 Skänd inte längre det gudomliga, för sannerligen säger jag er: stor är den otacksamhet som ni 

visar er inför Gud när ni utför dessa yttre gudstjänsthandlingar som ni har ärvt från era förfäder och som 

ni har blivit fanatiska i. 

15 Mänskligheten såg Jesus lida, och ni tror på hans undervisning och vittnesbörd. Varför fortsätter 

ni att korsfästa honom i era skulpturer? Räcker inte de århundraden som du har tillbringat med att visa 

upp honom som ett offer för din ondska för dig? 

16 Istället för att minnas mig i Jesu tortyr och dödskamp, varför minns ni inte min uppståndelse full 

av ljus och härlighet? 
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17 Det finns några som vid åsynen av era bilder som föreställer mig i form av Jesus på korset ibland 

har trott att det var en svag, feg eller rädd person, utan att tänka på att jag är Ande och har lidit det som 

ni kallar offer och det som jag kallar kärlekens plikt, som ett exempel för hela mänskligheten. 

18 När ni tänker på att jag var ett med Fadern, kom ihåg att det inte fanns några vapen, inga krafter 

eller tortyr som kunde ha böjt mig.Men när jag led, blödde och dog som människa var det för att ge er 

mitt sublima exempel på ödmjukhet. 

19 Människorna har inte förstått storheten i den lektionen och överallt reser de bilden av den 

korsfäste, vilket är en skam för denna mänsklighet som utan kärlek och respekt för den som den säger sig 

älska fortsätter att korsfästa honom och sårar honom dagligen, människor som sårar hjärtat på sina 

bröder för vilka Mästaren gav sitt liv. 

20 Mina barn av alla trosbekännelser, döda inte andens ädlaste känslor, och försök inte heller att 

lindra dem med yttre seder och kulter. Se, när en mor inte har något materiellt att erbjuda sitt älskade 

lilla barn, trycker hon det mot sitt hjärta, välsignar det med all sin kärlek, täcker det med kyssar, tittar 

kärleksfullt på det, badar det med sina tårar, men hon försöker aldrig lura det med tomma 

kärleksgestalter. 

21 Varifrån får du idén att jag, den Gudomlige Mästaren, godkänner att du nöjer dig med kultiska 

handlingar som saknar allt andligt värde, sanning och kärlek, med vilka du försöker lura din ande genom 

att få den att tro att den har gett sig själv näring, när den i själva verket är allt mer okunnig om 

sanningen? 

22 Lär er att älska varandra, att välsigna, att förlåta, att vara milda och kärleksfulla, goda och ädla, 

och förstå att om ni inte gör det kommer era liv inte på minsta sätt att återspegla Kristus, er Mästares, 

gärningar. 

23 Jag talar till alla och uppmanar er alla att förstöra de fel som har hållit er tillbaka i er utveckling 

under så många århundraden. 

24 Ta kärleken som din sköld och ta sanningen som ditt svärd, så kommer du snart att hitta vägen. 

Var inte rädda för att vara kärlekssådder, för Pilatus och Kajafas finns inte längre i världen för att döma 

mina lärjungar. Små kalvarier kommer du att möta på din livsväg, men uthärda dem och lämna efter dig 

ett spår av mod, lugn och tro. 

25 Kristus gav dig sitt exempel, för han är och kommer att fortsätta att vara den Evige Mästaren i 

ande och sanning. 

26 Sanningens och tröstens Ande är samma Guds Ande som levde i den kärleksfulle Jesus som bodde 

bland människorna, och som kommer att leva i dig om du vet hur du ska älska så som han lärde dig. 

27 Ni som är mina nya lärjungar, lyssna: Redan under den andra eran talade jag till er om mig med 

största klarhet för att rädda er från att falla in i frestelser och misstag. När jag sa till dig: "Fadern och jag 

är ett", ville jag säga till dig att i min kärlek till dig, i mitt ord och i alla mina verk har du Faderns närvaro. 

Trots detta föll de religioner som senare grundades på denna doktrin in i materialism och tillverkade 

figurer som föreställde Jesu gestalt och dyrkade honom genom dem, men glömde att Kristus är kraft och 

ande. 

28 Om jag hade velat att ni skulle dyrka mig i form av Jesus skulle jag ha lämnat kvar hans kropp så 

att ni skulle kunna dyrka den.Men om jag efter att ha fullbordat hans uppgift lät kroppen försvinna, 

varför dyrkar människor den då? - Jag avslöjade för er att mitt rike inte är materiellt; ändå vill människor 

fortfarande hålla mig kvar på jorden och erbjuda mig rikedomar och makt i ett rike som är flyktigt och 

begränsat. 

29 Det fanns två naturer i Jesus: en materiell, mänsklig, skapad av min vilja i Marias jungfruliga 

livmoder, som jag kallade Människosonen, och den andra, gudomliga, Anden, som kallades Guds Son. I 

denna (gudomliga natur) fanns Faderns gudomliga ord, som talade i Jesus; den andra var endast 

materiell och synlig. 

30 När jag förhördes av översteprästen Kajafas och han sade till mig: "Jag ber dig att tala om för mig 

om du är Kristus, Messias, Guds Son", svarade jag honom: "Du har sagt det". 
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31 Jag hade meddelat mina apostlar att jag skulle återvända till Fadern från vilken jag hade kommit. 

Jag syftade på den gudomliga Anden som var instängd i Jesu välsignade kropp. Men när jag förutspådde 

mina lärjungar att Människosonen skulle överlämnas och korsfästas, syftade jag bara på den materiella 

delen; att korsfästa eller döda Anden skulle inte vara möjligt eftersom han är odödlig och står över allt 

skapat. 

32 När jag sa till dig att jag skulle gravera in min lag i ditt hjärta, gravera in den i din ande och att jag 

skulle regera i dig, hänvisade jag till min visdom, till mitt eviga väsen. Du måste förstå att det inte är Jesus 

som kommer in i ditt hjärta, utan Kristus, det eviga ordet, den som genom profeten Jesajas mun 

tillkännagavs som offerlammet. 

33 Som människa var Jesus ert ideal och förverkligandet av fullkomlighet.För att ni i honom skulle få 

ett exempel som var värdigt att bli lärjungar ville jag lära er vad människan måste vara för att bli som sin 

Gud. 

34 Det är en enda Gud, och Kristus är ett med honom, eftersom han är Gudomens ord, det enda 

sättet att nå Fadern till allt skapat. 

35 Mitt frö sås i varje ande i mänskligheten och dagen kommer när ni kan stiga upp tills ni är som er 

Mästare. 

36 Sanningens Ande är den gudomliga visdom som belyser mysterierna, och den har kommit till 

mänskligheten för att uppfylla mitt löfte till mänskligheten. Ni lever i den tidsperiod då dessa 

manifestationer måste äga rum, eftersom ni var andligt förberedda för att ta emot dem. 

37 Inse att de onda ting som plågar mänskligheten idag beror på att min lag inte uppfylls och på att 

människorna har gett en materiell tolkning av de gudomliga lärorna och uppenbarelserna. Hur skulle de 

med dessa misstag kunna bli medvetna om sin andliga natur och om de gudomliga kärleksband som 

förenar hela mänskligheten med sin Skapare? Det är därifrån som din själviskhet kommer, dina krig 

kommer och ditt beroende av materiella nöjen kommer. 

38 Guds Ande är som ett oändligt stort träd där grenarna, världarna och bladen är varelserna. Om 

det är en och samma saft som strömmar genom stammen till alla grenar och från dem till bladen, tror du 

då inte att det finns något evigt och heligt som förenar er alla med varandra och förenar er med 

Skaparen? 

39 Det är en kort resa genom världen, men det är nödvändigt att du fullgör din uppgift innan du 

lämnar detta liv, så att du kan lyckas bebo högre hem för anden i det hinsides. 

40 Ande och materia är två olika naturer; ditt väsen består av dem, och över dem står samvetet. Den 

förra är en dotter till ljuset, den senare kommer från jorden, är materia; båda är förenade i en enda 

varelse och kämpar med varandra, ledda av samvetet, i vilket du har Guds närvaro. Denna kamp har varit 

konstant fram till nu, men i slutändan kommer ande och materia att i harmoni fullgöra den uppgift som 

Min lag tilldelar var och en av dem. 

41 Du kan också tänka på anden som en växt och kroppen som jorden. Anden, som är planterad i 

materien, växer och rätar upp sig genom att livnära sig på de prövningar och lärdomar som den får under 

sitt människoliv. 

42 Jag lär er att lära känna er ande från grunden, för denna enorma materialistiska flodvåg som har 

rullat mot mänskligheten kommer att skapa omätliga andliga behov, och det är nödvändigt att det finns 

en ljuskälla i världen där de som längtar efter den kan tillfredsställa sitt begär. 

43 Hur många och fruktansvärda krig väntar inte mänskligheten, långt mer fruktansvärda än de som 

har passerat, där naturens ursinne blandas med era vapens brölande. Världen kommer att vara för liten 

för att rymma en så stor förstörelse i sin famn. Allt detta kommer att leda till att människorna, när de har 

nått höjden av sin smärta och förtvivlan, vänder sig bönfallande till den sanne Guden - till vilken de inte 

skulle komma på kärlekens väg - för att be om hans gudomliga fred. Då kommer jag, Kristus, Ordet, att 

stiga upp i hjärtan, för denna tid kommer att vara den tredje dagen då jag kommer att uppfylla mitt löfte 

om frälsning när jag bygger templet som jag har lovat er. 
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44 Liksom ängeln som satt på Jesu grav kommer Min Gudomliga Ande att stiga ner och lyfta på 

gravplattan som stänger ditt hjärta så att Mitt Ljus kan lysa upp den innersta delen av den mänskliga 

varelsen. 

45 Detta kommer att vara den andliga gryningen som ni kommer att vara vittnen till; men min säd 

och de goda nyheterna kommer att spridas, för stridens tid närmar sig och mina barn måste vara 

förberedda. Men vet redan nu att det inte kommer att finnas någon tvekan i denna kamp, den kommer 

att utkämpas till slutet där ljuset kommer att triumfera över mänsklighetens mörker. 

46 Lyssna uppmärksamt, lärjungar, så att ni, som jag har förklarat så många hemligheter för, inte 

förlorar nycklarna som jag har anförtrott er för att öppna min visdoms bok. Känn freden så att du kan 

göra den kännbar för din omgivning. 

47 Det är endast genom en lugn och ren upphöjning av din ande som du kan lyckas bli en sådd av 

förandligande. 

48 Mitt i alla växlingar i ditt jordiska liv kommer du att kunna utföra många mirakel om du verkligen i 

din ande besitter den gåva av frid som Min kärlek ger dig; men om du inte har den inom dig kommer du 

att kunna göra mycket få verk som är värdiga för Mig. 

49 Ta emot min undervisning utan rastlöshet, i lugn och ro; se på mig med dina känsliga känslor och 

känn mig med ömhet, som små barn känner sin kärleksfulla mor. Endast på detta sätt kommer ni att 

kunna ta emot och använda den flod av ljus som strömmar från mina läror. 

50 Lär er att gå in i den innersta fridens rike som de stunder ni är med mig ger er, och glöm era 

lidanden och problem så att ni kan stärka er i min kärlek. 

51 Var starka så att ni kan stå emot prövningarna, och be för mänskligheten som är upprörd och 

lider som ni.Men sannerligen säger jag er att när ni känner min freds ankomst kommer ni att märka att 

denna fred har sänkt sig över alla. 

52 Ni frågar mig varför ni vid många tillfällen - för att få en nåd från mig - först måste fälla tårar 

under prövningen. Men jag säger er: Eftersom var och en av er är som ett träd har ni ibland så sjuka eller 

magra grenar att det är nödvändigt att beskära dem för att det ska bli god frukt, och dessa beskärningar 

måste orsaka smärta. 

53 Ibland går detta snitt ända till rötterna för att förstöra det onda som har infekterat din ande. 

54 För tillfället gråter du, men misströsta inte, för efter smärta kommer sann hälsa. 

55 När jag vänder er från den onda vägen gör jag det med stor barmhärtighet och kärlek, även om ni 

för tillfället inte förstår mina perfekta råd. Jag besegrar sjukdom i dig och förvandlar den till hälsa och 

glädje; på detta sätt för jag sakta in den materialiserade, den förvirrade, den som har avvikit från det 

godas väg, på den rätta vägen. 

56 När de korsfäste Jesus förlät han kärleksfullt sina bödlar och gav dem liv genom att be sin Fader 

om deras frälsning; med sina ord och även med sin tystnad gav han dem förlåtelse, och dessa bevis på 

oändlig kärlek till mänskligheten var och kommer för evigt att vara outtömliga källor från vilka 

människorna kommer att hämta inspiration till sina ädlaste gärningar av förlåtelse och kärlek. 

57 Idag, liksom igår, ger jag er att dricka från denna källa av sanning och liv för att lyfta er från era 

fall och lysa upp er väg så att ni kan uthärda prövningarna i er vandring genom denna värld och tjäna som 

ett steg för att stiga upp till det hem där ni kommer att känna den högsta friden. 

58 Frukta ingenting för er Skapare, men frukta er själva desto mer om er ande inte är på den väg 

som min lag har stakat ut. 

59 Sök den väg som Jesus visade dig så att du kan avvärja din lidandekalk. Om ni går vilse eller 

frivilligt fördröjer er ankomst till fredens rike kommer det att vara för att ni vill ha det, men inte för att 

det är min vilja. 

60 Låt mig vägleda er så att ni med mitt stöd kan tolka de läror som Livets Bok erbjuder er och förstå 

något av den framtid som väntar mänskligheten. 

61 Frukta inte kungar eller herrar, inte heller någon som visar upp någon titel eller makt, för 

ingenting kommer att kunna motsätta sig det som Fadern har bestämt. 
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62 Jag har gjort Mitt Ljus känt, förvandlat till Ordet som ni få har hört och som genom skrifter och 

vittnesmål kommer att bli känt för alla. 

63 Jag har berättat för er att jag är den store krigaren vars svärd kommer med avsikt att slåss, men 

förstå att jag inte orsakar krig mellan människor som de ni alltid har, mitt krig är idéernas krig, 

övertygelsernas krig där sanning, kärlek, förnuft, rättvisa och sann visdom lyser. 

64 Men när kampen är som hårdast och människan börjar förstå att dessa budskap är gudomliga 

inspirationer, gnistor av Guds kärlek som bara kan skapa fred mellan människorna, är det inte möjligt att 

få en ny värld. 

människor, då kommer han att känna impulser att omsätta det i praktiken, att lära ut det till alla som inte 

känner till det, och då kommer han att ta till sig min undervisning för att utrota det onda som er olydnad 

har orsakat er. 

65 Över det du lär dig och forskar om från det skrivna ordet kommer jag att utgjuta min inspiration 

så att du kan utvidga den undervisning du ger dina bröder. 

66 När de börjar dyka upp bland människorna som - med jämnmod inför kränkningar - älskar och 

förlåter den som har förolämpat dem, och med kärlek välsignar Gud för att han med sin perfekta 

undervisning har förvandlat dem till levande exempel som Jesus, då kommer ni att vara i början av Kristi 

välde i människornas hjärtan. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 22 
1 Detta är en tid av stort ljus för Israels folk, när jag väcker andarna i olika boningar på deras olika 

jordiska vägar, så att alla mina barn kan komma till mig fulla av förståelse och kärlek för att ta emot sitt 

arv. 

2 Jag är på väg att bland mänskligheten välja ut män, kvinnor, gamla män och barn i vilka Israels 

andar har tagit skydd, som är förstfödda av min gudomlighet, ansvariga för mina uppenbarelser. 

3 Under de tre tidsåldrarna har jag förenat och samlat mitt folk, och under denna tredje tidsålder 

har er ande överraskats av min närvaro och mitt ord genom det mänskliga sinnets förmedling, eftersom 

ni inte trodde att Kristus, det gudomliga ordet, skulle kontakta er i denna form. Trots att jag genom 

profeterna hade tillkännagivit min återkomst till er som den Helige Ande, vakade ni inte i väntan på min 

ankomst, och nu när ni har min manifestation bland er, har ni inte känt igen mig på grund av er brist på 

spiritualisering, på forskning i de gudomliga lärorna. Men ni måste förstå att i vilken form jag än visar mig 

för er kommer jag alltid att vara den gudomliga essensen, närvaron och kraften, sanningen och kärleken. 

4 Varför tvivlade ni då på mig under de tre gånger då jag gjorde mig känd bland er? Har jag dolt 

tecknen och tiden för min ankomst för er, så att mänskligheten skulle bli förvirrad? - Nej, verkligen inte! 

Ni som tvivlar på min närvaro, håll tyst, försegla era läppar, lyssna outtröttligt till mig tills ni erkänner att 

det är jag, er Herre, som har kommit för att göra mig känd genom människans sinne. Om jag gör mig själv 

känd genom män och kvinnor vars brister och svagheter liknar dina, är det för att jag sökte genom vem 

jag kunde göra mig själv känd och jag hittade inte ett kysk och rent hjärta för att avslöja mig själv i all min 

härlighet. 

5 Jag har sökt bland barnen och jag ser att deras ande, även om köttet är oskyldigt, bär med sig en 

kedja av laster som den har anammat i det förflutna, och den har glömt att den bara blev människa en 

gång till på den här planeten för att rena sig själv med hjälp av ett nytt kroppshölje. Jag har letat efter ett 

rent hjärta bland de unga, men jag har sett att ungdomen har orenat sig och bär på svagheter i sin ande, 

och i jungfrun ligger frestelsens säd. Bland de gamla ser jag bara varelser som är utmattade och 

förvirrade av livets växlingar. Bland vetenskapsmännen finns materialism och arrogans, för efter att jag 

hade visat dem naturens hemligheter kände de sig stora och ville bli gudar i den här världen. Och bland 

dem som kallar sig för min gudomlighets tjänare upptäcker jag bara hycklaren och fariséen* från den 

tredje eran. 

Därför säger jag er: Bland syndare har jag valt ut dem som jag har kallat "röstbärare", som är som ni, 

och som genom denna gåva som de har fått av mig tar bort sin skuld och räddar sig själva. I samma 

ögonblick som Min stråle sänker sig ner för att lysa upp dem, tar Jag bort fläcken och tar emot deras 

upphöjning. När de är förberedda på detta sätt, träder jag i kommunikation med er genom deras 

förmedling, och mina andliga tjänare, till vilka de har anförtrotts att bevaka deras steg, gör dem 

mottagliga och värdiga. 
* Se anmärkning 5 i bilagan. 

6 Jag skulle kunna manifestera mig synligt eller låta min röst höras, som ni hörde den första gången 

på Sinai berg, men vilka trosmeriter skulle ni få med mig i den formen? - Ingen, för trons dygd är ett steg 

på din utvecklingsstege. Men av denna anledning döljer jag inte mig själv, och om jag gör mig själv känd 

genom människans förmedling är det för att jag älskar er och lär er en högre läxa och vill att ni ska känna 

igen mig genom dess fulländning. 

7 I människans ande, som är mitt mästerverk, har jag placerat mitt gudomliga ljus. Jag har skött 

honom med oändlig kärlek, som trädgårdsmästaren sköter en bortskämd planta i sin trädgård. Jag har 

placerat er i detta livsrum där ni inte saknar något för livet, så att ni kan lära känna mig och lära känna er 

själva. Jag har gett er ande befogenhet att känna livet i det bortomliggande och i era kroppssinnen, så att 

ni kan friska upp er och fullända er själva. Jag har gett er denna värld så att ni kan börja ta era första steg 

i den, och på denna väg av framsteg och fulländning kan ni uppleva min lags fulländning, så att ni under 

ert liv kan lära känna och älska mig mer och mer, och genom era förtjänster nå mig. 
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8 Jag har gett dig den fria viljan och utrustat dig med ett samvete. Den förra för att du ska kunna 

utvecklas fritt inom ramen för mina lagar, och den senare för att du ska veta hur man skiljer gott från 

ont, så att den som en perfekt domare kan tala om för dig när du uppfyller eller bryter mot min lag. 

9 Samvetet är ljuset från min gudomliga Ande som aldrig lämnar dig i något ögonblick. 

10 Jag är vägen, sanningen och livet, jag är frid och lycka, det eviga löftet om att du ska vara med 

mig, och även uppfyllandet av alla mina ord. 

11 Om ni känner misstro mot livet, om ni tror att ni är oförmögna att kämpa, be, förena er med mig 

och förbli på den fredliga väg som min kärlek får er att känna igen. Gör upp med era misstag, förnya er 

själva och förlåt den som förolämpar er. Överlåt dig till prövningarna och du kommer att känna min 

styrka och min frid, trots livets växlingar. 

12 Mästaren skyndar sig att lära er och låta sin visdom flöda in i ert sinne och hjärta, för jag kommer 

bara under en kort tid att tala till er i denna form. Jag lämnar mitt ord till dig som ett arv, så att du kan 

vakta det med omsorg. Det är sanningen, och om du gör den känd för dina bröder, i sin ursprungliga 

renhet och med dina goda gärningar, kommer du att ha fullgjort ditt andliga uppdrag. 

13 De som säger till mig när jag lämnar dig: "Herre, du skiljer dig från oss och lämnar oss som 

föräldralösa", dessa kommer att vara de som var döva och blinda för mina förkunnelser och som inte ville 

förstå min undervisning. 

14 Under lång tid har jag sett fanatism och avgudadyrkan i er dyrkan. Till dessa bönehus tar ni med 

er materiella offer som inte når mig.Det är därför jag har bett er att undersöka mitt ord, så att er ande 

kan utvecklas. För förberedelsetiden närmar sig sitt slut och ni måste ta ett steg framåt i förståelsen av 

min undervisning. 

15 De oinvigda blir "barn" (i Andens verk), barnen blir lärjungar och lärjungarna blir levande exempel 

på ödmjukhet, kärlek och visdom. Många av dem finns bland dessa skaror, men de är också utspridda 

bland de lärda och bland religioner och sekter. 

16 Föreställ er ingenting om frukterna av er vetenskap, för nu när ni har gjort så stora framsteg inom 

den lider mänskligheten mest, det finns mest elände, ångest, sjukdomar och broderskapskrig. 

17 Människan har ännu inte upptäckt den sanna vetenskapen, den som uppnås genom kärlekens 

väg. 

18 Se hur fåfänga har förblindat er; varje nation vill ha de största lärda på jorden. Sannerligen säger 

jag er att vetenskapsmännen inte har trängt djupt in i Herrens mysterier. Jag kan säga er att människans 

kunskap om livet fortfarande är ytlig. 

19 Tiden närmar sig när andliga uppenbarelser kommer att avslöja den ljusa vägen för människorna 

så att de kan få veta de hemligheter som är gömda i skapelsens sköte. Ljuset från Min ande kommer att 

avslöja för er hur ni kan förvärva den sanna vetenskapen som gör det möjligt för människan att bli 

igenkänd av de varelser som omger henne och av skapelsens naturkrafter och att få lydnad och därmed 

uppfylla Min vilja att människan ska underkuva sig jorden. Men detta kommer att ske först när 

människans ande, upplyst av samvetet, har lagt sin makt och sitt ljus på materiens svagheter. 

20 Hur kan skapelsens krafter och element underkasta sig människans vilja när hon drivs av själviska 

känslor, medan naturen styrs av Min kärlekslag? 

21 Det är nödvändigt att mänsklighetens ideal ger sig ut på rättfärdighetens vägar, vägledda av 

sanningen i en perfekt undervisning som kommer att avslöja innebörden av det eviga livet för dem, och 

denna undervisning är den andliga undervisning som ges här och som med tiden kommer att förvandla 

ditt andliga och mänskliga liv. 

22 Människan ensam är oförmögen att ta emot mitt ord och förändra sin moral, sina böjelser, 

strävanden och ideal; därför har jag tillåtit smärta att skaka om henne under en tid. Men när bägaren är 

bitter för människorna och de erkänner sina misstag inför sitt samvetes domare, kommer de att åkalla 

Mitt namn och söka Mig, de vilsna fåren kommer att återvända till Min kärlekens hage och alla Mina barn 

kommer att fyllas med ljuset från Min Ande för att påbörja en ny livsväg. 
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23 Jag har inte kommit för att fästa fel på era verk på jorden, nej, jag visar er era fel eftersom jag vill 

att ni ska nå den fulländning som ni får genom det eviga arvet. Din ande kommer inte att gå förlorad, för 

den är en gnista av gudomligt ljus och en avbild av din Fader och Skapare. 

24 Vad skulle det bli av din ande om jag ägnade mig åt att förhärliga dina mänskliga verk och övergav 

den på obestämd tid åt jordiska passioner? 

25 När jag kom till dig var det för att jag älskar dig. Om det verkar som om jag talar till dig med 

stränghet, är min rättvisa och min kärlek i mina ord. Om jag låter dig få veta min sanning, även om den 

ibland orsakar dig smärta, är det för att jag vill ha din frälsning. 

26 Förkasta inte mitt ord, utan utforska det så att ni i dess väsen kan finna den undervisning som kan 

åstadkomma miraklet att förvandla denna tårarnas dal, som nu har förvandlats till ett fält med blodiga 

strider mellan bröder, till en fredlig dal där endast en familj, mänskligheten, lever, genom att tillämpa de 

rättvisa, perfekta och kärleksfulla lagar som er Fader har gett er, för i uppfyllandet av dessa lagar 

kommer ni att finna lycka. 

27 Jag har bara haft ett fåtal lärjungar i den här världen, och ännu färre har varit en avbild av den 

gudomliga Mästaren. I den "andliga dalen" har jag dock många lärjungar, för där gör man de största 

framstegen när det gäller att förstå mina läror. Det är där som mina barn, de som hungrar och törstar 

efter kärlek, får från sin Mästare det som mänskligheten förnekade dem. Det är där som de som på 

grund av sin dygd lyser som på grund av sin ödmjukhet förblev obemärkta på jorden, och där de som 

lyste i denna värld med falskt ljus gråter sorgset och ångerfullt. 

28 Det är i det hinsides som jag tar emot dig, vilket du inte hoppades kunna göra på jorden när du 

under tårar, men med välsignelse för mig, försonade dig för din skuld. Det spelar ingen roll om du har 

haft ett ögonblick av våldsamt uppror under din livsresa. Jag kommer att ta hänsyn till att du hade dagar 

av stor smärta och att du under dessa dagar visade uppgivenhet och välsignade mitt namn. Även ni har, 

inom ramen för er litenhet, upplevt några Golgata, även om de orsakades av er olydnad. 

29 Se, genom några få stunder av trohet och kärlek till Gud får du liv och nåd i det hinsides. Min 

eviga kärlek återgäldar alltså människans kortsiktiga kärlek. 

30 Välsignade är de som faller och reser sig igen, som gråter och välsignar mig, som sårats av sina 

egna bröder och som litar på mig i djupet av sina hjärtan. Dessa små och lidande, hånade, men ändå 

ödmjuka och därmed starka i anden är i sanning mina lärjungar. 

31 Gläd er, för genom dessa läror kommer ni att göra framsteg i er utveckling, även om vissa tror 

motsatsen eftersom de styrs av lättsinniga bedömningar. I århundraden har ni varit splittrade av 

religioner och sekter, för ni har alltid haft en önskan att veta något mer än vad ni visste, och ändå är ert 

hjärta förtvinat av brist på kärlek, trots hur många trosbekännelser ni än har haft. Men snart kommer ni 

att samlas kring den perfekta kärleken som flödar från "det sanna livets bok" som är detta ord. 

32 Ni tynar bort av andlig törst, ni vissnar bort i brist på kärleksdagg och rena känslor. Ni känner er 

ensamma, och därför har jag kommit för att bland er utstråla den omisskännliga doften av min kärlek, 

som kommer att få er ande att vakna upp och blomma upp i dygd. 

33 Lyssna på mig, lärjungar, så att ni kan utrota gamla föreställningar från era sinnen. Kristendomen 

är uppdelad i trosriktningar som inte älskar varandra, som förödmjukar, föraktar och hotar sina bröder 

genom falska domar. Jag säger er att de är kristna utan kärlek och därför är de inte kristna, för Kristus är 

kärlek. 

34 Vissa framställer Jehova som en gammal man full av mänskliga fel, hämndlysten, grym och 

hemskare än de värsta av era domare på jorden. 

35 Jag berättar inte detta för att göra narr av någon, utan för att renodla din uppfattning om 

Gudomlig Kärlek. Du vet inte nu på vilket sätt du dyrkade mig i ditt förflutna. 

36 Öva dig i att vara stilla, vilket hjälper anden att hitta sin Gud. Denna tystnad är som en källa av 

kunskap, och alla som går in i den fylls av min visdoms klarhet. Tystnaden är som en plats som är 

omsluten av oförstörbara väggar och som endast anden har tillträde till. Människan bär ständigt inom sig 

kunskapen om den hemliga plats där hon kan få kontakt med Gud. 
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37 Det spelar ingen roll var du befinner dig, överallt kan du få kontakt med din Herre, oavsett om du 

befinner dig på toppen av ett berg eller i djupet av en dal, i en stads tumult, i lugnet i hemmet eller mitt i 

en strid. När du söker mig i din helgedom i den djupa tystnaden av din upphöjelse, kommer portarna till 

det universella och osynliga templet omedelbart att öppnas så att du verkligen kan känna att du är i din 

Faders hem, som är närvarande i varje ande. 

38 När prövningarnas smärta tynger dig och livets lidanden förstör dina känslor, när du känner en 

varm längtan efter att få lite lugn, dra dig tillbaka till din sovkammare eller sök dig till tystnaden, till 

ensamheten på fälten; där lyfter du upp din ande, ledd av ditt samvete, och fördjupar dig. Tystnaden är 

andens rike, ett rike som är osynligt för de fysiska ögonen. 

39 I det ögonblick då man träder in i andlig hänryckning uppnår man att de högre sinnena vaknar, 

intuitionen infinner sig, inspirationen lyser fram, framtiden kan skymtas och det andliga livet känner 

tydligt igen det avlägsna och gör det möjligt vad som tidigare verkade ouppnåeligt. 

40 Om du vill komma in i tystnaden i denna helgedom, denna skattkammare, måste du själv bereda 

vägen, för det är bara med sann renhet som du kan gå in i den. 

41 Det finns gåvor och uppgifter som har väntat på att den stund då ni är redo ska slå sig ner i er 

ande och förvandla er till profeter och mästare. 

42 I denna skattkammare finns alla varelsers förflutna, nutid och framtid, där finns andens manna, 

det eviga livets bröd, om vilket jag genom Jesus har sagt till er att "den som äter av det kommer aldrig att 

dö". 

43 Din ande har blivit uppfriskad genom att höra mitt ord och har funnit en möjlighet att fullgöra sin 

uppgift bland denna nation av "arbetare" som jag håller på att väcka upp. 

44 Hur många bekymmer glömmer ni inte när ni ägnar er åt detta välsignade arbete med att ge råd, 

"smörja" och trösta era bröder. 

45 Din ande har stärkts och kroppen har återhämtat sig, för jag har berättat för dig att den som ger 

fred och helande balsam eller praktiserar välgörenhet i någon av dess otaliga former kommer att få se 

det han gav multiplicerat i sig själv. 

46 På detta sätt för jag er gradvis bort från världens falska nöjen, från det onödiga, så att ert hjärta 

är rent och alltid värdigt att Min hjälpande kärlek genom det når de behövande; så att ni inte låter er 

smittas igen av den ondska som råder överallt. 

47 Denna inre och yttre renhet hos mina lärjungar är nödvändig, för endast då kommer ni att bli 

trodda av era bröder när ni ger er ut för att sprida dessa goda nyheter. Det är först när du har ett sunt 

och rent hjärta som goda gärningar kan komma från det och ljusa ord från dina läppar. 

48 På din väg kommer du att finna mörker och förvirring, och den enda styrka och kraft du kommer 

att ha för att besegra bedrägeriet med sanningen kommer att vara just dina uppriktiga känslor och dina 

rena handlingar. Glöm inte: Även om ni kan låtsas för era medmänniskor att ni förkunnar sanningen utan 

att äga den, kommer ni inte att kunna lura mig. 

49 er förvandling måste vara djup och sann, i sådan grad att ni kommer att märka det i den andlighet 

med vilken era barn kommer till världen, dessa nya generationer som är ett löfte till mänskligheten: 

friska i kropp och själ, inte slavar av frestelser eller offer för sina bröders lögner, utan varelser som är 

kapabla att älska mig med värdighet och älska sina medmänniskor med sanning. Tiden närmar sig då Min 

Lärans fiender förbereder sig för att bevaka dina steg eftersom de vill förstöra din säd.Men jag säger dig, 

om du vaktar den som ditt heliga arv, om du vakar över det som jag har anförtrott dig, kommer ingen 

makt att kunna förstöra det du sår med kärlek och i Mitt namn i dina bröders hjärtan. 

50 Tillämpa mitt ord, predika med handlingar, vittna med goda gärningar, ord och tankar, så 

kommer ditt vittnesbörd att vara värdigt min instruktion. 

51 Genom att titta och be bör du vänta på dem som kommer att söka upp dig förr eller senare. 

Soldaterna kommer att återvända från kriget med deprimerade hjärtan och suckande själar; härskarna 

kommer att erkänna sina misstag och gråta öppet över sina överträdelser; och de mängder som törstar 
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och hungrar efter rättvisa kommer att söka dessa källor av andligt ljus där de kan dricka tills deras 

längtan efter tro, fred och kärlek är tillfredsställd. 

52 Min Ande vakar över varje varelse, och jag vakar även över dina sista tankar. 

53 Sannerligen säger jag er att jag har upptäckt att det mitt bland arméer som kämpar för jordiska 

ideal och ambitiösa mål, i vilostunderna, fanns fredliga och välmenande människor som hade blivit 

soldater med våld. Suckar flyr från deras hjärtan när Mitt namn passerar deras läppar, och tårar rinner 

nerför deras kinder vid minnet av deras älskade, föräldrar, fruar, barn eller bröder och systrar. Då stiger 

deras ande upp till mig utan något annat tempel än sin tros helgedom, utan något annat altare än sin 

kärleks altare, inte heller med något annat ljus än sitt hopp, och de önskar förlåtelse för den förstörelse 

de ofrivilligt har orsakat med sina vapen. De söker mig för att be med all kraft i sin varelse att jag skall 

låta dem återvända till sitt hem, eller att jag, om de måste falla under fiendens slag, åtminstone skall 

täcka dem som de lämnar på jorden med min barmhärtighetsmantel. 

54 Alla de som söker min förlåtelse på detta sätt välsignar jag, för de är inte skyldiga till att ha dödat; 

andra är de mördare som kommer att få stå till svars inför mig för allt - när deras domstimme har kommit 

- som de har gjort mot människoliv. 

55 Många av dem som älskar freden undrar varför jag har låtit mig ledas till slagfält och dödliga 

platser. Till detta säger jag er: Även om deras mänskliga sinnen inte kan förstå det skäl som ligger till 

grund för allt detta, så vet deras andar att det uppfyller en försoning. 

56 Jag känner också till dem som, när de glömmer sina nära och kära, tänker på alla människor för 

att gråta av smärta inför verkligheten av mänsklighetens falska kristendom. De åkallar mig i sina böner, i 

sina andliga betraktelser minns de att det finns ett löfte om min återkomst och att till och med tecknen 

på min återkomst har förutsagts och är skrivna. De bär dessa ord i sina hjärtan och frågar mig därför varje 

dag när min ankomst kommer att ske "i öst och väst "*, och överallt letar de efter tecken utan att deras 

ögon upptäcker dem, och därför känner de sig förvirrade. 
* Hänvisning till det bibliska löftet i Matth. 24, 27. Detaljerade förklaringar om Kristi återkomst finns som en 

introduktion till denna bok i kapitlet: Kristi återkomst i de bibliska löftenas spegel. 

57 De vet inte att alla tecken redan har ägt rum och att Min Ande därför börjar manifestera sin nya 

uppenbarelsefas vid denna tidpunkt. 

58 Hur ofta har de inte vaknat upp när de hört Min andliga röst och frågat: "Vem har kallat mig?" 

utan att förstå innebörden av Mitt budskap. I andra fall var intuitionens ljus i deras sinnen så tydligt att 

de utförde överraskande handlingar som fyllde dem med förundran. 

59 Den helande balsamen för den skadade eller den dödligt sjuke, liksom brödet eller vattnet, har på 

ett mirakulöst sätt blivit verklighet, och de upplever hur friden och tilliten stärker dem andligt och fysiskt 

i de stunder då faran är som störst. 

60 Dessa händelser har fått dem som lever vaksamt och i bön att utbrista inombords: "Herre, är inte 

dessa uppenbara tecken som du ger oss dagligen bevis på din närvaro? Är inte allt detta ett bevis på att 

Din Ande just nu söker sig till oss för att kommunicera sig själv som Mästare till lärjunge eller som Fader 

till barn?" 

61 Ja, älskade lärjungar, de är bevis på att Min Ande vibrerar över er och på så sätt uppfyller Mitt 

löfte om att komma tillbaka till folket i en ny form. 

62 De tecken som för er visade min nya manifestation har redan inträffat; ni har inte sett dem och ni 

har inte heller fått höra något om dem. Men jag säger er: Känner du min närvaro? Känner du att den nya 

tiden är på väg? Får ditt hjärta näring av andlig bön och känner din ande sig stärkt när den låter sig ledas 

av samvetets ljus? Om så är fallet, varför behöver ni då materiella tecken för att visa er min närvaro och 

vittna om att profetiorna har uppfyllts? Lämna det åt fariséerna och de skriftlärda i denna tid att 

undersöka detta. Låt prästernas furstar, som fruktar min närvaro, söka igenom rymden och jorden för att 

finna de utlovade tecknen. För dem har de givits, för de små troende, för dem som skryter om sin 

andlighet och vars hjärtan och sinnen är hårdare än stenar. För de var de tecken som naturen gav som 

hornsignaler när Min andliga manifestation var på väg att hälla sitt ljus över mänskligheten. 
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63 I denna stund av bön, som är vigd åt gemenskapen med Fadern, glöm alla dina bekymmer, avvisa 

de frestelser som skulle kunna hindra din ande från att uppfylla min lag, befria den från all rastlöshet. I 

dessa sublima stunder, låt er vilja vara den gudomliga viljan; överlåt er själva till er himmelske Faders 

kärlek. Då kommer det att hända att ni, precis som under den andra eran, kommer att se de verk som ni 

kallar mirakel bli verklighet. 

64 När du känner att Min Fred genomsyrar dina böner är det ett tecken på att du har kommit i 

gemenskap med Min Gudomlighet. Samvetet kommer att lysa som en strålande sol i din ande och du 

kommer att skåda den Helige Andes ljus på altaret i din helgedom. I dessa ögonblick kommer du att se 

allting upplyst av Guds kärlek. 

65 De slöjor som i brist på utrustning har hindrat er från att förstå innebörden av mina läror kommer 

att avlägsnas, och ni kommer att skåda Herrens skattkammare i det evigt heliga heliga, som är livets källa 

och från vilken den sanna visdomen flödar. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 23 
1 Välsignade är de som söker fred med sitt samvete. Välsignade är de som sår frön av min fred i 

sina medmänniskors väg. 

2 Kom till mig närhelst du är deprimerad av lidandet eller av brist på tro, för jag är ljuset och 

styrkan som kommer att ge dig andlig frid igen. 

3 Var kommer ni att höra mig när jag inte längre manifesterar mig i denna form? - I ert samvete, för 

genom det visar jag er kärlekens väg. 

4 När världen genomgår en period av andlig förvirring, när människan inte förstår de mysterier som 

det andliga livet rymmer, och inte heller vet hur hon ska utforska och reflektera över dess syfte, trots att 

hon är kvalificerad att göra det, då kommer mitt ords klarhet för att upplysa henne. Mänskligheten är 

vittne till att vetenskapsmännen vid dessa tillfällen använder all sin tid och sitt intellekt för att i naturen 

upptäcka svaret på många frågor och tvivel som livet ställer dem inför. Naturen svarar på människans 

kallelse och vittnar om sin skapare, som är en outtömlig källa till visdom och kärlek, men också till 

rättvisa. Ändå har den fria vilja som människan har utrustats med inte lett henne till att vakna upp till 

ljuset av Min kärlek, och anden fortsätter att dra efter sig materialismens kedjor som den inte har kunnat 

frigöra sig från. Det är som om människorna är rädda för att ta ett steg framåt i utvecklingen, eftersom 

de är vana vid att stanna kvar i de traditioner som deras förfäder lämnade efter sig. Människan är rädd 

för att tänka och tro själv; hon föredrar att underkasta sig andras traditioner och berövar sig därmed sin 

frihet att lära känna mig. Av denna anledning har han levt bakåtsträvande, men nu har ljusets tid kommit 

för mänskligheten, och med det får människan sin egen kunskap, vaknar upp, utvecklas och överraskas 

av sanningen i Min undervisning. 

5 Om mänskligheten har bevittnat vetenskapens utveckling och sett upptäckter som den inte skulle 

ha trott på tidigare, varför motstår den då att tro på andens utveckling? Varför stelnar den mot något 

som stoppar den och gör den trög? 

6 Min undervisning och mina uppenbarelser vid denna tid är i harmoni med er utveckling. Låt 

vetenskapsmannen inte vara förnöjd med sitt materiella arbete och sin vetenskap, för i den har Min 

uppenbarelse och hjälpen från de andliga varelserna, som inspirerar er från det bortomliggande, alltid 

varit närvarande. Människan är en del av skapelsen, hon har en uppgift att utföra, som alla skapelser av 

Skaparen har, men hon har fått en andlig natur, en intelligens och en egen vilja, så att hon genom egen 

ansträngning kan utveckla och fullända sin ande, vilket är det högsta som hon äger. Med hjälp av anden 

kan människan förstå sin skapare, förstå hans fördelar och beundra hans visdom. 

7 Om ni, i stället för att bli fåfänga över er jordiska kunskap, gjorde hela mitt verk till ert eget, skulle 

det inte finnas några hemligheter för er, ni skulle känna er som bröder och älska varandra som jag älskar 

er: godhet, hjälpsamhet och kärlek skulle finnas i er, och därför skulle det finnas enighet med Fadern. 

8 Hur små är ni inte när ni anser er vara allsmäktiga och stora och därför vägrar att erkänna att 

ovanför gränsen för er makt och er vetenskap finns han som i sanning vet allt och kan göra allt! Då är du 

nöjd med att vara materia och bara materia och verkar obetydlig eftersom du bara är underkastad 

naturlagen som styr dödliga och flyktiga varelser som föds, växer upp och dör utan att lämna några spår 

efter sig. När kommer ni att resa er från det tillstånd som ni befinner er i? Ni måste anstränga er för att 

se bortom den himmel som ni har tänkt er, så att ni kan komma till insikt om att det endast är genom 

andlig förtjänst som ni kommer till Fadern. 

9 Vänta inte på att andra ska påbörja vägen till mig, kom, skicka upp din bön, och på så sätt 

kommer du att förstå vad du måste göra och uppleva den uppgift du har att utföra. Jag inbjuder er att 

komma närmare mig, men för detta är det inte nödvändigt att överge det mänskliga livets uppgifter, 

plikter och förfriskningar. 

10 Ni har kommit till jorden i en tid då människorna lever under den mänskliga vetenskapens 

herravälde, och ändå kommer ni under denna tid att utveckla era andliga gåvor: ni kommer att bota de 

sjuka, ni kommer att profetera och ni kommer att nå en högre nivå i er andliga utveckling. 
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11 Ljuset som lyser upp ditt inre hjälper dig att förutse vad som komma skall, men du måste 

förbereda dig så att denna gåva kan blomma. Ingenting får stå stilla, allt måste röra sig i harmoni med 

skapelsen. 

12 Jag ger er inte mina läror bara som en moralisk förstärkning för er materiella natur, utan med 

hjälp av dem kan ni stiga upp till de högre höjderna av er andliga fulländning. 

13 Jag grundar inte en ny religion bland er, denna undervisning förnekar inte de existerande 

religionerna om de är grundade på min sanning. Detta är ett budskap om gudomlig kärlek till alla, en 

uppmaning till alla sociala institutioner. Den som förstår den gudomliga avsikten och uppfyller mina bud 

kommer att känna sig ledd mot framsteg och högre utveckling av sin ande. 

Så länge människan inte förstår den andlighet som hon måste ha i sitt liv kommer freden inte att bli 

verklighet i världen på länge. Den som däremot uppfyller min kärlekslag kommer varken att frukta döden 

eller den dom som väntar hans ande. Vet att det inte är när döden kommer till dig som din Fader dömer 

dig, utan denna dom börjar så snart du blir medveten om dina gärningar och känner samvetets kallelse. 

Min dom är alltid över dig. I varje steg, vare sig det är i det mänskliga livet eller i ditt andliga liv, är du 

föremål för min dom, men här i världen, i kroppens skal, blir anden okänslig och döv för samvetets rop. 

14 Jag dömer dig för att hjälpa dig att öppna ögonen för ljuset, för att befria dig från synden och 

förlösa dig från smärtan. 

15 I min dom räknar jag aldrig de förolämpningar som du kan ha gjort mot mig, för i min dom finns 

aldrig bitterhet, hämnd och inte ens bestraffning. 

16 När smärtan kommer in i ditt hjärta och slår dig på det känsligaste stället är det för att påpeka för 

dig ett fel som du begår, för att få dig att förstå min undervisning och för att ge dig en ny och klok lektion. 

Min kärlek finns alltid på botten av alla dessa prövningar. 

17 Vid vissa tillfällen har jag låtit er förstå orsaken till en rättegång, vid andra tillfällen kan ni inte 

finna innebörden av denna varning för min rättvisa, och det beror på att det i Faderns arbete och i er 

andes liv finns djupa mysterier som det mänskliga sinnet inte kan lösa. 

18 Jag ger er dessa läror för att ni inte ska vänta tills döden kommer för att börja betala er skuld, 

utan för att ni ska kunna dra nytta av de prövningar som livet ställer er inför, i vetskap om att det beror 

på den kärlek, det tålamod och den upphöjdhet med vilka ni tar emot och uthärdar dem, om er ande 

kommer fram till det eviga livets tröskel, befriad från bördan av de synder och ofullkomligheter som den 

bar under sin vistelse i världen. 

19 Det är långt borta från den tid då det sades till dig: "Med den måttstock som du mäter med 

kommer du att bli mätt". Hur ofta har inte denna lag använts för att hämnas här på jorden och för att 

tränga undan varje känsla av välgörenhet! 

20 Nu säger jag er att jag har tagit tag i denna rättvisans cell och kommer att mäta er med den, enligt 

hur ni har mätt, även om jag redan nu måste tillägga som förklaring att i varje dom kommer Fadern att 

vara närvarande, som älskar er mycket, och Frälsaren som har kommit för er frälsning. 

21 Det är människan som dömer med sina gärningar, ibland fruktansvärda domar, och det är er 

Herre som hjälper er att hitta det sätt på vilket ni kan bära er försoning. 

22 I sanning säger jag er: om ni vill undvika en alltför smärtsam försoning, så ångra er i tid och ge ert 

liv en ny inriktning genom en uppriktig förnyelse med kärleks- och barmhärtighetsgärningar mot era 

bröder. 

23 Förstå att jag är den frälsande porten, porten som aldrig kommer att stängas för alla som söker 

mig med sann tro. 

24 Om ni vill ha bevis för sanningen i min undervisning, säger jag er att ni har framför era ögon de 

bevis som ni begär av mig för att följa mig. Vilka är dessa bevis? - Förnyelsen av dessa män och kvinnor 

som tjänar mig idag som "arbetare på mina fält". 

25 Detta "dagsverke" är ibland långvarigt och mödosamt, men aldrig omöjligt att utföra. Den 

spiritualistiska lärjungens uppgift är delikat och svår, men den är inte omöjlig att utföra, och därför säger 
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jag till alla er som är obeslutsamma att om ni tvivlar på att ni kan utföra detta, så beror det på att ni är 

människor med liten tro. 

26 Jag erbjuder Mina kärleksfält till alla som vill tjäna meriter genom att tjäna sina bröder. De som 

har förstått har skyndat sig att närma sig mig för att be om en möjlighet att arbeta på mina välsignade 

fält där utsädet är välgörenhet. 

27 Här måste förtjänsterna vara sanna så att de kan registreras av mig till förmån för den som utför 

dem. Mina arbetare lär sig därför att arbeta i tystnad, att vara ödmjuka och uppriktiga, att avsky fåfänga 

och att aldrig göra välgörenhet känd. 

28 Folket känner inte till historien om var och en av dessa arbetare som tjänar henne dag efter dag; 

de känner inte till de ansträngningar, uppoffringar och avståndstaganden som mina tjänare var tvungna 

att göra för att bli värdiga att kalla sig mina lärjungar. 

29 Många av dessa män och kvinnor som ger er så mycket glädje i era hjärtan genom sina andliga 

gåvor, som får er att känna Min balsam och ger er frid med sina ord, bär på en dold sorg i sina hjärtan 

som bara Min blick ser. 

30 Hur många av dem har inte blivit missbedömda och till och med förnekade av sina älskade 

släktingar på grund av att de har valt denna väg! Och dessa skadar dem, förtalar dem och hotar dem, 

men de fortsätter att fullgöra sin uppgift med kärlek, trots att de känner de arga människornas gisselhugg 

och stenkastning, medan de, liksom sin Mästare, går sin väg under korsets börda. 

31 Jag ser att du vill veta varför vissa av dem avstår från att fortsätta med denna uppgift. Till detta 

säger jag er att det inte beror på att de inte bar sitt kors, utan på att världen frestade dem och att de gav 

efter för frestelsen, för den som tar kärlekens kors på sina axlar bär det i själva verket inte alls. Det är 

snarare korset som stöder honom, eftersom varje steg som "arbetaren" tar åtföljs av en inre känsla av 

oändlig frid. Ändå bör ni inte uppträda otacksamt mot dem eftersom ni vet att min frid finns i dem som 

följer mig, för de är lika mänskliga som ni. Eftersom du ser dem leende och lugna vill du inte veta något 

om vad de lider för att vara till nytta och tjäna dig. 

32 Vem har vetat hur man med kärlek och välgörenhet ska återgälda dem som ofta avbryter sitt 

arbete tillfälligt för att ta emot dem som är i behov av fred och hälsa? När har du rusat till vaggan för ett 

spädbarn som måste förbli ensamt eftersom dess mor är en "arbetare" som måste fullgöra sin uppgift 

bland de lidande? - I sanning säger jag er: Precis som jag har kallat er till att lära er att ta emot, så kräver 

jag av er att ni lär er att återgälda era bröders osjälviska hjälp med kärlek. 

33 Hur ofta visar du ditt missnöje och fördömer dem som "dåliga arbetare" för att de kommer för 

sent. Du är krävande när du märker ett fel hos dem eftersom du vet att de har en skyldighet att uppfylla. 

34 O människoskaror, i stället för att med ödmjukhet ta emot det bröd som ges till er, förtär ni det 

tillsammans med den hand som har sträckt ut sig för att erbjuda er maten! 

35 Vad vet du om den kamp som mina utvalda utstår för att hålla sig rena och tjäna dig? Vad vet ni 

om de prövningar som de drabbas av för att hålla dem vaksamma? Ändå betraktar ni dem fortfarande 

som svaga och sprider ordet att frestelsen har övervunnit dem, utan att förstå att det är den börda som 

ni själva har lämnat i dem, eftersom ni vägrar att ta på er den del av ansvaret som tillhör var och en i Mitt 

verk. 

36 Hur snabbt glömmer ni inte de många saker som ni har fått genom dem! Men i era hjärtan lugnar 

ni er med resonemanget att de inte har gett er något; men sannerligen säger jag er: Så länge ni inte 

älskar varandra är det en lögn att ni älskar mig. 

37 De legioner av andliga varelser som osynligt följer med era materiella ögon när Mitt Ord 

förkunnas är de som ger den sanna tolkningen av Mina läror. För att ni ska veta vilka order jag gav till 

respektive ande* och i vilken form den utför dem, talar jag därför ibland till dem genom den röstbärare 

genom vilken jag överför mina instruktioner till er. Tror ni att det är nödvändigt för dem att jag talar till 

dem genom mänskliga medlare? - Nej, människor, jag har just sagt att jag gör det bara för att ni ska 

kunna känna deras närvaro och höra de instruktioner jag ger dem. 
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* Detta avser varje människas skyddsand. Dessa är avancerade ljusandar som uppfyller Guds vilja genom att göra 

oss - sina ännu inkarnerade bröder - tjänster, inspirera oss och uppmuntra oss att spiritualisera. 

38 Den legion av andliga varelser som jag har utsett för att följa och hjälpa dig på din resa genom 

livet är mycket stor, så stor att du inte kan föreställa dig den. Det råder absolut enighet bland dem. Det 

ljus som lyser inom dem är visdomens och kärlekens ljus, för det ideal som de är vigda åt är att göra gott 

för mänskligheten, och deras största önskan är att leda sina bröder till spiritualiseringens topp. 

39 Hur vackert är inte det uppdrag de utför, och hur ni gör deras arbete svårare! Ni kan inte säga att 

er brist på samarbete med era andliga bröder beror på okunnighet, eftersom ni har hört de instruktioner 

som jag ger dem genom mina röstbärare, så att ni känner till deras uppdrag av kärlek och välgörenhet 

och ser till att hjälpa dem att uppfylla det. 

40 Ännu är ni inte helt överens med den värld som består av ljusbröder och ni vet inte heller hur ni 

ska harmonisera med dem. På grund av din brist på andlighet, som inte tillåter dina sinnen att uppfatta 

alla de uppmaningar, varningar och inspirationer som de vill vägleda dina steg på jorden med. 

41 Ofta förväxlar man förandligande med materiella sedvänjor som avlägsnar en från dem (de 

andliga varelserna) snarare än att föra en närmare dem. Du tror att det är effektivare att kalla dem vid 

något namn än att locka dem med en bön när du åberopar dem. Du tror att du skulle vara bättre 

förberedd om du åkallade dem genom att tända ett ljus eller be med hög röst, men du har fel. 

42 Visserligen skyndar de sig att svara på ert anrop, de tolkar era önskemål och ger er sin hjälp, för 

deras uppgift är inspirerad av aktiv grannkärlek, men ni har inte fått denna hjälp genom er förandligande, 

för då skulle ni ha varit i harmoni med era skyddsänglar och tillsammans med dem ha bildat Guds folk, 

som vet hur de ska uppfylla mitt bud som säger till er: Älska varandra. 

43 I sanning säger jag er att ju renare era tankar är och ju enklare och renare era handlingar är, desto 

tydligare kommer ni att uppfatta andevärldens närvaro och inflytande i era liv, och desto större blir de 

mirakel ni får från dem. 

44 Tro inte att dessa era bröder kan blanda sig i era orena gärningar, delta i era onda planer eller 

göra sig kända genom er förmedling, om ni inte är ordentligt förberedda att ta emot dem. 

45 För att uppnå andlighet, kära människor, måste ni be och ha tro. 

46 Bön och tro kommer att utföra miraklet att sätta bröd på ditt bord dag efter dag, på samma sätt 

som Israels tro belönades med manna i den första tidsåldern. 

47 Om andra folk lurar er på ert bröd, skall ni förlåta dem, så att jag kan förlåta er alla. 

48 Om det skulle hända att du kastas ut från ditt hem, går du till berget, som tar emot dig i sin famn, 

så att du kan få skydd tills prövningen är över. 

49 Precis som under den första tiden stärktes folkets tro genom de stora prövningar de upplevde i 

öknen, kommer de under den här tiden att prövas många gånger så att deras ande får den nödvändiga 

styrkan för att vara soldater i denna sak. 

50 Vilken lärjunge till detta verk kan fortfarande behöva en materiell samlingsplats där han tar sin 

tillflykt under prövningarnas tid? - Ingen, för ni vet alla att er Fader inte söker tempel av sten för att bo i, 

utan helgedomar och altare i människornas ande, och dessa tempel följer med er vart ni än är. 

51 Era förfäder levde i stor okunnighet, gav näring åt religiös fanatism och uppnådde därför inte 

mycket framsteg för sin ande. De fick inte här på jorden skåda denna tidsålders ljus som upplyser er, men 

även de kommer att få ta emot det andliga ljuset i överflöd när timmen har kommit. 

52 Min undervisning instruerar dig att harmonisera med dina bröder, oavsett om de bor på jorden 

eller i den oändliga andliga dalen. 

53 Detta kommer att vara kännetecknen för ditt framtida liv om du håller lagen. Men din livsväg 

kommer att bli helt annorlunda om du inte går på den väg som jag har stakat ut för dig med mitt ord, för 

då kommer hungern, epidemierna och krigen som bryter ut på jorden inte att skona dig, eftersom dessa 

destruktiva krafter inte kommer att finna något i dig som kan hålla dem tillbaka. 
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54 Älskade lärjungar, använd er av alla prövningar, stora och små, som dagligen presenterar sig i era 

liv, så att när större prövningar kommer, kan de brytas som vindbyar från en orkan när de slår mot de 

orubbliga murar av styrka som utövandet av min lag ger er. 

55 Skapa genom er andliga enhet ett folk vars försvar mot sina fiender är bön. Då kan naturens 

krafter rasa, för detta folk kommer att veta hur man bemästrar alla växlingar genom sin andlighet. 

56 Res er upp, män och kvinnor, gamla män, unga män och barn; res er stadigt upp för att gå på den 

väg som Mitt Ord har anvisat för er i denna tid, vilket bara är återupptagandet av den väg som Jag har 

markerat i gångna tider med spåren av Mitt offer på korset. 

57 Uppfyll min lag så att dina barn i bildandet av den nya generationen kan nå en högre utveckling 

än den du har uppnått, och så att din olydnad inte håller dem borta från detta arbete och är orsaken till 

att de lever ännu längre från förandligandet. 

58 I denna tredje tid har jag kommit för att ge er den värme som ni saknar och för att ta bort den 

kyla som ni har spridit på era livsvägar. Ni har hört den klocka som Elia ringde i för att ni skulle komma för 

att ta emot den Helige Andes ljus med mina instruktioner. 

59 Gör er redo så att ni kan känna min närvaro och bli som apostlarna i den andra eran som lyssnade 

till mig och ökade sin tro varje dag och förberedde sig för att fullfölja sitt svåra uppdrag. 

60 Israel, uppfyll inte bara dina skyldigheter gentemot världen. Uppfyll också lagen, för ni har åtagit 

er en plikt gentemot Fadern och dess uppfyllande måste vara strängt, sublimt och andligt. 

61 Jag undervisar er för att ni ska vända er bort från materialismen och sluta vara fanatiker och 

avgudadyrkare, så att ni varken dyrkar eller dyrkar av människan skapade materiella föremål. Jag vill inte 

ha rötter av avgudadyrkan, fanatism och falska kulter i era hjärtan. Ge mig inga offer som inte når mig; 

jag ber bara om din förnyelse och ditt förverkligande i förandligandet. 

62 Förnya er med avseende på era tidigare vanor, se inte tillbaka och titta inte på vad ni har gett upp 

och vad ni inte längre ska göra. Förstå att ni har slagit in på er utvecklingsväg och att ni inte får stoppa er 

själva. Vägen är smal och ni måste känna till den väl, för i morgon måste ni leda era bröder på den, och 

jag vill inte att ni ska gå vilse. 

63 Jag är den tålmodige Fadern som väntar på din omvändelse och goda vilja för att överösa dig med 

min nåd och barmhärtighet. 

64 Fördöm inte de ibland klumpiga orden från Mina röstbärare; om de saknade förberedelse, överlåt 

den saken till Mig. Förstå - även när jag kommunicerar genom det mest tungrodda sinnet kommer du 

alltid att finna andlig mening, ljus, sanning och undervisning i kärnan av detta ord. 

65 Denna tidsålder kommer att avslöja för mänskligheten de lärdomar från "Det sanna livets bok" 

som mänskligheten ännu inte kände till. 

66 I sanning säger jag er, precis som Elia, som öppnade portarna till den tredje tidsåldern, inte 

behövde inkarnera sin ande för att tala till människorna, så gör jag mig själv känd för er, och många 

varelser som för närvarande bor i den andliga regionen gjorde detsamma. 

67 De kommer att kommunicera med er genom era bemyndigade mellanhänder fram till år 1950, då 

den materiellt hörbara manifestationen av andevärlden kommer att upphöra; men efter den tiden 

kommer, utan att människorna är medvetna om det, genom deras läppar ofta att tala de ljusa andarna 

från förflutna tider, befriarna, profeterna, patriarkerna, välgörarna, det godas apostlar, rättfärdighetens 

såddare och den gudomliga undervisningen från er Fader, som kommer att kommunicera från ande till 

ande på höjden av sin kärlek till sina barn. 

68 De kommer att bli medvetna om närvaron av ljusets andliga varelser bland mänskligheten som 

vakar och ber, som har förandligat och förberett sig för att kunna uppfatta det ögonblick då dessa 

budbärare närmar sig, talar eller utför något övermänskligt arbete. 

69 Det kommer inte att vara nödvändigt för dem att kommunicera genom människor som har 

kunskap om denna undervisning för att kunna tala genom deras förmedling. Deras närvaro, deras 

inflytande och deras inspiration kommer att vara så subtil att endast den som är förberedd kommer att 

kunna uppfatta deras närvaro bland mänskligheten. 
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70 Jordens folk kommer att känna Moses närvaro när var och en av dem befrias lite efter lite. 

De olika religionerna kommer att uppleva Elias närvaro när ljuset från Guds stråle, som utgår från 

sanningen, kommer att slita sönder mörkret i människornas andliga okunnighet och ställa allt falskt som 

de har dyrkat rakt framför ögonen på dem. 

71 Världens härskare, som fortsätter att vara härskare över förnedrade folk, kommer att känna 

Daniels andliga närvaro när profeten närmar sig deras läger för att väcka dem till bön eftersom 

förintelsen närmar sig. 

72 Dagen kommer när alla ögon kommer att skåda ljuset från dessa verk som det står skrivet, så att 

människan kan förstå att det inte finns några gränser eller materiella barriärer för anden, och att ni alla 

gradvis närmar er målet där harmoni och ljus regerar. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 24 
1 Lärjungar, ni ska lära er att ge utan att förvänta er någon belöning. 

2 Öva dig i sann ödmjukhet, som, eftersom den är inneboende i den upphöjda anden, återspeglas i 

hjärtats känslor. Känn uppriktigt att du är den siste av alla, försök aldrig bli den förste. 

3 Lär dig att förlåta den som har förolämpat dig. Jag sade till Petrus att om han blev förolämpad 

sjuttio gånger sju gånger av sin bror, skulle han vara tvungen att förlåta honom lika många gånger, 

varigenom jag gav honom att förstå att han alltid skulle vara tvungen att göra det, både för de små och 

de stora förseelserna. Hur många varelser har inte passerat genom den här världen som kallade sig 

kristna och som inte kunde ge förlåtelse ens en enda gång under hela sitt liv. 

4 Så frågar jag alla dem som jag har kallat ljusets barn: Skulle du inte vilja tillämpa detta sublima 

bud åtminstone en gång under din tillvaro, så att du kan bli medveten om de underverk som det 

åstadkommer både hos den som ger förlåtelse och hos den som tar emot den. 

5 Ljuset är ädelhet, kärlek och förståelse bland andarna. Ni vet redan hur ni måste bete er i livet om 

ni verkligen vill vara Ljusets barn. 

6 Så om ni blir förolämpade och ger tillbaka slaget, men båda känner ånger, håll inte tillbaka er 

hand av stolthet, var den första att sträcka ut den som ett bevis på ödmjukhet, och var inte rädda för att 

ödmjuka er, för jag säger er: den som ödmjukar sig i världen kommer att bli prisad i det hinsides. 

7 Hur tror ni att jag vill ha mina lärjungar bland denna mänsklighet? - Jag ville att de skulle vara 

rena och milda i hjärtat, att de skulle lysa med sitt exempel på sina medmänniskors väg, att var och en av 

dem skulle vara som de stjärnor som blinkar i natten som väktare eller guider för sina bröder. 

8 Jag ville att ditt hjärta skulle vara fullt av glädje så att du kunde överföra den till de sorgsna; att 

helande kraft kunde flöda från dina händer och ge hälsa till alla sjuka; att dina läppar kunde överföra mitt 

ord i dess ursprungliga renhet och andliga betydelse; för då skulle du kunna återlösa de förlorade genom 

ditt exempel. 

9 I den andra tidsåldern, när jag såg på staden där mitt folk bodde, till vilket jag utlovades som 

deras återlösare, och som på grund av sin materialism inte märkte min närvaro, sade jag till dig: 

"Jerusalem, Jerusalem, du som dödade profeterna och missbedömde budbärarna, hur många gånger jag 

inte ville samla dina barn som fågeln täcker sina ungar, men du ville inte lyda mig." 

10 Jag hade sökt upp dem för att erbjuda dem sann lycka, och ändå visste jag att de skulle föra mig 

till Golgata, men min kärlek besegrades inte av människornas hjärtlöshet, och för att bevisa det har ni 

mig här igen, och jag säger till er: Välsignade är de som tror på mig i dag, för jag ska ta bort alla deras 

lidanden från deras hjärtan. Men jag välsignar också dem som kommer att bli mina nya domare i denna 

tid, för jag försäkrar er att de i morgon kommer att vara troende som Saulus av Tarsus, som förföljde 

dem som trodde på mig, och att de kommer att komma till mig med omvändelse, så att de därefter, 

fyllda av kärlek och tro, kommer att gå ut och sprida sanningens säd bland sina bröder. 

11 Mitt ljus lyser upp det mänskliga sinnet. Jag kommer till detta folk på samma sätt som jag vid den 

tiden var i ett annat folk som föregick er, och som jag sa till er att ni tillhörde dem andligt. Hur många av 

dessa människor har inte missbedömt Mig! Hur förhärdade var inte deras hjärtan när de ropade: Korsfäst 

honom! O välsignade korsfästelse, för den var ett vittnesbörd om vad den gudomliga kärleken är kapabel 

att göra för sina barn och vad människans otacksamhet är kapabel till! 

12 Många av dem var sjuka, blinda och besatta; de visste inte vad de gjorde och därför fördömde de 

mig. Redan nu vet alla de som inte vandrar på min kärleksväg ännu inte vad de gör. Mänsklig ondska har 

velat sätta stopp för den kärlek som jag sått genom Jesus, men i århundraden har miljontals människor 

gråtit på grund av denna namnlösa otacksamhet. Men de som gråter över mig har hatat och förbannat 

dem som korsfäste mig, medan jag inte har lärt er att hata eller förbanna. Jag hatar inte, jag förbannar 

inte och jag straffar inte. Dessa känslor finns inte i Min Gudomliga Ande, men jag ser dem i er världsliga 

jurisdiktion. 

13 Jag lärde dig att älska, förlåta, be för dem som sårar dig och välsigna dem. 
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14 Om du alltid skulle göra sådana verk i ditt liv och verkligen känna dem i sitt utförande utan att 

berätta för någon, skulle du åstadkomma mycket för att gottgöra dina överträdelser och genom dem - 

med hjälp av dina rena tankar - skulle du få ljuset. Det är så Mitt Ord lär er, det är så anden ska arbeta i 

tystnad och utan att visa sig. 

15 Om en idé eller tanke av ljus kommer från ditt sinne når den sin destination för att uppfylla sin 

välgörande uppgift. Om det i stället för goda tankar kommer orena emanationer från ditt sinne, kommer 

de bara att orsaka skada var du än skickar dem. Jag säger er: tankar är också verk, och som sådana förblir 

de skrivna i den bok som finns i ert samvete. 

16 Oavsett om dina gärningar är goda eller onda kommer du att få tillbaka många gånger det du 

önskade för dina bröder. Det är bättre för er att göra ont mot er själva än att önska det mot en av era 

grannar. 

17 Det är därför jag sa till er under den andra eran: "Vad ni sår, skördar ni", för det är nödvändigt att 

ni erkänner era erfarenheter i detta liv och att ni kommer ihåg att era skördar kommer att ge er samma 

frö som ni sådde, men i mångfaldigad form. 

18 O mänsklighet, ni har inte velat betrakta, känna eller leva er Mästares läror! 

19 Om mina lärjungars skrifter, som testamenterade mitt ord till er under den andra eran, kommer i 

era händer fördärvade, kommer jag att få er att känna igen vilka som är Jesu sanna ord; ert samvete 

kommer att upptäcka att de som inte är i harmoni med min kärleks gudomliga konsert är falska. 

20 Ni har läst mina läror endast flyktigt och tolkat dem enligt er smak; sedan letar ni efter nya böcker 

där människor för mig tillbaka från Herodes till Pilatus; men av det kärleksfulla ordet, den enkla läran 

som den gudomlige Mästaren förkunnade, hittar ni mycket lite där. 

21 Ni fortsätter alla att döma mig; vissa av er gör mig till Gud, andra till människa; vissa kallar mig 

gudomlig, andra en mänsklig profet; vissa betraktar mig som Guds son, andra som Davids son. Vissa 

kallar mig en profet och andra en agitator. En del säger att jag är upplyst av den Högste, andra säger att 

jag har ett förbund med djävulen, och så går denna mänsklighet efter Mitt namn för att sätta en ny 

J.N.R.J. över Mig som den räddhågade Pilatus. 

22 Ni dömer mig utifrån mina ord och mina gärningar, men ni gör inga ansträngningar för att 

omsätta "älska varandra" i praktiken. Ni är rädda för att praktisera denna sublima lära eftersom ni tänker 

på att era bröder kommer att håna er. 

23 Sannerligen säger jag er: Om jag hade känt rädsla för uppstigningen till Golgata och för korset, 

skulle ni fortfarande vänta på Messias. 

24 Bli inte teologer genom att komplicera det enkla; var inte som de som låtsas hålla Gud, 

sanningen, i en materiell bok; för som människor kommer ni aldrig att lyckas med att utforska Gud. 

25 Gör inte det enkla svårt, förminsk inte det stora och öka inte det lilla. Bli inte lärare utan att 

undervisa, och inte heller fromma utan kärlek. 

26 Sök din Fader, som kommer till dig idag som en gudomlig tanke som utstrålar kärlek. Se här Mitt 

ljus, bli ett ord för alla människor. 

27 Det är den helige Andes ljus som kommer som ett kärleksbudskap för att riva sönder de slöjor 

som förmörkar det mänskliga sinnet. 

28 Om du med god vilja söker den kunskap som finns i detta ord och finner dess andliga innebörd, 

har du funnit sanningen. 

29 Ljuset från denna undervisning kommer att vara den stjärna som visar dig den väg du måste följa. 

Ni får inte stå stilla, för om ni gör det skulle ni stoppa era bröders framsteg på den andliga vägen. 

30 Jag uppmuntrar inte till vanor som hämmar dig andligt, och även om du ofta döljer dem med de 

utsökta ordens falska glamour så innehåller de i grunden okunnighet och förvirring. 

31 Den bok som jag öppnar inför er är som en utsökt bankett för anden; när dess essens väl har 

trängt in i ert hjärta kommer den att åstadkomma omvandlingar i det som hjälper er att leva efter 

Messias, Mästaren, som som som människa visade Fadern en vördnad av fullkomlig kärlek. När kommer 

du att förhärliga din Herre på ett liknande sätt? 
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32 Ni har utvecklat era passioner i världen, ni har dyrkat era avgudar, men Gud i oändligheten och i 

era bröder - när? 

33 I nästan 2 000 år har ni upprepat den fras som herdarna i Betlehem hörde: "Fred på jorden för 

människor av god vilja", men när har ni omsatt god vilja i praktiken för att få rätt till fred? Jag säger er att 

ni snarare har gjort det motsatta. 

34 Ni har förlorat rätten att upprepa denna mening.Därför kommer jag i dag med nya ord och läror, 

så att det inte är meningar och fraser som präglar sig själva i ert sinne, utan den andliga innebörden av 

min undervisning, som ska tränga in i ert hjärta och er ande. Om du vill upprepa mina ord så som jag ger 

dem till dig, så gör det, men vet att så länge du inte känner dem kommer de inte att ha någon som helst 

effekt. Säg dem med en innerlig känsla och ödmjukhet, känn hur de genljuder i ditt hjärta, och jag 

kommer att svara dig på ett sådant sätt att jag får hela din varelse att darra. 

35 De genom vilka jag ger mig till känna tolkar mig på ett magert sätt; därför är min undervisning 

också till för dem, så att de kan lyckas befria sig från alla onödiga tankar, fanatism, gamla fördomar och 

allt som skulle kunna störa den inspiration som de får. För varje tidsperiod som går kommer nya, bättre 

förberedda människor att komma för att höra mig. 

36 Lyft upp ert sinne till mig, älskade röstbärare, be Mästaren att i er hänryckning låta hans 

undervisning bli känd högt och rent; låt min vilja fullbordas i er, och ni kommer att uppleva att det från er 

mun kommer läror som leder dessa skaror in på kärlekens och sanningens väg. 

37 Mitt folk, överge de vidskepliga föreställningar som ni en gång fick lära er och be till mig med 

sann tro; jag ska befria er från alla bakhåll och skicka skyddsänglar till er. 

38 Guds lag är oändlig, den omfattar allt, den är harmonin mellan alla skapade ting. Denna lag gäller 

inte bara det andliga. 

39 Det gläder dig att lära dig lagens föreskrifter utantill, namnen på de andliga dygderna, Jesu läror 

och ord, men jag säger dig: du måste känna allt detta. 

Att veta är inte att känna. Den som vill ha min sanning måste känna den djupt i sitt hjärta. 

40 Ni tänker på de sublima idéerna, på de goda gärningarna, men ni gör dem inte som det är Min 

vilja, eftersom ni inte känner dem, och därför känner ni inte till den "gudomliga smaken" som de lämnar 

efter sig när man har utfört dem. Du utför dem inte med uppriktighet eftersom du inte tror att du kan 

göra det, och du kan inte göra det eftersom du inte vill göra det. Detta beror på att man måste älska för 

att kunna göra gott. 

41 Den som älskar förstår; den som lär sig har en vilja; den som har en vilja kan göra många saker. 

Jag säger er: Den som inte älskar med hela sin andes kraft kommer varken att få andlig höjd eller visdom, 

och han kommer inte heller att utföra stora gärningar. 

42 Den som avviker från den andliga lagen, som är den högsta lagen, faller under de underordnade 

eller materiella lagarnas herravälde, som människorna också vet lite om. Men den som lyder den högsta 

lagen och förblir i harmoni med den står över alla ordningar som ni kallar naturliga, och han känner och 

förstår mer än den som bara har kunskap som han har funnit i vetenskap eller religioner. 

43 Det är därför Jesus förvånade er med de verk som ni kallar mirakel, men erkänner de läror som 

han gav er av kärlek. Förstå att det inte finns något övernaturligt eller motsägelsefullt i det gudomliga 

som vibrerar i all skapelse. 

44 Du tycker att din pilgrimsfärd genom detta liv av bitterhet och växlingar - där du beter dig som 

dina barn när de är missnöjda eller sjuka - står i strid med Skaparens kärlek. Ni lever i ett ständigt 

tillstånd av klagande över era lidanden, men detta är det naturliga resultatet av era olydnader och brott 

mot Lagen och av det missbruk ni har gjort av den frihet som Min Kärlek har gett er, som ni kallar "fri 

vilja". 

45 Ni vägrar att betrakta denna undervisning, som är så lätt att förstå eftersom den är inom räckhåll 

för ert sinne, som en sanning. 

46 Endast förnyelse och idealet om fulländning kan få dig att återvända till sanningens väg. 
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De som känner sig som tolkare av den gudomliga lagen säger till er att helvetets plågor väntar er för 

er fördärvlighet och oregerlighet, och att endast om ni visar er omvändelse, fördärvar och sårar ert kött 

och offrar materiella offer till Gud, kommer han att förlåta er och föra er in i sitt rike - sannerligen säger 

jag er att de har fel. 

47 Var kommer ni att hamna, män, ledda av dem som ni beundrar som stora mästare av heliga 

uppenbarelser och som jag anser vara förvirrade? Därför kommer jag för att rädda er med ljuset från 

denna doktrin, som kommer att få er att gå vidare på min kärleks väg. 

48 Under denna tid ger jag er nya läror att fundera över, kärleksläror som kommer att förlösa och 

lyfta er, sanningar som, även om de är bittra, kommer att vara ljus på er väg. 

49 Spiritualismen* kommer i denna tidsålder, liksom kristendomen i det förflutna, att bekämpas och 

förföljas med raseri, grymhet och vrede, men mitt i kampen kommer det andliga att framträda, utföra 

mirakel och erövra hjärtan. 
* Andens undervisning får inte förväxlas med spiritualism. Se även fotnot i U 19.7. 

50 Materialism, själviskhet, arrogans och kärlek till världen kommer att vara de krafter som reser sig 

mot denna uppenbarelse, som inte är ny eller annorlunda än den som jag har gett er tidigare. Den lära 

som jag nu har uppenbarat för er, och som ni ger namnet Spiritualism, är kärnan i den lag och den lära 

som uppenbarades för er i den första och andra tiden. 

51 När mänskligheten förstår sanningen i denna lära, dess rättvisa och den oändliga kunskap som 

den avslöjar, kommer den att driva bort varje rädsla, varje fördom från sitt hjärta och ta den som 

vägledning för sitt liv. 

52 Min lag förslavar inte, mitt ord befriar. Den som tror på mig och följer mig är ingen slav, han 

upphör att vara underkastad jordiska passioner, han är inte längre av världen och blir herre över sig själv, 

han besegrar frestelser och världen ligger för hans fötter. 

53 Endast andlighet kommer att rädda mänskligheten från sitt kaos; förvänta er ingen annan lösning, 

jordens folk och nationer! Ni kommer att kunna sluta fredsfördrag, men så länge denna fred inte har 

samvetets ljus som grund kommer ni att vara dåraktiga, för ni bygger på sand! 

54 I den andra eran sade jag till er: "Det är lättare för en kamel att gå genom ett nålsöga än för en rik 

man att komma in i himmelriket", och i dag har ni det framför ögonen. De mäktiga vill köpa fred med sina 

rikedomar och lyckas inte med det. 

55 På så sätt kommer mänskligheten att förstå att andliga varor är oumbärliga i människans liv, varor 

som inte kan förvärvas med pengar, utan med andlighet. 

56 Spiritualisering innebär inte mysticism*, utan upphöjning av känslorna, hjärtats godhet, 

rättfärdighet i handling och kärlek till nästan. 
* Religiositet som urartar till en överdriven hänryckning. 

57 För att ge er denna undervisning om barmhärtighet och kärlek tog jag inte på mig er mänskliga 

natur, och jag gjorde mig inte heller känd i palats, bland fåfängligheter och omgiven av lyx. I ett fattigt 

kvarter i er stad, bland de fattiga, bland ödmjuka människor, har jag kommit till er i enlighet med honom 

som sade till er vid en annan tidpunkt: "Mitt rike är inte av denna värld. 

58 Denna mänsklighet, som har utvecklats på vissa områden, lever andligt sett i en djup slöhet 

eftersom den inte har kunnat utforska sitt inre, där det sanna templet finns. Denna helgedom står 

övergiven, dess lampa brinner inte, dess altare är utan offer, men jag ber er: Vad beror allt detta på? - Till 

det faktum att människan länge har livnärt sig på yttre kulter som ersätter det som borde vara helt 

andligt. 

59 Han har försökt tillfredsställa sin andes behov med ceremonier, traditioner, fester och materiella 

offer. Till detta säger jag er att endast de verk som innehåller upphöjning och förandligande kan verkligen 

stärka och ge näring åt er ande. 
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60 Jag tar visserligen emot alla offergåvor och lägger min kärlek i dem alla, men tror du inte att det 

skulle vara mer rätt och behagligt både för Fadern och för dig om du erbjöd mig något som var värdigt 

mig och dig? 

61 Många människor och nationer tror fortfarande att de behagar mig genom att erbjuda mig 

materiella offer; de tror att ju större prakt och storslagenhet deras liturgier har, desto större blir deras 

glädje med Herren och desto större förmåner kommer de att få från honom; och detta för att de har 

glömt att - om jag som människa undvek allt som var fåfängt och substanslöst - nu när jag har gjort mig 

känd för er i andevärlden, kommer jag att acceptera ännu mindre materiella ting och ceremonier från 

människorna. 

62 När kommer du att vara redo att tolka min lag på ett riktigt sätt? När kommer mänskligheten att 

sluta bryta mot och förvränga Mina budord? 

63 Jag erbjuder er denna tid för att reflektera över de andliga läror som har uppenbarats för er 

sedan de tidigaste tiderna. 

64 Befria er från vanor, laster, vidskepelser, traditioner, fanatism och avgudadyrkan. Jag vill se er 

rena så att ni kan förandliga er själva, jag vill se er ödmjuka så att mitt ljus kan lysa i er. 

65 På samma sätt som Jerusalem och Rom i gångna tider var platser av löften och källor till nåd för 

folket, där Herren gjorde sig känd, har jag gett denna behövande och ödmjuka nation ett högt uppdrag 

för denna tid. Den måste förberedas, för både ekot av min manifestation och ryktet om mina mirakel och 

vittnenas glöd kommer att dra människors uppmärksamhet till den. 

66 Först kommer de fattiga, de okunniga, de behövande, de oskyldiga, tjänarna, de hungriga och 

törstiga efter rättvisa, och senare kommer tvivlarna, mästarna och vetenskapsmännen. 

67 Vakta och be, var redo för de stora folkmassornas ankomst. Var vaksamma i dina verk, be i 

tystnaden i din sängkammare eller där ögonblicket av din förening med mig överraskar dig, och där 

kommer jag att vara med dig. 

68 Jag har inte sagt till er att ni ska avskilja er från era plikter i världen, utan att ni ska vända er bort 

från det som inte är lagstadgat, det vill säga att ni ska ta bort det som är onödigt och onödigt ur ert liv 

och använda det som är tillåtet med måtta. 

69 Vad har din fria vilja gett dig när du har använt den för att springa efter och söka materiella 

nöjen? - Bara smärta och besvikelse. 

70 Från det nya Jerusalem ser jag på denna mänsklighet utan att känna av den. Några få som har 

väntat på mig, och andra som följer mig, vet att jag har kommit tillbaka som den helige Ande och att jag 

för närvarande talar till dem genom människans sinne. Vet du hur jag hittar världens nationer? - Lurad 

och besviken av folket. Ingen frågar den andra längre, eftersom han vet att han inte har något att 

förvänta sig av sin nästas kärlek och eftersom han vet att hans hand är tom. Nu råder materialismen, och 

av allt det goda och höga återstår bara en mycket svag reflektion av ljuset. 

71 Ni undrar över att jag talar till er på detta sätt och tror att jag är sträng och krävande mot er; till 

detta säger jag er att er utvecklade ande måste ge mig en bättre skörd än den ni visar mig i dag. 

72 Tycker ni inte att uppdelningen av mänskligheten i folk och raser är något primitivt? Tänker ni 

inte på att om de framsteg i er civilisation som ni är så stolta över var sanna, skulle våldets och ondskans 

lag inte längre råda, utan alla era handlingar i livet skulle styras av samvetets lag? - Och ni, människor, 

uteslut inte er själva från denna dom, för även bland er upptäcker jag strider och splittring. 

73 Sedan urminnes tider har jag talat till er om en dom, och detta är den förutspådda tiden som 

profeterna beskrev som om det vore en dag. 

74 Din Guds ord är kungens ord och det drar sig inte tillbaka. Vad spelar det för roll att tusentals år 

har gått över samma sak? Faderns vilja är oföränderlig och måste uppfyllas. 

75 Om människorna, förutom att tro på Mitt Ord, visste hur man vakar och ber, skulle de aldrig bli 

överraskade.Men de är trolösa, glömsk, otrogna, och när testet kommer, så tillskriver de det till 

bestraffning, hämnd eller Guds vrede. Till detta säger jag er att varje rättegång tillkännages i förväg så att 

ni kan vara förberedda. Därför måste du alltid vara vaksam. 
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76 Syndafloden, förstörelsen av städerna genom eld, fiendens invasioner, plågorna, pesten, svälten 

och andra prövningar förutspåddes för alla jordens folk så att ni skulle förbereda er och inte bli 

överraskade. Precis som i dag har ett budskap om Guds kärlek alltid kommit ner för att man ska vara 

vaksam och förberedd, så att människor ska vakna upp, förbereda sig och stärka sig själva. 

77 Genom andens gåvor och människans förmågor når mina budskap hennes hjärta. Dessa gåvor är: 

andlig syn, föraningar, intuition och profetiska drömmar. 

78 Varför drabbas man då i de flesta fall av prövningar utan att man är förberedd? - Det beror inte 

på att jag har misslyckats med att skicka budskapet till er, utan på att ni har saknat bön och 

spiritualisering. 

79 Jag har berättat för er att en mycket stor prövning kommer att drabba hela mänskligheten, så 

stor att det inte har funnits något liknande i alla århundraden och tidsåldrar. Nu måste ni förstå att jag 

talar till alla era hjärtan och sänder er budskap och varningar i många olika former så att människorna 

kan reflektera och vara uppmärksamma på min lag, som de kloka jungfrurna i min liknelse. 

80 Kommer folken och världens olika nationer att lyssna på mig? Kommer detta folk att lyssna på 

mig när jag ger mig till känna i denna form? Det är jag ensam som vet, men min plikt som Fader är att på 

mina barns väg tillhandahålla alla medel för deras frälsning. 

81 Människor, glöm inte detta ord, somna inte och stäng inte dörrarna i era hjärtan för min 

kärlekens kallelse. Var budbärare av detta ljus genom att skicka era tankar som andliga budskap till era 

bröders sinnen. 

82 Nu förstår du bättre varför jag ständigt upprepar: "Vakta och be". 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 25 
1 Elias' Ande har väckt er som en himmelsk klocka så att ni ska komma för att höra mitt ord. 

2 Ditt hjärta frågar ivrigt: Vad är det för mat som Fadern ger oss att smaka på denna dag? Vad 

kommer att bli lärdomen av denna dag? 

3 Sannerligen säger jag er: En kvinna lämnade en svårt sjuk person i sitt hem för att höra mig. Till 

henne säger jag: När du återvänder till ditt hem kommer den sjuke att lämna sängen och han kommer 

själv att öppna dörren för dig för att ge dig den goda nyheten att han har blivit botad; för alla som lämnar 

jordens ägodelar för att vara med mig kommer att ha någon som vakar över det som lämnas kvar, och 

det är jag. 

4 Jag ser på dem som, när de lider stor smärta, fäller tårar i tystnad utan att förtvivla eller hymla 

mot mig. De accepterade ödmjukt sin prövning och visste att man måste förtjäna meriter för att nå Mitt 

rike. 

5 Jag ser er alla på den mänskliga kampens olika vägar, och där har jag förvandlat mig själv till en 

pilgrim som korsar er väg för att fråga er: "Vart är du på väg?" Och medan vissa svarar mig: "Vi söker 

tystnad", säger andra till mig: "Vi söker bröd". Sedan går Mästaren i förväg och kallar på de dörrar som ni 

ska knacka på, så att era bröder kan ta emot er med välvilja och välvilja. Det är därför som ni ser att 

hjärtan som var av sten rörs när ni knackar på; ni känner igen min närvaro och säger till mig: "Herre, så 

stor är din barmhärtighet mot oss?" 

6 De prövningar som du möter på din livsväg är inte en slump, jag har skickat dem till dig för att du 

ska få meriter. Inget trädblad rör sig utan min vilja, och jag är med i både de stora och små 

skapelseverken. Vakta och be så att du kan komma att förstå vilken frukt du ska skörda från varje 

prövning så att din försoning kan bli kortare. Ta upp ditt kors med kärlek, så ska jag få dig att bära din 

försoning med tålamod. 

7 Det är tredje gången som jag på nytt säger till er: "Älska varandra", men inte bara mellan 

människor, utan från en värld till en annan. Ni ska älska och förbarma er över dem som är i Anden, för 

även de är era bröder. 

8 Hur långt borta är inte den tid då det sades till er: "Den som dödar med svärd skall förgås genom 

svärd". "Med den aln som du mäter med ska du bli mätt". Idag säger jag till er: Ångra dig verkligen, tvätta 

bort dina fläckar med barmhärtighetens, förlåtelsens och kärlekens gärningar. 

9 Jag har kallat er från alla håll för att ge er en lektion. Vid mitt bord har det aldrig funnits mat, vissa 

bättre än andra; ett bröd och ett och samma vin har jag erbjudit till alla. Vid mitt bord har jag satt både 

herrar och pariaer, rika och fattiga, syndare och fromma. Jag har tagit emot både dem som har levt med 

integritet och dem som kommer med en oren ande. Detta lär jag er, så att ni på er resa genom livet aldrig 

ska gynna någon av era bröder. 

10 Var ödmjuk mot dem som känner sig överlägsna, och låt den som ödmjukar sig inför dig för att 

han tror att han är mindre, förstå att han inte är mindre än du. 

11 Det är nödvändigt att praktisera min undervisning för att förstå kärlekens oändliga kraft. Kärleken 

är den helande kraften som förvandlar den syndiga människan till min lärjunge. Kärleken är själva kärnan 

i det eviga livet. 

12 En del frågar mig: Varför är det nödvändigt att tala till oss i denna form för att vägleda oss på 

vägen mot andens utveckling? - Sannerligen säger jag er: Detta ord som ni hör är boken som innehåller 

min visdom. 

13 Varför har jag öppnat denna bok inför dig? - Att avslöja många hemligheter för människan, att 

bringa ljus i hennes mörker av okunnighet. 

14 I sanning säger jag er att maktens män inte kan göra allt, de lärda vet inte allt och teologerna 

känner inte heller mig. 

15 Det är därför jag på nytt har kommit som Mästare till mänskligheten, för att upplysa era sinnen så 

att ni kan förstå de stora uppenbarelserna, förutsatt att ni inte gör anspråk på att nå höjderna av min 
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visdom, utan går in i min helgedom med vördnad och ödmjukhet. Den som går in på detta sätt kommer 

att ledas av mig så långt det är min vilja, och han kommer aldrig att uppleva lidande. 

16 Gå till botten med denna tids vetenskap - dess frukter är bittra, för människorna ville tränga in i 

Mina mysterier utan vördnad, och hur många, när de upptäckte universums underverk i minsta detalj, 

tvivlade på att det fanns en allsmäktighet som skapade allting. De är de som bara tror på det de ser och 

det de tar tag i med sina händer, men allt som ligger bortom deras förståelse förnekar de. 

17 Den kunskap som ligger bortom ert intellekt och er materialism är den som jag lär er så att ni kan 

nå er andliga fulländning. 

18 Förbered dig, mänskligheten, så att du kan befria dig från att äta de bittra frukterna som 

vetenskapen förbereder för dig. Jag har alltid kommit för att avslöja det sanna livets hemlighet för er. 

19 Under den andra epoken hörde stora folkmassor mig, tusentals sjuka människor blev helade 

genom min beröring eller genom att höra mitt smekande ord, eller när min kärleksfulla blick vilade på 

dem. Många av dem älskade och kände igen mig, även om inte alla följde mig, för endast tolv följde mig 

till slutet. Deras namn är odödliga genom det exempel på perfektion, dygd och uppoffring som de lämnat 

efter sig. Men de var inte perfekta när jag kallade dem; om de hade varit det skulle jag inte ha kallat dem 

för att undervisa dem. 

20 Bland er finner jag lika få rättfärdiga eller fullkomliga, men ni kommer att kunna förändras och 

göra stora gärningar genom min undervisning. Hårt är mänsklighetens hjärta, men jag ska upplysa er om 

vägen så att ni kan gå vidare. 

21 Under den andra tidsåldern, när mina apostlar var utspridda över hela världen, hade Petrus 

stunder av lättja inför förföljelser, grymhet och hårdhet från människornas sida, och när han ville fly från 

Rom för att rädda sitt liv, såg han Jesu gestalt med korset på sina axlar, som rörde sig mot den hedniska 

staden. Petrus frågade sin Mästare: "Vart är du på väg, Herre?" Jesus svarade: "Jag ska dö för er på nytt." 

I en gråt erbjöd Petrus sin Herre att återvända till syndarnas sköte för att rädda dem, till och med till 

priset av sitt blod och liv, för att dö som sin Mästare. 

22 Därför säger jag till er: Vänta inte på att mitt avgångsår 1950 ska överraska er oförberedda och 

svaga, för om ni på detta sätt ger er ut för att sprida min undervisning kommer ni att behöva misströsta. 

23 Då kommer du att söka mitt ord för att stärka dig, men du kommer inte att hitta det. Idag, när jag 

fortfarande undervisar er, ska ni börja praktisera mina läror. Förnya er, ta ett steg mot förandligande. Jag 

kommer att uppmuntra dig genom verk och mirakel och du kommer att bli förvånad över de stora 

uppenbarelser som jag kommer att ge dig från ande till ande. Jag kommer att förvåna de materiebundna 

vetenskapsmännen genom att visa dem att det andliga existerar. Allt det som de har förnekat och som 

ändå existerar kommer de att tänka på. Då kommer nyfikenheten, ambitionen att vakna för att 

undersöka det bortom, och detta kommer att vara den tid då mina budbärare och lärjungar kommer att 

dyka upp för att förklara allt som jag har avslöjat för er och hindra mänskligheten från att bilda sekter och 

teorier kring mina nya avslöjanden. 

24 I dag är det dags att lyssna och reflektera. Men om det nu är dags att gå ut till folken och 

nationerna och vissa av er inte kan göra det, oroa er inte, för där ni bor kan ni göra många saker. Lämna 

det till era barn att bära de goda nyheterna till avlägsna platser. Kom ihåg att jag har sagt till er att "den 

förste skall bli sist och den siste skall bli först". 

25 Idag kommer folkmassorna till Min undervisning; de som lider mest, som har hungrat och törstat 

efter rättvisa, som drömmer om ett liv i fred, stannar för att fortsätta att höra Mitt Ord. 

26 Bland dessa fattiga, obildade och enkla människor söker jag undan för undan upp dem genom 

vilka jag ger er mitt ord. 

27 Alla tiders gudomliga mästare återvänder till er för att ansluta sig till mänskligheten och i denna 

form leda anden mot den nya dagen. 

28 Förbered era sinnen så att ni kan undersöka mitt ord på rätt sätt. Jag har redan berättat för er att 

det kommer att vara spiritisterna som kommer att ge en korrekt tolkning av de läror som er Herre har 
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uppenbarat för er i denna tid och i det förflutna. Den som läser min bok och gör en undersökning i andlig 

mening kommer att vara den som närmar sig sanningen. 

29 För att ni ska lyckas förklara denna lära sanningsenligt måste ni kämpa inbördes i förväg, och ni 

kommer till och med att hamna i förvirring ibland; men den som tittar på och ber mitt i sitt inre tumult 

och litar på mig kommer att känna lugn och frid komma in i sin ande. 

30 Vindarna som släpps loss kommer att få träden att kasta av sig sina avtrubbade frukter och vissna 

blad tills de är fria från orenheter. Är ni inte medvetna om att i morgon, när ni inte längre hör detta ord, 

kommer ni att lämnas ensamma på vägen och lära era bröder vad ni har lärt er av mig? Jag kommer alltid 

att vara i var och en av er, Mästaren kommer att bereda vägen och lärjungen kommer att fullfölja sitt 

uppdrag. 

31 Jag lovade dig att tända ljuset i människorna så att alla skulle känna till och förstå 

uppenbarelserna i min lära, och detta är den tid då detta löfte har uppfyllts; detta är den tidsålder som 

människan inte visste att hon kunde förvänta sig eftersom hon förirrade sig in i ett vetenskapligt liv, från 

vilket hon bildade en ny värld och där andarna längtade efter min återkomst, eftersom de visste att min 

lära var deras frihet, deras andliga uppstigning, och att de genom den skulle nå fred. 

32 En del har väntat på den här timmen i den "andliga dalen", andra har väntat på miraklet som 

invånare på den här jorden. Välsignade är de som likt de kloka jungfrurna i liknelsen visste hur man 

väntar med en brinnande lampa. 

33 Även under den andra tidsåldern väntade andarna ivrigt på Messias' ankomst - vissa i den 

materiella världen, andra från de andliga boningarna, eftersom Kristus är porten, nyckeln och vägen, 

vilket andarna vet. 

34 I mig finns kraften att väcka mänsklighetens ande, och sannerligen säger jag er att den stunden 

närmar sig och det kommer inte att finnas någon som inte darrar vid mitt rop. En del kommer att vakna 

upp från materialismen som lurade dem i sömnen, andra från sitt blod- och njutningsrus, ytterligare 

andra från okunnighetens sömn, vars natt av mörker och fanatism var mycket stor. 

35 I det ögonblick det andliga ljuset lyser i mänskligheten kommer böner att bryta ut från andarna 

och de kommer att fråga sin Herre vad de ska göra för att vara tilltalande för honom och på så sätt kunna 

närma sig hans närvaro. 

36 Fasta mitt ord, lärjungar, och ni kommer att finna visdom i dess andliga innebörd, så att er ande 

kan undervisa sig själv i Faderns kärlekslära, för det är er ande som jag talar till, som jag undervisar och 

förbereder för ett högre liv. 

37 Ni vet redan att kroppen bara är ett verktyg för anden, beviset är att den är dödlig och förgänglig, 

medan anden däremot är avsedd för evigheten. 

38 Hur okunnig om andliga läror finner jag inte denna mänsklighet, och det beror på att de har fått 

ta del av Min Lag och Min Lärdom endast som en moralisk doktrin för att hjälpa dem, och inte som den 

väg som leder deras ande till det perfekta hemmet. 

39 De olika religionerna har sått en falsk rädsla för andlig kunskap i människornas hjärtan, vilket har 

fått dem att fly från mina uppenbarelser och att de sjunker mer och mer in i okunnighetens mörker, med 

motiveringen att det andliga livet är ett ogenomträngligt mysterium. 

40 De som påstår detta ljuger. Alla de uppenbarelser som Gud har gett människan sedan 

mänsklighetens början har talat till henne om det andliga livet. Det är sant att jag inte hade gett er all 

min undervisning, eftersom ni inte var kapabla att veta allt, utan först när tiden skulle vara inne, men det 

som Fadern har uppenbarat fram till nu är tillräckligt för att ni ska få en fullständig kunskap om det 

andliga livet. 

41 Älskat folk: Kalla denna tid för lycklig, för i den har ni fått besök av er Herre, och om ni vill 

markera denna stora händelse med ett datum, ta då år 1866, då Elia bekräftade för er att timmen för min 

närvaro bland detta folk närmade sig. Sedan dess har jag valt ut mina lärjungar för att troget följa mig på 

denna väg. 
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42 Vill du följa mig, vill du tillhöra mina lärjungar? - Följ mig med samma ödmjukhet och tillit som 

Petrus, Andreas, Jakob och Johannes följde mig, när de lämnade sina älskade nära och kära, sina båtar 

och nät för att bli - som jag sa till dem - människofiskare. 

43 Idag förbereder jag ett folk som ska vittna om min sanning. Genom vem ska jag uppenbara mig i 

världen om inte genom mina lärjungar? 

44 Jag vill att du ska sjunka djupt ner i mitt ord innan du ger dig ut på vägen mot fulländning. 

Förbered er, för människorna är starka i sina övertygelser. Utveckla er själva i tankar, ord och verk, då har 

ni inget att frukta. 

45 Ja, mitt folk, jag ser redan att ni försöker praktisera mina läror, att leva i enlighet med min lag, att 

vara mig till lags med era gärningar. Mästaren välsignar och uppmuntrar er att framhärda i förnyelse så 

att ni kan nå förandligande. 

46 Efter att Mitt Ord har upphört kommer ni att göra det som Mina apostlar i den andra eran gjorde: 

de samlades för att be, och på detta sätt fick de det gudomliga ljuset som vägledde varje steg de tog. 

Med hjälp av den andliga bön som jag har lärt er, gick de in i gemenskap med sin Herre, de uppmuntrade 

sig själva i hans närvaro, och de kom att förstå vad som var deras Mästares vilja. Nu förstår ni varför jag 

använde dem som grund för min kyrka. - Ni vet att jag vill bygga ett nytt tempel. Vilka kommer att utgöra 

grunden för denna helgedom? - Jag ska välja de starka, de dygdstrogna, de förståndiga och hjälpsamma, 

för deras exempel ska vara värda att efterlikna. 

47 Kammaren med er Faders djupa mysterier är redo att låta hans faderliga arv flöda över i 

människornas sinnen. 

48 I er nation har jag uppfyllt Mitt löfte att återvända till mänskligheten, men därför ska de som har 

fått nåden att lyssna till Mina läror inte känna sig privilegierade framför resten av mänskligheten, för den 

andliga innebörden av Mitt Ord kommer att nå alla hjärtan i sinom tid och säga till dem: Var välkomna, 

Mina barn, som outtröttligt kommer till Min närvaro för att höra Mitt Ord. Ni är de lärjungar som valts ut 

från den stora skaran som har kommit till mig, och ert trosfyllda hjärta, som tror fast på denna 

manifestation, tar emot mitt ord och mina läror som frön av sanning. 

49 Ni kom med en börda av lidande och ofullkomlighet, hungrande och törstande efter fred och 

ömhet, och Mästaren avskräcktes inte av synen av era orenheter från att sätta er vid sitt bord och 

förbereda den bästa måltiden för er. Du berättade för Fadern om hela ditt liv och om växlingarna på 

vägen och visade din andes nakenhet, vars klädesplagg de stormiga vindarna hade burit bort i trasor. 

Fadern var rörd och förde dig till källan där du tvättade bort dina fläckar. Han gav er nya och rena kläder, 

och medan ni satt runt honom gav han er de första lektionerna, som var för er som en kyss, som en 

smekning och som en droppe helande balsam. 

50 På så sätt började jag forma i varje lärjunges hjärta Min bok av visdom och kärlek, som ni aldrig 

får stänga, för dess innehåll är inte bara ert. På dess sidor finns det styrka för dina prövningar och ljus för 

att förgöra okunnighet. 

51 Jag kommer till er eftersom era bröder som har kunskap har dolt sanningen för mänskligheten 

och fyllt sina hjärtan med själviskhet. Jag säljer inte min kärlek, mitt ord eller mina förmåner till dig. Jag 

väntar bara på att ni ska vara beredda att skicka er till provinserna och byarna för att föra ut de goda 

nyheterna om min lära till era bröder, för över hela världen finns det människor som väntar på min 

ankomst. Jag vill att du ska vara tillräckligt stark för att inleda kampen år 1950, den tid då jag slutar 

kommunicera mig själv i denna form. 

52 Jag har fört er bort från fanatism och avgudadyrkan för att fylla era hjärtan med kärnan i min 

undervisning, så att ni kan höja er till er Herre och erbjuda honom ren, andlig och enkel tillbedjan. Jag vill 

att ni ska lära era bröder det som jag har lärt er. 

53 lärjungar, var enade när naturens krafter rasar. För era goda gärningar, er upphöjelse, er tro och 

er enhet kommer jag att överösa er med mina mirakel, som kommer att vara ett vittnesbörd för de icke-

troende om att jag är med er. 
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54 De avslöjanden som mina djupa mysterier innehåller och som är sparade för dig är fortfarande en 

hemlighet, för du har ännu inte förtjänat dem. 

55 Den dag är inte långt borta då jag inte längre kommer att tala till er i denna form; jag vill att ni ska 

vara utrustade tills dess, så att det inte finns en enda lärjunge som inte vet hur man ber till Herren. 
56 Livets prövningar stålsätter din ande; gör inte uppror mot dem och förbanna dem inte heller, för 

senare, när stormen är över, kommer du att gråta av sorg för att du har förolämpat mig med din misstro. 

Kom ihåg att jag har gett er vapen så att ni kan veta hur ni ska försvara er; det är bön och tro. 

57 Be, och om stormen som piskar ditt hem skulle lyckas bryta ner dess dörr - sannerligen säger jag 

dig att lågan i din lampa, som till synes är svag, inte kommer att slockna. 

58 När du ser dem som du har omvänt avvika från den rätta vägen och föraktfullt kastar bort det 

bröd som du har erbjudit dem, fylls ditt hjärta av sorg och du kommer sorgset till Mästaren för att lägga 

ner din sorg hos honom. Men Mästaren säger till dig: Om det är otacksamhet som styr deras steg, frukta 

inte, låt dem gå, vakta och be för dem; men om de har lämnat dig för att de saknade din omsorg och ditt 

exempel, måste du svara för det inför mig. 

59 Om några kastar bort brödet och går, kommer andra att komma och samla in det överblivna 

brödet och tillsammans med dem kommer de att uppnå fred och lycka. De som ger sig av kommer att 

återvända för att leta efter mina "arbetare", för hunger och törst kommer att drabba dem i öknen. Ni, 

som inte är utsända för att döma era bröders fel, skall ta emot dem med välvilja. Du ska bota den som 

kommer till dig som är sjuk och ge mat åt den som kommer hungrig. 

60 Om de missbedömer dig när du har gett dem din hjälp, förlåt dem. Det är jag som kommer att 

döma deras sak. 

61 Ert andliga förflutna är ett mysterium för er; därför säger jag er att ni ska ta emot era prövningar 

med mildhet, för ni befinner er i en tid av dom och andlig försoning. 

62 Tiderna då ni kom till världen för att njuta av ära, nöjen och glädjeämnen eller för att samla på er 

rikedomar är förbi; idag lever ni i anspråkslöshet för att rena er själva, för att höja er (andligt) genom 

prövningarna och för att tjäna er Mästare genom att vara till nytta för era medmänniskor. 

63 Skriv en bok om dina goda gärningar i ditt hjärta, så kommer det att ge dig frid i detta liv och 

oändlig lycka i evigheten. 

64 Om någon samlar på sig rikedomar i utbyte mot mitt ord och mina gåvor, så säger jag er återigen, 

precis som under den andra epoken: En kamel går hellre genom ett nålsöga än att någon kommer in i 

himmelriket. Hur förtjänstfullt är det inte att se dem med mig som tidigare åtnjöt jordiskt erkännande, 

berömmelse och bekvämligheter och som idag följer mina steg fulla av ödmjukhet och ödmjukhet. 

65 Bland er finns det några som jag har prövat som Job. Ty det är inte min vilja att andar skall sjunka 

in i slöhet, utan jag vill att de skall vara flitiga på livets väg. 

66 För var och en av dem kommer ett ögonblick då domarens röst kommer att fråga honom inte 

bara om det ord som jag har överlämnat till dig som Mästare, utan också om vad du har gjort för att 

fullgöra din uppgift. 

67 Utveckla dina andliga gåvor som syn, intuition och föraning, så att du kan få förmågan att känna 

igen den prövning som berör dig i symbolen och kunna besegra den med din bön. 

68 Låt mitt ord vägleda dig, eftersom du redan är övertygad om att jag ger det till dig för ditt bästa. 

69 Dessa läror verkar nya för er eftersom ni har glömt dem, men nu i den tredje eran ger jag er dem 

på nytt. Jag har förberett ett stort arbetsfält för er som jag bjuder in er till så att ni kan lära er att så de 

evighetsfrön som jag anförtror er. 

70 Jag tränar mina nya lärjungar så att de genom sin tro och kärlek kan få makt över kroppens och 

andens sjukdomar och över skapelsens element. 

71 Förstå att det inte längre är aktuellt för er att leva i okunnighet; idag lever ni i ljusets tidsålder, i 

de stora uppenbarelser som mina läror erbjuder er. Kan du föreställa dig vilken visdom du skulle ha 

uppnått om du redan från första början praktiskt hade tillämpat min undervisning för att uppfylla min 

lag? Men ni har gett er hän åt världens nöjen och har därmed stannat upp på vägen mot er andliga 
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utveckling. Det är därför som det idag, när jag kommer med min nya lektion, verkar konstigt, obegripligt 

och utanför ert sätt att leva. Men det räcker redan med att reflektera över en enda av mina läror för att 

du ska inse sanningen i mitt ord. Då kommer ni att se att det som är konstigt inte är min undervisning 

utan ert sätt att leva utanför min lag. 

72 Kom till mitt arbetsfält; kom ihåg min undervisning som du hade glömt, utrota all dålig säd, sedan 

ska jag visa dig den undervisning som du inte har förstått förrän idag. På detta sätt kommer jag att få dig 

att bli av med din stagnation, din fanatism, så att du kan gå in i ett sant liv, det som du borde ha levt från 

början av din skapelse. 

73 Ser ni hur enkelt detta ord är som blommar på ordets medlares läppar? Sannerligen säger jag er 

att den i sin enkelhet kommer att ge människor ljus så att de kan förstå mina uppenbarelser, som de inte 

har kunnat förstå med hjälp av vetenskap och teologi. 

74 De goda lärjungarna, de uthålliga, de trogna kommer att vara de som förstår denna undervisning. 

Även de kommer att vara ödmjuka, men trots sin enkelhet kommer de att förvåna sina bröder med sina 

kloka tolkningar. 

75 Mitt folk ska inte bara tala om mina läror, utan med sina verk ska de lära mänskligheten hur man 

uppfyller och respekterar min lag. De ska veta hur de utan själviskhet ska ge allt det som de har fått från 

sin Herre och visa sin iver för sanningen och renheten i den skatt som anförtrotts dem. 

76 Undervisa era bröder med goda och ädla gärningar. Kom ihåg att du även här måste rena din 

ande mer och mer så att den blir värdig att gå vidare till en annan boning på sin andliga utvecklingsväg. 

77 Dra från min undervisning den nödvändiga styrkan för att gradvis undanröja de hinder som du 

möter på din väg. Du vet redan att det vapen som övervinner allt är kärleken. Stor blir glädjen hos den 

som går segrande ur denna strid och som efter att ha vunnit striden presenterar sig för mig som en 

segerrik soldat. 

78 Kom ihåg att det är jag som har gett er kärlekens vapen och att jag också har lärt er att kämpa för 

att vinna de stora striderna. Vad har ni då att söka på andra sätt, fastän jag ger er allt på sanningens väg? 

79 Jag har gjort mig själv känd genom de outbildades sinnen så att de kan uppdatera sig med 

tolkningen av mitt ord. Jag har lyckats öppna de blindas ögon för sanningens ljus, så att de kan rena sig 

från sina synder när de känner sig älskade av sin Herre. Har ni inte blivit lovade sedan den andra eran att 

den dag skulle komma då alla ögon skulle se mig? Den som är ren skall se mig, och detta skall vara hans 

belöning; den som har fläckar i sitt hjärta skall också se mig, och detta skall vara hans frälsning. Den som 

öppnar sina ögon för mitt ljus tränger in i mysteriet och känner till orsaken till mina uppenbarelser. 

Denne kommer att vandra stadigt i kunskapen om min sanning i framtiden. 

80 Tolka mina instruktioner korrekt, tro inte att min ande gläder sig när den ser era lidanden på 

jorden, eller att jag berövar er allt det som är tilltalande för er för att glädja mig åt det. Jag kommer för 

att få er att erkänna och följa mina lagar, för de är värda er respekt och hänsyn och för att deras 

efterlevnad kommer att ge er evig lycka och frid. 

81 Genom Jesus har jag lärt er att ge Gud vad som är Guds och kejsaren vad som är kejsarens, men 

för dagens människor finns bara kejsaren och de har inget att erbjuda sin Herre. Om ni åtminstone skulle 

ge världen vad som är rätt skulle era lidanden i den bli mindre, men "kejsaren" har utfärdat perversa 

lagar, har gjort er till sina slavar och tar ert liv utan att ge er något i gengäld. 

82 Se hur annorlunda Min lag är, som varken förslavar kroppen eller anden, som endast övertygar 

dig genom kärlek och vägleder dig med godhet; allt det som den ger dig gratis, allt det som den belönar 

dig för och allt det som den kompenserar dig för under hela livets resa. 

83 Lärjungar, förstå och studera mina läror; jag kommer att bilda ett folk med er som kommer att bli 

förvaringslokaler för min visdom; för allt kommer att vara förberett för er för att utföra stora uppgifter. 

Förtvivla inte vid det första larmsignalen, sök möta den som kallar sig din fiende och förlåt honom, älska 

honom och lär honom med mina läror. 

84 Jag vill att ni ska vara så förberedda på min avresedag. Ni vet alla att 1950 är det datum, som 

anges av Min Vilja, då jag slutar att kommunicera mig själv genom röstbärarens sinne, och eftersom Mitt 
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Ord alltid uppfylls, kommer denna manifestation, som för er markerade början på den tredje tidsåldern, 

att upphöra den dagen. 

85 Försök inte att ändra detta datum och försök inte på något sätt att upprätthålla manifestationen 

av Mitt Ord i denna form eller i den andliga världen. Jag har redan sagt er att de som vill göra det inte 

längre kommer att bli upplysta av Mästarens ljus. 

86 Varför skulle ni begå en sådan skändning, eftersom jag har meddelat och lovat er att ni efter 

denna tid kommer att förenas med mig från ande till ande, även om ni inte har varit röstbärare? 

87 Jag säger er också i detta ögonblick att den här tidens profeter har en skyldighet att förbereda sig, 

eftersom de har till uppgift att i förväg varna den stora skaran för de prövningar som väntar dem. Stora 

profetior kommer jag att avslöja för dem så att de kan hjälpa er att inte falla i frestelse. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 26 
1 Lärjungar, efter att ha hört min undervisning och bedömt ert förflutna i ljuset av mitt ord har ni 

andligen sagt: "Inget trädblad rör sig utan Guds vilja". 

2 Du tänker så här eftersom du börjar förstå att de prövningar som du gradvis tömmer som en 

bitter bägare har varit som steg som gradvis har fört dig närmare livets träd där Mästaren väntar på dig 

för att ge dig ditt arv. 

3 När ni kom till manifestationen av Mitt Ord frågade ni alla er själva vad som var orsaken till Min 

återkomst, och när ni hörde Min hälsning som säger: "Min frid vare med er", blev de som erkänner det 

värde som freden besitter fulla av glädje, medan de som bara tänker på att förvärva materiella tillgångar 

frågar Mig med besvikelse i sitt inre om Jag har kommit bara för att erbjuda er frid. 

4 De som tänker på detta sätt förolämpar mig inte, för deras brist på förståelse kommer från deras 

okunnighet, och detta är just det mörker som jag har kommit för att bekämpa genom att upplysa 

andarna med ljuset från min undervisning. 

5 Hjärtan, som idag är förhärdade av de passioner och växlingar som har förbittrat era liv: förstå att 

ni kommer att få frid när ni har uppnått andlig upphöjning. 

6 Fred i anden talar till dig om ljus, moral och dygder. Den som inte längtar efter att uppnå detta 

tillstånd av andlig upphöjning ska inte drömma om att njuta av Min frid, för han är fortfarande en fånge 

av materiens passioner och av de falska drömbilder av lycka som den materiella världen får honom att 

tro. 

7 Den som, avskyad av materiella njutningar, håller en varm önskan om fred vid liv inom sig, söker 

sin andes befrielse, ivrig att nå det mål för vilket han skapades. 

8 Sedan mänsklighetens begynnelse har det varit få som sökt fred eller stannat kvar i fred när de 

väl uppnått den, eftersom människan söker den först när smärtan har besegrat henne. Det är därför ni 

ser hur tusentals människor efter varje omänskligt, broderskapligt och orättvist krig reser sig och törstar 

efter den fred som de inte uppskattade tidigare, eftersom de inte har varit medvetna om värdet av 

denna gudomliga gåva. 

9 Du måste förstå att det inte är människornas kunskap som du kan finna inre frid i, eftersom källan 

till frid är andlig. Guldet, mänsklig visdom, vetenskap och människans makt har inte räckt till för att 

erhålla denna nåd, som ni bara kan uppnå om ni gör goda gärningar och rör er i ert liv längs kärlekens väg 

som Min lag visar er. 

10 Det finns inget förvånande i det faktum att de män som mänskligheten kallar forskare - när de 

följer mina uppenbarelser och söker min frid - tar plats som "små barn" för att studera de första 

lektionerna från Livets bok. 

11 Ingen vet bättre än jag vilken oändlig törst som råder bland mänskligheten. Min barmhärtighet 

går in i varje hjärta som en stråle av hopp för att få det att känna närheten till den kamp genom vilken 

det kommer att uppnå sann fred och befrielse i anden. 

12 Min instruktion är den himmelska basunens rop som har hörts av de andar som den har 

förkunnat att domens, försoningens och även frälsningens tid har kommit. 

13 Allt var förutspått, men ni föredrog att vänta på att händelserna skulle inträffa utan att förbereda 

er för att möta kampen och vinna er frihet. Du saknade tro, lydnad mot min kärlekslag, och idag gråter du 

över din skuld. 

14 De folkmassor som samlas för att lyssna till min gudomliga undervisning verkar stora i antal för er, 

men hur små är de inte när ni jämför dem med era bröder som är berövade min fred. 

15 Jag har placerat min frid i folkmassorna; några visste hur de skulle behålla den, andra berövar sig 

själva den så fort de inte längre hör mitt ord och faller tillbaka i vardagens vanor. Det är de som, när de 

återvänder till den ödmjuka plats där jag ger mig till känna, frågar mig: "Herre, varför finner jag bara frid 

när jag lyssnar till dig, eller är det bara på dessa platser som jag finner frid?" Men jag svarar dem: "Om de 

har funnit frid endast vid den tidpunkt då de hör min undervisning, så beror det på att de endast i det 
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ögonblicket renar sin ande från materiens inflytande och, när de lämnar tröskeln till dessa 

församlingslokaler bakom sig, återvänder till sitt liv med ofullkomligheter, själviskhet, passioner, 

förbittring och laster, utan att omsätta direktiven i den undervisning som de har hört i praktiken; För att 

höra är inte att lära sig, och endast den som studerar min undervisning och omsätter den i praktiken 

kommer att kunna kalla sig för min lärjunge i sanning, eftersom han alltid kommer att vara andligt 

förberedd att ge sina bröder exempel på hur de kan sätta sitt liv på rätt spår i enlighet med min 

undervisning. 

16 I detta undervisningsord finner ni insikten om det moraliska ansvar som ni har tagit på er genom 

att i era hjärtan ta emot min freds gåva, som ni måste dela med era bröder. 

17 Förstå och inse hur ofta jag har sagt det till dig: Välkommen till den ödmjuka samlingsplatsen som 

har blivit ett hus för fred och bön där jag gör mig känd som Mästare. 

18 Genom mitt ord har du förstått din uppgift och försoningsplikten som tynger din ande. Idag inser 

ni att för att komma till mig är det nödvändigt att uppnå den renhet som gör er värdiga att komma in i de 

rättfärdigas rike, vilket är det land som utlovats till er ande. 

19 Alla som lyssnar till mig är inte med mig, för vissa är avlägsna i sina tankar. Å andra sidan finns det 

några som är fysiskt avlägsna men närvarande i anden. 

20 Precis som ni knackar på mina dörrar har jag också kommit till era, inte för att be er om något 

utan för att ge er det ni behöver. 

21 Jag ger ljus till din ande, för jag ser att den inte längre vill stanna kvar i mörkret; den vill höja sig 

över okunnigheten och materiens passioner, den vill skåda och förstå Fadern och känna syftet med sin 

egen existens. 

22 Vakna upp, bli medveten om den tid du lever i, så att när tiden kommer för människor att 

förbereda sig för att skända och utplåna varje religiös kult i människans hjärta, kommer de inte att ha 

något att ta bort från dig, eftersom din helgedom och din dyrkan av Gud kommer att vara andlig. Då 

kommer din ande att kunna ansluta sig direkt till min gudomlighet; detta kommer att bli dess befrielse. 

23 Ni lever i en värld som har omvandlats av den mänskliga vetenskapen; detta är dess era, dess tid. 

24 Människor har rest ett nytt Babel, ett nytt torn av stolthet och fåfänga. Från sin höjd utmanar de 

min makt och förödmjukar de svaga. Sannerligen säger jag er: På detta sätt kommer ingen människa till 

mig. Inte för att jag förnekar vetenskapen - det är trots allt ljus som jag, skaparen, har placerat i 

människans sinne ─ utan på grund av den onda användning som människorna har gjort av den. Jag 

anförtrodde dig vetenskapen som ett träd, som du skulle vårda med kärlek, respekt och iver, så att det 

skulle bära fram frukter av bästa smak, frukter som ger liv. Tycker du att du har tagit väl hand om trädet? 

- Inse att dess frukter var destruktiva och sorgliga, att de i stället för att ge liv sådde död. Hur vilseledd är 

inte den mänskliga vetenskapen, som ska stå i människans tjänst! Ändå välsignar jag det, för det är mina 

barns verk. 

25 Materialismen har fångat mänskligheten. Mitt namn har raderats från många hjärtan, människor 

glömmer bort att be, vilket är den andliga formen av att tala med Gud. Min undervisning och mitt 

exempel genom Jesus har glömts bort, och de som försöker förbli konstanta i min undervisning och 

uppfylla min lag gör det med hjälp av avgudadyrkande kulter och söker mig genom figurer och bilder som 

är skapade av människor. Är det så här min lag ska uppfyllas? 

26 Många har gjort naturen till sin gud, och gudfäst den som den kreativa källan till allt som 

existerar. Men sannerligen säger jag er att denna natur, från vars sköte alla varelser har sprungit, de 

materiella krafter och naturkrafter som omger er, hon är inte Skaparen; hon planerades och formades i 

förväg av den gudomliga Skaparen. Den är varken orsak eller anledning till livet. Endast jag, er Herre, är 

början och slut, Alfa och Omega. 

27 Skuggan från den mänskliga vetenskapens träd har omslutit mänskligheten, majoriteten av dess 

frukt har förgiftat den, och tiden närmar sig då rättfärdighetens sickel kommer att hugga av varje oren 

gren och varje dålig frukt. 
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28 När människan var oskyldig gjorde hennes renhetstillstånd henne värdig till Herrens nåd. Han 

behövde ingen vetenskap för att hitta medel för livet, inga ögon eller intelligens behövde anstränga sig 

för att tränga in i skapelsens mysterier för att hitta det ljus som skulle lysa upp hans jordiska livsväg. 

29 Som en kärleksfull mor förde naturen sin barm till barnets läppar för att ge det näring; men 

barnet växte, och förfört av den yttre skönheten hos frukten från livets träd sträckte det ut sin hand, bröt 

av den och smakade på den, vilket väckte behovet och önskan om kunskap i dess hjärta och hela dess 

väsen. Oskuldens tidsålder gick över och en ny fas inleddes för människan, vetenskapen, där anden 

krävde att få veta det mänskliga livet och dess hemligheter. Där började kampen, erfarenheten, 

utbredningen, utvecklingen och försoningen. 

30 Barnet, vars lycka helt och hållet var inriktad på att känna moderns smekning, blev en yngling 

som förvånad över livets storhet, som var ett mysterium för honom, gav sig iväg full av nyfikenhet och 

rastlöshet och törstade efter kunskap. Vem utom jag fick människan att känna detta ideal av kunskap och 

kännedom? Allt var förutsett och förberett av mig för att vägleda människans steg på jorden, vilket är 

anledningen till att hon mötte en överraskning och ett nytt mirakel vid varje steg. Det fanns inget hinder, 

ingen svårighet eller plåga som han inte skulle hitta en lösning på. Om människan hade sitt uppvaknande 

i världen, så framträdde också i hennes ande, ur hennes rastlöshet och föraningar, en djup längtan efter 

att förstå och skåda det liv som finns bortom den materiella skapelsen, bortom materia och vetenskap. 

31 Det är så som den andliga gudstjänsten kom till, så att anden kan få näring genom den och uppnå 

hög kunskap och leva i enlighet med den vetenskap som inspirerats av Min kärlekslag. 

32 Alla människor har inte förstått mig i det oändliga, i det andliga och osynliga; därför har vissa 

sedan mänsklighetens början sökt mig bortom allt materiellt, medan andra har gjort det genom yttre 

kulter. Dessa är de som sökte mig i stjärnorna, i naturens krafter och i varelser, tills de kom till insikt om 

att han som hade skapat allt det de dyrkade fanns i det oändliga, och att det var honom de borde dyrka. 

33 Med tiden har mänskligheten utvecklats i sin tro och i sin kunskap om det andliga, och har 

fulländat sin dyrkan av Gud, upplyst av gudomliga inspirationer. Ändå känner många av mina barn mig 

även i vår tid endast genom skapelsekonstruktioner, riter, bilder och symboler. Detta beror på att anden, 

som fortfarande är distraherad av traditioner, nöjer sig med det lilla den uppnår med sin lilla upphöjning. 

Men med tanke på mysterierna har oron kommit för honom, och han lider svårigheter och genomgår 

prövningar som han aldrig tidigare har mött på sin väg. Därefter kommer han att vakna upp och börja 

fråga och undersöka, som han gjorde när han ville veta varför livet på jorden existerar. 

34 Vad är det som du längtar mest efter i dessa ögonblick på jorden? - Fred, hälsa och sanning. 

Sannerligen säger jag er att dessa gåvor inte kommer att ges till er av er vetenskap så som ni har 

tillämpat den. 

35 Forskare ställer frågor till naturen, och hon svarar på alla deras frågor, men bakom dessa frågor 

finns inte alltid goda avsikter, goda dispositioner eller välgörenhet. Männen är omogna och ointelligenta, 

som tar naturens hemligheter och vanhelgar hennes innersta väsen, inte för att hedra henne genom att 

ur hennes källor hämta råvaror för att göra varandra gott som sanna bröder, utan för att uppnå själviska 

och ibland skadliga syften. 

36 Hela skapelsen talar till dem om mig, och deras röst är kärlekens, men hur få visste hur de skulle 

höra och förstå detta språk! 

37 När ni tänker på att skapelsen är ett tempel som jag bor i, fruktar ni då inte att Jesus kommer att 

dyka upp där, ta gisslan och driva ut köpmännen och alla som vanhelgar det? 

38 Älskat folk, utforska och förstå min undervisning, öppna ert sinne och låt mitt ljus tränga in i det; 

detta ljus kommer att tala från era verk, även om era ord är klumpiga. Det gläder mig att ditt ord är 

klumpigt, för det kommer att vara din ande som vittnar om mig. 

39 Alla har olika öden, men målet är detsamma: att komma till Gud. 

40 En del av er lider och gottgör därmed era överträdelser mot min lag i gångna tider; andra dricker 

lidandets bägare genom sina medmänniskors ondska. De förstnämnda renar sig genom livets prövningar, 

de sistnämnda måste tömma samma bägare som de gav sina medmänniskor att dricka. Men sannerligen 
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säger jag er att i den ena som i den andra uppenbarar sig er Herres kärleksfulla och fullkomliga 

rättfärdighet. 

41 Älska varandra, uppfyll min kärlekslag, så att ljuset av fred och harmoni kan lysa i öst*, som för 

närvarande befinner sig i krigets mörker och lidande. Känn folkets smärta och se hur de söker en frälsare, 

likt vilsna får, när de klagande ropar efter sin herde. * Från Mexiko är öst den europeiska kontinenten där andra 

världskriget rasade vid tiden för denna undervisning. 

42 Hur mycket smärta förtrycker inte människor vid denna tid! När ett barn föds börjar det redan 

dricka lidandets bägare på grund av dem som omger det. Vissa förlorar sin mamma innan de känner den 

första smekningen, andra blir döva av krigets brölande i stället för att höra den ljuva vaggvisan från 

moderns sida. 

43 De första människornas paradis förvandlades till en dal av tårar, och nu är det bara en dal av blod. 

Eftersom jag har kommit för att uppfylla det löfte som gavs till mina lärjungar, väcker jag därför idag 

mänskligheten ur dess andliga sömn och ger den min kärleksundervisning för att rädda den. Jag söker de 

andar som är avsedda att vittna om mina manifestationer och mitt ord med sina verk i denna tid. När de 

som är märkta av mig förenas kring min lag kommer jorden och stjärnorna att skakas och det kommer att 

finnas tecken på himlen, för vid den tiden kommer Herrens röst att höras från jordens ena ände till den 

andra, och hans gudomliga ande, omgiven av de rättfärdigas, profeternas och martyrernas andar, 

kommer att döma den andliga och materiella världen. 

44 Då kommer den helige Andes tid att nå sin fullhet. - För att ni skall kunna göra denna profetia 

känd för era bröder ber jag er: När kommer ni att börja fullgöra er uppgift som lärjungar i denna tid? När 

kommer du att göra det möjligt för dina bröder att höra dig och darra inför sitt eget samvetes röst? När 

kommer du att föra ut detta ord av ljus och kärlek till mänskligheten? 

45 Det är min vilja att ni förenar er så att "smaken av er frukt" blir enhetlig i varje församling och i 

varje brödraskap. Varför skulle de erbjuda olika "smaker"
 
 eftersom de alla är grenar av samma vinstock? 

46 Lär dig, agera och res dig enad så att din makt kan respekteras. Ge inte upphov till att falska 

manifestationer av min gudomlighet uppstår i sekters eller religioners sköte, var inte orsaken till att 

falska profeter uppstår som överraskar folkmassorna med sina ord. 

47 Ta er i akt, siare! Om du har prövats av din Fader, om till och med dina släktingar har missbedömt 

dig, var inte rädd; kom ihåg att Jesus förnekades i sitt hemland och var tvungen att gå till andra platser 

för att finna tro. "Ingen är en profet i sitt eget land", sa han till er. 

48 Om de har tvivlat på dina gåvor kommer andra hjärtan att tro på din sanning. En del av er 

kommer att åka till främmande länder där ni kommer att finna mer förtroende för ert vittnesbörd än i 

detta folks famn. 

49 För att hjälpa dig i din uppgift har Mästaren gett dig sina instruktioner, och han tröttnar aldrig på 

att göra det, för han är "Faderns ord". 

50 Älskade lärjungar, ge den sjuke en läkande balsam, gör det med kärlek, med sann andlig 

utrustning, så att ni kan uppnå att den behövande personen får uppleva den gudomliga trösten. 

51 Vid några tillfällen har jag beviljat er att sanna mirakel inträffade utan att era förberedelser gav er 

rätt till dem, men nu säger jag till er att inte försumma era förberedelser, för jag kommer att överraska 

er, varna er genom att inte bevilja er det ni hoppas på, för att få er att förstå att ni inte vet hur ni ska 

förbereda er för att utföra ett sant barmhärtighetsverk. 

52 Låt inte den sjuke få rätt till mina förmåner enbart genom sin smärta; du måste förena hans 

förtjänster med din barmhärtighets förtjänster, då kommer min nåd att manifestera sig i båda. Var du än 

befinner dig bör du skaffa dig förtjänster, så att du varje gång du gör förböner för dina bröder kommer 

att vara värdig att be mig om det du behöver för din nästas bästa. 

53 Fortsätt att förbereda er andligt och fysiskt, för ni vet inte när ni kommer att behöva göra ett 

barmhärtighetsarbete, och det kommer att behaga mig att göra er till bärare av balsam, av fred eller av 

det som era bröder saknar mest. Förstå skönheten i den uppgift som du fullgör genom din försoning, så 

att du kan omfamna ditt kors med all den kärlek som du är kapabel till. 
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54 Här i världen uppfattar du inte ditt samvetes röst lika tydligt som du hör den när du är i anden, 

och det är därför du ofta försummar att fullgöra din uppgift. Men kom ihåg att samma sak alltid väntar 

dig, hur avlägsen tiden för din avresa till det bortomliggande är, och att när du öppnar ögonen i en ny 

värld kommer endast det ljus som du har uppnått i din kamp att nå dig, och du kommer att ha den frid 

som du har förtjänat att få genom de förtjänster du har uppnått. 

55 Vet du hur du enligt Min vilja ska komma till nästa boning där Jag väntar på dig? - Full av frid, 

upplyst av visdomens ljus som skall lysa i varje ren ande; utan osäkerhet, utan tårar. 

56 Låt ingen tro att Mitt verk överraskade honom genom att ge honom en uppgift när han kom in i 

denna värld; nej, det skulle vara för mycket okunnighet när man lever i ljuset. Jag har bara kommit för att 

få er att inse vad ni fick i anden innan ni skickades till jorden. 

57 Så, älskade lärjungar, om er ande har kommit för detta eftersom jag har beordrat det och var och 

en av er har önskat och accepterat det, kom ihåg att ni inte får återvända till mig utan att ha fullgjort det 

uppdrag ni lovade att fullgöra, för annars skulle det bli mycket smärtsamt för er ande. 

58 Fatta mitt ord, låt inte något eller någon hindra dig från att fullgöra din uppgift, att något skulle få 

dig att avstå från allt som är tillbörligt som belöning till dem som var Guds soldater i världen, apostlar för 

hans sanning. 

59 För att hjälpa dig i din försoning ger jag dig mitt ord, och dess ljus leder dig till fulländning. 

60 Lyssna outtröttligt på mig, lär dig av mig. Lyssna på Elia och ta exempel på hans dygd, så att ni 

liksom han kan bli herdar för ett antal andar som Min vilja har tilldelat er. 

61 Jag ser på alla med kärlek, och jag säger er att jag i denna tid inte bara har kommit för att smeka 

er och ge er min frid, utan också för att instruera er, för att få er att förstå att ni har andliga gåvor med 

vilka ni ska hjälpa mänskligheten i dess vedermödor, för att leda den till slutet av dess försoning. 

62 Tiden för stora prövningar har kommit och anden är fortfarande svag. Stora smärtor och 

omvälvningar väntar den, och därför närmar jag mig som en livbåt för att ta emot mina barn och hjälpa 

dem att utvecklas på den andliga vägen. 

63 Alla andar har förtjänat min dom, även barnen i sina mödrars armar har känt smärta. 

64 Jag utrustar er, lärjungar, för att bära min undervisning om kärlek och fred till alla nationer, så att 

ni kan rädda era bröder genom att fullfölja den. Närma dig både de små och de stora. Ofta kommer du 

att stå inför vetenskapsmän, och inför dem måste du ge bevis på andlighet. Hur många kommer inte att 

skämmas när de inser att deras materiella kunskap är värdelös och kommer att erkänna att det som 

vetenskapen inte lyckades åstadkomma när det gällde att bota de sjuka och lösa de problem som plågar 

människorna, det åstadkom Mina lärjungars kärlek och barmhärtighet. 

65 Denna nation, som är föga känd i världen, kommer att bli rikligt välsignad. Hennes jord kommer 

att vara produktiv och hennes kassor kommer att öppnas för att skicka mat till de nationer som härjats av 

krig. Hennes invånares ande, som drivs av Min kärlek, kommer att sända tankar av ljus till de behövande, 

och när tiden för proklamation har kommit, kommer den att föra med sig Mitt Ord för att återuppliva och 

med det läka dem som lider. 

66 Många utlänningar kommer att ansluta sig till era idéer om fred och harmoni. Spiritualiseringen 

kommer att spridas som ett välgörande frö och den sanning som den förkunnar kommer att bli känd. Då 

kommer Sonen att veta hur han ska älska mig med uppriktighet, och nådens källa, från vilken allt gott 

kommer, kommer att strömma ut över mänskligheten. 

67 Jag vill att ni ska fullfölja ert uppdrag under denna tidsperiod, och när ni går över till det hinsides 

ska ni fortsätta ert andliga arbete. Lär era bröder att det är en lag full av rättvisa som styr alla andar, att 

alla har en plats i min skapelse och att varje lag sporras av mig i sitt förverkligande. Allt lyder 

oföränderliga gudomliga lagar. 

68 Om mänskligheten under denna tid av prövningar dömer er illa och anklagar er för idéernas krig, 

för nationernas förstörelse och för avsaknaden av fred, misströsta inte och låt er inte distraheras, utan 

håll ut i bön och vaksamhet. Var inte rädda för straff om du uppfyller min lag. 
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69 Förstå att jag har tillåtit utbrottet av krig för att människornas ande ska kunna renas. Varje 

nation, institution och hem kommer att besökas av min rättvisa för att avslöja hur långt de har kommit. 

70 Arbeta så som jag har lärt er; för syndare till moralisk förnyelse; återupprätta (trasiga) liv, för till 

mig dem som har gått bort. När denna period är över kommer det i alla andar att finnas kunskaps- och 

erfarenhetsljus, min lära kommer att vägleda människorna, och det kommer inte att finnas några 

förfalskningar eller dåliga tolkningar i min lag. 

71 Om jag ibland kallar er för "barn" är det för att ni fortfarande är små inför min gudomlighet, och 

med tanke på evigheten är er existens mycket kort. Ser du inte ibland din lycka i en liten sak? Gråter du 

inte ibland över något som inte borde vara orsaken till din smärta? 

72 Sannerligen säger jag er: Jag söker inte bara den fattige och obetydlige, utan också den som har 

utmärkt sig i världen, vare sig genom sin makt eller sin kunskap. Min kallelse går ut till alla så att de kan 

uppnå rening av sin ande. 

73 Om jag har gjort mig påmind bland de fattiga med det lilla de hade för att förbereda och väcka 

dem, kommer jag att sätta dem som har samlat på sig materiella tillgångar på prov så att de kan lyssna 

till min kallelse. Jag kommer att ta bort den som är döv för min röst från den här världen och visa honom 

i den andliga dalen det arbete han inte visste hur han skulle göra på jorden. 

74 Låt denna instruktion tjäna som en läxa för dig. Samla på dig meriter innan du lämnar denna 

värld, lämna komfort, hälsa och frid som ett spår av ditt livs resa; om du inte gör det kommer du att gråta 

i morgon. 

75 Ditt hjärta måste bli starkt för att kunna stå emot de prövningar som väntar det. Jag har sagt er 

att ni kommer att drabbas av förföljelser och förtal, att ni kommer att få skulden för den religiösa 

förvirring som kommer att uppstå, men jag kommer att vakta er och hjälpa er vidare. 

76 Ta bort från era hjärtan den avsky ni kan känna för dem som lider av sjukdomar som ni kallar 

äckliga, och bekämpa den motvilja ni kan känna när ni möter en mansmördare eller någon som har 

förlorat sitt förstånd i laster. Sträck ut din hand till dem, ge dem hjärtliga ord. Be för dem. Endast jag vet 

vad som finns gömt i var och en av dessa existenser. Jag är den enda som känner till orsakerna till deras 

fall. 

77 Jag ensam kan förlåta och frikänna dem som förföljs och fördöms av mänsklig jurisdiktion. 

78 Jag stärker din ande med mitt ord, för det finns mycket som du fortfarande måste uppleva och 

känna i ditt hjärta. 

79 Jag kommer att göra dina känslor, som har blivit apatiska på grund av din materialism, känsliga 

igen. I går kände du inte andras smärta, men snart kommer dina ögon att fälla många tårar på grund av 

dina medmänniskors lidande. 

80 Det finns gott om åkrar och ont om arbetare. Var bland de arbetare som lär sig att så detta 

välsignade frö! Gör det nu, medan du lever på jorden, så att du kan gå in i det hinsides med förtjänst. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 27 
1 Älskade lärjungar, jag öppnar era ögon för ljuset från min undervisning så att ni kan skilja sanning 

från bedrägeri. Samvetets ljus, din känslighet och intuition kommer att visa dig den goda vägen och 

avslöja de goda frukterna för dig. 

2 Från den sanna kunskapen om min undervisning kommer ödmjukhet att födas i dig, eftersom du 

kommer att känna dig så liten i förhållande till din Skapare och ändå så begåvad och begåvad av honom 

att du inte vågar lyfta blicken mot Fadern när du känner att han är oren. 

3 Fåfängan har slagit rot hos dem som tror att de har uppnått full kunskap om sanningen och som 

har trott sig vara lärda, starka, ofelbara, stora och obegränsade, utan att inse att de ofta har misstagit sig. 

4 Jag vill inte att det i detta folk, som just har börjat bildas i ljuset av dessa läror, i morgon ska dyka 

upp personer som - förvirrade av sin fåfänga - basunerar ut att de är Kristi reinkarnation eller att de är de 

nya Messiasarna. 

5 De som begår sådana handlingar kommer att vara de som tror att de har uppnått förståelsen av 

hela Min sanning, men som i själva verket vandrar långt ifrån den väg som Kristus har markerat, vilket är 

ödmjukhetens väg. 

6 Om du studerar Jesu liv på jorden kommer du att finna en djup och oförglömlig undervisning om 

ödmjukhet. 

7 Jesus visste vem han var, varifrån han kom och vad han hade kommit för att göra, men han gick 

aldrig ut på torgen eller gatorna för att stolt förkunna att han var Guds Son, Messias eller Frälsaren, utan 

med sina gärningar gav han ett perfekt vittnesbörd om sin undervisning om kärlek och barmhärtighet. 

Med sina handlingar gjorde han det känt vem han var, och när någon ibland frågade honom: "Är du 

Kristus?", nöjde sig Jesus med att svara: "Du har sagt det". 

8 Det vill säga, medan människorna talade om det med sina läppar, bekräftade han det med sina 

gärningar, mot vilka alla ord var värdelösa. 

9 Allt detta måste ni ha i åtanke, älskade människor, så att ni inte låter frestelser sänka er när ni väl 

är i strid eller låter ert hjärta ta emot den belöning som endast Anden har rätt till. 

10 För att undvika att ni faller offer för denna svaghet kommer jag att se till att denna form av min 

manifestation för er upphör. Även om det har funnits de som vet hur man utför denna uppgift med sann 

ödmjukhet, finns det också de som i folkmassornas närvaro till slut har tagit sig själva för gudar. Men när 

de ser att de inte längre har det som de en gång hade, kommer de att inse att för att uppnå en fortsatt 

förening med Fadern är det nödvändigt att vara ödmjuk. 

11 Ni vet alla att jag har tillkännagivit en dag då denna förening kommer att upphöra; den tiden är 

1950, men ni kommer att se hur de som blev fåfänga och upphöjda av denna manifestation inte kommer 

att underkasta sig Faderns vilja, eftersom de tror att när de förlorar denna gåva kommer de att återgå till 

sitt normala liv - obemärkt av folkmassorna - och kommer inte längre att bli prisade av folket. 

12 Röstbärarna kommer att säga när timmen närmar sig: "Vem kommer att lyssna på oss när folket 

vet att Mästaren inte längre talar genom våra munnar?" Och ledarna kommer att säga: "Vem kommer till 

våra böneställen den dag då det blir känt att Herrens ord inte längre ljuder genom munnen på hans 

utvalda?" Till den ena och den andra säger jag redan nu: Om detta var den enda form i vilken jag kunde 

göra mig känd för deras ande, skulle jag aldrig beröva er den.Men om jag låter den upphöra är det ett 

tecken på att något högre och mer fullkomligt väntar er, något som ni också känner till: det är föreningen 

av ande till ande med er Fader. 

13 Människor, gör en minnesbok av mina ord och förvara dess innehåll i er ande, upplyst av ert 

samvetes ljus, så att ni aldrig vanhelgar mitt verk. 

14 Om ni har trott på Min manifestation i denna form måste ni också tro att Jag inte längre kommer 

att tala till er som Jag har gjort hittills.Och om ni har trott på Min närvaro medan Jag har undervisat er 

genom det mänskliga sinnet, med hjälp av outbildade och ofullkomliga varelser, hur kan ni då inte tro att 

ni kan ta emot Min gudomliga inspiration från ande till ande? 
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15 Mycket har jag redan lärt er, mina lärjungar. Begränsa er inte till att bara höra mig, utan utforska 

mitt ord med kärlek, studera det på djupet, nu när det är rätt tid att göra det, och inte när ni har fallit i 

frestelse, för då blir er kamp svårare. 

16 Studera min undervisning så att ni kan tolka den korrekt och med dess ljus förstå meningen med 

livet och syftet med prövningarna. 

17 Många av dem som betraktar naturkrafterna som släpps loss, översvämningarna som går över 

sina breddar och ödelägger hela landskap i sitt rasande lopp, och människorna som är upptagna med att 

förstöra varandra i grymma, broderskapskrig, säger att det är Guds vrede som också släpps loss. 

18 Jag förlåter dem som tolkar min rättvisa på detta sätt, men de kommer ändå att förstå att alla de 

lidanden och ödesdåd som mänskligheten utstår härrör från deras olydnad mot min lag. 

19 En del säger: "Herre, om vi sårar dig så mycket med våra brister, om de är orsaken till all vår 

smärta, varför förstör du inte oss i stället? Varför håller Du oss i smärta?" 

20 Till dem som frågar mig så säger jag: Om jag inte älskade er skulle jag få er att försvinna genom 

att bara säga: "Det skall ske"; men om jag fortsätter att behålla er trots era fel, är det ett bevis på att ett 

högt öde väntar er. 

21 Mina råd är perfekta och min kärlek till er är oändlig; därför kommer era brister aldrig att ha 

tillräcklig tyngd för att ändra den Allsmäktiges vilja. För stunder kommer du att avvika från den väg som 

min lag visar dig. Men i slutändan, i min rättvisas fulländning, kommer du att finna min kärlek. 

22 Människor har alltid utsatts för prövningar där de, förutom att rena sin ande, har fått 

erfarenhetens ljus som hjälper dem att i denna tid förstå de kloka, rättvisa och perfekta läror som livet 

ger dig. Det är därför jag har sagt till er att ni måste kämpa mot mörkret med ljusets svärd och också vara 

vaksamma och bedjande så att ni inte faller i frestelse. 

23 Om du vill gå till botten med orsaken till dina prövningar, kom ihåg att du befinner dig i 

försoningens tid för alla dina tidigare överträdelser. Om du redan tror på det jag presenterar för dig 

kommer en ljuvlig tillfredsställelse, en oändlig frid att komma in i din varelse vid tanken på att jag är den 

enda som känner till ditt förflutna och som kan bedöma det med kärlek. 

24 Se på de förvisade kungarna i denna tid, på prinsarna utan hopp om att regera, på de rika i ruiner 

och på de mäktiga på smärtans bädd! Vem vet vilken försoning som ligger i de prövningar som de utsätts 

för? - Jag är ensam. Men jag vill att ni alla ska veta att ni genom uppriktig omvändelse, goda gärningar, 

förnyelse och förandligande kan förkorta er försoningstid tills ni når er befrielse från smärta och därmed 

fred. 

25 Med dessa läror upplyser jag er om de läror som ni har fått från de tidigaste tiderna, men som 

människorna har dolt för er och på så sätt hindrat mänskligheten från att finna vägen till frälsning. 

26 Tror ni inte, kära människor, att om ni var bland de första som förstod denna sanning i denna tid, 

så är denna insikt förpliktande för er av alla människor att föra ljuset till krigsskådeplatserna och till de 

folk som saknar fred? 

27 För detta ändamål bör du undersöka Mitt Ord, men gör det alltid med målet att uppnå 

sanningen. 

28 Stärk din tro på mitt ord så att du i framtiden inte tvekar när du hör argument mot detta arbete. 

29 Ni säger till mig: "Mästare, vad skulle vi kunna höra mot din perfekta undervisning som skulle 

kunna sätta vår tro i fara?" 

30 Det är så ni tänker i dag, kära lärjungar, eftersom ni ännu inte känner till stormarna och den 

annalkande striden. Nu kommer ni i fred för att höra mitt ord, för att friska upp er med min undervisning, 

men jag förbereder er och gör er vaksamma så att ingen kan överraska er. - Bland er finns det många 

oskyldiga, många godtrogna, många ädla människor, män och kvinnor utan ondska, som inte känner till 

den fördärvlighet och det förräderi som människor är kapabla till. Men om de inte tränar sig själva 

kommer de lätt att bli ett byte för dem som reser sig mot denna undervisning, de kommer att vara som 

försvarslösa får mot hungriga vargar. 
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31 Det är bättre för dig att nu lära dig genom mig vad du kommer att få höra i morgon. Förbered er 

för strid med ljuset från min undervisning, så att ingenting kan skada er när ni blir attackerade och de vill 

avskräcka er. 

32 Bli inte förskräckta när de säger till er att han som talade till er vid denna tidpunkt var frestaren, 

och att det profeterades att även han skulle utföra mirakel med vilka han själv skulle störa och förvirra de 

utvalda. Sannerligen säger jag er att många av dem som bedömer min manifestation på detta sätt 

kommer att vara av dem som verkligen tjänar ondskan och mörkret, även om deras läppar försöker 

försäkra att de alltid sprider sanningen. 

33 Glöm inte att trädet känns på sin frukt, och jag säger er: Frukten är detta ord som har blivit 

hörbart genom dessa röstbärares sinnen, män och kvinnor med enkla hjärtan. Genom frukten och genom 

den andliga utvecklingen hos dem som har njutit av den kommer mänskligheten att känna igen det träd 

som jag är. 

34 Det trinitarisk-marianska andliga arbetet kommer att börja spridas och därmed orsaka en verklig 

oro bland många som, övertygade om att de har studerat och förstått den undervisning de tidigare fått 

från Fadern, har blivit fåfänga över kunskapen om sina filosofier och vetenskaper, utan att inse den 

andliga utveckling som mänskligheten har uppnått. När de vaknar upp ur sin andliga tröghet kommer de 

att lägga märke till hur människans ande tänker och känner i dag, de kommer att kasta besvärjelser mot 

det som de kallar "nya idéer" och kommer att sprida budskapet att denna rörelse har orsakats av 

Antikrist. Då kommer de att använda sig av Skrifterna, profetiorna och mitt ord som jag gav er under den 

andra eran för att försöka bekämpa min nya manifestation, mina nya läror och allt som jag lovade er och 

som jag håller på att uppfylla idag. 

35 Mitt ord kommer att nå mina lärjungars läppar och genom skrifter även till dem som inte 

accepterar något som ligger bortom det materiella eller som ligger bortom deras kunskap och begrepp 

som de en gång accepterade, och de kommer att kalla mig för en falsk gud för att jag har gett er detta 

ord. Men när du hör detta kommer din tro inte att bli skeppsbruten - även om ditt hjärta kommer att 

känna sig sårat - för du kommer att minnas med en inre rörelse att din Mästare redan hade meddelat dig 

detta och uppmuntrat dig med sitt ord för att stå emot dessa prövningar. Jag säger er dock att även om 

ni kommer att stöta på bedrägeri, hyckleri, vidskepelse, religiös fanatism och avgudadyrkan på er väg, får 

ni inte fördöma någon för hans misstag. Undervisa dem med Mitt Ord och överlåt frågan till Mig, som är 

den enda som kan döma er och som vet vem som är den falska Guden, den falska Kristus, den onda 

aposteln, den hycklande farisén. 

36 Det är bara för er att tolka mina instruktioner på det renaste sättet, så att det gudomliga fröet 

kommer att bära frukt i era verk, och på grund av dess natur kommer era bröder att känna igen den som 

gav det till er. 

37 Detta folks hjärta kommer inte att vara ofruktbart; jag vet varför jag har kallat och samlat dem. 

Det kommer att finnas stunder då många kommer att vara förvirrade, även inom Mitt arbete, men till 

slut kommer de att rädda sig själva från virvelvinden och, fyllda av ljus, kommer de att ge sig ut för att 

hitta de vägar som leder till andra länder och föra Min undervisning till folket i andra nationer, med ett 

gudomligt budskap om andligt brödraskap och fred. De kommer att lära ut att allt materiellt har en gräns, 

att människorna har utnyttjat den fria viljan på ett dåligt sätt och att jag i dag sätter ett "hittills" på er 

snabba kurs och genomför min vilja i er, men att jag inte kommer till er i opposition, utan för hela 

mänsklighetens bästa. 

38 Mitt förhållningssätt till er vid denna tidpunkt är inte att hämnas för vad mänskligheten gjorde 

mot mig på Golgata.Beviset på detta är att jag många gånger efter att ni har sårat mig har jag gett er min 

fred som ett bevis på kärlek och förlåtelse. 

39 Om min närvaro bland er vid denna tid sammanfaller med de stora katastrofer och de 

fruktansvärda krig som nu drabbar er, tillskriv mig inte denna bägare som människor dricker. Lidandet är 

frukten av era synder, och det kom inte från mig. När jag meddelade er att under den tid då jag skulle 

tala till er som den Helige Ande skulle smärtan rasera bland mänskligheten, så dikterade jag inte ert 
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omdöme; det var för att jag visste att när dessa prövningar skulle komma skulle ni behöva mig; jag 

meddelade det bara för att jag visste att ni skulle behöva mig; jag meddelade det bara för att jag visste 

att när dessa prövningar skulle komma skulle ni behöva mig. Jag meddelade er det bara för att ni skulle 

vara vaksamma och bedjande i väntan på min ankomst. 

40 Domen har ni själva skrivit under för länge sedan, men jag, som ni ser som er domare, är i själva 

verket er försvarare som befriar er från er börda genom att kärleksfullt vägleda er att ta den goda vägen 

så att ni kan uppnå sann frihet, som är andens frihet. 

41 Ni gråter, mitt folk, eftersom ni känner Mästarens kärlek i era botfärdiga hjärtan. Du hade fått 

veta att ingen som skulle komma inför Fadern med en allvarlig skuld i sin ande skulle få förlåtelse och att 

han skulle få lida evig fördömelse. Men hur kunde du ta Min gudomliga rättvisa som så monstruös? Har 

ni inte lagt märke till hur jag genom Jesus tydligt visade att mina ömmaste ord och mina mest kärleksfulla 

blickar var för dem som hade syndat mest? Hur skulle jag kunna förkunna en lära i världen och göra 

motsatsen i evigheten? 

42 Det kan inte finnas den minsta skillnad mellan Kristus och Fadern, för båda är samma Ande, 

samma Kärlek, samma Visdom, som har gjort sig känd för mänskligheten i tre faser. Jag har redan sagt till 

er i den andra eran: "Den som känner Sonen känner Fadern". 

43 Ren du kom ut från mig, och ren måste du återvända, men försoningens tid kommer att vara 

tillfällig, aldrig evig; kort eller lång, det beror på den vilja som anden använder för att uppnå sin frälsning. 

44 Jag finner er förvirrad eftersom ni har tagit till er de böcker i vilka era bröder har tryckt sina 

misstag, som ni länge har tagit för den rena sanningen. Men de dagar närmar sig då människan till och 

med måste korrigera sina trosuppfattningar, för den nya tidens ljus kommer att få henne att känna igen 

sanningens väg, eftersom den kommer att bli ljus i den natt som hennes andliga liv befinner sig i. 

45 Jag sänder er denna undervisning för att instruera er att tränga in från er mänskliga existens till 

det andliga livet. 

46 Ni är fortfarande mer materia än ande, och därför tvivlar ni för ett ögonblick på sanningen i detta 

ord och frågar er själva: "Är det verkligen Mästaren som talar till oss?" Då uppstår ett "ja" från anden, 

som kämpar mot materiens "nej". 

47 I en begränsad form gör jag mig själv känd för er så att ni kan höra mitt ord, i vilket jag sänder er 

mina gudomliga tankar som återigen visar er vägen för er andliga uppstigning. 

48 Jag välsignar både den som tror på min manifestation och den som tvivlar. Jag favoriserar inte, 

jag älskar alla lika mycket. Jag uppenbarar mig för världen inte bara för några hjärtan, utan för att lysa 

upp alla vägar med ljus, så att människorna kan sträva mot målet att förandligas och uppfylla det 

gudomliga budet som säger: "Älska varandra". 

49 Jag är kärlekens gudomliga såddare och vet när det är dags att så och när det är dags att skörda 

frukten. Det står skrivet att Gud kommer att ge världen ljus på nytt när människorna befinner sig på 

höjden av fördärv. 

50 Lärjungar, det är dags att så. Människor söker och kallar på krig; sök det mänskliga hjärtat för att 

så fred och kärlek i det. 

51 När du blir attackerad, ta skydd i min lärdoms renhet. Medan människorna triumferar genom att 

ta bort er mänskliga existens, kommer jag att triumfera genom att ge er evigt liv. 

52 Det godas legioner är i aktion, de har tagit upp kampen, men de räddar den som går under. Detta 

är min gudomliga uppgift. Glömmer ni att jag har kallats mänsklighetens frälsare? Vad är det som är 

konstigt med herden som söker sina får? Innan du fanns, älskade jag dig redan och din olydnad var 

förutsedd, liksom din frälsning. 

53 När jag uppenbarade mig i Jesus sa han att han är er kung och att ni gav honom korset som tron. 

Där visade jag dig all den kraft som kärlek, förlåtelse och mildhet har. Precis som jag fick hans blod att 

flyta, så ger jag dig min kärlek utan begränsningar. 

54 Tror ni att jag inte är bland er i denna tid av smärta? Se, här är jag! Likt en källa med kristallklart 

vatten har jag kommit för att släcka den andliga törst som du har. Jag har kommit för att berätta för dig: 
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det är dags att du låter din ande utvecklas så att alla dess vilande förmågor kan vakna. För detta 

inspirerar jag dig och förklarar spiritualisering för dig. 

55 Tron, tanken och viljan är krafter. Bli stor och stark med hjälp av dessa gåvor och manifestera 

dem i alla dina gärningar, som alltid bör vara baserade på kärlek. 

56 Du vet nu vilken uppgift jag har ställt mig själv. 

57 Jag väntar på dig i evigheten, men du måste kämpa för att komma till mig. Därför belyser jag din 

väg så att du kan följa den och alltid gå framåt. 

58 Var ren i dina tankar, ord och gärningar, så kommer du att vara på min väg. Då kommer du att ta 

den plats i Faderns rike som han har utsett för dig. 

59 Kontrollera dina passioner, överge materiella nöjen och tänk på dina bröder. Se hur mina barns 

blod utgjuts i den här världen, hör suckningarna som kommer från alla lidande hjärtan. Det finns många 

bon där fåglarna är döda, många barn som lider, många mödrar som gråter och många små barn utan 

vagga. 

60 Be för dem, så att den broderliga känslan hos vissa och den moderliga känslan hos andra kan vara 

som en tröstande balsam som tränger in i deras hjärtan. 

61 Lämna spår av ljus för den som kommer efter dig. Då kommer du att känna Gud i ditt hjärta och i 

djupet av din varelse; där kommer Fadern att finna sitt bästa tempel. Samvetet kommer att vara som 

bergets topp från vilken jag gör mig känd. Då kommer människan att vara mer ande än materia och mer 

ljus än skugga. 

62 Såsom brisen och solen smeker er, så ska ni, mitt folk, smek er nästa. Detta är den tid då de 

behövande och nödlidande är i överflöd. Förstå att han som ber dig om en tjänst ger dig nåden att vara 

till nytta för andra och att arbeta för din frälsning. Han ger dig möjlighet att vara barmhärtig och därmed 

bli som din Fader. Människan föddes nämligen för att sprida godhetens säd i världen. Förstå därför att 

den som ber dig gör dig en tjänst. 

63 Den som säger att han har gjort en tjänst genom att ge hjälp ljuger, eftersom han knappast har 

uppfyllt en skyldighet. 

64 Jag kommer att glädja mina lärjungar när spiritualismens ljuva och livfulla toner återges av deras 

harmoniska samklang, för alla de som är utrustade kommer att tala på hjärtats språk. De som inte har 

utrustat sig kommer inte att gå förlorade, för jag är den som vet hur man väntar tills frukterna mognar, 

men de kommer att gråta över sin olydnad när de tömmer bitterhetens bägare. 

65 Jag är i allt, men vissa kommer att säga: "Jag känner dig inte";
 
 andra kommer att säga: "Jag ser 

dig inte"; men alla förstår att jag är i allt och i allt skapat. Varför försöker du se allting med ögonen och 

röra vid det med dina sinnen? Försök att se med anden, med sinnet och med hjärtat. 

66 Då kommer du att se det okända och du kommer att känna dess vibrationer i hela din varelse. När 

du förstår hur mycket jag älskar dig kommer du inte längre att säga att din Gud straffar dig. 

67 Jag säger er sanningen, det finns ingen vrede i mig, för det är mänsklig svaghet. Det är ni som 

tänder smärtans eld, och sedan ber ni mig att släcka den, men det är min rättvisa som visar sig i er. 

Därför måste du släcka hatets och passionernas eld som du har tänt med dygdens vatten, med tårar och 

till och med med blod. 

68 I den andra epoken berättade jag för er: "Fåglarna har bon, rävarna har hålor, men Guds son har 

ingen plats där han kan lägga sitt huvud". 

69 "Frid lämnar jag dig, frid ger jag dig"; i den finner du tröst och glädje. Var du i min kärlek så som 

jag är i din smärta! 

70 Förstå att jag kom in i ditt hjärta utan att du kände att jag kom. För att känna min närvaro måste 

du vara vaken, men när jag hittade dig sov du. När jag väckte dig frågade du därför förvånat vem som 

hade kommit och talat till dig på detta sätt. 

71 Jag måste påpeka att jag inte har överraskat er med ett oförutsett besök. För länge sedan lät jag 

er veta vilka tecken som skulle föregå min manifestation i form av den Helige Ande, men när ni såg såg ni 

ingenting och när ni hörde hörde ni ingenting. 
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72 Om ni studerar de händelser som har rört er värld under det senaste århundradet, vars datum 

står skrivna i era historieböcker, kommer ni att se att allt som Herren förutspådde i sanning har uppfyllts. 

73 Sannerligen säger jag er, under den tid som min förkunnelse fortsätter kommer jag inte att finna 

tro, för människorna måste först rena sina hjärtan och sinnen så att de kan förstå mitt ord från grunden 

och uppåt. 

74 Till dem som dag efter dag lyssnar till min undervisning och som, trots att de ständigt får bevis på 

min sanning, fortfarande tvivlar och förnekar mig, säger jag att det är nödvändigt att studera den andliga 

innebörden av min undervisning så att de kan förstå dess sanning. På samma sätt talade jag till dem 

under den andra epoken när jag sade: Det är nödvändigt att jag dör för att man ska tro på mig, och att 

jag återuppstår på tredje dagen för att mänskligheten ska bli övertygad om att jag är Guds Son. 

75 De som fortfarande är långt ifrån förandligande skulle vilja se mig i Jesu gestalt för att kunna säga 

till mig: "Herre, jag tror på dig, för jag har sett dig". Till dem säger jag: Välsignade är de som har trott utan 

att se, för de har bevisat att de tack vare sin förandlighet har känt mig i sina hjärtan. 

76 Förstår du nu varför människan kände ett behov av att skapa bilder som representerar mig? - På 

grund av bristande förberedelser, på grund av att han inte är känslig för andliga manifestationer. 

77 Om människan förstod min undervisning skulle hon inte känna behov av att figurativt avbilda 

eller måla bilder för att sedan knäböja inför dem. Han skulle upptäcka att det inte finns någon mer 

perfekt bild av Herren i världen än den andligt upphöjda människan själv. Då skulle han sträva efter att 

göra samma gärningar som jag för att komma närmare sin Skapare. 

78 Aposteln Johannes trängde in i det andliga; genom sin hänryckning kände han Faderns närvaro, 

vid hans andliga röst kände han att han svimmade. Men även om han hade sett figurer och former i 

dessa visioner, förstod han inte att varje bild bara var en symbol för en stor textbok om visdom och 

profetior, men inte en bild eller form av Gud. 

79 Människan såg Lammet, Lejonet, Boken, stjärnorna, de äldste, ljusstakarna, och allt som hennes 

förvånade blick såg var bara figurer och former som existerar på jorden och som är kända för människan. 

De användes som symboler för att representera djupa gudomliga läror, men min gudomlighet i all sin 

härlighet kan inte ses av någon, eftersom jag är oändlig och varken har en början eller ett slut. 

80 Om Johannes profetior har betraktats av vissa som ett ogenomträngligt mysterium och av andra 

som en felaktig tolkning, beror det på att mänskligheten ännu inte har uppnått den nödvändiga 

förandligandet för att förstå det som presenteras där, och jag kan också säga att det inte har förståtts ens 

av den profet som det gavs till. 

81 Johannes hörde och såg, och när han hörde att han fick order att skriva ner det, lydde han genast, 

men han förstod att budskapet var till de människor som skulle komma efter honom under lång tid. 

82 Idag befinner ni er i den tid som har profeterats för er, och min undervisning - som ljuset från en 

ny tidsålder - ger er förmågan att lära er att läsa den bok som så länge har varit stängd för er förståelse. 

Den timme närmar sig då ni kommer att lyckas tyda allt det som ni så länge har betraktat som gömt 

bakom mysteriets slöja. 

83 Tror du verkligen inte att om Johannes hade förstått innebörden av den uppenbarelse han hade 

fått, skulle han tydligt ha förklarat innehållet för dig i stället för att testamentera dig en bok med bilder 

och symboler? Inse: Om han hade förklarat denna uppenbarelse med full klarhet - vilken människa på 

den tiden skulle ha kunnat förstå det och som ett resultat av det ha trott på profetians sanning? 

84 Det var min vilja att den boken skulle förbli förseglad och att endast dess existens och en del av 

dess innehåll skulle avslöjas för er, så att jag när den nuvarande tiden skulle ha kommit skulle förklara 

denna uppenbarelse för er. 

85 Vakna upp, människor, för ut detta budskap till mänskligheten så att de i sin ande kan ta emot 

ljuset från mitt ord i den tredje tidsåldern. Glöm dina mänskliga behov och ropa "Hosianna, Hosianna", 

för äntligen kommer din andliga utveckling att göra det möjligt för dig att förstå den sanna innebörden av 

de läror som jag har gett dig kunskap om och vars ljus kommer att vägleda dig till en perfekt värld i 

evigheten. 
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Min frid vare med er! 
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Instruktion 28 
1 Lärjungar, tiden närmar sig när era bröder kommer till er med en önskan att fråga er och be om 

vittnesbörd om den uppenbarelse som jag ger er i den tredje eran för att upplysa deras sinnen. När detta 

händer, förneka mig inte genom att gömma er! Om jag undervisar er med så mycket kärlek i detta skede 

av min manifestation är det just för att lära er att föra min undervisning vidare närhelst ni blir tillfrågade. 

2 Jag har låtit dig börja praktisera min undervisning i syfte att utveckla dina andliga gåvor och 

förmågor, så att när tiden kommer för att förkunna mitt ord bland mänskligheten kommer dina läppar 

inte att stamma och ditt sinne inte att vara för klumpigt för att förkunna min sanning. 

3 Din uppgift är att leva upp till din gudomliga mästares exempel på hans jordiska väg. Kom ihåg: 

När jag visade mig i hemmen lämnade jag ett budskap om fred i dem alla, jag botade de sjuka, jag 

tröstade de ledsna med den gudomliga kraft som kärleken har. 

4 Aldrig har jag avstått från att gå in i ett hus för att de inte ville tro på mig i det. Jag visste att när 

jag lämnade den platsen skulle invånarnas hjärtan vara fulla av överflödande glädje, för utan att veta om 

det hade deras ande genom min undervisning tittat in i himmelriket. 

5 Ibland sökte jag upp hjärtan, ibland sökte de upp mig, men i alla fall var min kärlek det eviga livets 

bröd som jag gav dem i mitt ords väsen. 

6 Vid vissa tillfällen, när jag drog mig tillbaka till ensamheten i en dal, var jag bara ensam i några 

ögonblick, eftersom folkmassorna, ivriga att höra mig, närmade sig sin Mästare för att söka efter den 

oändliga godheten i hans blick. Jag tog emot dem och överväldigade dessa män, kvinnor och barn med 

min oändliga barmhärtighets ömhet, eftersom jag visste att det i varje varelse finns en ande som jag 

hade kommit till världen för att söka. Sedan talade jag till dem om himmelriket, som är andens sanna 

hem, så att de skulle lugna sin inre oro med mitt ord och stärka sig själva med hoppet om att uppnå evigt 

liv. 

Det fanns tillfällen då det bland folkmassan fanns någon som hade för avsikt att förneka min sanning 

och som ropade och hävdade att jag var en falsk profet, men mitt ord överraskade honom innan han 

hade hunnit öppna sina läppar. Vid andra tillfällen lät jag en hädare smäda mig för att bevisa för 

folkmassan att Mästaren inte blev ovillig inför förolämpningar och på så sätt ge dem ett exempel på 

ödmjukhet och kärlek. 

7 Det fanns några som skämdes över min mildhet och genast gick därifrån och ångrade att de med 

sina tvivel hade förolämpat den som med sina verk förkunnade sanningen. Men så snart tillfälle gavs kom 

de till mig, de följde mig på stigarna, gråtande, rörda av mitt ord, utan att ens våga vända sig till mig för 

att be om förlåtelse för de förolämpningar de tidigare hade orsakat mig. Jag kallade hit dem, smekte dem 

med mitt ord och gav dem lite barmhärtighet. 

8 Precis samma vägar som ni nu kommer att vandra, älskat folk, det är vägar som förberetts av 

Mina kärleksexempel och som nu väntar på er, den Helige Andes lärjungar, så att ni med Mitt Ord och ert 

exempel kan föra mänskligheten till frälsning. 

9 Glöm inte att den giftiga växten och ogräset endast kan förstöras med hjälp av kärlekens och 

barmhärtighetens gärningar som jag har lärt er genom Jesus. 

10 Stigarna är fulla av stenar och fälten är täckta av nässlor. Men din ande, som leds av Elia och 

stärks i tron, i önskan att ge kärlekens balsam till de lidande, kommer att lysa med sanningens ljus på 

vägen för dem som lever i mörker. Han kommer varken att känna törnen på vägen eller den smärta som 

tvivel och bristande förståelse kan orsaka honom. 

11 Gå på detta sätt, och ju fler hjärtan du utrustar med överflödande kärlek, desto större blir din 

intuition och desto djupare och mer beständig blir din tro på de verk som jag kommer att avslöja genom 

din medling. 

12 Om du innan du påbörjade ditt uppdrag verkade omöjligt eller svårt att fullfölja, kommer det 

senare att verka lättare och lättare för dig, vilket du kommer att kunna avgöra dina andliga framsteg. 
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13 Detta är den tid då jag kommer att inkarnera alla andar på jorden, med vilka jag kommer att bilda 

mitt älskade folk, så att de med sina gärningar av kärlek och barmhärtighet kan ge mänskligheten 

vittnesbörd om sann kunskap om det andliga livet. 

14 Ni som har blivit märkta för att fullgöra detta uppdrag och som har kunskapen och vissheten om 

att tillhöra mitt folk - gläds åt denna uppenbarelse, men misströsta inte inför den annalkande striden; för 

sannerligen säger jag er att de soldater som ska kämpa för sanningen inte får känna någon rädsla för de 

motståndare som mänskligheten ställer mot dem. 

15 Alla ni som i er ande känner en längtan efter förandligande, efter frihet, och som längtar efter att 

stiga upp till mig på kärlekens, barmhärtighetens och rättvisans väg, ni förklarar jag tillhöra mitt folk, och 

ni kommer att vara sanningens soldater. Men för att uppnå detta måste du vakta och be och kämpa mot 

dina svagheter så att det vittnesbörd du ger om min undervisning är sant. 

16 Jag säger er också att alla som har en önskan om att tillhöra mitt folk kommer att accepteras och 

älskas av dem om han genom sina tankar och gärningar vittnar om att kärlekens ideal är det ljus som 

lyser upp hans livsväg. 

17 För att du bättre ska kunna förstå min undervisning, lyssna till min  

Liknelse: 

18 Två vandrare vandrade långsamt genom en stor öken, deras fötter värkte av den heta sanden. De 

var på väg mot en avlägsen stad, och endast hoppet om att nå sitt mål gav dem nytt liv på den svåra 

resan, för brödet och vattnet började gradvis ta slut. Den yngre av de två började bli trött och bad sin 

följeslagare att fortsätta resan ensam eftersom hans krafter höll på att ta slut. 

19 Den äldre vandraren försökte ge den unge mannen nytt mod genom att berätta för honom att de 

snart skulle hitta en oas där de kunde återfå sina förlorade krafter, men den unge mannen tog inte mod 

till sig. Den äldre hade inte för avsikt att lämna honom i denna ensamhet, och även om han också var 

trött, lastade han den trötta följeslagaren på sin rygg och fortsatte vandringen med svårighet. 

20 Efter att ynglingen hade vilat och tänkt på det lidande han orsakade den som bar honom på sina 

axlar, frigjorde han sig från hans hals, tog honom i handen och så fortsatte de på sin väg. 

21 En omätlig tro levde i den åldrade vandrarens hjärta och gav honom styrka att övervinna sin 

trötthet. - Som han hade misstänkt dök oasen upp vid horisonten och i dess skugga väntade en källsvalka 

på dem. Slutligen nådde de fram till den och drack av det uppfriskande vattnet tills de hade druckit sig 

mätta. De föll in i en vilsam sömn och när de vaknade kände de att tröttheten var borta, och de var inte 

heller hungriga eller törstiga; de kände frid i sina hjärtan och styrka att nå den stad de sökte. De ville 

egentligen inte lämna den platsen, men resan måste fortsätta. De fyllde sina kärl med det kristallklara 

och rena vattnet och fortsatte sin resa. 

22 Den gamle vandraren, som hade varit den unges stöd, sade: "Vi kommer att ta av det vatten vi 

bär med oss endast med måtta; det är möjligt att vi kommer att möta några pilgrimer på vägen som, 

överväldigade av utmattning, dör av törst eller sjukdom, och det kommer att bli nödvändigt att erbjuda 

dem det som vi bär med oss." Den unge mannen protesterade och sade att det inte vore klokt att ge bort 

något som kanske inte ens räckte till för dem; i så fall kunde de sälja det till vilket pris de ville, eftersom 

det hade kostat dem så stora ansträngningar att få tag på det dyrbara elementet. 

23 Den gamle mannen var inte nöjd med detta svar och svarade honom att om de ville ha sinnesfrid 

måste de dela med sig av vattnet till de behövande. 

24 Den unge mannen sa att han föredrog att dricka vattnet i sitt kärl ensam innan han delade det 

med någon annan som de skulle kunna träffa på vägen. - 

25 Återigen besannades den gamle mannens förutsägelse, för de såg framför sig en karavan med 

män, kvinnor och barn som var vilse i öknen och höll på att gå under. Den gode gubben skyndade sig att 

gå fram till människorna och gav dem något att dricka. - De trötta kände sig genast stärkta, de sjuka 

öppnade ögonen för att tacka resenären och barnen slutade gråta av törst. Karavanen reste sig och 

fortsatte sin resa. 
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26 Den ädla vandraren hade frid i hjärtat, medan den andre, som såg att hans kärl var tomt, sade 

oroligt till sin följeslagare att de borde vända om och gå till källan för att ersätta det vatten de hade 

druckit. 

27 "Vi får inte gå tillbaka", sa den goda vandraren, "om vi har tillit kommer vi att hitta nya oaser 

längre fram". Men ynglingen tvivlade, var rädd och föredrog att skilja sig från sin följeslagare på plats för 

att gå tillbaka och leta efter källan. De som hade varit vapenbröder skilde sig åt. Medan den ena fortsatte 

på vägen, fylld av tro på sitt mål, sprang den andra, som trodde att han skulle dö i öknen, mot källan med 

en besatthet av döden i sitt hjärta. Slutligen nådde han källan, flämtande och utmattad. Men nöjd drack 

han sig mätt, glömde sin följeslagare som han hade låtit gå ensam, och även staden som han hade avstått 

från, och bestämde sig för att leva i öknen från och med nu. 

28 Det dröjde inte länge förrän en karavan med trötta och törstiga män och kvinnor passerade i 

närheten. De kom ivrigt för att dricka av källans vatten. Men plötsligt såg de en man dyka upp som 

förbjöd dem att dricka och vila om de inte betalade honom för detta. Det var den unge vandraren som 

hade tagit oasen i besittning och gjort sig till öknens herre. 

29 Folket lyssnade sorgset på honom, för de var fattiga och kunde inte köpa den dyrbara skatten 

som skulle släcka deras törst. Till slut skilde de sig från det lilla de hade med sig, köpte lite vatten för att 

lindra sin desperata törst och fortsatte sin väg. 

30 Snart blev den personen från herre till kung, för det var inte alltid de fattiga som passerade där, 

utan det fanns också mäktiga människor som kunde ge en förmögenhet för ett glas vatten. 

31 Denne man mindes inte längre staden bortom öknen, och ännu mindre den broderliga kamrat 

som hade burit honom på sina axlar och räddat honom från att gå under i den ödemarken. 

32 En dag såg han en karavan som kom säkert mot den stora staden, men han blev förvånad när han 

såg hur män, kvinnor och barn marscherade ut med styrka och glädje och sjöng en lovsång. Mannen 

förstod inte vad han såg, och hans förvåning blev ännu större när han såg att i spetsen för karavanen 

marscherade den som hade varit hans reskamrat. 

33 Karavanen stannade framför oasen medan de två männen stod mittemot varandra och tittade på 

varandra med förvåning. Slutligen frågade den som bodde i oasen den som hade varit hans följeslagare: 

"Säg mig, hur är det möjligt att det finns människor som kan korsa denna öken utan att känna törst eller 

trötthet?" Han gjorde detta eftersom han inom sig tänkte på vad som skulle hända med honom den dag 

då ingen skulle komma och be honom om vatten eller skydd. 

34 Den gode resenären sade till sin följeslagare: "Jag nådde den stora staden, men inte ensam; på 

vägen mötte jag sjuka, törstiga, vilsna, utmattade, och till dem alla gav jag nytt mod med den tro som 

besjälar mig, och så från oas till oas kom vi en dag fram till den stora stadens portar. Där kallades jag till 

den rikets herre, som såg att jag kände till öknen och hade medlidande med resenärerna och gav mig i 

uppdrag att återvända för att vara guide och rådgivare åt resenärerna under den sorgliga genomgången 

(av öknen); och här ser ni mig leda en annan karavan som jag måste föra till den stora staden. - Och du? 

Vad gör du här?" frågade han den som hade stannat kvar i oasen. - Den sistnämnde förblev tyst och 

skämdes. Då sade den gode resenären till honom: "Jag vet att du har lagt beslag på denna oas, att du 

säljer dess vatten och kräver pengar för skuggan. Dessa varor tillhör inte er, de placerades i öknen av en 

gudomlig kraft så att den som behövde dem skulle kunna använda dem. Ser ni dessa människomassor? 

De har inget behov av en oas eftersom de varken känner törst eller blir trötta. Det räcker med att jag 

förmedlar det budskap som den stora stadens herre sänder till dem genom min förmedling, och de ger 

sig iväg och finner ny kraft vid varje steg tack vare det höga mål de har: att nå detta rike. 

35 Lämna källan åt de törstiga, så att de kan finna vila i den, och släck törsten hos dem som lider av 

öknens vedermödor. Din stolthet och själviskhet har förblindat dig, men vad har det gjort dig gott att 

vara herre över denna lilla oas när du bor i denna ödemark och har berövat dig möjligheten att lära 

känna den stora stad som vi sökte tillsammans? Har du redan glömt det höga mål vi hade tillsammans?" 

När han tyst hade lyssnat till den som hade varit en trogen och osjälvisk följeslagare, brast han ut i 
tårar eftersom han kände samvetskval för sina avvikelser. Han slet av sig sina falska festkläder och sökte 
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sig till startpunkten, där öknen började, för att följa den väg som skulle ta honom till den stora staden. 
Men nu gick han sin väg upplyst av ett nytt ljus, troens och kärlekens ljus för sina medmänniskor.  

(slutet av liknelsen) 
 
36 Jag är den stora stadens Herre och Elia är den gamle i min liknelse. Han är "rösten hos den som 

ropar i öknen", han är den som gör sig känd för er på nytt i enlighet med den uppenbarelse jag gav er i 

förvandlingen på Taborberget. 

37 Det är han som leder er i den tredje tidsåldern till den stora staden där jag väntar på er för att ge 

er den eviga belöningen av min kärlek. 

38 Följ Elia, älskat folk, och allt kommer att förändras i era liv, i er dyrkan av Gud och era ideal; allt 

kommer att förändras. 

39 Trodde du att din bristfälliga religionsutövning skulle vara för evigt? - Nej, mina lärjungar, i 

morgon, när er ande ser den stora staden vid horisonten, kommer den att säga som sin Herre: "Mitt rike 

är inte av denna värld". 

Min frid vare med er! 



 

 

Bilaga - Anteckningar 
Anmärkning 1 

I undervisningen förekommer ofta uttrycket "bröder". Detta gäller inte bara de manliga 

representanterna för den stora mänskliga familjen utan även de kvinnliga. Ordet "broder" är helt enkelt 

en symbol för "granne" - oavsett kön - och betecknar samtidigt det förhållande som människor bör ha till 

varandra: Brödraskap. Jesus säger detta tydligt i sitt ord " . . . för en enda är er herre, Kristus, men ni är 

alla bröder" (Matth. 23,8). 

Anmärkning 2 

Vi stöter på ordet "försoning" gång på gång i dessa förkunnelser, och detta ord löper som en röd tråd 

genom hela verket. Den kritiska läsaren kan fråga sig: Försoning - varför och för vad? 

Gud har gett sin lag till mänskligheten, förklarat den gång på gång genom sina budbärare och genom 

sin röst i vårt samvete påminner han oss ständigt om den. Att följa lagen borde ge oss fred, lycka, hälsa, 

arbete och bröd i vårt jordiska liv. Brott mot den gudomliga lagen medför däremot automatiskt allvarliga 

konsekvenser. Och på jorden finns det ingen människa som inte har syndat, det vill säga som inte har 

överträtt Guds lag. Det är därför vi ser vissa människor som lider fysiskt och mentalt eftersom de inte har 

tagit hänsyn till de kloka gudomliga lagarna på sin väg genom livet. De andra tömmer samma bittra 

bägare som de gav sina medmänniskor att dricka. För det onda som vi tillfogar eller avser att tillfoga 

någon annan faller tillbaka på oss förr eller senare i förstärkt form, eftersom vi också måste lida av de 

fortsatta konsekvenserna av vårt beteende, vilket poeten Friedrich Schiller karakteriserade med orden: 

"Det är den onda handlingens förbannelse, att den måste ge upphov till ondska". 

Det är en oföränderlig lag i Guds fullkomliga rättvisa att skörda vad man har sått, vare sig det är gott 

eller ont. Detta uttrycks i det grundläggande bibelordet: "Vad en människa sår, det ska hon skörda". Den 

kristna teologin har inte gett denna grundläggande andliga lag om Guds utveckling och utbildning, som 

motsvarar lagen om orsak och verkan, den betydelse den förtjänar och har trängt ut den ur de flesta 

kristnas medvetande genom en ofullständig och ensidig tolkning av Jesu offerdöd. Och de människor som 

har blivit medvetna om denna sanning i dess ofta mycket hårda verklighet genom sina egna erfarenheter 

kan ofta inte förena den med tanken på en kärleksfull Gud och Fader. 

Om det har sagts att brott mot den gudomliga lagen automatiskt medför allvarliga konsekvenser, måste 

det också sägas att dessa allvarliga konsekvenser - eller prövningar - bär Guds kärlek i sig, eftersom de 

tjänar människans eviga frälsning. Genom lidandet börjar människan tänka djupare på sig själv och sitt 

liv. Ibland kan han inte urskilja innebörden av ett besök eftersom det finns ett mysterium i hans sinnes 

förflutna som han inte kan lösa. I många fall låter dock den himmelske fadern människan förstå orsaken 

till sin prövning. Om han överlämnar sig till Guds vilja, känner ånger och ber Gud om förlåtelse, så ger 

Guds kärlek honom också förlåtelse. Människan måste dock förstå att detta inte tar bort all smärta och 

alla svårigheter med ett enda slag. Guds rättvisa kan nämligen inte skona honom från konsekvenserna av 

hans överträdelser. Men hans förlåtelse uppmuntrar honom, tröstar honom, ger honom hopp och 

stärker honom så att han lättare kan bära prövningen. Om han bär det med tålamod och förtröstan på 

Gud är han på väg mot försoning av sin skuld. På så sätt blir smärtan en stor lärare i hans liv, och ju mer 

han förvandlar sig själv inåt och formar sitt liv enligt Guds vilja, desto lättare blir med tiden hans 

försoningsbörda för tidigare skuld och desto snabbare blir han fri från den igen. Våra personliga 

prövningar är inbäddade i de världsomspännande besök som har kommit över oss och som kommer att 

komma i allt större utsträckning. Det är dags att döma, både på det personliga och det allmänna planet. 

Var och hur domens våg än kommer att drabba oss - vare sig det är i samband med de 

världsomspännande besöken eller i personliga prövningar - är det viktigaste att vi är förberedda i vårt 

inre. Vi skall inte vänta tills döden kommer till oss, utan vi skall så snart som möjligt låta våra liv styras av 

de gudomliga buden och ljuset i vårt samvete, så att vår ande kan fullborda försoningen av sina brott 

mot den gudomliga lagen här på jorden och - fri från bördan av ofullkomligheter - gå in i det eviga riket. 

Annars kommer han att ha en svår väg att gå i det hinsides, tyngd av sina misstag och överträdelser. 
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Anmärkning 3 

"Efter 1950" är en tidsangivelse som är öppen för framtiden utan begränsningar och som sträcker sig 

över hela andra hälften av århundradet. - Dessutom är gudomliga tecken och prövningar vanligtvis 

begränsade i tid och rum, eftersom Gud inte vill åstadkomma förstörelse utan förbättring och frälsning av 

mänskligheten. Världsomfattande katastrofer tillåts därför av Gud endast som en sista utväg för att 

åstadkomma en andlig förnyelse av människorna. 

mänsklighet. (Jfr U 9, 79-82 och U 11, 77-78). 
Anmärkning 4 
I denna tyska utgåva har verserna 14-23 inte tagits med, eftersom de är en upprepning av 

undervisning 9, verserna 25-34. - Arbetet med att sammanställa lärorna gjordes på lösa ark och det 
hände att ett löst ark trycktes två gånger. I den andra spanska utgåvan från 1966 togs de nämnda 
verserna ändå med igen för att inte avbryta den fortlöpande numreringen. 

Anmärkning 5 
Vid en första anblick kan domen verka orättvis och hård, men vid närmare eftertanke upptäcker vi att 

Guds rättvisa - hur svår den än kan tyckas vara för oss vid första anblicken - innehåller en kärleksfull 

instruktion och utbildning. 

Fariséerna var på Jesu tid ett parti inom judendomen som strikt iakttog den bokstavliga efterlevnaden 

av lagen och särskilt de otaliga föreskrifter, seder och riter som härrörde från lagen. Deras dyrkan av Gud 

uttömdes i denna hängivenhet till lagen. Jesus förkastade denna felaktiga uppfattning med sina ord och 

handlingar. I vår tid säger Kristus oss också att den yttre gudstjänsten med dess kyrkliga ceremonier och 

sedvänjor är värdelös inför honom. De som kallar sig Guds tjänare har glömt att Gud är Ande och att 

endast det andliga når honom; därför måste den första platsen vara: Främjande av anden som en gnista 

av den gudomliga anden i oss, förandligande och förbindelse med Gud från ande till ande. De har inte 

kunnat öppna dörren till den andliga världen för sig själva och har därför inte förkunnat andens företräde 

och nödvändigheten av förandligande för dem som anförtrotts dem. 

Några Kristusord från den nuvarande undervisningen ska tjäna som ytterligare förklaring: U 3, 89-90; 

U 15, 48-53; U 18, 2-5 + 12; U 22, 33 + 62; U 24, 46-48; U 25, 38-40; U 27, 35. 

 
 



 

 

178 

 

Information om innehållet 
 

instruktion 1  

De "tre gångerna"  1-2    

De "sju inseglen"  3 

Uppdraget Roque Rojas  5-7 

Betydelsen av bröd och vin  16 

Den gudomliga andens manifestation genom det mänskliga sinnet  25 

Uppgiften för de etthundrafyrtiofyra tusen  32 

Vem är Maria?  39 

Andlig bön  43-44 

Kärlekens och barmhärtighetens helande kraft45-46 

Exemplet Kain och Abel  53 

Humanvetenskap  57 

Innebörden av lagen om reinkarnation  61 

Innebörden av "treenigheten"  67-75 

Kristi återkomst som sanningens ande  75-79 

 

instruktion 2 

Meddelande inför det nya året 1941  2-5 

Samlingarna under den "tredje epoken" sträcker sig från 1866 till 1950  12-14 

Vi lever i tiden för det "sjätte inseglet"  25-27 

De 144 000 markerade  28-29 

Kristi lärjungars uppgifter  40-46 

Testets tidpunkt  58-62 

De andliga gåvorna  63 

Meddelandet om tiden för kontakt med Gud från ande till ande  75-78 

 

instruktion 3 

Elia, vår Andes kallare och förberedare  2-4 

Guds närvaro i människan  6-13 

Jesus, det perfekta exemplet  21-24 

Kristi återkomst i Anden  29-38 

Vittnesbörd om gudomlig uppenbarelse genom tankar, ord och gärningar 46-50 

Anden känner ingen trötthet  53 

Den enda nödvändiga botgöringen  58 

Syftet med det skrivna gudomliga ordet . .  60-61 

Hundrafyrtiofyra tusen  69 

Falska idéer om Gud  81-83 

Missbruk av den gudomliga läran  90-91 

 

instruktion 4 

Det andliga uppvaknandet  3-6 

Slutsatsen av de gudomliga kungörelserna  10-13 

Spiritualismen förbereder fredsriket . .  17-22  

Trofast tillit till Gud i lidandet  30-34 

Guds närvaro i människan  36-37 
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Den inre enheten i uppenbarelsens tre tider  41-47 

Undervisning och exempel för barnen  54-57 

Den andliga såarens arbete och kamp  61-73 

Materialet för livet ges till oss ovanpå det. 74-75 

Andliga gåvor från Gud  76-77 

Den aktiva välgörenhetens uppdrag  78-81 

Ljuset lyser i mörkret  86-93 

 

Instruktion 5 

Elia kallar på andarna och ger dem utrustning för att  3 

Korsets väg och offer  8 

Marias moderliga omsorg om alla människor . . . .  9-11 

Förmaningar och uppdrag till Guds folk  17-35 

Betydelsen av mänskliga prövningar och lidande  55-58 

Rättfärdiga och syndare som Kristi redskap  66-67 

Plikten att sprida Guds nya ord . . . .  88-94 

 

instruktion 6 

"Varje öga skall skåda mig"  2-3 

Trogna och otrogna arbetare  4-6 

Förmaningar, varningar och bud 

De "tre tidernas" uppenbarelser bildar en  9- 26 

Enhet  37 - 38 

Hemligheten med andlig uppstigning  43 

Folkets uppgifter och uppdrag 

Anvisningar för offentliggörande av  48-51 

"Bok om det sanna livet  52 

En liknelse om andlig och fysisk rening  54-60 

Makens skyldigheter och ansvar  61 

Oenighet även inom familjerna  64 

Vem kan kalla sig Kristi lärjunge?  

 

Instruktion 7 

Manifestationen genom mänskliga röstbärare är inte den högsta formen av Guds uppenbarelse 1 - 4 

 67 

Efter att de mänskliga medlarnas förkunnelse har upphört, uppenbarar sig Herren i människornas 

ande 8 - 14   

Bristande förståelse för gudomliga manifestationer  22 

Den sanna helgedomen  23-24 

Lidandets kors blir lättare genom överlåtelse ...  29-32 

Vargar i fårakläder 34-35 

Varning mot fåfänga och valfrihetens inbillning40-42 

Uppfyllandet av den andliga och den materiella lagen .  50-53 

Vi är reinkarnerade andar från Israels folk . . . .  54 

En liknelse om bristen på överlåtelse till Guds vilja . . 55 - 63  

 

instruktion 8  



 

 

 

 

Förklaring och betydelse av kristna symboler Meddelande om andliga strider, 1 - 3 

Sociala chocker och allvarliga naturkatastrofer5-10 

En okänd händelse i kretsen av Jesu lärjungar . . . .  15 

Det andliga Israels uppdrag  

Lagen om andlig utveckling och den  21-24 

Reinkarnation  25-27 

Saligprisningar  30 

Goda redskap i Herrens tjänst  35-36 

Hur ber man?   37 

Det gudomliga ljuset i vår ande räddar oss  39 

Maria, Guds moderliga kärlek  41-49 

Smärtan som en stor lärare  50-53 

Orsakerna till smärta och dess lindring  54-57 

En ödmjuk självkännedom främjar medkänsla och 

beredskap att förlåta  61-62 

 

instruktion 9 

Påminnelse om Jesu intåg i Jerusalem  1 

Vi ska inte vara domare över våra bröder  5-6 

Människan bör lära sig att förstå sin Gud  13 

Orsaken till rastlöshet  14 

Föräldraskap19 

Tänkandets och bönens kraft  26 

Den fria viljan och samvetet - den andliga kampen . . . .  41-44 

Kristus och Fadern är ett  47-48 

Gud känner till våra behov och hjälper oss, så länge det är för folkets bästa. 

av vårt sinne är  50-62 

Krigets fasor (andra världskriget)  63-75 

Profetiorna i Johannes' Uppenbarelsebok 

blir verklighet  79-82 

 

Instruktion 10 

Mexikos uppdrag är att skapa fred  4 

Förkunnelse och spridning av den gudomliga säden  12-25 

Vad måste den goda såaren vara uppmärksam på, och vad består av? 

hans arbete?  26-30 

Den "rike unge mannen" lurar sig själv  32-34 

Samvetet som vägledning för våra handlingar 32, 35-37 

De anställdas stora ansvar i arbetet 

Herrens  38, 41-44 

Spridningen av det nya ordet över hela världen .  47-51 

Jorden är inte vårt hem  53 

De skriftliga vittnesmålen om manifestationerna måste vara rena. 

och vara perfekt  56 

Herrens arbete behöver oförskräckta förkämpar  70-73  

Ljuset från det sjätte inseglet upplyser mänskligheten 75, 85-89  

Människors mentala utveckling varierar  76-81 



 

 

181 

 

Utövande av välgörenhet i andlig 

och materialform  104-107 

 

instruktion 11 

Vägen till lycka  1-2 

Guds godhet i människans öde ....  10-12 

Alla människor är beroende av varandra  13-15 

Varje människa är en lektion för andra människor16-24 

Lagen om harmoni  25 

De bittra konsekvenserna av det förakt och den 

Förkastande av våra grannar  26-31 

Själviskhet är orsaken till smärta  40-43 

Samvetets betydelse  44-48 

Det sanna livet  48-50 

Vad menas med "himmel" och "helvete"?   51-56 

Vi lever i den gudomliga rättvisans tid58-61 

Herren är kärlek och kommer inte bara som domare, 

men också som tröstare, lärare och förlösare  64-67 

Ha en obegränsad tro på Guds kraft  76 

Kommande omvälvningar på jorden  77 

Helgedomen i vår ande  78-79 

Framtidens man  83-84 

 

Instruktion 12 

Det jordiska livets lidanden varar bara en kort tid. 3-10 

De upplysta andarna har stora uppgifter på jorden. 

som ska uppfyllas  11-14 

Stjärnorna är bostäder för Guds barn24. 

I framtiden kommer upplysta människor att bo på jorden... 

styra klokt  28 

Den andliga höjningen i bönen  30-32 

Den tredje tidens budbärares öde 37-47 

Kärlekens eviga lag  61-65 

De orättvisa härskarna på jorden måste betala för sina 

Sona för missgärningar  68-69 

Det gudomliga ordet är för alla andar och världar  76 

Världens öken  81 

Människans största misstag  87-89 

De olika religionernas ursprung, betydelse och mål . .  93-96 

Den gudomliga förutsägelsen om Kristi återkomst  

uppfylldes  97-99 

Kärlekens oupptäckta och oanvända andliga skatt . .  100-102 

 

instruktion 13 

Kristi närvaro som sanningens ande  1-6 

Folkets anda i dag är mer utvecklad och mer 

mer kunniga än på Jesu tid  7-8 



 

 

 

 

Apostlarnas exempel  9-13 

Kristi nya läror är en förklaring 

och bekräftelse av tidigare uppenbarelser  14-16 

Vårt nuvarande liv avgör framtiden . . .  17 

Elias' ande som befriare av nationerna från de stora folkens ok. 

Eclipse  18 

"Ordet"  19 

Folkets trolöshet och avgudadyrkan  38-39 

Vad betyder Kristi återkomst "i molnet"? .  40-45 

Den andliga tolkningen av det skriftliga ordet leder oss till den 

Att förstå sanningen bättre  49-50 

Vi har gått igenom många reinkarnationer  52 

De sju seglens bok  53 

Tiden för det sjätte och sjunde inseglet  55-59 

Vissa samvetsfrågor  60-62 

 

instruktion 14 

Den oändliga stegen för andlig utveckling7-8 

Guds balanserande rättvisa i världarna 

av ljus  9-16 

De som är besatta är inte besatta av djävlar utan av förvirrade. 

Spirits har tagit över  23-24 

Gudomliga uppenbarelser är bortom förståelsen av 

av folket anpassat  28 

Den gudomliga rättvisan respekterar den fria viljan 

av människan  29 

Varning mot intolerans, förakt eller förlöjligande av utlänningar.  

Uppfattningar  35-40 

De onda konsekvenserna av materialistiskt tänkande  42 

Vetenskapens och kyrkans antagande  45 

De mänskliga språkens och begreppens otillräcklighet 

om beskrivningen av det gudomliga och det oändliga . . . .  46-50 

Många ord, men lite kärlek och förståelse  51-53 

Kärlekens makt  55-58 

Uppdraget att välsigna. Vad betyder välsignelse?  59-60 

Guds hjälpande röst i samvetet  64-66 

De andliga tillgångarna i människan  69 

 

Instruktion 15 

Den mosaiska lagen är till för alla människor och för alla 

Tiderna gäller  1-3, 9 

Den skapade varelsen är underkastad Guds vilja genom naturrätten. Människan däremot uppmanas 

av samvetet att uppfylla lagen; 

men den fria viljan bestämmer  4 

Det gudomliga ljuset i människans ande och samvete  5-7 

Betydelsen av förvandlingen på Taborberget  10-11 

Lärjungarnas kamp för att uppfylla lagen 
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och förandligandet av mänskligheten  12-21 

Mänsklighetens avvikelse  24-26 

Anteckningar och instruktioner för de nya lärjungarna 

Kristus, Guds folk  27-46 

Materialism och andlighet hos det gamla folket Israel . . .  47-50 

Jämförelse mellan Kristi ankomst till jorden och 

Hans andliga återkomst i vår tid  50-58 

  

instruktion 16  

Den eviga, gudomliga strålningens allestädes närvarande . .  3 

Jesus och Kristus - mänsklig manifestation 

och Guds ande  6-9 

De olika formerna av gudomliga manifestationer ...  11 

De tids- och personlighetsrelaterade influenserna i den  

Återgivning och tolkning av Guds inspirationer ....  12-14 

Gud är inte tyst och har aldrig varit tyst  18-24, 29-30 

Guds kärlek är större än människornas synder25-28 

Kärlek och spiritualisering - vägen till sann lycka .  31-33 

Människans alienation från naturen 

och den andliga  35 

Den gudomliga utbildningen av den mänskliga rasen38-43 

Det absurda och felaktiga i en "evig plåga i helvetet" . . . .  44-47 

Guds rättvisas verklighet  50-59 

Den gudomliga uppenbarelsen har inget slut  60 

 

Instruktion 17 

Vägen till andlig högre utveckling  1-2 

"Ära åt Gud i höjden och frid på jorden till alla 

Människor av god vilja"  4-6 

Inte med ord, utan med kärlekens tankar 

och med anden skall vi be  8-9 

"Miraklet" är en naturlig effekt av kärlek . .  11-13;18-21 

Kärlek, ödmjukhet, visdom  14-17 

Den jordiska människan är inte skapelsens krona . . .  24-27 

Stora andar som bevarare av skapelsens harmoni . . . .  30 

Det är dags för försoning! Kallelsen att vakna upp från den andliga sömnen  

Tröghet, okunnighet och jordbundenhet .  32-38 

Smärta - rening - försoning  40-43 

Guds förlåtelse befriar inte från konsekvenserna 

egen skuld  44-45 

Människornas lagar och Guds lag45-54 

All sann kunskap kommer från Gud  57-60 

Varning mot naturens utmaningar  60-61 

  

Instruktion 18  

Materialistisk och förandligad syn på människan 

Skriftliga ord om Kristi återkomst  1-13 



 

 

 

 

Anden vet att den redan har levt många jordiska liv. 

har och låter oss gissa  24 

Sinnets herravälde över kroppen  24-33 

De stora sanningsvittnenas andliga övervinnande kraft . .  34-44  

Uppmaning till att besegra småsinthet och till att 

Komfort  45-52 

De materiella världarna upplöses så snart de har sin egen  

har uppfyllt sitt syfte som plats för utveckling av andar  54-57 

Gud vill ge sina barn all den härlighet som finns i 

Överlämnande av skapelsen  59-61 

 

Instruktion 19 

Det materialistiska tänkandets antagande och begränsning  5 

Herrens nya ord kommer att förändra alla människors sinnen. 

få dem att darra  10-11 

Det gamla folkets Israels utveckling och nedgång . . . .  20-23 

Jesu verk  24-25 

Påsken och Jesu korsfästelse  26-31 

"Riv detta tempel, och på den tredje dagen skall du 

Jag ska återuppliva honom." (Johannes 2:19)  32-34 

Långfredag och påsk  37-42 

Nedskrivning, tryckning och spridning av 

Kristi läror och deras verkan  46-49 

Jesu död på korset som en välsignelse och en modell för den 

Guds uppoffrande kärlek  50-53 

 

Instruktion 20 

Den andliga innebörden av "Det sanna livets bok" måste hållas ren och tydligt förstås  1-19, 22-26  

Harmoni med allt som skapas  20-21 

De stora andarnas laglydiga arbete  28-35 

Frigörande av destruktiva element och 

okända krafter genom vetenskapen  32-33 

Änglar och ljusandar har också den fria viljan  36 - 37 

Fri vilja och samvete 

Erkännande av skuld och omvändelse - förnekande av skuld  38-42 

och förbittring  43-48 

Publikens lilla tro  

I allt som skapas och i allt som sker finns en  50- 57 

djup innebörd och en dold läxa  58-61 

Trons nödvändighet och kraft  63-65 

Ord av tröst och uppmuntran - tröstens ande 66 - 75  

 

Instruktion  21  

Sann bön - Andens upphöjning  

Kärleks- och barmhärtighetsverk och traditionella  1-3 

Välgörenhet  4-8 

Kärlekens förvandlande kraft 
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Förkastande av yttre kultformer och figurativa  9-13 

Föreställningar av den korsfäste, krucifixet  13-28 

Människosonen och Guds son  29-33 

Varifrån kommer det onda?  

Livets träd - en symbol för alla  37 

Att vara tillsammans med varandra och med Gud 

Samvetet som Guds närvaro i människan bör  38 

Regler för kropp och själ  

Profetia om stor förstörelse och de  40 

Kristi uppståndelse i folkets hjärtan43-45 

Smärtsamma beskärningar av vårt "livets träd"  52-55 

Jesus, den stora modellen för förlåtelse och kärlek . . . .  56-58 

Den andliga kampen om idéer och övertygelser 60 - 65  

 

Instruktion 22  

Samling av Israels andliga folk  1-4 

Alla människor är syndare 

Jorden är en plats för utveckling och  5 

Perfektion  7 

Människans kunskap är fortfarande ytlig  16-18 

"Underkasta sig jorden"  19-20 

Profetia om den världsomspännande, livsförändrande 

Kraften i detta nya budskap om Kristus  21-26 

Människor utan välgörenhet är inte kristna33 

Den inre tystnaden - oumbärlig för det andliga 

Förbindelse med Gud  36-38 

Andligt uppryckande  39-42 

Ordförkunnarnas integritet  45-48 

Kriget och dess konsekvenser. Vem bär skulden?  51-55 

Sökandet efter tecken på Kristi återkomst  56- 62 

 

Instruktion 23 

Framsteg inom naturvetenskapen, men motstånd 

gentemot den andliga högre utvecklingen  4-5 

Vetenskapsmannens arrogans 

utan gudomlig upplysning  6-8 

Den trinitarisk-mariska läran om Anden är inte ny. 

Religion, men en uppmaning till förnyelse  13a 

Prövningar är kärleksfulla varningssignaler från Gud  13b-23 

Offrande arbetare i Herrens arbete  26-30 

De andliga varelsernas uppdrag, skyddsänglarna  37-44 

Förkastande av religiös fanatism, av den falska 

Kulter och materialism  61-62 

Inspirationer och manifestationer av ljusets andar .  66-72 

 

Instruktion 24 

Osjälviskhet, ödmjukhet och förlåtelse  1-6 



 

 

 

 

Hur önskar Herren sina lärjungar?  7-8 

Folkets andliga blindhet inför den 

Kristi läror - en gång och idag  9-13 

Tankar är också betydelsefulla verk av 

Gott eller ont  15 

"Det du sår måste du skörda"  16-18 

Tolkningar och teologier  19-25 

Herrens undervisning ger ljus och kärlek, 

Sanning och nytt liv  26-31 

Sjungandet av fromma ord och böner, utan deras 

att känna andlig mening riktigt djupt är utan värde  32-34 

 39-41 

Den andliga lagen står över naturlagarna42-44 

Blind stege för blinda  46-47 

Mot den andliga uppenbarelsen av Kristus kämpar den 

Läran om Anden  48-50 

Ordets positiva effekt  51-52 

Endast förandligande kan rädda mänskligheten53-56 

Gud vill inte ha utåtriktade kulter, utan 

Anbetning i ande, ödmjukhet och kärlek  58-64 

Uppdraget i Mexiko  65-67 

Uppdelningen av mänskligheten i folk och raser ....  73 

Domens tid - det allra största besöket står på tur 

mänsklighetens framtid  74-83 

 

Instruktion 25 

Herren försörjer sina egna  3 

Livets prövningar är öden, inte tillfälligheter  4-6 

Alla utan åtskillnad är välkomna till Herrens bord  9-10 

Kärlekens oändliga kraft  11 

Den gudomliga visdomens bok och den bittra 

Frukt av mänsklig vetenskap  12-18 

Quo vadis, Domine - vart är du på väg, Herre?  21 

Kristi läror är inte bara moraliska läror, utan också 

vägen till andens fulländning  38 

Den falska rädslan för andlig kunskap  39-40 

Anvisningar för de troendes församling  46-78 

"Alla ögon kommer att vara på mig"  79 

Rättvist uppfyllande av de materiella och andliga lagarna  81-82 

Manifestationernas oåterkalleligt fastställda slut . . .  84-86 

 

Instruktion 26 

Fredens gåva  3-17 

Vår "civilisation" - det nya Babylon  23-25 

Naturen är inte livets skapande källa .  26 

Vetenskapens onda frukter bedöms ... Framväxten av vetenskapliga och religiösa27 

Behov och ambitioner 
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Multipel skändning av naturen, av skapelsen,  28-33 

genom dagens vetenskap  34-37 

De självskapade orsakerna till lidande  40 

Profetia  43-44 

Andlig och fysisk utrustning  50-53 

Uppfyllandet av det uppdrag som Gud har anförtrott oss . . . . Välsignelsemissionen i Mexiko - 

Radiance56-64 

av fred  65-66 

Falska anklagelser mot talarna . . . . .  68+75 

Guds kallelse är till för alla människor 72 - 73  

 

Instruktion 27  

Den nödvändiga ödmjukheten hos Kristi lärjungar  1-11 

Förbindelsen från ande till ande  12-14 

Inte "Guds vrede" utan människors olydnad.  

mot den gudomliga lagen är orsaken till prövningarna  16-18 

Genom lidande till ljus 

Den hårda kampen mot Kristi uppenbarelser  19-24 

i den trinitarisk-marianska läran om Anden Herren kommer inte som domare utan som vår  28-36 

Välgörare och försvarare  37-49 

Det gudomliga försynen 

Att bli ombedd att hjälpa till är en nåd för den  52 

Adresserad  62-63 

Ingen går vilse  64 

Gud är inte arg och straffar inte  66 

Behovet av rening och förandligande . . .  73-77 

Det symboliska språket i Uppenbarelseboken till Johannes 

 

Instruktion 28 

Utveckling av mentala förmågor för  78-85-åringar 

Förkunnelse av det nya ordet  1-2 

Vägen till perfektion  57-60 

Kristi minnen av sitt arbete på jorden 

- vår förebild  3-8 

Ondskan kan bara övervinnas av kärlek och godhet . .  9-10 

Alla som ska tjäna Herrens arbete på jorden, 

är inkarnerade på jorden under denna tid  13 

Kristi soldater måste vara orädda  14 

Vem kan räkna sig till Guds folk?  15-16 

En fantastisk liknelse om Elia, som hade den villiga 

Mänskliga andar genom världens öken in i den 

Guds rike, och om missbruket av den 

Guds ord - oasens källa - genom den 

Människor som strävar efter jordisk makt med den  17-40 
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Detta budskap riktar sig till alla människor. 
Till hela mänskligheten ska jag genom mitt folks förmedling sända en bok som innehåller kärnan i mitt 

ord och vittnesbörd om de verk som jag har utfört bland er. Det är min vilja att dessa sidor ska innehålla 

hela kärnan och sanningen i mitt evangelium och mitt ord under de tre tidsåldrarna. 

Läs den här boken, ta mitt ord som det eviga livets bröd, och du kommer att förstå allt som har 

förblivit dunkelt och mystiskt tills nu, när du kommunicerar direkt från ande till ande med min 

gudomlighet. Denna undervisning är som en ny dag som gryr för mänskligheten och som kommer att 

upplysa den till ett stort uppvaknande. 

Detta är den tredje tiden, den tid då ni ska lära er att förstå, praktisera och leva mitt evangelium. I den 

första tiden slog jag mig ner på ett berg och sände dig min lag därifrån, inristad i sten. I den andra tiden 

steg jag ner i dalen för att leva bland er. I den tredje tiden gör jag era hjärtan till min boning, så att jag 

kan göra mig känd och tala till er från ert innersta hjärta. När mänskligheten erkänner sanningen i denna 

lära, dess rättvisa och dess oändliga visdom, kommer den att befria sitt hjärta från alla fördomar och all 

rädsla. Min lag förslavar inte. Min lag befriar. 

Inte bara en gång, utan många gånger och på olika sätt angav och lovade jag mina lärjungar att jag 

skulle komma tillbaka, jag förutspådde dem de tecken som skulle förkunna min ankomst: Tecken i 

naturen, händelser i mänskligheten, världskrig, synden på sin högsta utvecklingsnivå. Men för att världen 

inte skulle lura sig själv genom att förvänta sig att jag skulle återvända som människa, lät jag dem veta att 

Kristus skulle komma på molnen, symbolen för det bortomliggande, varifrån min stråle utgår, det vill säga 

i anden. Detta löfte har uppfyllts. Mitt Ord kom inte för att återfödas i köttet. Den lärlingstiden är över. 

Jag behöver ingen kropp för att bo bland er. Ändå har ni mig i full utsträckning som Mästare, Domare och 

Läkare. 

Den nuvarande tiden är en avgörande tid i mänsklighetens liv. Du ser en enorm kamp i alla element 

och krafter. Det är slutet på ett mänskligt utvecklingsstadium. 

De händelser som dagligen skakar jordens folk är röster från domen som kallar er till omvändelse, 

bön, förnyelse och rening, men denna tid av prövning kommer att förlängas tills människornas envishet 

och envisa ande böjer sig, tills de överger sin arrogans och ogudaktighet. Mänskligheten har fortfarande 

en kort tidsperiod för att granska sina handlingar, så att den kan svara den gudomliga domaren när han 

ställer den till svars. Slutet på en tidsålder och början på en ny har orsakat den kris och det kaos som ni 

nu lider av. En tid av stor vedermöda närmar sig för alla, för varken makt, pengar eller kunskap kommer 

att hjälpa till att avvärja den gudomliga rättvisans stränghet. Endast förandligandet kan rädda 

mänskligheten från kaos. Du behöver inte hoppas på någon annan lösning. Om du förbereder dig väl 

kommer världen att ta en ny riktning. Då kommer hotet om krig att avvärjas och freden att komma. Åh, 

älskade mänsklighet, om ni bara hade god vilja. En bön, en tanke, ett ord skulle räcka för att försona 

människor, folk och nationer. Människor är fortfarande barn, men den stora prövning som närmar sig 

dem kommer att låta dem uppleva så mycket på kort tid att de snabbt kommer att gå från barndom till 

vuxenliv. 

Denna röst som kallar på dig är den gudomliga mästarens röst. Detta ord kommer från honom som 

har skapat allt. Kärnan i detta arbete kommer att bli den grundsten som alla beställningar kommer att 

vila på i framtiden. Han som har makten att göra allt kommer att förvandla ditt hjärta från sten till en 

helgedom av kärlek och upphöjelse och kommer att tända ljus där det bara fanns mörker. 
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